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א א א ממ

من أجل فهم  ،يظهر العديد من األعمال العلمية حاجته إلى التحاليل األولية، والعناصرية
فمعرفة مختلف العناصر المكونة . أفضل للبحوث العلمية الجارية في أكثر من مجال

للمادة موضوع الدراسة السيما إذا وجدت هذه العناصر بنسب صغيرة جداً، أمر مهم في 
بيئية والصحية والصناعية والجنائية باإلضافة إلى علوم اآلثار والتغذية كثير من العلوم ال

الرسمية  وضبط الجودة وغيرها من العلوم التي يتطرق لها الباحثون أو تحتاجها الجهات
  .المسؤولة 

وتحتل التقنيات الذرية والنووية مكاناً مرموقاً في مجال التحليل، إما ألنها الوحيدة التي 
نا في هذا وقد جمع. مطلوبة وإما ألنها األرخص واألنجعالتحليل بالدقة التؤدي عملية 

الكتاب عدداً من هذه التقنيات بالنظر لكثرة استخدامها ولدقتها في تحليل مكونات المادة 
السيما عند وجود العناصر بنسبة نزرة كما هو الحال في علم السموم واآلثار والتغذية 

  .والطب وغيرها 
الكتاب عن المسرعات األيونية ودورها في التحليل ألننا سنفرد كتاباً خاصاً ال يتكلّم 

بالمسرعات وأنواعها وتطبيقاتها وسيصدر عن الهيئة العربية للطاقة الذرية في أقرب 
  .اآلجال 

أود أن أتوجه بالشكر للمؤلفين الذين كتبوا فصول هذا الكتاب وهم من خيرة 
طويل من الزمن وعرفوا دموا هذه التقنيات لحيز اإلختصاصيين العرب الذين استخ

أرجو أن يجدوا في نشر هذا الكتاب . ها وأهميتها في البحوث العلميةودوحد إمكاناتها
  .ووضعه بين أيدي الباحثين الشباب العرب عربون شكر وامتنان 

  .علم إنها زكاة ما حبانا اللّه به من . إلى األجيال القادمة فرض وواجب إن نقل المعرفة
  واللّه ولي التوفيق

  المدير العام   
  محمود نصر الدين. د. أ       
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  المقدمة ـ 1
 تقع .منظّمة مواقع مدارية اتلكتروناإلتَحتل . لكتروناتباإل محاطةنواة  من الذرة نكَوتت

. المثارة للذرةغير  لمعروفة بالحالةاالحالة الدنيا  هيو نواةالمستقرة قرب ال اإللكترونات
 يصبح ذمما يسمح للذرة بامتصاصها، عندئ، المناسب في المقدار مية الطاقةكانت ك إذا

و بما أن هذه . رةللذ المثارة أو الحالة مستقرةالغير  الحالة في الخارجي اإللكترون
 . المثارة غير المعروف بالحالةوآنياً إلى ترتيبِها  فوراً ود الذرة، تعة غير مستقرةالحال
 طاقةالمشعة المتكافئة مع ال طاقةال تنبعث، ومستقرالمداري ال هإلى موقع اإللكترون عودي

  .الممتصة

  ) .1(وهذا ما يبينه الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المثارة وغير المثارة للذرة للحالةثيل التخطيطي التم :1الشكل رقم 

Ground state + light energy  λ  
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كل عنصر لأن  و بما. اتاإللكترون نتقالبامباشرة  ة يتعلقبعثنالم إن طول موجة الطاقة
  .به ةخاص ةموجطول  ينبعث علىفهو  ، اًفريد اًلكترونيإ اًتركيب

توازي . نةعيالفي  ةموجودالصر االعن تراكيز حديداإلشعاع لت تقنية يمكن أن تُستعمل
 كثافة اإلشعاع ترتفع .كميال تركيزه موجة العنصر طول على عثبالمن كثافة الضوء

 ذات طول معينضوئية  ةموج المتصاص ذرةالقابلية  إن .بارتفاع تركيز العناصر
  .اإلمتصاصِ الذريِ طريقةستَعمل في تُ
  
  الذري االمتصاصعملية  ـ 2

المعادن  لتحديد تراكيزجداً  معروفة كتقنية الذري صاالمتصا في لهبطريقة الُتستعمل 
الممكن  عناصرال )2(يبين الشكل رقم ُ .سهلة اإلستعمال كما أنها تقنيه، يئيةالب في العينات

ل عزفية لاك حراريةالطاقة تكون ال، في هذه التقنية .الذري االمتصاص بواسطة تحليلها
، شروط اللهب الصحيحة ضمن ،أغلب الذرات ىبقت .حرة ذرات إلى ةيالكيميائالمركّبات 

إن . موجة التحليل طول ضمن الضوء إمتصاص على ةقادرهي و الحالة الدنيافي 
 ةذري واحدال االمتصاص تقنية من النجعفي تحديد تراكيز العناصر تالسهولة والسرعة 
  .المعادن تحليلفي  يوعاًمن الطرق األكثر ش

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  

  الذري االمتصاص بواسطة الممكن تحليلهاعناصر لا :2رقم  الشكل
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 يساعد .الذري واالمتصاصالذريِ  بين اإلشعاع األساسية االختالفاتض هناك بع
 رفع الذراتتوبعد ذلك  ،العينة إلى بخار ذريرذاذ  ليحوت: في اإلشعاع الذري استعمال

ينبعث  للحالة الدنيا، ذه الذراته ودتععندما  ).3رقم الشكل ( المثارة حالةالحرارياً إلى 
 .اإلشعاع جهاز بواسطة يكشف ضوء

إلى بخار ذري  العينةرذاذ  ليتحوب الذري، االمتصاصفي  الوظيفة الوحيدة للهبتكمن 
  ).لمهبطيمصباح التجويف ا( األساسي ءمصدر الضو يمتص ضوءاً من

  

  

  اإلشعاع الذري                                 الذري االمتصاص           

  الذري مطيافية الكشفأنظمة  :3 الشكل رقم

 لمحه تاريخية ـ 3
أدى السير . في هولندا )التلسكوب( و تصميم المنظاريغاليل حسن 1610سنة  بحلول

ول على الضوء للحص توزيععلى  التجارب نالعديد م) 1727-1642(سحاق نيوتن إ
 .المنظار على تلك المبادئ ثم طبقتلفة؛ المخ ألوانه انكسارو  الضوء طيف

 تعتمد متجانسةذات سماكة  طبقة خترقت الضوء التي كمية أن 1760المبيرت في  وجد
وفقًا وذلك  Iِ 0الساقط كثافة الضوء و  Itr المرسل الضوء كثافة و هذه الطبقة ماكةس على
 :  لمعادلة التاليةل

Itr = I0.e-x’d
 

 Absorption)االمتصاص معامل ة تخفيف الطبقة ويعينقوx’ النسبة عامل يقيس
coefficient, k). التركيز بنسبة مرتبطاً المحاليلفي  االمتصاص معامل كوني c. 

x' = k. c 

 : التالي الشكِل علىالمبيرت  تصبح معادلة

A=log
Itr
I0 =k.c.d 

 يطلق على حيث
Itr
I0 log   متصاص الاب)A(، و حيث:  
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= k  كل عنصربو هو خاص  االمتصاصيةثابت.  
c = تركيز العنصر في العينة ،   
d  = طول المسار الضوئي  

 طول الموجة بدالً من زوايا بإمكانه قياس وكان االنحراف ظواهر نهوفرافر رصد
 .بهللض الذرات بع عرضتتعندما  ذرياًهيرشيل وتولبوت إشعاعاً  اكتشف. نكساراإل

موجة  حسب طولالبعض ب بعضهاعن المعادن  باإلمكان تميز أن نوتسوو استنتج
أن العنصر يمتص  واكتشف ت إشعاعاً ذرياً من الصوديوميالحظَ فوكول ثم .اإلشعاع

 .نفس األشعة من قوس كهربائي

 المنبعثة اتشعاعات واإلالموج حسب طول الشمس أشعة تركيب علماء ةعد درس الحقاً
 .الموجة نفس طول على الضوء بعثو ت تَمتصأن المكونات  كيرشوف تنتجسا .منها
 من أول هو وودسون. المعادلة ههذضمن  ذريال المتصاصا مبدأ مطياف كشف يعمل
التجويف  مصابيح استعمالوالش  اقترح و ،1955 سنة كشف الزئبق في هذا المبدأ طبق

لهب إلنتاج ال واستعمال ،مالموجة المالئ طولحسب  إشعاع للحصول على لمهبطيا
  .التي تمتص اإلشعاعالحيادية  الذرات

  
  مبادئ أساسية ـ 4
 ذريالتركيب ال

 تتألف .لذرةل في المفهوم العلمي جديدةروثرفورد وجهة نظر  اقترح ،1911سنةفي 
 محاطةًفي المركز ، و التي تستقر الشحنالموجبة  الجزيئاتمن  مكونة نواة من الذرة

 سمإ نواةالفي  ذات الشحنات الموجبةالجزيئات  أطلق على .لكتروناتاإل بحلقات من
 عددل عددها فهو مساوي أما لكترونات،اإل البروتونات أكبر وأثقل من تكون .البروتوناتَ

   .السالبة الشحنةاإللكترونات 

 سمي ،الذرية الفرعية اتالجزيئ من اًثالث اًجيمس تشادويك نوع اكتشف ،1932 سنةي ف
تميل  .البروتونات في نواة الذرة يتثباستقرار وت في تروننال ساعدي. ترونالنب

 في تروننال ساعدي بينما .البعض ابعضه التنافر من البروتونات المشحونة إيجابياً إلى
. بإحكام متماسكة هاجعلو النواة يساعد في تثبيت ا، ممروتوناتبين الب النفور هذا خفيضت

الذرات تكون  .بروتوناتال نفس حجمله نواة والفي  كهربائياً ايدالمح ونترالن يستقر



12 

 

  ). -( اإللكترونات عدد مع ياًساوتم(+)  عدد البروتونات عندما يكون اًبائيكهرمحايدة 
  .ةلذركلما كبر حجم ااإللكترونات  و عدد البروتوناتد يزدا

  
  اإللكترون طبقات

 اًمستند نظرية التركيب الذريفي  الًيتعد ربو الدانمركي ئيالفيزيا قترحا، 1913 سنة في
 هذا يكون. ضوءال منها عثنبي، تسخن المكوناتعندما . طيفَوط العلى ظاهرة خط

 متواصلإلى طيف  ينفصل، منشور عندما يمر عبر، الشمس ضوءمثل  اًضوء أبيضال
  . من األلوان

  
  الطيف المستمر لأللوان : 4 الشكل رقم

متميزة بدالً من  اًألوان ،لحرارة َأو الكهرباءابتأثير  ،النقية تصدر عناصرال أن بورستنتج إ
تيار  فعندما يمر النيون، ءضوفي  عموماً موجودةالظاهرة  ههذ. بيضاألضوء ال

ولكن . العنصرمن ) أحمر عموماً(لون متميز  ينبعث النيون، من خالل غاز كهربائي
خطوط  فقط تشاهدَأن  يمكن شور،نم أي من خالل مثار يمر ضوء من عنصر عندما
 الخط يبين .ةيفيطال وطالخطب هذه الخطوط ىعدتُ. من الضوء) َأو أطوال موجة(معينة 

 محدودة في كميات، لكن فقط دائمبشكل  ال تَستطيع َأن تبعث طاقة أن الذراتي فيطال
  .جداً

ال  لكتروناتإلاأن  بور اقترح، لكتروناتاإل حركة هو نتيجة عثبنالم الضوء وبما أن
 نأ افترضو .خطوات دقيقة فيلكن فقط  ،تستطيع َأن تتحرك بشكل مستمر في الذرة
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 هاتعرض ءأثنا مثارة الذرات تصبح. طاقةالمن  دةمحد مستويات حتلت لكتروناتاإل
 تَتراجعبعد وقت قصير . أعلىمستويات  إلى تَقْفز ا يسمح لإللكترونات أنمم للحرارة،

 خطوط من محددةطول موجة  ذلك على و، الطاقة حتل مستوى أدنى منلت لكتروناتاإل
 .الضوء

 
  بالزماتكوين الو الذراتتأين  ـ 5

اتتأين الذر  

قد تفسب َأو كتَأن  ، يمكنطاقة معين إلى مصدر جزيئاتالذرات َأو عندما تتعرض ال
بتأين  ليةهذه العم تسمى. ة صافيةبائيكهرتحصل على شحنة  لكترونات، بحيثبعض اإل
  .الذرات

 ةتُ حيث ،العملية األكثر شيوعاً هي، لكتروناتاإلفقدان إنل الذرأيونية تاحنلى شإ حو 
في المناقشة . سالبة أيونيهتْ اإلى شَحن ذرةال لكتروناتاإل اكتساب يحولبينما  .موجبة

 يوجد. موجبةال األيوناتلتَشكيل  لكتروناتاإل فقدانالتأين بمعنى  لالالحقة، سنَستعم
 .التّالي الجدول يبينكما  ،ذرةالتأين  من ترقيم قياسي للمستويات المختَلفة

 ترميز درجات التأين

 الرمز الكيميائي أمثلة التأين 

I غير مؤين H I, He I H, He 
II أحادي التأين H II, He II H+, He+ 
III ثنائي التأين He III, O III He++, O++ 

  
 البالزما

 بائياًكهرمحايد  اًينتج غاز نة،مؤيالمنطقة ال داخل ذرات َأو الجزيئاتأغلب ال كوندما يعن
 حالةالهذه  تُدعى، واًوسلباً مشحونة إيجابرية جهم من أيوناتمكون  على مقياس عالمي،

  . الزمابالب

  التفكك

ال  .للذرات الحرة امتصاص الضوء على جهاز االمتصاص الذريمبدأ  يطبقَأن  يمكن
األخرى  مع العناصر ةدمجبل من، الحرةفي الحالة  تي ستُحلّلال عناصر في العينةال تكون
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ى دعتُ ه الحالةهذالذرات، حرير بطريقة ما لتتفكك المركبات  يجب أن .تلتكوين الجزئيا
 حيث عن طريق الحرارة، هي التسخين ريةذتلل استعماالً األكثر إن الطريقة. ريةذبالت

هذه  تعرف .حرة إلى ذراتجزيئات الل حوتت درجة حرارة عالية لكي إلىت عيناال تسخن
 كماو ،لحرارةلكمصدر  لهب كيميائي ستعمل فيهاي كما ،اللهبطريقة  باسم الطريقة

فرن كهربائي صغير شمل استخدامت ةيبائكهر ريةذت طريقةستعمل كذلك ي.  
  
 جهاز االمتصاص الذري ات فيتطبيقال ـ 6
 وتخلط، إلى رذاذ لتتحو سائلة اتنالذري عي االمتصاص في لهبال تقنية بلّتتط

تتراوح . كسيد األزوتأ -َأو األسيتيلينِ  الهواء - األسيتيلينِ كبلة لالحتراق، القا بالغازات
  .م°2800 ىإل 2100من عند االشتعال  لهبال ةحرار درجة
 مثارة،غير  رةحإلى ذرات  حتراقاالأثناء  الدراسة عور موضعنصال ذرات تتحول

 .رعنص لكل ودقيقة محددة موجة لطوعلى  تَمتص الضوءالحالة الدنيا،  إلى عندما تهبط
 ضوء منالينبعث   ،موضوع الدراسةموجة العنصر  طول على من أجل الحصول

بواسطة  و .يمر من خالل اللهبذاته، ثم  من العنصر سالبال قطبه يصنع مصباح
ن م الضوء الممتصة كثافة و كمية قياس يمكن )Photomultiplier(مضاعف ضوئي 

  .في العينة مباشرةً العنصر بتركيز تعلقي ا، وهذالمحلول
  
 الذريِ باالمتصاصالتحليل الكمي  ـ 7

 ،Io األولية تكون كثافة الضوء .الذري االمتصاص عملية )5( الشكل رقمفي  تظهر
 ذراتعلى تحتوي  التي و بعلى خلية الله مركزة لضوء،ل المحددة موجةال طول على

. الذرة في خلية اللهب تركيز كمية بحسباألوليةَ  الضوءكثافةَ  تنخفض. في الحالة الدنيا
الكثافة إلىتنخفض حيث  الكاشف نحو الضوء جهيت ثم I،  تحسب  .هااسيقو من ثم يتم

 .Ioإلى  I نةارقبم الممتصة كميةَ الضوء

 
  

  

  
  الذري تصاصاالمعمليةَ :  5 الشكل رقم

لهب

 مصدركاشف
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 معادلة مما يسمح بتطبيق. التركيزن كمية االمتصاص تخضع لعالقة خطية نسبة إلى إ
   :المبيرت

A = abc 
  االمتصاص=    A  حيث

a   = ن علىثابتةةطول موجة معي.  
b   =طول المسار الضوئي.   
c  = تركيز العنصر في العينة ،   

  .التركيز معمباشرة  نسبية بعالقة طاالمتصاص مرتبأن  المعادلة هذهتظهر 

  
  

  االمتصاص نسبةً إلىالعناصر  تركيز : 6الشكل رقم 

، ثم نرسم هذه معروفة تراكيز على حتويالتي تالمعايرة و محاليل نقيس امتصاص عندما
 رقم الشكل في كمامشابهة  عالقة ينحصل على رسم بياني ذ ،التراكيز بلاالنتائج مق

ن بما أ. مستقيم نحصل على خط ،المبيرت طبقنا معادلةالحدود، إذا  بعد هذه. )6(
 في عملية لالخطية هي األمثتبقى المعادلة  بشكل متجانس، تغيراالمتصاص تو كيزاالتر

 متصاصانقيس  ةيرالمعا منحنىالبياني لخط الأن نحصل على  وبعد .االمتصاص
 منحنىتخزين خط  تمي األجهزة الحديثة، في .قيم التراكيزونستنتج  المجهولة المحاليل
 .كيز مباشرةاالتر و تتم قراءة الحاسوب ضمن ةيرالمعا

 وحدود الكشفالتركيز  تحديد

 الجهاز على تحليل ةالكشف هي الخصائص التي تحدد قدرو حدود  كيزاالتر حساسية
  .عنصراالمتصاص الملحوظ لل لنسبةالقيم  هذه تخضع .في الحد األدنىعنصر معين 

  
  التركيز حساسية

في . المحاليلتركيز  عن نتجي االمتصاص الذي خطمقدار  كمية أو عريفلت حمصطل هو
 خط من % 1 يعادل. )mg  /L( ترل يغرام لكلعنصر في الملال تركيز يكون اللهبِ

في  اًيحدث تغييرُ اصغر تركيز عرف بأنهي وهو . وحدة امتصاص 0.0044 االمتصاص
  .له العائدعند خط الطنين % 1تصاصية ام

التركيز

ص
صا
إلمت

 ا
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                                                   Con of Srd. (mg/L) x 0.0044 
             Char Conc. (mg/L) = 
                                                         Measured absorbance 

  
  حد الكشف

تساوي  االمتصاصمن  كمية تركيز العنصر القادر على إعطاء يعرف حد الكشف بأنهَُ
  .ضعف االنحراف المعياري الناتج عند مستوى الشاهد

للعنصر  الظاهر االمتصاصلعنصر بمقدار القياس  التركيز األصغر القابليحدد  
األمر أكثر  العشوائية راتأو التغي مستقرالغير خط ال يجعل .خط االمتصاص ستقراراو

 في صغيرةاختالفات  عن جمانال تصاصاالمفي  ر الذي يحصلالتغيبين مييز لتل صعوبةً
 شكل رقمال يعكس . األساس خط في ضجيج عن الناجمةالعشوائية  راتالتغيوكيز، اترال
نفس  Bالخط و   Aالخط في يوجد .خطوط االمتصاص كميةعلى  الضجيجتأثيرِ )7(

  .من االمتصاص المقدار

  
  خطوط االمتصاص على كمية الضجيجتأثيرِ  : 7 الشكل رقم

 الخط األساس إلعطاء إشارةَ التركيزو خط الضجيجيدمج حجم  كشفال تعبير حدن إ
خط  عطييالتركيز الذي ب الكشف حد يعرف .لعنصر الذي يمكن َأن يقاسل األدنى

  .مستوى األبيض المرجعي من ثالث مراتب أعلى متصاصا
  
  نات جهاز االمتصاص الذريمكو ـ 8

على  شعاععلى مبدأ امتصاص الذرات لإل ذكرنا، ، كمايعتمد جهاز االمتصاص الذري
أو  الماءسائلة كالالمعدن في المحاليل  الذريِ جهاز االمتصاص يقيس .طول موجة محددة

  . )8( رقم للجهاز في الشكلاألساسي  التركيب يظهر. عضويةالسوائل ال في
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  األساسي لمكونات جهاز االمتصاص الذريالتركيب :  8الشكل رقم 

  :أجزاء رئيسية هذا الجهاز أربعة ليشْم

عملية امتصاص الضوء من قبل الذرات تتم : (Source of light)مصدر الضوء ـ 
ة قادرة على ن تكون المنابع الضوئية المستخدمأيجب . عند طول موجة محددة تماماً
  .شدة ضوئية عالية للعنصر المدروس إعطاء خط طيفي ضيق ذي

  فيتي راغ فرنَأو لهب ال لستعميBurner for flame( ( ـ منطقه تذرية العينة
يد موجة االمتصاص الخاصة بالعنصر، لتحد، (Monochromator) نـ موحد اللو

  (Photomultiplier)  مضاعف ضوئيو

 لكترونيالضوء إلى خط إ لتحويل كاشفـ 

 ،الجهاز األحادي الحزمةفي  .الحزمة أو مزدوج أحادي الذري االمتصاصيكون جهاز 
فيخترق العينة ثم يصل إلى  صنع منه،الذي  العنصرب اًخاص اًالضوء طيفمصدر  يبعث

 يصل إلى من ثمة، والمحددالموجة  يعزل طولو ق الضوءيفر يموحد اللون الذ
 يحول .الضوء على كثافة يعتمد اًكهربائي اًج تيارنتي ، الذيالكاشفالمضاعف الضوئي و

   .العينةفي  ةفعليالكيز االتر معطيات رقمية تدل على لىإ الضوء كمية يلكتروناإلالجهاز 

أخرى موجهة إلى و ،العينة حزمة موجهة إلىإلى  ضوءال ينقسمف مزدوج الحزمة، فيأما 
 لعينةل العائدةالقيم في كسر ال نسبةب قراءة النتائج مرتبطة تكون النظامهذا  في .المرجع
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طريقة الفرن و طريقة اللهب نبي ةًمقارنالتّالي  الجدولظهر ي .المرجعو
  (Atomization electro thermal)رافيتيغال

 التذرية الكهرحرارية التذرية باللهب 

 في المحلولppbمستوى   في المحلولppmمستوى  الحساسية
 ميكرولتر للتحليل الواحد 50ـ  5  مليلتر للتحليل الواحد1حوالي  حجم العينة

 %90ثر من أك %10حوالي  كفاءة التذرية
  شكل قمة شكل منبسط  شكل اإلشارة

 .R.S.Dفي%50ـ  R.S.D. 2.0في%1.0ـ0.5 التكرارية

 كبير صغير المصفوفةتأثير 

 دقيقة للعينة الواحدة 5ـ  2  ثانية للعينة الواحدة30ـ10 زمن التحليل

  :يالمنابع الضوئية الرئيسية المستخدمة في االمتصاص الذري ه -  1

سطوانة يتألف من أو )Hollow cathode lamp(لمهبطي اح التجويف امصب) أ
و عبارة عن الذي ه، (Anode) زجاجية محكمة اإلغالق تحتوي بداخلها المصعد

أو يتألف بشكل كامل  و (Cathode) المهبطو النيكل، ن أوسلك معدني من التنغست
  .هحد أمالحجزئي من معدن العنصر المدروس أو أ

كهربائي بين المصعد  عند تطبيق جهد). رغوننيون، أ(نة بغاز خامل طواستمأل األ  
يتم اقتالع ذرات العنصر  .طيوناته مع المهبتصادم أتالغاز الخامل و  والمهبط يتأين
يتم  في هذه المرحلة. الغاز الخامل )أيونات( درشوامع  التي تتصادم من المهبط،
  .ساسية تصدر الخط الطيفي المطلوبوياتها األتسمإلى  تهالدى عودو  إثارة الذرات

  
 المؤينالغاز . من مصباح التجويف المهبطي إصدار اإلشعاع عملية : 9 الشكل رقم

)G(+ في الحالة الدنيا، معدن M ، في الحالة المهيجةM .*  
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   Electrodeless discharge lamp, EDL) (كترودي إلمصباح التفريغ الالّ) ب

حد لكوارتز تحوي كمية من المعدن أو أمن ا (Bulb) ةمن حباب هذا المصباح يتألف
وانة طسضمن أ ةحيث توضع الحباب ،أو مزيج منهما مع كمية من الغاز الخامل هأمالح

 (Radio frequency)تر راديوعند تطبيق حقل تو .من السيراميك يلفها سلك حلزوني
رة ذرات العنصر الموجود بالتالي إثاين ذرات الغاز الخامل وتؤدي الطاقة المطبقة إلى تَأ

  .ضمن الحبابة و إصدار الطيف المميز لها

  :يتألف من الذيهي الجزء الذي يتم فيه إنتاج البخار الذري  :خلية العينة -  2

   (Nebulizer)رذاذمالـ 
 الوقودو  دوفيها يمزج رذاذ العينة مع المؤكس المزجحجرة ـ 

  (Atomizer)المذريـ 

  (Burner)الحراقـ 

  .الذري لالمتصاص ضروريةفي الحالة الدنيا ال الذرات ،خلية َأو بخّاخة العينةال نتجتُ

  
  ذريالمتصاص اال حراق اللهب فينظام  : 10الشكل رقم 

 يختلط رذاذ هنا ،طغرفة الخل على شكل رذاذ رفيع إلى رذاذمال وتمر عبر لعينةاتؤخذ 
العينةَ  تتحولراق وتاالح يحصل عندما س المشعلأإلى ر تتجهو غازاتال و العينة بالوقود
 .تحضير العينة للهب َأو شروطا حسب نوعب س المشعلأريختلف طول  .إلى ذرات
 حساسيةهذا الطول يوفر  ألن األسيتيلينِ، هبلل سنتيمتر 10 طولب مشعلال سأيستعمل ر



20 

 

 5طول ب النيتروزلهب  في مشعل سأر يستعمل .بهذا الغازالمحللة  لعناصرلأفضل 
  .سنتيمتر

 (Nebulization) عمليه الترذيذ  -

في  سهل حتراقال اًديمهت ،الحجم ةموحد اتسحب رفيع لقطر الصحيحالترذيذ  تطلّبي
 صائصعلى الخ الترذيذ السائلة إلى قطرات، ويعتمد أداء الغاز العينة تدفق حولي. اللهب

  العينةَ من ضالفائ أما. اللهبفي  العينةمن % 10 حوالي فقط يمر .للعينة ةالفيزيائي
  .(Drain) التصريفزال في وعاء يف

 : اإلشعال ةعملي -  3

بطبيعة  تبطةالمر العوامل مجموعة معقّدة منتظهر  ،اللهب في العينة رذاذ دخليعندما 
 الة جزيئاتزإ على قادرةال ،(Desolvatation) ةعمليه الحلحل أوالً حدثت .العينة
َأو  األيونأزواج ك يتم تفكو. على المعدن موضوع الدراسة ةالثابت  (Solvent)المذيب

يحرر الذرات  مما ،(Volatilization)التطاير  أثناء ةمكونات فرديإلى  التجمعات
  .لمهبطيمصباح التجويف ا نعاع ماإلش كن َأن يمتصالذي يم للمعدن الفردية

  أنواع اللهب  -
درجة  ذلك يعتمد علىو، من اللهبختلفة مع اأنوف بين الغازات المختل المزج عطيي

ت درجا علىفقط  إلى ذرات ض العناصرعحول بتت. حتراقالا سرعةو الحرارة المطلوبة
 بعض المعادن دتتأكس ارة عاليةالحر درجاتو فائضاً كسجينكان األ إذا. حرارة عالية

يظهر  امل،تفادي هذه العولتقليص و اللهبشروط عدل تُ .ذراتإلى  ايتعذر تحويلهو
  .مع درجات الحرارة المختلفة اللهبص ئخصا الجدول التالي

  (Reynolds et al., 1970) خصائص مختلف مصادر اللهب

)م°(الدرجة القصوى للحرارة )ثانية/سم( السرعة القصوى للهب مصدر اللهب
Air-Coal gas  1840 55 
Air-propane  1925 82 
Air-hydrogen  2050 320 
Air-50% oxygen-acetylene 2300 160 
Oxygen-nitrogen-acetylene 2815 640 
Oxygen-acetylene  3060 1130 
Oxygen-cyanogen  4640 140 
Nitrous oxide-acetylene  2955 180 
Nitric oxide-acetylene  3095 90 
Nitrogen dioxyde-hydrogen 2660 150 
Nitrous oxide-hydrogen  2650 390 
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 : (Wavelength) طول الموجة -  4

 بين أطوال من للمعدن ةالخاص طول الموجة تختار ،عندما يغادر الضوء مقصورة العينة
 نموحد اللومحلل  يتطلب إستعمال هذاو. من اللهبالتي تظهر الموجة 

(Monochromator)  يدعىالذي Grating غير تُ. تاآلال في العديد من أو المحزوز
 طول الموجة على العنصر ارياخت يعتمد. موجةال طول تحديدل المحزوز زاوية

  .للجهاز وحد الكشف الحساسيةو
 : (Monochromator) نموحد اللوالمحلل  -  5

دروس، حيث يدخل مطول موجة العنصر ال ءالنتقا زةزيتألف من مجموعة مرايا مح
موحد  محلل ىالضوء الصادر عن المصباح بعد اجتيازه اللهب من خالل مدخل الشق إل

 .إلى المحزوز الذي يفرق الضوء إلى عدد من الخطوط الطيفية مباشرةً هو يتج، ناللو
الذي يسمح و ،دروس بتعديل زاوية المحزوزميتم عزل خط امتصاص ذرات العنصر ال

منع الخطوط تُبالمرور من خالل مخرج الشق ليسقط على الكاشف في حين  للخط
    .األخرى من المرور

  : (Detector)شف الكا -  6
 لت بواسطة المضاعف الضوئيوح يبكشف اإلشارة الت الكاشف يقوم

(photomultiplier)  حول إلى تالتي بدورها تو ،لكترونيةإمن إشارة ضوئية إلى إشارة
  .أرقام تظهر على الشاشة

تدعى مهبط، وبداخله مصدر فوتوني  ةبائيكهرأقطاب  المضاعف الضوئييحتوي 
(Photoemissive) المضاعف الضوئيحتوي ي. لكترونات عند تعرضه للضوءيبعث إ 

لذي يقوم بدور مضاعفة اإلشارة ، ا(Dynodes)دينود  ىعدتة إضافيةَ بائيكهرأقطاب 
مع في يتج، واإللكترونات من كبير شالل ة، يتّكونالعملي هذه عند نهاية .لكترونيةاإل

مثل  مخْتلفة (Parameters) معامالت إلى ترجميَأن  يمكن. (Anode) المصعد
 .تركيزال بقيمةمباشرة  يتعلّق االمتصاص الذي

  : (Screen)الشاشة  -  7
قيم المتحوالت كاالمتصاصية أو التركيز أو زمن القياس أو  على الشاشة تظهر

  .عياريملااالنحراف 
  
  معايرة الجهازـ  9

 القدرة لديه ،إلكتروني حاسوب ز، جهاالذرية الحديثة االمتصاص تَتضمن أكثر آالت
غير  يرةاالمع لمنحنىبشكل مالئم وبدقّة، حتى  االمتصاص تدرج وحساب بياناتعلى 
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، في المنطقة الخطيةو االمتصاص  العالقة بين التركيزكاف في  عريفلتا يكون .خطّيةال
لتحقيق  .(Blank) مستوى األبيض المرجعيو لو كانت في تركيز منخفض مع معايرة 

العالقة  تُصبح عندما إضافية معايير تُستعمل ، .عادة معايير إضافية تُستعمل لمعايرةا دقة
 ، مثالية للمعايرةال الذرية االمتصاص بيانات نأأظهرت النتائج العملية  .خطية غير
، حتى في حاالت األبيض المرجعيثالثة معايير زائد  أدنى من دمع ح تمتَأن  يمكن

11(هر الشكل رقم كما يظ التقوس الحاد( .  
  

  
  

  منحنى المعايرة للكوبالت:  11رقم الشكل 

  يِرافيتغالفرنِ في الالذريِ االمتصاص  ـ 10

 ي االختياررافيتغال فرنال تجعل من الذرياالمتصاص  لدى جهاز حساسيةإن دقة ال
في مركبات  تسمح هذه التقنية بتحليل العينات .النزرة المعدنية العناصرتحليل األنسب ل

، عينةلل حدودم حجم التي تحتم استعمال ،والجيولوجية معقّدة جداً، مثل العينات الحيوية
  .السريرية اليلكما في العديد من التح (µg/l)  رتلغرام باليكروالم تكون التراكيز فيو

 يرافيتغفرن الالمكونات نظام ـ 

، التجهيز الكهربائي، لمذرا : من ثالثة مكونات رئيسية يرافيتغال يتكون الفرن
 تحدث عملية، حيث الذري االمتصاصأخذ عينات  في مقصورة لمذرا يقع .والمبرمج

ـ معايرة قياسية3
(4,12 & 30 µg/mL)

ـ معايرة قياسية1
(2µg/mL)

(µg/mL)التركيز الفعلي

إمتصاص ذري
هوائيأستيلين ـلهب  

التركيز المقاس
(µg/m

L)
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 نحو المبرمج على تدفق الغازو  الكهربائي يسيطر التجهيز. الضوء وامتصاص التذرية
 . كهربائية المبرمج الكهربائي البخار الذري إلى طاقة يحول ،لمذرا

 موصل ي،رافيتغ أنبوب:  التالية ةساسياأل على المكونات يِرافيتغالفرنِ ال يحتوي
 . خاملال غازنظام تحكم لتدفق ال مغلق، ماء ، مقصورة تبريدكهربائي

في الفرن، للحرارة  هو الذي يتعرضو ،عيناتالأخذ  خلية تيرافيغالنبوب األ عتبري
يكون حجم   .للمطياف ريطريق البصالفي  يوضع أفقياً ،الشكل سطوانيا يكون عادةًو

ع )50-5عادة (ترات وليكربضعة منة العياألنبوب خالل فتحة في مركز حائط من تُوز 
 يوضع .وتستقر في وسط األنبوب على نفس مستوى الطريق البصري للمطياف الداخلي

 الذي يؤمن طاقة ،كهربائيتسمحان باالتصال ال نيأسطوانتبين  رافيتيغاألنبوب ال
نوافذ  وجدحيث ت ،ءبالما مقصورة تبريدضمن حجرة الفرن  تقع .لية لألنبوبعاة بائيكهر

األنبوب  إن .األنبوبخالل  من لضوءابمرور  تسمح ، والتيالمقصورةفي نهاية  كوارتز
 نهايةفي  ونِغاألر خاملال غازبتدفق ال الساخن محمي من األكسدة الجوية رافيتيالغ

مدة أطول من ببقاء البخار الذري في حجرة الفرن تسمح هذه الطريقة  .كوارتزِالنوافذ 
 كشف أقل بمئات المرات مما هو عليهحد مما يسمح بالوصول إلى  اللهب، تواجده في

  .رافيتيغمذّر الفرن ال 12 رقم يظهر الشكل .في حالة اللهب

  
  رافيتيمذّر الفرن الغ. 12الشكل رقم  

  لكهربائيا يرافيتغفرن الال برنامج التحليل فيتجهيز وـ 

 ،كهربائيةالطاقة ال برنامج ضبط :يؤدي التجهيز والمبرمج الكهربائي الوظائف التالية
  .، برنامج عمل المطيافغازال تدفقضبط   ،حرارةال برنامج درجة
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 يرافيتغال نبوباأل إلى التيار الكهربائي بوصول كهربائيةالطاقة ال يسمح برنامج ضبط
محدد في  الحرارة حسب نظامة ع درجاإدخال برنامج ارتفيتم  .الحرارة عارتفا يسببو

 نـتضمقد ي .العينةَ تذريةلوقت أخيراً ، وللترميد تقو، لتَجفيف بعنايةل تقو :كل مرحلة
ت لتنظيف حجرة البرنامج الحراري وقكما يتضمن  .لالخام تدفق الغاز أوقاتالبرنامج 
، مرحلة التذرية جة الحرارة إلىصل درتعندما . التبريد إلى حرارة الغرفةالفرن و

الحرارة في برنامج  )13( يظهر الشكل رقم. تحصل عملية قياس االمتصاص في العينة
   .يرافيتغال فرنال

  
  يرافيتغالفرنِ الحرارة في البرنامج : 13 مالشكل رق

  حجم العينة ـ 

 .نةالعي كمية تركيز أو على يرافيتغال فرنيعتمد شكل منحنى قياس االمتصاص في ال
قياس خط بياني ي إلى أكثر وتؤد محاليل على ، تحتوياًكبير العينةَ حجم عندما يكون

 حجم ليستعمُ .حجم العينةير يبتغ الفرنالتحليلي في المدى  يمكن السيطرة على .كبرأ
 .األعلى للتركيز صغرأ حجم العينة يكون بينما جداً،المنخفض  كبير للتركيزالعينة ال

عندما َأو  ،بكميه محدودة عينةعندما تتوفر الأيضاً  الصغير العينة حجم ملعستيَأن  يمكن
 لالستعمالصالحة ال الحجم األقصى للعينة يعتمد .كبيرة خلفية امتصاص تحتوى على

يمكن استعمال عينة ، مبطن غير يرافيتغال رض األنبوبإذا كان أ. نبوبألا نوعيةعلى 
 العينةيخفض حجم  اًرافيتي مبطنالغ رض األنبوبن أعندما يكو. لتريكروم 100بحدود 
 ر مطلوبيكبال الحجم نإ. )حجم العينة المثاليل ترميكرول 20(تر ميكرول 50قل من إلى أ
  . (Triplicate) بهدف القياس المتعدد للعينة ن متعددقح، أو لالكشف حدود نيحسلت
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 المعاينة اآللية  استعمالإن(Autosampler) فرن ال فيِ وزيع العيناتل لتالحل األمث هو
  .على طريقة الحقن اليدوي متفوقة و متجانسةنَتاِئجِ المعاينة اآللية  تأثبت .يرافيتغال

 مرحلة التَجفيف ـ 

الكفاية درجة حرارة منخفضة بما فيه  على جففُت في الفرن، يجب أن العينة وضع دبع
درجات  تستعمل .في التحليل دقّة عدم ؤدي إلىالذي ي، التناثر داخل األنبوبب لتجن

 (Ramp) تعليةال درجة حرارة تسمح .المائية للمحاليل م°120-100حول حرارة 
، الفرنفي  درجة الحرارةارتفاع  بعد .الحرارة درجةخالله  تزداد متغير وقت بتواجد

 ىحت دقيقةلفترة محددة، عادةً أقل من  التجفيف المختارة يستقر البرنامج على حرارة
ى ده األقصتدفق الغاز الداخلي في حيبقى جفيف، أثناء عملية الت .العينة تماماً جفت
  .باألنبو من بخار المحلولطهير لت) مليلتر بالدقيقة 250-300(

  مرحلة الترميدـ 

، َأو خطوة قَبَل Ashingباسم  تسمىأحياناً ( (Pyrolysis) مرحلة الترميد إن غرض
 من انتقائيبشكل  لرئيسيةاوالعضوية  غير العضوية مكوناتَال ريبخت هو) معالجةال

، أثناء هذه الخطوة .معقّدة للتحليلال المكوناتأقل  مع الذي سيحلل عنصرال ركتي .العينة
تبقى  لكنالمصفوفة،  تبخير مكوناتحتى تصل إلى مرحلة ع باالرتفادرجة الحرارة تبدأ 

اختيار  عتمدي .العنصر موضوع التحليل خسارةب التي تسمح الحرارة درجة أدنى من
المصفوفة في  مكونات و الذي سيحلل عنصرعلى المعدن أو ال الترميدحرارة  درجة
 يسيةالرئ موادال للتخلص من وذلك الترميد خالل مرحلة خليك تدفق الغاز الداريت .العينة

  .المبخَّرة

 مرحلة التذريةقبل  التبريد خطوةـ 

لبرنامج التسخين تخضع  حيث أن سرعة التذريةقبل التحول إلى  مفيد تبريد الفرنال من
التحويل إلى  قبل (Cool down) التبريد خطوةتسمح  .في كل مرحلةالحرارة  درجات
 ،تحسين الحساسيةب سمحي مما.األنبوبضمن  لحرارةلالمتساوية  المنطقة عيوسبت ،ةالتذري
  .لعدد من العناصر قمة المنحنى التداخالت حولخفيض وت

 مرحلة التذريةـ 

 تزداد. ذري كامتصاص يقاس ، من ثمذري إلى بخاريتحول العنصر  الل هذه المرحلةخ
 .ك المركبات المبخرةتفك ةتصل إلى مرحل حتى الخطوة بدقّة خالل هذهالحرارة  درجة
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 درجة حرارة عالية استعمالفادي يجب ت .عنصرخاصة لكل  تذرية حرارة درجة هناك
دقة  يفقد األنبوب،في مما يقصر وقت تواجد المعدن  ،ة التذريةخالل عملي بإفراط

برمج ت ،عادة(Ramp)   تعليةالأوقات  إن .يرافيتالغ األنبوب يقصر عمرو ،الحساسية
 قطع المفضلمن  .يسمح بالحصول على حرارة التسخين القصوى الذي د األدنىالح في

البخار الذري في  تواجد يد وقتزي امم ،تحويل إلى ذراتالكلياً أثناء  تدفق الغاز الداخلي
 .التخاالتد تأثير يخفضحساسية ومن الأقصى  اًحد ويحقق، الفرن

  التنظيفمرحلة التبريد و ـ

للتخلّص  ، وذلكعاليةحرارة  درجات و على ساخناً يرافيتغفرن الالى ، يبقالتذرية بعد
 الغرفةحرارة  إلى درجة بالعودة للفرن تبريد تسمح خطوة تلكيلي . عينةلل بقايا من أي

 آلياًموجودة  غلب األجهزة تكون هذه الخطوةفي أ .القادمة العينة معالجة البدء فيقبل 
  .فرنال تحليل في دورة ّلفي كضمن البرنامج 

  
 التحليلية التداخالت مراقبة ـ 11

 األكثر النوع إن التداخالت الكيميائية هي: اللهب التحليل في ت في عمليةالتداخالـ  1
امتصاص  وسببها قلة، الذري جهاز االمتصاص بواسطة قياسال خالل صعوبة
 هذه الظاهرة تحصلأن  يمكن .في اللهب المركبات الجزئية التي تمرفي  الذرات
، كما في حالة يئاتالجزل لعز كافية في درجة حرارةاللهب  يكونال  عندما

للتخلص من  .ولةالذرة المعز تتأكسد ، َأو عندماسيومالمغنمع سفات الف تداخالت
 م، الكالسيوسيومالمغنخالل تحليل  وماللنثانإضافة يجب  سفاتتداخالت الف

زال بإضافة تُ يمكن َأن و ،المنغنيز في تحليلت ليكاالس تداخالت تؤثر .باريومالو
 . الكالسيوم

إلى  الذري االمتصاصت في التداخال قسمت َأن يمكن :طيفيةالغير  تالتداخالـ  2
 طيفية على تشكيل ذراتالغير ت تداخالال تُؤثّر. طيفيةالطيفية وغير ال: صنفين
 .المعدن

إذا   .عند المرذاذ األولى في اللهب التداخالت تحصل :المصفوفة الرئيسية التخاتدـ  3
مختلفة   (Surface tension)السطحيد شالَأو لها خصائص  لزجة العينةكانت 
عندما  .مختلفة والمعيار العينة سرعة الرذاذ في تكون ،المعيار معر ـكبي إلى حد



27 

 

ن م عدد فقدت ، عايير في نفس النسبةمالو عيناتفي ال تكون سرعة الرذاذ ال
، هذا ما االمتصاصو (Light beam) الضوئي الشعاع بين االرتباط الذرات

 هذا النوع منعلى  مثال. Matrix interferenceالمصفوفة أو  التخاتدب سمىي
أن  )14( الشكل رقم يظهر. لى االمتصاصعالحمضي التركيزِ  تأثير التخاالتد

 اً علىينعكس انخفاض، )لزوجة العينةَ ةزيادو(فوسفوري تركيز حامضي  زيادة
أو الحامض ارتفاع تركيز  ؤديي .كذلك االمتصاصالعينةَ وسرعة الترذيذ في 

 َأن تُسبب المصفوفة التخاتدليمكن . يجب تصحيحه إلى خطأ سلبي الصلبة المواد
 كفاءةتحسن  التي عينةالفي  عضوية تواجد مركبات أو محاليل مثل ،اًَأ إيجابيخط

التوفيق بين المركبات في  يجرى. أعلى امتصاصؤدي إلى تُُ و أداء المرذاذ
حمضي  تركيز أي عند إضافة .خلاالتد هذا النوع من لتفادي العينةو المصفوفة 

 أيضاً َأن يضاف إلى المعايير بيج ،تحضيرالأثناء  إلى العينة مركب آخرَأو 
  .في التجمعات المماثلة األبيض المرجعيو

  
ة العائد (Matrix interference)المصفوفة الرئيسية  التخاتد : 14الشكل رقم 

  تأثيرات اللزوجةل

 التخاتد في حضور لتحليلل هذه الطريقةتُستعمل :  طريقة اإلضافات القياسية -4
طريقة تعرف هذه ب. كيزاترلل هدقيقتعطي نتائج ُ هيوتها، بدون إزالالمصفوفة 
  .ةالقياسي اإلضافات

 موجود تداخل ألي يسمح مما، معيار إلى أجزاء العينةال من ةمحدد كمية فاضتُُ
تقنيةَ  )15( رقم يبين الشكل .بنفس الطريقة لتأثير على المعيارالعينة بافي 

  .اإلضافات القياسية
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  تقنية اإلضافات القياسية:  15 رقم الشكل

الصفر  نقطة تحدد .خَطّ تحديد مثالي لمجموعة المعايير المائية ،يمثُّل الخَطّ الصلب
خط  في زيادةب تكون زيادة تراكيز المعدن .األبيض المرجعي ماءلالمتصاص ب
  .االمتصاص

  : تقسم العينات إلى ثالثة مجموعات 

  أية محاليل إضافية  يتحو ال :ـ المجموعة األولى  أ
في  يكون حجمهاو معروفةمعيارِ من كميةَ  تضاف إلى العينات :الثانية  ةـ المجموع ب

 .التركيز في العينةحدود 
حجمها مرتين  يكون من المعيار، و مدروسة أكبر تضاف كمية: الثالثة  ةـ المجموع ج

 .الثانية ةالكمية المضافة في المجموع

 المحاليل لكلاالمتصاص  يقع َأن يجب ،اإلضافات القياسية بدقّة ستُعمل طريقةتُي ك 
، و بذلك تكون نفس الحجم األجزاء إلى تُخفّف كل .للمنحنى ضمن الجزء الخطي

خل اتد في حال عدم وجود. مجموعة كل في األصلية هي نفسها لعينةل ةالنهائي التراكيز
 تحديد خطل اًَموازي تركيز المعيار اإلضافي خط مقابل خط االمتصاص يكون العينة،في 

 الذرات منعدد  رأثتي ،تداخل موجودة في العينة تُسببال ادوض المبع كانت إذا .المعيار
المجموعة  في محاليليتأثر امتصاص الذلك بو  الذري، االمتصاص تحدث المستقرة التي

  .األولى

من  االمتصاصزيادة  تكون، في حال وجود تداخل في عينات المجموعة الثانية و الثالثة
  .مع العينة النسبية الكمية بنفس ةمتغير المعيار اإلضافي
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في هذه  .رعن خط المعايي يكون انحداره مختلفاً لكن اس،عند القي خط مستقيمدائماً  ينتج
إذاً .خطأ نالحظ وجودالمجموعة األولى مع خط المعيار  عينةمتصاص ا انالحالة، إذا قار

المجموعة الثانية ( اتالعين في القياسية اإلضافاتالناجم عن المنحدر يجب استعمال 
تحديد  إن. عينةال في ةدقيق تركيزل على نتائج للوحصللو، تحديدللكمنحدر  )والثالثة
يستنبط من نتائج خط االمتصاص الذي يجمع نتائج المجموعة الثانية والثالثة  التركيز

  .عترض محور التركيزيو
 التخاالتد اع األخرى منالخلفي َأو األنو المتصاصا طريقة اإلضافات القياسية ال تلغي
  .ةائييالكيمَأو  نأنواع التأيلمختلف  التخاالتد كذلك، والطيفية

 علىحتوي العينة تكانت إذا ، خل كيميائي اتد يحصل:  الكيميائية التداخالت ـ 5
 ةمتوفرال الذي لم يحلل بالكامل بالطاقة المعدنع حرارياً م اًمستقر اًركبم شكلتُ ناتمكو

خل اتدال علىمثال  ،)16 رقمشكل (، سفات على الكالسيومالف تأثير إن .في اللهب
يرتفع  ا، عندملذا. ستيلينأ-هواء كالسيوم كلياً في لهبالسفات ف عزلال تَُ .ميائيكيال

  :للتخلص من هذه التداخالت يجب .في الكالسيوممتصاص اال ص، يتناقسفاتفال تركيز
 الكالسيومفي حالة . التداخلع م اًحراري اًمستقر اًمركب لشكيعنصر  إضافة :أوالً 
عن  مستقالً هامتصاص يجعل و، بالتذرية ويسمح للكالسيوم اتسفالف طلربم لنثانولا يضاف
  .سفاتكمية الف

    
  سفات على الكالسيومخل الفاتد : 16 الشكل رقم
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 ذيلهب باستعمال  و ذلك،حرارياً المستقرب مركاللفصل زيادة كمية الطاقة يجب :  ثانياً
 الهواء، -تيلينِ األس من ىأعل ذو حرارة اتالنتر كسيدأ -تيلينِأس إن لهب .حرارة أشد

التي تتواجد عند  للعناصر الكيميائية التداخالتقليل يستعمل في أغلب األحيان لت هوو
 ،سفات على الكالسيومخل الفاتد يالحظ ال على سبيل المثال .الهواء -  تيلينِباألس التحلل
  .وملنثانلا الحاجة إلضافة ويلغي، النترات كسيدأ -تيلينِأس مع لهب

في أغلب  يصادفن وو هو تداخل التأي ،خل رئيسي ثالثاتد يوجد:  تأينال التخاتدـ  6
التي تكون في  بالضرورة في الذرة كالتفكعملية  ال تتوقّف. الحار اللهباألحيان في 
َأو  المثارة إلى الحالة الحالة الدنيا تنتقل من ،طاقة إضافية ت الذرةأعطي إذا .الحالة الدنيا

 ، يستنفذالتنظيم اإللكتروني إعادة عند .أيوناً يخلق و ن الذرةن كلياً مترواإللكيزال  قد
 خفضعندئذ ين .متوفرال الضوئي المتصاصاالتي توجد في الحالة الدنيا  عدد الذرات

 ينخفض عدد ،الطاقة تزدادعندما . المحددة طول موجة الرنين علىذري المتصاص اال
  .خل تأيناتد دثيح افي الحالة الدنيا، مم الذرات

ـ  تيلينلهب أسب أو النترات، كسيدأ ـ تيلينِأس بلهب هي األكثر شيوعاً تأينالت تداخال
بشكل خاص و ،بسهولة أينتت التي العناصر مع عادة تأينالت تداخال تحصل .هواء

 أينتت صرابإضافة عن تأينال تداخالت زالتُ يمكن َأن. المعادن القلوية واألرض القلوية
 تأين يمنع الحرة في اللهب لكتروناتاإل خلق عدد كبير منب حتسمو، شديدة عةبسر

يظهر الشكل . تأينال إللغاءسيزيومِ الو، الروبيديوم البوتاسيوم أمالح ستعملتُ. المعادن
  .اتنتر -نيستيلأفي لهب  يومالبار تأينإخماد  )17( رقم

  
  التأين تأثير البوتاسيومِ اإلضافي على : 17 الشكل رقم
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 خطالمطابق في  االنخفاض، والباريوم في رنين االمتصاصط خ في الزيادة تخضع
 mg /l 1000إضافة الـإن . البوتاسيوم لنسبة إضافة  الباريوم، أيونفي  االمتصاص

لغي ، تعيناتالمعايير والو األبيض المرجعي إلىبوتاسيوم المن  mg /l 5000إلى 
  .تأثيرات التأين

  
 ت الطيفيةالالتداخ ـ 12

ا هذ يحدث. ياًعالالضوئي  االمتصاص قياس يكون عندما ت الطيفيةالتداخالتحصل 
المختلفة عن المعدن  صراعنال بعض بلمن قيحصل  االمتصاص الذيخطأ بسبب ال

 هو الذري االمتصاصفي  خل الطيفياالتد إن النوع األكثر شيوعاً من. المدروس
  . خلفيةال امتصاص

 ةخلفيال متصاصإـ 

 في المصفوفة المكونات الرئيسية أو كُل مواد ردما ال تذرعن خلفيةال امتصاص أينش
 عندما التداخالت تحصل بعض .جداً ضيقةامتصاص  ذرات لها خطوطال نأل كلياً عينةال

لعنصر  الموجة الطيفية ضمن يقع عندما أو آخرعنصر  موجة طول على يمتص عنصر
   .خرآ

 .متعددة ماصةً اًأطياف مكونات المصفوفة من للجزيئاتولة زعمال غيرشكال لأل يكون
ضوء على منطقة طول موجة ال بعثرتُ اللهبجزيئات صلبة صغيرة جداً في  تمر عندما

موجة  طولعلى  محددال غير االمتصاص من عندما يتداخل هذا النوع .عريضة
 يجب أن يقاس ،في هذه الحالة. خلفيةلل امتصاصث ، يحدللمعدن الذري االمتصاص
الذري  االمتصاصة لمعرف ،المدروس الكلي االمتصاص الخلفية ويطرح من امتصاص
   . للمكونات المدروسة الحقيقي

  
  خلفيةال امتصاص تصحيح:  18 الشكل رقم
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 المستمر خلفية التصحيح مصدر ـ 

 فية قدخل اتمكون ألي ةآليعويض تقنية قياس وت يالمستمر، ه خلفيةالتصحيح مصدر إن 
مستمر الواسع المصدر ال عادة يكون .ذريال متصاصاال في قياس ةموجود ونكت
)Broad band continuum () يال خطال مصدر عن اًختلفم) أبيض ضوءحيث  ،ذر
في حالة  .ة بدالً من الخطوط المعينةالموج سع من طولوأطيف  علىضوءاً  يبعث أنه

يصل قياسياً  ال، جداً وال الموجة المنفصلةالذي يحدث فقط في أطالذري،  االمتصاص
الشكل  يظهر .اإلصدار المستمر ُيلغي و المستمر مصدرال محسوس منال اإلصدار إلى
 آلياً لنه يزاحيث أ. المستمر خلفيةالتصحيح عند استعمال مصدر ال ةمدى قدر )19( رقم
ة طول موجعلى قياس الرصاص  )19(يظهر في الشكل  .ح خط االمتصاصيصحو

nm 283.3، ةخلفي تصحيح بدون )A (وبتصحيح الخلفية )B.(  

  
  تصحيح الخلفية اآللي : 19 الشكل رقم

 Zeemanتصحيح خلفية ـ 

 في هامة محدودة و لكنها ىالمستمر، تبقالمصدر  يهنظرأن حيث  التطبيقات في هذه
 خلفيةال تصحيحيرتكز  .بمثابة األفضل Zeeman خلفيةال نظام تصحيح يعتبر ،التحليل

Zeeman  ةل مستويات الطاقة اإللكترونية نمبدأ أعلىفي حقل مغناطيسي  موضوعة ذر
 تصحيحفي . الطاقة اتستويم حسب الذرية غير األطيافتتغير، بذلك تلل قابلقوي 

 يكلتفي  الًمصدر مماثال شكل خط اإلصدار من يكون ،Zeemanبواسطة أل خلفيةال
 تحوي التحاليل التينتيجة، أكثر في ال. خلفيةالس اقي قياس االمتصاص الذري وحالتي 

  .Zeeman تصحيحال خلفيةباستعمال بدقّة  يمكن أن تُصححمعقدة،  حاالت خلفية
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 :Zeeman خلفيه التصحيح فوائد

 .الخلفية امتصاص لمستويات العالية منا حتُصح. 1

 .في حضور الخلفية المنظَّمة دقيق تصحيح يعطي. 2

 .حقيقية(Double-beam)  مزدوج الحزمة عملية يفرض. 3

  .فقط اًواحد اًمصدر ضوء قياس يتطلّب. 4

  .لمصادرا متعددة أو ةمماثلضوء  كثافة اصطفاف ال يتطلّب. 5

  
  المستمرخلفية التصحيح  مقابل Zeeman خلفيه التصحيح : 20 الشكل رقم

  
  الت اإلصدارخاتدـ 

من  المنبعثة الضوء الحاد قوة(أسود  مجس إشعاع يصل عندما اإلصدار خلادت ظهري
 المضاعف الضوئي أنبوب ، أوالضوء في اآللة كاشف إلى )الحار يرافيتغال األنبوب

(Photomultiplier). ر البارز هذه المشكلة تتجسميججضلل لمتزايدا و بالتغي ،ا مم
ضاعف الماإلصدار خل اعمي تدقد ي، في الظروف الحادة. األداء التحليلي يخفّض
التحويل إلى  خالل عملية معنى للقياسبال  إلى قراءات يؤدي و بشكل مؤقت، الضوئي
اتزداد يو ، المعدنموجة  طول حسب اإلصدار، خلادت تفاوتي .أو نتائج التذرية ذر

 رافيتيالغ من الفرن اإلصدار )21( رقمالشكل في  يظهر. طولأالموجة  طول كلما كان
 .موجة تحت الحمراءال منطقة قُرب طول صوى فيالق كثافةلمع حصول على ا ستمر،مال
على )Zinc( التوتياء، مثل التي تظهر على موجات األشعة فوق البنفسجيةالعناصر  إن

  .اإلصدار خلادلت معرضة غير، nm213.9 موجة
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  الجرافيتي ستمر من الفرنالم اإلصدار : 21الشكل رقم 

 خلفيةال ـ امتصاص

ه سبب و ،المعدن موجة طول على غير محدد ضوء ة بحصولالخلفي امتصاصيعرف 
 امتصاص يغطي ،الذري لالمتصاص اًخالف .في العينة لمصفوفةلالرئيسية  مكوناتال

 النطاق العريض من هذا .نانومتراتلا اتئعشرات َأو مأحياناً  و ،اًواسع اًنطاق الخلفية
 مكوناتال الصادر عن بعثرالم ضوءال رانكساَأو  جزيئي امتصاص هسبب ،متصاصاال

الضوء خالل عملية  طريق ي تصادفو الت ،في العينة مصفوفةلل زولةعمالغير  الرئيسية
  .التذرية

 موجة طولو االلتفاف مع  فرصة التداخلإن ف، عريض نطاق خلفيةال تصاصالم بما أن
ة على يطرلسا ةتقني تطبق َأن يجب .االعتباربجداً و يجب أن تؤخذ  ، تصبح هامةالمعدن

 تخفيض التقنيةهذه  نتضمت .يرافيتغال فرنال خالل العمل في الخلفية امتصاص
المكونات الرئيسية تعديل : وبمعنى آخر( عينةال الخلفية خالل معالجة امتصاص

من  الخلفية المتصاصطيفي التعويض الو الفرن، العمل في خاللها تمراقب و) مصفوفةلل
  .الخلفية البصرية خالل تصحيح

  خلفيةالتخفيضِ  ةتقنيـ 

 فرنالبرنامج الترميد في  خالل عملية لمصفوفة من العينةل الرئيسية مكوناتال تتبخر
المركبات الرئيسية  كُل أن عنىي امتماماً،  ناجحة العملية هذه إذا كانت .يرافيتغال
 ناتمكو، ألن خلفية امتصاصيكون هناك  لن عندئذ ،الترميد أثناءقد تبخرت  لمصفوفةل

 المعدن ال يفقد يجب أن .تكون قد تبخرت قبل مرحلة التذرية العينة التي تُسبب الخلفية
في نطاق محدودة هذه المرحلة خالل  حرارةال ةـدرج تكون لذا. ذرات أثناء الترميدال

 على تبخر الترميد أثناء لمصفوفةل المركبات الرئيسية إزالة مستوى عتمدي .ضيق
سهلة  لمصفوفةلالمركبات الرئيسية  تكون فضل أني. و المعادن مكونات المصفوفة
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على  الل الترميدختتبخر  العينة َأنمواد معظم ل يمكن ذلكوب، المعدن نم أكثر رالتبخي
  .المعدن تسمح بخسارة ال درجة حرارة
 اإلجراء المعدن بواسطة و لمصفوفةمركبات اتبخر  نسبةعلى  سيطري يمكن َأن

خالل كاشف  مركب كيميائي يضاف إلى العينة. مصفوفةمركبات الل تعديالمعروف ب
أو  هامركبات نسبه تبخر علرفما إالمصفوفة  معدل اريختيكون ا. المصفوفة مركبات تعديل

  : هي المصفوفةمركبات  تعديلل وراتالمنش أهم و أوائلمن . تخفيض تبخر المعدنل
  NH4NO3تعديل المصفوفة باستعمال 

  NaCl + NH4NO3         NaNO3 + NH4Cl: التفاعل 
  : (C°)درجات حرارة التحلّل 

NaCl 
NH4NO3 
NaNO3 
NH4Cl 

1400 
210  
380  
330 

: ومثال على ذلك( NaClأمالح  إلزالة خاصة مصفوفةمركبات  وجدت ،ذلك الحين منذ
 ةنسب عإلى العينات م نيوممواألل ة نتراتـاإلجراء إضافهذا  يتضمن .)نيوموماأللسفات ف

مركّب غير متطاير، يتطلّب  هو نسبياً ، الذيصوديومال مصفوفة كلوريد من عالية
 نيوممواألل نترات إضافةعند .المعادن من تُؤدي إلى خسارة الكثير ترميد حرارة درجات

   .دنى للترميدحرارة أ درجات على تطايراً كثرأ ل مصفوفة العينة إلى مكوناتحوتتُ
أقل  المعدن تجعل التي مصفوفةال مركبات تعديل األخرى الكالسيكيةاإلجراءات  تتضمن
 .شموالً إلزالة المصفوفة األكثر ترميد أعلى حرارة ستعمال درجاتبا يسمح مما ،تطايراً

 يعتبر. وميلتحليل السلن ، إضافة نترات النيكل22رقم  الشكل يظهر في ،على ذلكل امث
 سخّنيُيمكن َأن  ،في حضور النيكل .المذيبات رفي أكث التطايرشديد  محلوالً وميالسلن
  .َأو أكثر بدون خسارةم °900 مناعتباراً درجات حرارة  وم علىيالسلن

  
  Se لتحليل Niتعديل مصفوفة  : 22الشكل رقم  
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، مثل مختَلطة مصفوفة معدالت ،تيةرافيغال األفرانن د مـلعديفي ااآلن  يستعمل
 من كثيرالع م ستعملوت ،نتائج أفضل تعطي التييوم، وسالمغن نترات معالباالديومِ 
  .العناصر

 
  طيفيةالخالت غير اتدال ـ 13

 التعريفـ 

 مصفوفةال مركبات في عندما تمنع المكونات المتنوعة ،طيفيةال غير التداخالت تنتج
طيفي بشكل عام بالمعادلة الالتداخل غير  يمثل .المعدنحرة من  لعينة تشكيل ذراتل

  :يةالتال

  
  .متنوعةالمصفوفة ال مركبات ذرات= ° X .الحرة للعنصر ذراتال= ° Mحيث 

  .الخلفية معالجة امتصاصك يست سهلةل الطيفية غير للتداخالت دقيقةال معالجةإن ال

  طريقة اإلضافات القياسيةـ 

طريقة '' ب طريقه معروفة أغلب األحيانفي  ستعملي ،غير الطيفي التداخل لمعالجة
إلى  التركيز فورعمال عنصرالمن  كمية تُضاف هذه الطريقة،في . '' ضافات القياسيةاإل

 قارنتو ساقت التركيز ةالمجهولو المعروفة لعيناتل االمتصاص إن قيم .لعينةمن ا جزء
المجهولة بتمديد خطوط  العينة تركيز العنصر في نتائج تحسب .اإلضافي المحلول مع

 أنّها تفترض ، هيكلة الرئيسية بطريقة اإلضافات القياسيةالمش إن. صفر االمتصاص إلى
طريقة بنفس  العينة في الحرة للعنصر ذراتالعلى تشكيل  مكونات المصفوفة تؤثر أن

عناصر  بزيادةأحياناً،  .العينةإلى  المضاف للمعدن ات الحرةالذر على تشكيلتأثيرها 
عملية من  أبطأ تكونل خاالتد عمليةن ، ألالمعادلة المعتمدة سابقاً يتعذر تطبيق المعدن،
 التداخالت معالجةفي  ةطريقهذه البسمح ال ي. اإلضافي للمعدن الحرة اتالذر تشكيل
د إشارةَ ووجبعدم  التقنية في هذهرئيسي الضعف يكمن ال .الخلفية امتصاصمثل  الطيفية

 بالرغم من ،لقياسيةا خطوط مستقيمة جداً لطريقة اإلضافات قد تُالحظ .الخطأ توحي إلى
غير  خلاالتد إزالة خيارالسبب يفضل اعتماد لهذا . كلياً مغلوطة النتائج ونتك دقذلك 
  .خالل طريقة اإلضافات القياسيةمن  معالجته ، منالطيفي
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 يترافيالغ األنبوبسطح ـ 

غير  التداخالت لبعض أنواع اًمعرض رافيتي التحليلالغ األنبوب طبيعة سطح تجعل
ميل عدد من العناصر إلى ي .(Carbide formation) كربيدال، خصوصاً تشكيل الطيفية

 من ضيخفعالج التي. رافيتيالغ األنبوب سطحمع  متطاير بالتفاعلالغير   شكيل الكربيدت
 حرارياً رافيتي مكسوغ أنبوب نإ.كثافة أكثر رافيتيغ أنبوب باستعمالالكربيد  تشكيل

(Pyrolytically) كسومال غير األنبوب أكثر من اًيفكث اًسطح يوفر.  

 أن يتداخل في مكونات األنبوبب عينةال لمحلول وةالمكس مثقوبةال غير نابيباأل محست
 األنبوب حائط مع يتفاعلذري البخار ال إلى أن ،إضافة. تجفيفالأثناء  رافيتيالغ
مدة تواجد  لصقت بذلكو العنصر،كربيد  يسمح بإنتاجو ،ثناء التذريةأ الحار رافيتيالغ
رافيتي غ قل بكثير عند استعمال أنبوبصبح أتُختزل وهذه العوامل تُ. الحرة اتذرال

  .سطح كثيفو ذو  مكسو

        (L’vov Platform) L'vov   منصةـ 

 ظهور أخيرتب ذلك، وغير الطيفي خلاعلى التد السيطرة فيهذه التقنية  أهميةتكمن 
لمرحلة  المبرمجة درجة الحرارة الفعليةل الفرن يصلحتى  في جو الفرن العنصر
الحصول و حساسيةمن ال تحقيق حد أقصىو ، ذرات حرة تشكيل مما يؤدي إلى .التذرية
  .عينةفي ال مصفوفةال مكوناتطبيعة  حساسية ثابتة بغض النظر عن على

 رافيتي في االمتصاصالغ فرنال استعمال في الرواد من أبرز B. V. L’vovيعتبر 
يالذر، ةاستعمال  رحيث أنه طومن ةمكون ة داخل األنبوب الغرافيتي، وهيصغير منص 

الشكل ( رافيتيالغ األنبوب قاع وضع فيت ،والمكس الصلب رافيتالغ قطعة مستوية من
 بإزالة L'vov منصةساعد تُ. المنصةضحلة في  بطريقهالعينة  توضع ).23رقم 

  .دة طرقفية في عالطي غير التداخالت

  
  .L’vov منصةمع  رافيتياألنبوب الغ : 23 الشكل رقم
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 سطح فيع للنق أو العينة للح ميل يقاوم أي ، صلبال يرافيتغال إن سطح الرصيف
 .العالية مضيةحال تجمعاتالات والمركب المنصةتحمل ت. تجفيفالقبل َأو أثناء  األنبوب
لفهم . حل العينة الستالمح كثيف سطب األنبوب زودت اأنه، L’vov منصةمنافع  هممن أ

ترتفع  ،التذرية في بدء مرحلة :منصة أنبوب بدون ستعملن، L’vov منصة مساهمة
 جانبب ةمباشر متصلة تكون العينة بما أن. بسرعة األنبوب جانبحرارة  درجة

 إلى األنبوبعندما يصُل حائطَ . الجانبحرارة  زيادة فوراً في درجةال ، تواجهاألنبوب
 األنبوب ذرات من سطحبعث التن ،العنصر عندها مرحله تذرية التي تبدأ درجةَ الحرارة
درجة حرارة على  األنبوب جوانب في هذه األثناء تكون. لخامال غازال الحار إلى جو

 النوعهذا  نتجي .تحويل إلى ذراتال يمنع هذا التبريد المفاجئ ،السطح من ياًنسبأبرد 
 ذي أنبوب عينة علىال توضع ابالمقابل، عندم. غير طيفية التخاتد خيرمن التب الجزئي
جانب درجة حرارة  ليسو واجه العينة درجة حرارة الرصيفتُ ،L’vov منصة
، المستدير األنبوب بسطحضعيف  تصالكون في الت مصممة المنصة بما أنو .األنبوب

 المنصةأن هذا يعني و ،قلةالنا طاقةال من شعاع بدالًاإل بواسطة الًأو المنصةسخن ت
، التذرية السريع في خطوة التسخينأثناء  .رافيتيالغ األنبوب أكثر من بطءب سخنتس
في ذرات ال للعنصر، تنبعثالتحويل إلى ذرات  حرارة درجة إلى المنصة صلتعندما و
 رقم الشكلفي  كما يظهر، للمنصة درجة حرارة مشابهةفي  الذي يكون فرنال جو

)24(.  

  
  مع الوقت منصة أنبوب ذي جانب درجة حرارةمتغيرات  : 24 الشكل رقم
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 )24(الشكل رقم  يقارن .تقلل نسبه االتحاد بين الجزئياتك والتفكتحفز هذه الحاالت 
حرارة  مقابل درجة L’vov منصة معن وغرافيتي بدو نبوبأ باستعمال مرحلة التذرية

إلى  الخامل لغازو ا الحرارة صلتأن  تذرية بعدللمالئمة  اًشروط المنصة دجوت. األنبوب
  .اًتابأكثر استقراراً َأو ث مستوى

  مصفوفةال مركبات تعديلـ 

درجة السيطرة على  ،استقرار العنصر :عدةألغراض  مصفوفةال مركبات تعديل يستعمل
 إشارة أول مع التي تظهرزايد درجة الحرارة ت على ة، السيطرحرارة، وبمعنى آخرال

يسمح للوقت اإلضافي  و ،إلى الفرن العنصر يؤخر إطالق مما للعنصر،ص امتصا
  .معدل مصفوفة كُّل عنصريوجد ل. ةالتذري حصولثابتة قَبَل  رارة فرنأسيس درجة حلت
  

 القصوى للتذرية الطاقة الكهربائيةـ  14

أعلى ة حرار درجاتالوصول ل ف، بهدمرحلة التذريةمصفوفة لتَأخير اليضافَ معدل 
أن  يالحظ، المنصة ذي L'vov نبوبأالدخول إلى قبل  .بدون خسارة جزء من العنصر

ُ ينتجالسريع  التسخين لذروة لأفضِل  ارتفاع عالية مع اسيةَحس خالل مرحلة التذرية
درجة حرارة جو تكون ، وىقصال ةالكهربائي استعمال الطاقة عند. العناصر لمعظم
 تستعمل و لكن عندما.األنبوبدرجة حرارة حائط  ة معتوازنم غير في حالة األنبوب

 في كما يظهر ،فضلأنحصل على نتائج  L'vov منصة مع القصوى الطاقة الكهربائية
  .)25( رقم الشكل

  
الطاقة مقابل ) A(وضع طبيعي مع الوقت، حرارة  درجة متغيرات : 25الشكل رقم

  )B(القصوى  الكهربائية
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من  هذا المستوى أعطي إذاطاقة الكهربائية القصوى محدودة، ألنه جب أن تكون مدة الي
  .رافيتيالغ نبوباألُ تُحطّم لمدة طويلة تؤدي إلى الكهربائية الطاقة

 مقياس منطقة الذروةـ 

 التداخالتإزالة  إلى L'vov منصة للتسخين مع القصوى يهدف مزج الطاقة الكهربائية
تبقى تحت  إلى بيئة الفرن المنصة من سطح اتانبعاث الذر ةنسب ، لكنغير الطيفية

التذرية،  على نسبة تقنية القياس تعتمد. المعدن فيها يستقرالتي  نةالعي سيطرة مصفوفة
ارتفاع  عملية التذرية على ؤثّرت قد .في العينة تأثيرات المصفوفة ظيجب أن تلحوالتي 
 الذروة التركيزبالغ  رتفاعالا يقيس. فرنفي ال االمتصاص إشارات ميلتقي لذروةا بالغ

غ تركيز بالال إن .التذرية في الفرن أثناء عمليةالتي تكونت  المعدن لذراتاألقصى 
ينتشر جزء  ببطءذرات ال تشكلت عندما بسرعة، ذراتال أفضل عندما تظهر الذروة يكون

على  لذروةا رتفاع بالغالا عتمدي ال .خارج الفرن قبل َأن تظهر الذرات التاليةمنها 
 الضوء طريق يعبر الذي لعدد الكلي للذراتاقياس على  ، لكناتاألقصى للذر التركيز

حسب ي و ،هنفسالضوء هو  في طريقذرة فردية  كل تواجدوقت ن إ. التذرية أثناء عملية
 ستعمال هذها إن. فيه خّريبالوقت الذي كأي ذرة أخرى، بغض النظر عن  بنفس الوزن

تحديد مدة إقامة الذرات  و ،ةأي ذر انبعاثقبل  فرن المستقرةال س شروطلتأسي التقنية
 عنمستقلة  اإلشارة تكون قياس إن .ذاتها يجب أن تكونذرة  كلل حساسيةالساب حو

  .طيفيالخل غير اتداللذلك يزال  العينة مصفوفة
  

 والعيناتير ايمعالتحضير ـ 15

، مياه القذرة، و خاصة في حاالت الئماًدا وريةضرللعينات  المعالجة التمهيديةن إ
 يجب أن تخضع. العينة مصفوفات صناعية بسبب التعقيد وتغيرال اتنفايالجوفية، وال

 قد تتفاوت هذه العملية. التحليل قبل إلى عمليه تذويب العوالق، واللزجة ،الصلبةالمواد 
السائلة العينات ضم ته ليس من الضروري أن .حللتس التي المعادنو طبيعة العينةبسبب 

   .ضيحموالت شحرال خضعت لعملية إذا

. أدنى دحك معايير ثالثةو  األبيض المرجعيمع  اًييوم لتحديدا منحنى يحضر يجب أن
 Calibration) أبيض المعايرة باستعمال منحنى التحديد التأكد من صحة، يجب ذاكبعد 

blank) ة  محضر من( تحديدال مراقبة معيارووذلك) مستقلمعيار قياسي َأو  يةمرجعماد 
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أن تكون  يجب اً،صحيح يعتبربعين االعتبار ولمنحنى لكي يؤخذ ا. التحليل ةعملي خالل
أكثر  لةمحلال عيناتكان عدد ال إذا. حقيقيةال ةالقيممن % 10 معيار إشارة التحديد ةقيم
، المعتمداسي المنحنى القي وعدم انحراف نتحقق من دقة يجب أن يومياً، عينات 10 من
يجب َأن تكون  .عينات 10ر وسطي َأو معيار إشارة بعد كل قياس معياذلك من خالل و

دفعة تحليل  ضمن كُلتت أن، وللمعيار القيمة الحقيقية من %20 حوالي العينة هذه قيمة
، كبيرة لزوجة وذاتمصفوفة العينةَ معقّدة جداً  ذا كانتإ .معيار إشارة ةعينعلى األقل 

 يفضل عندئذ طريقة بدقّة، المعايير يجارسطحي، ومكونات ال يمكن أن ت شدو
  .اإلضافات القياسية

 ـ الكواشف

 بالمحافظة علىمح ست ،بما فيه الكفاية نقاوة عالية ذات كيميائية شفاكو لاعميجب است
  .تحت حدود الكشفللتأكد من أن كل محتوياتها  الكواشف يجب َأن تحلّل كل .النتائج دقة

  الوقود ـ

 ضاغط هز الهواء منيج. عموماً المطلوبة هي و عاليةتيلين ساألنقاوة  يجب أن تكون
قد يستعمل أكسيد ، وةتَكون نظيفة وجاف مضغوط هواءأسطوانة  و، أمختبرفي ال هواء
بشكل  متوفرةنتروجين الن ووغازات األرغتكون عادةً . ترات في بعض التحاليلالن

   .رافيتيغال لفرنل مخصصه، وتجاري

  القياسية المعدنية لـ المحالي

. عالية النقاوةيك َأو الهيدروكلور نتريكحوامض الو معادنال القياسية من المحاليلضر حت
ينصح  .مرتين رطَّكذلك ماء مقو ،(Nonhygroscopic)من الماء  ةستعمل أمالح خاليت
على العديد  ثير مضادتأ لها حوامض فسفورية، التي، َأو كبريتية حوامض عدم استعمالب

     . mg/l  1,000 لمعدن منل في تركيزضرة محال المحاليل التجاريةتكون  .عناصرال من

  التحديد معايير ـ 

مزودة الغير  اآلالت في لتغطية مدى التركيز المالئمأ المهي تحديدالمنحنى  استعمال بيج
إلى  0.0 من ي امتصاصتعطي تال رالمعايي تحضير يجب .كيزِالترل مباشر قارئبجهاز 

معايير ثالثة و األبيض المرجعي تحضير يجب   .فضل النتائجللحصول على أ 0.7
نفس نوع ب معايير التحديدتحضر  .المدى المالئم للجزء الخطي للمنحنى غطيت تحديد
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 يناتالع الذي يستعمل في تحضير وفي نفس التركيز ،الحامض َأو مجموعة الحوامض
لضمان قراءة  مرات ةعد معايير التحديد والعينات ةقراء عملية كررت .بعد المعالجة

   .موثوقةو متوسطة

 رافيتيغالعينة للفرن التحضير ـ 

 يفضل. الهضم عملية جراءإل النتريك بحامض العينات معالجة كل يجب التحليل،قبل 
رشيح تالنُّب تجل ،(Polypropylene) متعدد البروبيلين مصنوعة من أدوات استعمال

  .من الزجاجيات (Trace metals) النزرة معادنبال تلوثالو

  

 الحمضي الهضمنظام  ـ 16

 تحضيروال التنظيفـ 

الفليور  حامض منتر ميكرول 250و 8N النتريك حامض منترميكرول 750 أضف. 1
 قبل أن تغلق جيداً قارورة كللز مركال

حرارة أدنى من  على لمدة بضع ساعات لوح ساخنعلى  القارورة سخنتُ يجب أن.2
  .حرارة الغليان

 تخلّص من الحامضاليتم و القوارير غطاء رفعي يجب أن .3

 ثالث مرات مقطر و ظيفنبماء قوارير ال تشطف. 4

  .فلتج القوارير تترك .5

 الحمضيالهضم ـ 

يمكن الحصول على  النزرة، وصرِ اعنال للتخلص من المستعملةقُطّر كُّل الحوامض ت
  .مع نقاوة عالية الحامض التجاري

من  نظيفةقارورة  في) تربة َأو أي عينة صلبة( من المسحوقمليغرام  50 نازي. 1
 .التفلون

قارورة  كلإلى الفليور  حامض من مليلتر 1و  النتريك حامض من مليلتر 3ف اضي. 2
 .بغطاء قليل الثقوب غلقثم ت
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يصبح  َأو حتى ساعات 6 لمدة لوح ساخن على ثانويةعلى حرارة غلي العينة سخن تُ. 3
 .أبيض اًواضح المحلول

 .بالكامل قد ذابت أن العينة يجب التحقق من. 4

 إلىمنخفضة لتصل  حرارةعلى غطاء التح بعد فَ لوح ساخن سخن العينة علىتُ. 5
 .هااحتراقبدون  الجفاف مرحلة

 حامض من ميكرولتر 500 فاضي :مضوة إضافيةُ للعينات الصعبة الهخط تضاف. 6
 .تجفحتى  لوح ساخنعلى  سخنت و إلى العينةمن الماء المقطر  مليلتر 1الكلور و

 ثم عيناتالإلى كل  من الماء المقطر مليلتر 3و النتريك حامض من مليلتر 3ف اضي. 7
 .تغلق

 بتذو حتى منخفضة لمدة بضع ساعات حرارة درجةفي  لوح ساخنعلى  سخنتُ. 8
 .عينةال

 .عينة لكل نظيفة نينة فارغةق زنتورقم و  يعطى. 9

10 .النظيفة موزونةال إلى القنينة نقل المحلولي. 

 2,000صخورال تخففعموماً . تخفيف المطلوبولل قنينة لتصحيح الحجمال مألتُ. 11
 .مرة 3,000رواسب الخفّف تو ،مرة

 .للعينة دقيقة لضمان الحل الكلي 30مده ل حمام فوق الصوتيعينات في ضع التو. 12ُ
 يوجد الذي و ،الهضم ةوعملي ةلميكروويف لتقليص حجم العينافرن حالياً يستعمل 

  . األسواق بأسعار متفاوتة في
 

 مرادفة تحليلية تقنيات ـ 17

 بشكل جيد، معروفة هاخالتاتد. موثوقة تحليلية ةتقني الذري االمتصاص تقنيةتعتبر 
 تقنيات التذرية ال توفر. هايعل ةرطلسياة سهلخالت اتدمن هذه ال جزء األكبراليكون و

 األكثر يجعل منها من أهم التقنيات التحليلية مماالبديلة الحسنات التي توفرها هذه التقنية، 
  من  ضمن حدود واسعة، من العناصر كبيرعدد  تحليلقادرة على ألنها  الً،ااستعم
 ليتكمَأو  لكبدي االعتبار بعينتؤخذ  نافسة يجب أنرغم ذلك، هناك تقنيات م. كيزاالتر
لبعض التقنيات التحليل  لحدود مقارنة )26( رقمالشكل  ظهري .متصاص الذريلإل

  .البديلة
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  مقارنة حدود الكشف في التقنيات التحليلية المختلفة : 26الشكل رقم 

  مدى  التحليليـ ال

إعادة  إلى الحاجة بدون تراكيز على ضمنه نحصل الذي مدىال ، مدى التحليلييعتبر ال
 مدى التركيز يكون). تركيزالو كمية الضوءاس يق العالقة الخطية بين( معايرة الجهاز

 ICP-MSو    ICP-AESولكن في بعض التقنيات مثل  ،رافيتيغرن الفي الف اًمنخفض
 عمالباستا يسمح مم تر،لالميكروغرام بال في الكشفحدود  تكون و .أقل بكثير يكون

من % 98مستندة على  كل حدود الكشف تكون .الحل المائي المخفّف في المعايير
الذري  ي االمتصاصف كشفالحدود  حددت ).معيارية انحرافات 3(ثقة المستوى 

فعال ذات دور  ،طية محسنةمعادالت وس باستعمال (ICP) ةالمزدوج ةيالحثّالبالزما و
 ةالمزدوج ةيالحثّفي البالزما  كشفال حدود إصدارات يجب أن تكون .الفردي للعنصر
  .مد متقاربضمن 

مزود  وهو ،FIAS-200 نظام حقن تدفق لباستعما يزئبقالالبارد  البخار حددي
تستعمل . يزئبق/ هيدريدMHS-10 هيدريد ال نظامباستعمال  ، وكذلكجهيزات ملغمةبت

 لكشف كمية ICP-MS بمطياف الكتلة ةالملحقة والمزدوج ةيالبالزما الحثّ حدود كشف
 ,S34, Se82, Ni60, Fe54 :موجودة في تركيز منخفض مثلالكبيرة من العناصر 

Ca44, C13 .  

 (DCP)اشرالمب البالزما رـ إصدار تيا

في نظام  مرذاذال ى غرفةالعينة إل تسحب .يةإصدار ذر تقنية البالزما المباشرتيار  يعتبر
غازات الالً من بد قل للعينةان ون كغازاألرغ ستعملي .الذري لالمتصاص  مشابه جداً 
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نحو مجموعة من  وناألرغ على شكل رذاذ بواسطة نةالعيقل تُن .قابلة لالحتراقال
ق الكهربائي الناتج اإلطال يوفر .عاليةً كهربائيةًِ التي تعطي طاقةًً الكهربائية، األقطاب

 يحولها إلىو'' بالزما '' إلى  ونغاألر لتأينية فاك طاقة األقطاب الكهربائية بين تجهيزات
 العينة بتذرية  الطاقة الحرارية للبالزما، تسمح .حرة كتروناتلوإإيجابياً  مشحونة أيونات
 .إشعاع خاصة بها ، التي تَبعث أطيافمهيجة ذرات خلقو ب

 تآكل: مثل األضرار الهامة ضبع (DCP)المباشر  البالزما رإصدار تيا يوجد في تقنية
بشكل مستمر أثناء  (DC)التيار المباشر  قوسألقطاب الكهربائية التي تُشكّل ا قاحتراو

 باإلضافة. األقطاب الكهربائيةديل تبو المستمر صيانة التعديل يتطلب مما. حليلالت عملية
يسمى هذا  العالية تمنع دخول العينة في البالزما و تبقى حولها ودرجات الحرارة  أن ىإل

‘skin effect’’. للبالزما، فقط عادةً قياس التحليليال يحصل حيث  تحت الجزء األحر
لكن  ،للعناصر ةجيد حساسية للحصول علىفيه الكفاية  عالية بماحرارة الدرجات  تكون
 ةً بعضتستعمل عاد .يائيةالكيم الموادو بما فيه الكفاية إلزالة تأثيرات التأين عالية ليست
   . التداخالتل مع هذه للتعام الكاشف مثل إضافة جراءاتاإل
  ICP)( القارنة التحريضية بالزماإصدار ال ـ

كمصدر إلثارة ا بالزمال ونغأر ذرية تَستعمل إصدار هي تقنية ICP ال تقنية إن
، مزيجال رذاذ قبلالالعينة إلى غرفة  تسحب .جداً تصميم المصدر مختلفلكن  ،الذرات

يشمل المصباح  .ICP)( لا الذي يحوي مصباح المركزي األنبوبفوق ثم يتجه الرذاذ 
ضمن  ةزإن قمة المصباح مرك .وناألرغلها غاز خالمن ق تدفالتي ي األنابيب المركزية

   .زالطاقة للجها مصدرتعتبر  التيو حلزوني، حثمع ) RF( راديو موجة

 
  ICPمصباح  : 28 الشكل رقم
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 منبعث) RF( موجة راديوحقل ، ضمن رن حثّياق خالل من اتنتشر البالزمبعد اإليقاد، 
 .لالستبدال أو الصيانةليس هناك أقطاب كهربائية ، DCP ال على خالف. من الحلزون

للترويج و دخول مجمل العينة في عمق خصيصاً  اًمصمم ICPمصباح ال  يكون
 تسمح. مواجهة الطاقة الكاملة لمصدر البالزمابلذرات العينة  البالزما، مما يسمح

حساسية ممتازة  بتوفير ICPالتي يمكن الحصول عليها في ال درجات الحرارة العالية 
مثل كل تقنيات  .أيضاًية كيميائال التداخالت للتحليل، كما أنها تُزيل للعناصر المقاومة

في سلسلة اً العديد من العناصر آلي تحليل يمكن ،اإلشعاع، ليس هناك مصابيح مصدرية
 من أهم فوائد .اتل موجاطوأمراقبة عدة من خالل ونفس الوقت  فيو واحدة مبرمجة
سرعة وبصر متعددة اتحليل عننه يمكن أ ،ICP)( التحريضية ةالقارن بالزماإصدار ال

 من تقنية اللهب في ةبقارتم ICPفي ال  كشفالحدود  إن .الذري من االمتصاصأكبر 
 فيأفضل  معالجتهاالتي قد تكون للحرارة و ماعدا العناصر المقاومة ،الذري االمتصاص

تثير البالزما أنواع  .الحرارة العالية من أكثر مساوئ هذه التقنية هي. رافيتيالغفرن ال
 .الطيفية التداخالت صدار و يرفع احتمال تواجدأطياف اإل عديدة من العناصر مما يغني

في المحلل األحادي  عالية درجة وضوح ، يجب توفيرهذه المشكلة المحتملة لمعالجة
معالجة التداخالت بين لخلفية واتصحيح ل وبرامج متطورة (Monochromators) اللون

  .  العناصر

 ICP-MSالكتلة   مطياف -القارنة التحريضية  بالزماإصدار ال ـ

هو إحدى التقنيات  ICP-MSمطياف الكتلة  - التحريضية  ةنالقار بالزماالإصدار إن 
المدخل  هواألولى  تقنيةال التقنيات، حيث يصبح ناتج وصلالمتزايدة والمعروفة ب

األيون  كمصدر ICP يستعمل ،ICP-MSأل ةفي تقني.خرىاأل هم فيمسااألساسي ال
 اسيقيتم و، للوزن والشحنات بقاطمبشكل  يوناتاألصل فيتم  ثمMS .الكتلة  مطيافل

االستثنائية ها حساسيتهي  ICP-MS لل الرئيسية الحسنات إن. بشكل منفرد كل عنصر
 فرنال منو أسرع أفضل  حدود كشف ICP-MS يوفر .ليلالتح في سرعة العاليةال مع
 تقنية ليست ICP-MSن إ. النظائر تحليل ىالقدرة علأيضاً  ICP-MS عطيي. رافيتيالغ

 بعض دثحت ، إنمات طيفيةتداخال ال تحدث لذلكو ،(Spectroscopic) مطيافية
. في العناصر المختلفةنظائر ال الناتجة عن أوزان متساوية مرتبطة بتجمع كتلالتداخالت 

هي  ICP-MS ةكلف إن .مدروسصحح بشكل لم ت إذا ئةخاط نتائج تظهر هذه التداخالت
 إلى أربع مرات إثنين كلفتها تصل من حيث أن حيد في انتشار هذه التقنية،العائق الو
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حدود و لكن لهذه التقنية قدرات فريدة من حيث . الذري من جهاز االمتصاص أكثر
  .للجهاز العالية الكلفةتعوض  النظائر التي تحليل ةقابليو التحليلية السرعة و كشفال

  بخار الزئبق الباردتقنية ـ 

. عالية للتذرية حرارة تتطلباالمتصاص الذري،  تحلل في جهازالتيُ  عناصرالكثر أ نإ 
 يمكن َأن .بخار الزئبق الباردتقنية  استعمال هو لهذه العملية البارز الوحيد االستثناء
زئبق القاس ي درجة حرارة الغرفة، ولذا، يمكن َأن على ةلحرا ذرات الزئبق تحصل

 ليحو ،بخار الزئبق الباردفي تقنية . عينةال خلية بدون تسخينالذري  باالمتصاص
 بوروهيدريد قوي مثل اختزال ع عاملم العينة لبتفاع كيميائياًالحرة  زئبق للحالة الذريةال
التفاعل إلى المحلول في  من قارورة الحر الزئبق يحول .مغلقتفاعل  نظامصوديوم في ال

  .ون خالل الحلغالهواء َأو األرب حطفجو ي

 التيو ،االمتصاص خليةفي  األنابيب المرتبطةعبر  الغازجو من  في الزئبقذرات تنتقل 
الخلية  تترك .ريالضوء في جهاز االمتصاص الذ في طريق موضوعة تكون عادة

ت الزئبق إلى ذرا تعبر عندما. الهواء تكثيف ةعمليب اخنة بعض الشّيء أحياناً لتجنس
في  ذرات الزئبقإلى تركيز  اًشيرم االمتصاص اسيق تزايد في ليحص ،العينات خلية
إلى  االمتصاص أنبوب تسمح بعض األنظمة لبخار الزئبق بالمرور من .الضوء طريق
 نفذتيسقط عندما يسوبعد ذلك  تهذرو االمتصاص يبلغ ،في هذه الحالة. النفايات ةعبو

في بعض . قياسء الأثنا األمثل كاإلشارة التحليلية األعلى االمتصاص أخذي .الزئبق
 يرتفع. ةلقغم حلقة في العينة المحلول وخلية إلى الزئبقتوجيه بخار  يعاد األجهزة،

االمتصاص  موازنة ستعملتُ بعد ذلك. الزئبق في النظام موازنة تركيزحتى االمتصاص 
تقنيات حقن  باستعمالبكاملها  بخار الزئبق البارد عملية تتم يمكن َأن .للحساب الكمي

حدود وتكون  .تقريباً قيقةبالد واحدة عينة بمعدلالعينات بنسختين  لّليمكن َأن تُح. تدفقال
 كمية الكواشفمن  حقن التدفق تقنية استعمال يقلّل .ةشابهة للطرق الكالسيكيم كشفال

  .تحليلال ةكلف من و كذلك بةالمطلو
  فوائد تقنية البخار الباردـ 

االمتصاص  جهاز في اللهب التقليدي ةهي أعلى من تقني دإن حساسيةَ تقنية البخار البار
 بأكمله الزئبق يذرر %.100 حساسيةال كفاءةنتائج العينات المحللة لقد أثبتت  . الذري
 بما أن. عندما يكبر حجم العينة الحساسية ترتفع. قياسلل نقل إلى خلية العينةيو يائياًكيم
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 ذرات ديكثر عد ينةالع حجمن ارتفاع فإ، اسسوف يق في العينة الموجود كل الزئبق
 تقنية في إن حد الكشف للزئبق. اسيقلل تنقل إلى خلية العينة التيالمتوفرة، و الزئبق

ذلك اً أصغر وأحجام تستعمل تقنيات حقن التدفق. mg/l 0.02تقريباً تكون  البخار البارد
تعكس  الزئبقمن  إشارة يؤدي إلىا يكثف التركيز ومم قصيرة، زمنية مدة خالل في

 داً،ج اًالزئبق منخفض عض األحيان يكون تركيزفي ب .التركيز الفعلي مع حساسية عالية
بخار  رحصي .(Amalgamation)األجهزة إلى التراجع في األداء  ضبع مما يعرض

 لتوجيه سخنتُثم  ،ةعلى سبيكة ذهبي خطوة التخفيض خالل عينةال حرر منالم زئبقال
التلوث مستويات هي  هذه التقنيةلالحد النظري الوحيد . المحصور إلى خلية العينةالزئبق 

  .ز َأو الكواشفاجهالفي  َأو خلفية الزئبق

  تقنية البخار البارد ـ حدود

العالية  الحساسية ذات التقنية هو نظام البخار البارد ما زال، متوفرةال كل الخياراتبين 
هذه التقنية . الذري باالمتصاص لزئبقلجداً  المنخفضز التركي ةمعرفجداً ل والموثوقة

 الكيميائي إمكانية التخفيض لديه عنصر آخر ألنه ال يوجد ،الزئبق محصورة في
  .درجة حرارة الغرفةبحرة  التحول إلى ذراتو

  دهيدريال توليدتقنية ـ 

. خار الباردزئبق الب نظام مع الذري المتصاصانظام  في هيدريدال توليدتقنية تتشابه 
بوروهيدريد عادة  يكونو ختزال،االع عامل العينات في نظام خارجي م تتفاعل

 خليةال العينة إلى توجه غازات ثم شكلعلى  تكون حصيلة هذا التفاعل عادةً. الصوديوم
تكون  على خالف تقنية الزئبق. الذري ضوء مطياف االمتصاص هامر عبرالتي ي
خلية  تُسخن ثم .ةحر ذرات ليس، ومتطايرهيدريد  ى شكلعل الغازية اعلفالتجات منت

 االمتصاصعلى  اًقادر ليصبح حرة تحويله إلى ذراتوالهيدريد  غازلتفكيك العينةَ 
  .الذري

مطياف  س مشعلأعلى ر االمتصاصخلية  توضع ،في بعض أنظمة الهيدريد
تسخن ، أخرى مةأنظفي . هواءـ  تيلينبلهب أس تسخن الخلية، و الذري االمتصاص

إلى ذرات  في الخلية الساخنة  غاز الهيدريدعند هذه الحالة يفكك و ،اًئياكهرب ةالخلي
 االمتصاصقراءة  ذختؤ. حسب حركه الذرات الذري االمتصاص ويتغير ،حرة

  .تحليلية كإشارة بالغ الذروة رتفاعالاالقصوى، َأو 
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 فوائد تقنية الهيدريد ـ

هذه  د كشفوحد ن، تكو. بتقنية الهيدريددرس التي تُ صرالعنا يبين الجدول أدناه
 ،الكبيرعينات يسمح حجم ال .لإلنجاز قابل حدهو و mg/l 1 منبكثير  أدنى العناصر

 ،الهيدريد عموماًة طريقتُستعمل  .جداً الكشف المنخفض بحدود ،البارد بخار الزئبقمثل 
  .متعلقة بالمصفوفةال التداخالتإلزالة و  عنصر من مصفوفة العينةلعزل ال

  عناصر توليد الهيدريد

Ge 
Se 

Bi 
Sb 
Te 

As 
Pb 
Sn 

سعار األذات  ،تعتمد األنظمة .الهيدريد من بسيط إلى متطورتوليد ة أجهز تَتفاوت
تدمج األنظمة األكثر . لهبال من نيسختخلية  و عملية يدوية على استعمالمعقولة، ال

 في خلية و تفكيك الهيدريد ،حقن تدفق ةمع تقني نةية المعالجة الكيميائية للعيعمل تقدماً
  . بائياًتسخن كهر كوارتز

 تقنية الهيدريدمساوئ  ـ

 تكافؤال ةحال: عوامل يجب أن تتوافر في العينة مثل ةعلى عد الهيدريد توليد تقنية تعتمد
. خليةالحمضي، ودرجة حرارة التركيز الغاز، ال، ضغط معدل سرعة التفاعل، للعناصر

. المطلوبة صيلاة التففي معالج التي تتوفر العنايةحسب  تقنية الهيدريدنجاح  تفاوتي لذا
يسمح ا ، ممالمصفوفة المشتركة أيضاً لمكونات يخضع العناصر إن تشكيل هيدريد

   .مهمة ةبتواجد تداخالت كيميائي
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  مدخل 1ـ  1

 تسير المياه الجوفية داخل الفراغات التي توجد بين الرمال والحصى، وعبر تشققات
ترقد فوق طبقة  (Aquifer) لصخور، وقد تتجمع تلك المياه داخل طبقة صخرية مائيةا

 أما في الطبقات الجيرية، فقد تتجمع المياه. الصلصال أو من الصخور األقل نفاذية من
 فالوقد يحدث أن تحبس المياه الجوفية آل. الجوفية وتجري داخل قنوات وكهوف كبيرة

 السنين، بل وماليينها بسبب تغيرات جيولوجية حدثت بباطن األرض وهو ما يؤدي إلى
    .(Paleowater) عرف بمياه العصور الحجرية ما ي تكوين

الجوفية عن طريق مياه األمطار، وذوبان الجليد وترشيح المياه  تتم إعادة اختزان المياه
التربة، وتعتمد معدالت إعادة االختزان على جيولوجية المنطقة  السطحية إلى أسفل داخل
وتجد  ،ى سطح األرض بهاباإلضافة إلى وفرة الغطاء النباتي عل وظروف الطقس بها،
إلى  فقد ترتفع طبيعياً.. طريقها إلى سطح األرض عبر عدة طرق تلك المياه الجوفية
أو قد تصب داخل البحيرات واألنهار والمحيطات، أو قد يقوم  ،ينبوع السطح على هيئة

  .بحفر بئر يصل حيث المياه الجوفية اإلنسان

 عادة االمتالء ثم إلى أعلى مرة أخرى منوتعتبر حركة تلك المياه إلى أسفل من أجل إ

 عملية ترشيح طبيعية لها، وهو ما يجعل المياه الجوفية تحت الظروف ـأجل الخروج 

اآلدمي على وجه األرض، بل ومن أفضل  لإلستخداممن مصادر المياه أأالطبيعية من 
ية إذا كان وقد يتأثر مخزون المياه الجوف. إلنتاج المحاصيل الزراعية الجيدة المصادر
كما . استخراج المياه من الطبقات الصخرية المائية أكبر من معدل إعادة امتالئها معدل
 تتأثر بالملوثات المختلفة عن طريق تسربها إلى داخل التربة، وبالتالي إلى المياه قد

  .القمامة المبيدات أو األسمدة الزراعية أو من مقالب منوقد تكون تلك الملوثات . الجوفية

من خالل عمل خرائط توضح أماكن   ـ أي علوم المياه ـالهيدرولوجيا أتي دور ي
المياه الجوفية إلى جانب مصادر إعادة اختزانها، وتحديد مدى وفرتها، وإمكانية  تواجد

كما يقوم علماء الهيدرولوجيا بتحديد كميات السحب اآلمنة من تلك . للملوثات تعرضها
وتحديد مدى إمكانية إقامة مشاريع للتنمية  تغاللهاالجوفية من أجل حسن اس المياه

المستدامة فى منطقة ما كمشاريع إستصالح األراضى القاحلة وإقامة مجتمعات عمرانية 
  .إعادة االمتالء بها ، وذلك من خالل تحديد عمر تلك المياه لمعرفة معدالتجديدة 
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والتي تعتمد في األساس  ،ةالبيئي يتم عمل كل ذلك من خالل تقنية هيدرولوجيا النظائر
الدورة المائية  التغير الطبيعي في المحتوى النظائري لبعض العناصر في على مراقبة

النباتات ومن األنهار والبحيرات والمحيطات؛ لترجع  التي تشمل تبخر المياه من أوراق
ية وأيضاً تأثير التفاعالت الفيزيائية والكيميائ جليد مرة أخرى على هيئة أمطار أو

  . والبيوجيوكيميائية للملوثات والمواد الذائبة في المياه
تتميز بتطابقها من الناحية الكيميائية، ولكن تختلف  والنظائر هي ذرات أحد العناصر التي

. تروناتل نواتها وعددا مختلفًا من النالبروتونات داخ في كتلتها، أي أن لديها نفس عدد
ر التي تكون المياه والملوثات عامة، مثل نظائر طبيعية من النظائ وبسبب وجود وفرة

واألكسجين والكربون والنتروجين، والتي تشير إلى مصادر المياه واتجاه  الهيدروجين
 .سطح األرض، فإنه باإلمكان استخدام تلك النظائر كمؤشرات لكل ذلك تحركها تحت

 
  لماذا النظائر البيئية ؟ 2ـ  1

 األنظمة الهيدروجيولوجية، إال أنلنظائر لكل عناصر غم من وجود العديد من اعلى الر
طبيعياً تلك النظائر المتواجدة  والنظائر البيئية هي. ةعملي ةهميأقليل منها فقط يمثل ال

، النتروجين كسجين، األالهيدروجين للعناصر الموجودة بوفرة في بيئتنا مثل الكربون،
. يدرولوجية والجيولوجية والبيولوجيةنظمة الهالرئيسية لألالعناصر  والكبريت وهذه هي

. تتبع دورة كل من الماء والكربون والمغذيات النظائر الثابتة لهذه العناصر في تستخدم
ناصر الخفيفة ومن ثم كان الفرق في الكتلة بين العنصر هذه العناصر جميعها من الع

ونظيره نتيجة  عنصربين ال ةالحادث ةن من تتبع التجزئا مكّمم ونظيره كبير نسبياً،
فعلى سبيل المثال . ة وبيوجيوكيميائيةوفيزيائي ةثير تفاعالت كيميائيوقوعهما تحت تأ
  .1Hعن كتلة نظيره   %100كتلته تزيد  2Hنظير الهيدروجين 

تتنامى عائلة النظائر البيئية يوماً بعد يوم وتتسع لتشمل نظائر جديدة والتى أمكن قياسها  
بإستخدام  36-فلقد أمكن قياس نظير الكلوريد . هذا المجال للتطور المستمر فينتيجة 

كما  .مستحثةمنبع بالزما  ذي كتلةلة المعجلة وبتطوير جهاز مطياف جهاز مطياف الكت
. اليورانيوم والثوريوم مثل نظائر ة بدقة عاليةقياس نظائر العناصر الثقيل أمكن أيضاً
الدراسات  مستقرة المستخدمة فيتة القائمة بالنظائر البيئية الثاب وفيما يلي

  ). 1-1جدول (الهيدروجيولوجية 
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تستخدم النظائر البيئية حالياً في مجاالت عدة، وليس في تتبع مصدر المياه الجوفية و
مليات إعادة الشحن للمياه الجوفية والعمليات دراسة ع فحسب ولكنها تستخدم أيضاً في

 ديد معدالت التفاعالت الجيوكيميائيةسطحية والتفاعالت الجيوكيميائية وتحالتحت 
دراسة  البيئية حالياً أهميةً كبيرةً في وقد أضحى للنظائر .والبيوجيوكيميائية والفيزيائية

 –الماء  – جيوكيميائية والعمليات الحادثة في النظام الثالثي المعقد التربةالدورات البيو
 دراسة هيدروجيولوجية الملوثات فيقات النظائر البيئية تطبي أن هذا إضافةً إلى .الهواء
  . الدراسات الحديثة جاالت إستخدام النظائر البيئية فيمن أهم م هي

وفيما يلي سوف نتعرض ألهم الطرق والتقنيات المستخدمة في قياس تغير المحتوى 
إن دقة إجراء تحليل كيميائي . الطبيعي للنظائر البيئية المستقرة في العينات المائية

عين، تعتمد بديهياً على دقة أخذ عينة ممثلة لنقطة مائية معينة وكيفية حفظها ونظائري م
كيف إذاً . دون أن يحدث تغير لمحتواها النظائرى لحين إجراء التحليل النظائري لها

  ؟  وما هى اإلحتياطات الواجب إتخاذها يتسنى لنا أخذ عينة ممثلة

  ر البيئية المستقرةأهم النظائ): 1-1(جدول 
  .الدراسات الهيدروجيولوجية المستخدمة في

  
  ناتجمع وحفظ العي 3ـ  1

حيرات، ب أمطار، أنهار،(المصادر المائية المختلفة يتطلب الحصول على عينة مائية من 
بعض اإلحتياطات أثناء تجميع تلك العينات ) وعميقة مياه صرف، مياه جوفية ضحلة

تحاليل الحقاً إلى إجراء  ثلة لتلك النقط المائية مما يؤديمحتى نحصل على عينات م
عرض مختصر ألهم طرق تجميع العينات  وفيما يلي. كيميائية ونظائرية دقيقة

  .  وطرق حفظها واإلحتياطات الواجب اتخاذها عند أخذ العينة

Isotope Ratio % Natural 
abundance 

Reference 
(abundance ratio) 

2H  2H/1H 0.015 VSMOW (1.5575 · 10–4)  
13C 13C/12C 1.11 VPDB (1.1237 · 10–2) 
15N 15N/14N 0.366 AIR N2 (3.677·10–3) 
18O 18O/16O 0.204 VSMOW (2.0052 · 10–3) 

VPDB (2.0672 · 10–3) 
34S 34S/32S 4.21 CDT (4.5005 · 10–2) 
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  : ريوموالديوت 18- األكسجين  1- 1-3

  .مل 10دنى مل وبحد أ 100: حجم العينة 

بغطاء )  بولي إيثلين عالي الكثافة أو بولي بروبيلين(زجاجة بالستيكية : ء الحاوي لوعاا
  .محكم حلزوني

  .غلق محكم لمنع التبخر: الحفظ 

  : عضوىللكربون الذائب ال 13- الكربون 2- 1-3

العضوي الذائب والذي يتم غير يعتمد حجم العينة على تركيز الكربون : حجم العينة 
  .بيكربونات  ملغ 5تطلب إجراء تحليل واحد حوالي ي حقل،ال تقديره في

  .و بالستيك ثقيل بغطاء حلزونى محكمزجاجات بنية اللون أ: الوعاء الحاوي 
  .ويجب تجنب تبادل الهواء مع العينة. مضخات الفتحة السفلية أو سارق العينة: األجهزة
 -N3المجموعة  مركّب يحتوي على( يدتتم إضافة كمية صغيرة من الصوديوم أز: الحفظ

إذا كان سيتم  العينةقبل تجميع  لحاويللوعاء ا) HN3والمشتقة من حمض الهيدرازويك 
 أو إذا كان محتوى الكربون العضوي للعينة تحليلها بعد أكثر من أسبوع من تجميعها

  ).كربون فى اللتر ملغ 2-1> (كبير نسبياً 

  : لألمونيوم والنترات 15- تروجين الن 3- 1-3

من حمض  لّيم 1ليها ويضاف إ لتر 5سعة  ات المياه في عبوات بالستيكيةتجمع عين
 ويؤخذ وقف نشاط البكتيريا الموجودة بها،الكبريتيك المركز لكل لتر من المياه وذلك ل

للتأكد من  فى اإلعتبار ترك مدة زمنية كافية من ضخ المياه الجوفية قبل أخذ العينة
للعينات  pH & EC)(والموصلية الكهربائية  نينسها وكذلك قياس األس الهيدروجيتجا

  .فور تجميعها
  
  IRMS)(مطياف الكتلة للنسب النظائرية  4ـ  1

ة المستخدمة للنظائر الثابت عتبر مطياف الكتلة الجهاز الرئيسي لقياس المحتوى النظائريي
هاز لمختلفة لجا التصاميميوجد العديد من . فى أبحاث الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا

والتصميم المناسب لقياس و أكثر، بعينه أ اًيناسب كٌل منها تطبيق مطياف الكتلة والتي
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مى مطياف الكتلة للنسب الطبيعة هو ما يس فات الدقيقة في المحتوى النظائري فياإلختال
قياس  فيه ال يتمو. (Isotope Ratio Mass Spectrometer, IRMS) النظائرية

بتلك  العينة مقارنة كن يتم قياس النسبة بين نظيرين فينظير ولالنسبة المطلقة لتركيز ال
  .   القياس ذلك يمكن الوصول إلى دقة عالية فيعينة قياسية وب النسبة في

  :  مطياف الكتلةالمبدأ الفيزيائي ل 1- 1-4

جزيئات يعتمد مبدأ قياس النظائر بواسطة مطياف الكتلة على إنحراف شعاع من ال
عمودى على إتجاه سريانه حيث يعتمد مقدار اإلنحراف  مغناطيسيالمشحونة في مجال 

لنظائر مختلفة  ن تيار من غازٍ حاوفعند تأيm/e .)(على النسبة بين الكتلة والشحنة 
د األيونات وتعجيل هذه مولّ في 12C and 13C in CO2)على سبيل المثال (لعنصر ما 

أثير مجال مغناطيسي عمودي على األيونات الموجبة بفرق جهد عاٍل، ثم تعريضها لت
نتيجة لتأثر تيار  مسار هذه األيونات إلى مسار دائرييتحول  إتجاه المجال الكهربى،

  ). 2- 1 ،1-1(كما هو موضح بالشكل  (Lorentz force)  األيونات هذا بقوة لورينتز 
الكتلة  فاأليون ذو .ى النسبة بين كتلة األيون وشحنتهرة اإلنحراف علـد قطر دائـيعتم
 ر إنحراف األيون األصغر فيار إنحرافه أكبر من قطر مساـر يكون قطر مسـاألكب
ظراً إلختالف وبهذه الطريقة يمكن فصل نظائر األيون عن بعضها البعض ن. ةـالكتل

ك تجميع هذه يتم بعد ذل. الكهربائية الشحنة كتلة كل منها عن اآلخر مع تساويها في
تفقد هذه األيونات شحناتها  حيث ـة،ات أيونية خاصمجمع األيونات المفصولة في

صغير  الكهربائية لأليونات سريان تيار كهربائيينتج عن فقد هذه الشحنات . الكهربائية
من خالل قياسه يمكن  ة إلى كل مجمع أيوني والذييتناسب مع عدد األيونات الواصل
  .تحديد الوفرة النسبية لكل نظير

  

  

  

  

  

  
  
  

 .مطياف الكتلة شكل توضيحى لفصل الكتل في:  )1-1(شكل 

مجمعات أيونية

 مجال مغناطيسي

 كتلة
 عالية

كتلة
 منخفضة

 أيونات موجبة
  Eكهربائي عالي جهد

 غرفة التأيين

 تدفق غاز
 مولد أيونات
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  تمثيل لتأثير قوة لورينتز): 2-1(شكل 

  .على الجسيمات المشحونة المارة في  مجال مغناطيسي

  Fويكون مقدار قوة لورينتز 
F = B x q v         (1-1)  

  :دائري الجسيم المشحون في مساره ال القوة الجاذبة الالزمة لبقاء وهذه القوة تساوي
F = mv2 /r = Bqv    (1-2)  

د العالى في المولد األيوني متناسبة تنتج عن تعجيله بالجه يوتكون سرعة الجسيم والت
  :  فى طاقته الحركية مع كتلته نظراً للتساوي

Ekin = 1/2 mv2 = qV          (1-3)  

لنظائر  ييمكن حساب نصف قطر المسار الدائر) 3-1(والمعادلة ) 2-1(من المعادلة 
  األيون المختلفة 

)1-4(       m
B
q
V

q
mV

B
r

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

==

2
21

  

  حيث أن 
q 1.6= شحنة اإللكترون  تساوي x 10- 19 كولوم.  B  وV ن على إعدادات يعتمدا

 م الحفاظ على كل من الجهد الكهربائي وشدة المجال المغناطيسيأثناء القياس يت. الجهاز
لمشحون متناسباً مع للجسيم ا ون نصف قطر مسار اإلنحراف الدائريثم يك ثابتين ومن

:r) لكتلته الجذر التربيعي m )  .  

  ومنه   r/∆m∆يقودنا إلى التقريب   dr/dmبتفاضل 
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لة بمعنى أنه يمثل مقياساً لمدى التباين لمطياف الكت)  5-1(والجزء األخير من المعادلة  

يسمح  كبيرة إلى الحد الذي r∆هى تباين الجهاز إذا كان  mتكون ، m=1∆لـ 
درجة التباين . الطيف الكتلى في  m + 1و  mبتمييزواضح بين القمم الممثلة للكتل 

في حين أنها تصل إلى  100لنظائرية محدودة وال تتعدى لمطياف الكتلة للنسب ا
ير ا جعله غحساسيته قليلة مم غير أنلمواد العضوية حالة مطياف الكتلة ل في 10000

   .مناسب لقياس النسب النظائرية 

، هى نظام اإلدخال ومولد األيونات يتكون مطياف الكتلة من أربعة أجزاء رئيسية
وفيما يلى شرح مختصر لكٍل  ومحلل األيونات ونظام تجميع وكشف األيونات،

  . منها
  : (Inlet System)نظام اإلدخال  2- 1-4

إمداد مولد األيونات بتيار ثابت من جزيئات العينة بمعدل سريان  مهمة نظام اإلدخال هي
إدخال العينة المراد قياسها ) 3-1شكل (يتيح نظام اإلدخال المزدوج كما . قليل جداً

والعينة القياسية بنفس الكمية على التتابع وبذلك تكون ظروف التدفق لكل من العينتين 
  .مدة القياس واحدة خالل

  (Vacuum manifold)يتم إنجاز هذا الهدف المنشود من خالل إستخدام ترتيبة تفريغ  
متصلون بمولد األيونات  الحجم ومقياس للضغط لضبط الضغط، متصلة بخزان متغير

يوجد نوعان من تدفق الغاز وهما تدفق . عن طريق متحكم سريان لتنظيم معدل التدفق
إذا  يكون التدفق جزيئياً. (Viscous flow)وتدفق لزج   (Molecular flow) يجزيئ

كبيراً مقارنةً بطول   (Mean free path length)كان متوسط طول المسار الحر
دون أن تصطدم  ا يجعل جزيئات الغاز تسرييتدفق خاللها الغاز مم التياألنبوبة 

فة لها سرعة تدفق وحيث أن الجزيئات الخفي .هاتداخل بين ببعضها ودون أن يحدث أي
دخل فيه الغاز ي الذي الخزان ، فإن الجزيئات الثقيلة تتركز فيأعلى من الجزيئات الثقيلة

غير إلى تفرقة طبقاً للكتلة مما يجعل هذا النوع  وهذا ما يؤدي إلى مطياف الكتلة،
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أما فى السريان اللزج فإن متوسط طول المسار الحر . مناسب لقياس النسب النظائرية
  . يحدث تفرقة طبقاً للكتلة ن صغيراً وعليه اليكو

ة فإن العين (Continuous Flow System) أما في حالة إستخدام التدفق المستمر
 والعينة القياسية يتم حملهما في تيار مستمر من غاز الهليوم إلى داخل مطياف الكتلة،

رامميكروغ 40والتى تصل إلى  ا يتيح قياس العينات ذات الحجم الصغير جداًمم . 

  :  (Ion Source)مولد األيونات  3- 1-4

ها بجهد كهربىٍ عاٍل تعجيلو ة ذات طاقة موحدة،ومهمته توليد أيونات موجبة الشحن
يتراوح الضغط داخل مولد األيونات بين . )4-1(شعاع أيونى ضيق شكل  وتركيزها في

يتم توليد . الجزيئين األيونات من نوع التدفق ميكروبار ومن ثم يكون سريا 29 - 9
 أو بالقذف اإللكترونى  (Thermal Ionization)األيونات إما بالتأيين الحرارى
(Electron Bombardment) مطياف  ة المستخدمة فى توليد األيونات فيالطريق وهي

  . الكتلة للنسب النظائرية
هو و  (Thermionic cathode)مهبط كهرحراريتنبعث اإللكترونات المؤَِينة من 

ويتم تركيز هذا ). 5-1(شكل من التنغستن أو الرينيوم،  (Filament)عبارة عن شعيرة
يسين صغيرين دائمين على مساحة مقطع ضيقة بتركيب مغناط التيار اإللكتروني في

ية وتكمن أهم. لتوليد مجال مغناطيسي موازي إلتجاه الشعاع اإللكترونييين غرفة التأ
يونات مع اإلبقاء الحصول على محصلة عالية من األ ني فيهذا التركيز للتيار اإللكترو

  . للطاقة على تشتت صغير

  
  شكل توضيحى) : 3-1(شكل 

  .تمر لمطياف الكتلة للنسب النظائريةظام اإلدخال المزدوج والتدفق المسيبين ن
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  .تمثيل بيانى لمولد األيونات ذو القاذف اإللكترونى): 4-1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  .ترونيالقاذف اإللك قطاع توضيحي في مولد األيونات ذي : )5-1(شكل 

بين  دها بالتحكم في فرق الجهد الكهربيوالتى يتم تحدي ،اإللكترونات المؤينةطاقة 
حيث أن هذه الطاقة تعطي أعلى كفاءة   eV 80 ، هي حوالييينالمهبط وغرفة التأ

ك يتر. وقت تكون قليلة جداً إلنتاج أيونات متعددة الشحنةوفى نفس ال ،يين المفردللتأ
المهبط ويتم غرفة التأيين عن طريق فتحة صغيرة معاكسة لموضع  الشعاع اإللكتروني

والتي يكون جهدها الكهربي موجباً   (Electron Trap)تجميعه على مصيدة إلكترونية
  . يينبالنسبة لغرفة التأ

يين بأقطاب اإلستخالص للخروج من غرفة التأ يتم تعجيل هذا التيار األيوني
(Extraction plates)  في شعاع أيوني على شق المنبع األيونيثم يركز (Source 

Slit) تكون األيونات الخارجة من مولد  .بإستخدام ترتيب معين من عدسات التركيز
قاً أن جميعها يمتلك نفس طاقة الحركة، طباأليونات جميعها ذات طاقة واحدة أى 

  :للمعادلة



65 

 

1/2 mv2 = eV              (1-6) 

المتولد  لد األيونات ذو القاذف اإللكتروني هي ثبات التيار األيونيالميزة الرئيسية لمو
وذلك ألن تيار األلكترونات  لى الجانب األخر درجة تفريغ عالية جداً،لكنه يتطلب ع

  .يينؤين أي غازات موجودة في غرفة التأسوف ي
فيه كمية متناهية الصغر من  يتولد يونات الجيد هو ذاك التصميم الذيلد األتصميم مو

H3أيون
ن مع جزيء الهيدروجين في غرفة تنشأ من تفاعل أيون الهيدروجي التيو  +

  .يينالتأ
H3

+                 H+ + H2 

H3ويتداخل 
  D/Hأثناء قياس نسبة ) هيدروجين ـ ديوتريوم(  HD peak مع قمة +

  CNOSمنفصل عن مولد  H/Dيجعل من الضرورى أحياناً تصميم مولد أيونمما 
  ).كبريت –أكسجين  –نيتروجين  –كربون (
  (Ion Analyzer)محلل األيونات  4- 1-4

  : آن واحد وهما  بعمل وظيفيتين في) 6-1(، شكل ل األيوناتيقوم محلّ
  .  m/eلى شحنتها سب كتلتها إيونات الخارجة من المنبع األيوني طبقاً لنتفرقة األ :أوالً 
  .على المجمع يتركيز التيار األيون: ثانياً

تدخل األيونات الخارجة من المنبع األيونى إلى محلل األيونات من خالل فتحة قطرها ال 
صل األيونات ذات وبذلك يتم ف  26.5oبزاوية  إلى مجال مغناطيسي ملم 0.3يزيد عن 

قبالها وتجميعها بعد ذلك على كواشف تة مستقلة يتم اسلى تيارات أيونيالكتل المختلفة إ
  .مستقلة

  
  .محلل األيونات ذو القطاع المغناطيسى:  )6-1(شكل 
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    (Ion Collection-Detection System)نظام تجميع األيونات وقياسها  5- 1-4
  

مجمع  عبور األيونات المجال المغناطيسي يتم تجميع األيونات المفصولة فيبعد 
اإللكترونات  بة الشحنة إلى مجمع األيونات تسريوعند وصول األيونات موج. ناتاأليو

 (Electrical Impulse)بة فتنتج نبضة كهربائيةخالل المجمع لتعادل هذه الشحنة الموج

ل النظائر وقد أمكن تحسين دقة القياس بإستقبا.  (Amplifier)تتم تغذيتها إلى مكبر
آنٍ واحد وقياس النسبة بين التيارات  معات مستقلة فيالمكونة للتيار األيوني على مج

تيار الناتج عن تجميع شعاع  بدالً عن قياس ال كهربية الناتجة عن كل تيار أيوني،ال
  .مفرد أيوني

كما أنه يتم ضبط مقاومة التغذية العكسية  يتم توصيل مجمع أيونات بمكبر خاص به،
مع مكبره  يوصل كل مجمع. المجمعلتوافق وفرة النظير المراد تجميعه على هذا 

 ,Voltage –to- Frequency Converter)الخاص بوحدة محول فولط إلى تردد

VFC)  .ظرية للتيار األيوني إلى نبضات، تقوم هذه المحوالت بتحويل اإلشارات التنا
نهاية كل مدة زمنية يقوم  ضات لمدد زمنية مختارة مسبقاً وفييتم إرسالها إلى عداد نب

  . اآللي بحساب نسب التيار األيونيسب الحا
  
  المواد القياسية المرجعية والمعملية 5ـ  1

 لقة للنظائر ليس باألمر اليسير، فهو يتطلب تعقيدات كثيرة فيقياس الوفرة المطإن 
إلى  أيضاًسوف يؤدي إضافة إلى أنه  في تصميم مطياف الكتلة المستخدم،عملية القياس و

الدراسات الهيدرولوجية  يلزم في. النتائج لمختلف المعامل مقارنة صعوبة كبيرة في
ولذلك فإنه يتم  عن معرفة قيمته المطلقة، فضالًُ معرفة التغير في المحتوى النظائري

من قياس النسبة النظائرية الحقيقية لها وذلك  قياس النسبة النظائرية الظاهرة للعينة بدالً
ينة الوقت وعلى نفس الجهاز مع العفى نفس  (Reference)بقياس مادة مرجعية 

للعينة بالفرق بين النسب النظائرية المقاسة للعينة وتلك  والتعبير عن التركيز النظائري
وبذلك  .Delta (δ)المقاسة للمادة المرجعية ويتم التعبير عن هذا الفرق بإستخدام تدوين 

  :هويكون التركيز النظائرى للنظير الثقيل فى حالة األكسجين مثالً 

  
                      δ18Osample =                                                          

  

(18O/16O)sample – (18O/16O)reference 

(18O/16O)reference 
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وهما المواد القياسية لمرجعية الدولية وهى  )المرجعية( يوجد نوعان من المواد القياسية
ولكنها  النسب النظائريةقياس  يمكن إستخدامها بشكل روتيني في محدودة الكمية ولذلك ال

لقياسية المعملية والتي تستخدم في القياس وهى النوع عمل معايرة للمواد ا تستخدم في
بعض المواد . القياسية وتتم معايرتها محلياً في كل معمل على حدةمن المواد  الثاني

  ).2-1(رقم  جدول المرجعية الموزعة دولياً مجمعة فيالقياسية 

تقدير نسب  ياد المرجعية الدولية المستخدمة فموبشىء من التفصيل لل يلينتعرض فيما 
  .الثابتة للنظائر البيئية يالمحتوى النظائر يتغير الطبيعى فال
  

  :الماء والديوتريوم في 18- األكسجين  1- 1-5

 Standard Mean)المتوسط القياسى للمياه المحيطية  Craigقدم 1961عام  في

Ocean Water, SMOW)  النظائري للمياه من األكسجينكمرجعية لقياس المحتوى -
ود فعلي ولكنها كانت لم يكن لها وج  Craigالمياه المرجعية التي قدمها. يومروالديوت 18

عة من نهر بوتوماك المجمNBS-1  لمحتوى النظائري للمياه القياسيةفتراضية لمعايرة إ
(Potomac River) . وقد عرفCraig  ـال SMOW  كالتالي :  

  .واد القياسية المرجعية الموزعة دولياًالم): 2-1(جدول 
Reference 

Sample Name Material δ, ‰ relative to 
Oxygen-18 & Deuterium , VSMOW 

 δ18O δD 
GISP Water -24.79 -189.7
SLAP Water -55.5 -428

Carbon-13, VPDB
 δ13C δ18O

NBS18 Carbonate -5.03 -23
NBS19 Marble +1.95 -2.2

IAEA –CO1 Marble +2.48 -2.44
GS19 CO2 -7.5 -0.19

Nitrogen -15, Air
IAEA-N1 (NH4)2SO4 +0.43 ± 0.07
IAEA –N2 (NH4)2SO4 20.41 ± 0.12

IAEAE- N3 KNO3 4.72 ± 0.13
NSVEC  N2 gas -2.78 ± 0.04
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ك الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد مياه مرجعية من مياه البحر ثم قامت بعد ذل
تسميتها  توتم SMOWمن  حتى يكون قريباً جداً ئريالمقطرة والمعدلة المحتوى النظا

(Vienna Standard Mean Ocean Water, VSMOW) القيم المطلقة  وكانت
  لمحتواها النظائري
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VSMOW ة المرجعية المقبولة والمتفق عليها دولياً لقياس ـالمادة القياسي هي
  .الماء والديوتريوم في 18-األكسجين

 ريوموالديوت 18-نفدة أو المنضبة المحتوى النظائري من األكسجينأما المياه المست
أخرى يتم توزيعها أيضاً تم معايرتها بمادة قياسية مرجعية بالنسبة لمياه المحيطات، فإنه ي

 Standard Light Antarctic)هذه المادة هي. ية للطاقة الذريةمن خالل الوكالة الدول
Precipitation, SLAP) عيين محتواها النظائري مقارنة بـوقد تم تVSMOW   من

اقة الذرية وكان محتواها خالل مقارنة معملية دولية نظمت من قبل الوكالة الدولية للط
  هو  ئريالنظا

δ18OSLAP = -55.5 ‰ VSOW 

δ2HSLAP = -428 ‰ VSOW  

  : 13-الكربون  2- 1-5

المرجعية لقياس المحتوى  على أنه المادة  PDBالـ   Craigقدم  1957عام  في
ثم بعد ذلك تم . فى أمالح الكربونات 18-واألكسجين 13-من الكربون النظائري

لكل  13- من الكربون  ى النظائريدة مرجعية لقياس المحتوكما  PDBإستخدام الـ 
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  VSMOWعضوية منها وإعتبار الـ الغيرعضوية والمواد الحاوية للكربون سواء ال
الجزيئات العضوية مثل  والديوتريوم في 18- نظير األكسجينالمادة المرجعية لمحتوى 

CH4 and CH2O.  
ق من بمعايرة مسحو .Friedman et alقام   PDBوقبل نضوب الـ  1982عام  وفي

وكانت   NBS-19وخصص له الكود  PDBالرخام األبيض غير معلوم المصدر بالـ 
  هى   PDBقيمه النظائرية منسوبةً إلى الـ 

  

δ18ONBS-19 = 2.2 ‰ PDB 

δ13CNBS-19 = +1.95 ‰ PDB 

وهى   VPDBقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعريف مادة مرجعية اعتبارية وهى 
كمادة مرجعية دولية يتم التعبير عن القيم النظائرية   PDBللـ اًتعتبر مطابقة تمام

  .ألمالح الكربونات منسوبة إليها 18-واألكسجين 13-للكربون
  :15-تروجينالن 3- 1-5
   

هي النتروجين الجوي المنقى من  15-ولية لقياس النظير نتروجينالمادة المرجعية الد
 تتغير وهي تساوي مطلقة ثابتة النظائرية  األكسجين والذي يتميز بأن له قيمة

3.677x10-3 .يتم توزيعها من  التي ويوجد أيضاً العديد من المواد القياسية المعملية
أما عند . (NIST) والمعهد القومى للقياس والمعايرةخالل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

جعية الدولية هى المادة المر النترات فإن في 18-قياس المحتوى النظائري من األكسجين
  . VSMOW الـ
  
  تقنيات قياس النظائر البيئية الثابتة فى المياه 6ـ  1

  :  الماء والديوتريوم في 18-محتوى نظير األكسجين قياس 1- 1-6

منها ما يقوم على  ،18-توى المياه من النظير أكسجينتم تطوير عدة طرق لقياس مح
أكسيد الكربون المنتج من  از ثانيفي غ 18-لنظائرية لألكسجينأساس قياس النسبة ا

أو قياس  جو مفرغ من األكسجين نفسها عند درجات حرارة عالية وفي حرق عينة المياه
 ج عن تفاعل كيميائى أو تحلل كهربياألكسجين مباشرة والنات هذه النسبة النظائرية في

 ن النظائريوتأتى طريقة التوزا. وإدخاله إلى جهاز مطياف الكتلة وتجميع الغاز المنتج
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فيها  18-أكسيد الكربون وعينة المياه المراد قياس نسبة نظير األكسجين بين غاز ثاني
وشيوعاً فى  من حيث سهولتها النسبية، ولذا فهي األكثر إستخداماً على رأس هذه الطرق

  .  معامل قياس النسب النظائرية
  :  18-لقياس األكسجين طريقة التوزان النظائري 1-1- 1-6

فإن ذرات األكسجين تتبادل بين المياه  يذوب غاز ثاني أكسيد الكربون في المياه، عندما
أكسيد الكربون  من خالل ميكانيكية هيدرة غاز ثانيأكسيد الكربون الذائب  نيوغاز ثا

بقاء على كمية ومن ثم فإنه إذا أمكن اإل,  (H2CO3)الذائب لتكوين حمض الكربونيك 
ية كربون على إتصال مباشر مع كمية من الماء لمدة زمنأكسيد ال معينة من غاز ثاني

أكسيد  في غاز ثاني 18-محتوى األكسجين فإن معينة وعند درجة حرارة محددة،
بشرط معرفة  في الماء، 18-راً عن محتوى نظير األكسجينالكربون سوف يكون معب

الجزيئية لذرات  لنسبةوأن تكون ا ائرية بين الطورين السائل والغازيمعامل التجزئة النظ
كمية فبجعل . أكسيد الكربون األكسجين في عينة الماء أكبر بكثيرٍ منها في غاز ثاني

إناء محكم  على إتصال مباشر في) مل 20-10(ون أكسيد الكرب معلومة من غاز ثاني
 ،)oم0.2±  25( عند درجة حرارة ثابتة ) مل 5-2(الغلق مع كمية معلومة من المياه 

ن بين المياه والغاز لألكسجي نظائريحدوث تبادل مزدوج للمحتوى الفإنه سوف يتم 
اجد في الفراغ أعلى بدوره يكون على إتزان مع الغاز غير الذائب والمتو الذائب والذي
  هذا التبادل يمثل بالمعادلة التالية  السطح المائي،

H2
18O + C16O2                             H2

16O + C18O16O  

أكسيد الكربون المتزن وتنقل إلى جهاز مطياف  ذ كمية صغيرة من غاز ثانيثم تؤخ
للغاز تختلف عنها   18O/16Oوبما أن النسبة  ، 18O/16Oالكتلة لقياس النسبة النظائرية 

الحقيقية يتم الحصول عليها بعد إجراء التصحيح  الالزم  18δبالنسبة للماء فإن قيمة 
  وهى تساوي 18αg/lالسائل للتجزئة النظائرية بين الغاز و

0412.1
)16/18(

16/18

/
18

==
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

gasOO
liquid

OO

lgα
  

نظراً ألن العينة  له تأثير فعلي على القيم المقاسة،ومع ذلك فإن هذا التصحيح ليس 
  : نفس الطريقة تماماً وفي نفس الوقت، أيب اوالمادة المرجعية اإلستنادية يتم معاملتهم
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للماء  18δأكسيد الكربون المتزن مع عينة الماء تساوى قيمة  لغاز ثاني 18δأن قيمة   أي
  .VSMOWتنسب إلى المياه المرجعية الدولية  18δحيث أن قيم , نفسه

  :بعض اإلحتياطات الواجبة عند القياس  1-2- 1-6

يفضل أن  ،oم 0.5درجة حرارة حمام التوزان عن  ـ يجب أال يزيد مقدار التغير في 1
 oم1درجة حرارة التوزان بما مقداره  ، حيث أن التغير فيoم 0.2 تزيد عن ال

 . 0.2إلى  18δcقيمة  يؤدي إلى زيادة نسبة الشك في

يعتمد على مدى وتردد اإلهتزاز وعلى كمية  ـ يجب تحديد زمن التوازن والذي 2
  .ساعة 12-4العينة وهى تتراوح بين 

ويتم ذلك . عينة قبل عملية التوازن النظائريلا ـ يجب إزالة األكسجين الذائب في 3
 : بإحدى طريقتين

إما بتجميد العينة وطرد الغازات بالضخ المتكرر أو بضخ العينة عند درجة حرارة 
  .الغرفة خالل أنبوبة شعرية وذلك لتقليل الفقد بالبخر ومن ثم التجزئة النظائرية

ى يكون غاز ثانى أكسيد حت 7-6حدود  ـ درجة حموضة العينة يجب أن تكون في 4
 .الكربون الذائب والبيكربونات هما الطورين السائدين

ن وليس تركيزه ولذلك عند قياسه نظير األكسجيالنظائرى تحدد نشاط  تقنية التوازنـ  5
 .عينات المياه المالحة يلزم معرفة التركيب الكيميائى للعينة وأخذه فى اإلعتبار في

 : 18- األكسجين طريقة معملية لقياس 1-3- 1-6

 القياسية والمرجعية فيمل من ماء العينة وكذلك من المحاليل  2يتم وضع ـ  1
 ) .7-1(زجاجات القياس المحكمة الغلق كما هو مبين بالشكل
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الهزاز لضبط درجة حرارة  ـ توضع الزجاجات بعد تعليقها في الحمام المائي 2
 .العينات

 ة على الحامل ثم تفرغ من الهواء،نها الخاصاكأم ـ تفرغ الزجاجات بعد توصيلها في 3
الكربون المعلوم المحتوى أكسيد  ن غاز ثانيويتم بعد ذلك إدخال حجم معلوم م

  .18-له من األكسجين النظائري
ن أكسجين العينة بي منية كافية ألن يحدث إتزان نظائرييتم تشغيل الهزاز لمدة زـ  4

  ).ساعات 10 حوالى( أكسيد الكربون  وأكسجين غاز ثاني
مصيدة  مية فيتمرر هذه الكو ـ يتم سحب كمية من غاز ثاني أكسيد الكربون المتزن 5

قطرات من بخار الماء ومنعها من  ألسيتون أو الثلج الجاف لتجميع أيتبريد من ا
 .الدخول إلى جهاز مطياف الكتلة

المتزن مع  كربونأكسيد ال لكٍل من غاز ثاني  18O/16Oتقاس النسبة النظائرية ـ  6
 .أكسيد الكربون القياسى العينة وغاز ثاني

م يتم حساب تغير ث ة مع تلك المقاسة للغاز القياسيتحسب هذه النسبة للعينة بالمقارنـ  7
 GISP ،SLAP مادة المرجعية الدولية سواء كانتنسبةً إلى ال محتواها النظائري

  . VSMOWأو 

  :مساوئ طريقة التوازن النظائري 1-4- 1-6

النظير وليس تركيزه ومن ثم ) (Activity نشاطيتم تحديد  ي طريقة التوازن النظائريف
ائرية اإلعتبار عند حساب النسبة النظ لتركيب الكيميائى للعينة وأخذه فييلزم معرفة ا

ومن عيوبها أيضاً أنها تحتاج إلى استثمارات عالية نسبياً  والديوتريوم، 18-لألكسجين
  .درجة الحرارة ز والتحكم الجيد فية مراحل التجهيألتمت

  : الماء  قياس محتوى نظير الديوتريوم في  1-5- 1-6

الماء بطرق عدة أيضاً منها  في) الديوتريوم( 2- ير الهيدروجينيتم قياس محتوى نظ
إختزال الماء عند درجات الحرارة العالية بالزنك أو اليورانيوم المنضب كما فى 

  : اآلتية المعادالت 
  

H2O + Zn                                 ZnO + H2     at 500oC  

2H2O + U                                UO2 + 2H2     at 800oC   
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  :ريوموالديوت 18-وحدة اإلتزان النظائري لقياس األكسجين) : 7-1(كلش

 .ر إستخداماًقياسه بطريقة التوازن النظائري والتي أصبحت اآلن هي األكثوقد أمكن 
لكربون وعينة الماء أكسيد ا بين غاز ثاني 18-نظائري لألكسجين فكما يحدث تبادل

ين الماء والهيدروجين المتزن بين هيدروج تبادل نظائري أيضاً فإنه يحدث المتزنة معه،
فى كل من الطورين  ريوميحدث إتزان بين المحتوى النظائري من الديوت إلى أن معه

  :السائل والغازي 
1H2O + 2H1H                                2H1HO + 1H2   

عينة الماء يمكن التعبير عنها بالبصمة  البصمة النظائرية للديوتريوم في ومن ثم فإن
طريقة التحليل وحساب النسبة . غاز الهيدروجين المتزن معها ظائرية للديوتريوم فيالن

حالة  مع تلك المطبقة في تتشابه تماماً نظائرييوتريوم بطريقة اإلتزان الالنظائرية للد
  .18-األكسجين

  (VSMOW, GISP, SLAP)المياه المرجعية الدولية 1-6- 1-6

سوبة إلى المياه ريوم منوالديوت 18-ى المياه من األكسجينتحسب النسبة النظائرية لمحتو
مياه ط بتحضيرها من خل  Craigقام  وهى المياه التي)  (VSMOWةالمرجعية الدولي
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مماثل تقريباً للتركيب  اً ذات تركيب نظائريمياه مقطرة من مياه المحيطات لتعطي
من   Craigوقد تمكن)  (SMOWياه المرجعية اإلفتراضية الدوليةالنظائرى للم

ولكنها مختلفة إختالفاً  18-الحصول على مياه لها نفس النسبة النظائرية من األكسجين
ضية وكانت نسبة الفرق حوالى لها عنه للمياه اإلفترا ريومطفيفاً في محتوى الديوت

القياس ولذلك فقد  النسبة لدقة األجهزة المستخدمة فيولكن هذا الفرق صغير ب، 0.2‰
للمياه  لها نفس المحتوى النظائري  (VSMOW)أعتبر أن المياه المرجعية الدولية 

  .  (SMOW)المرجعية اإلفتراضية الدولية 
ريوم للمياه المرجعية الدولية والديوت 18- النظائري من األكسجين وقد أعتبر المحتوى

(VSMOW)   ًخرين ليات المعايرة تم إستحداث نوعين آولضمان الدقة فى عم. صفرا
 (SLAP, Standard Light Antarctic Precipitation)من المياه المرجعية إحداهما 

المياه ذات  تلك التي قيست في والديوتريوم تقارب 18-نلها قيم نظائرية من األكسجيو
  . المحتويات الدنيا من هذين النظيرين

ولها قيم نظائرية )  (GISP, Greenland Ice Sheet Precipitationواألخرى هي
- 1(الجدول  كما هو موضح في SLAPوالـ  VSMOWمتوسطة بين تلك القيم للـ 

3 .(  

  :ةالقيم النظائرية للمواد المرجعية الدولي): 3-1(جدول 
δ2H, ‰ δ18O , ‰ Name  

0 0 VSMOW 
-428 -55.5 SLAP 

-189.5 ± 1 -24.8 ± 0.05 GISP 
  

والديوتريوم في المياه  18-كسجينمن األ يمكن التعبير عن التغير في المحتوى النظائري
وللتعبير عن هذا التغير منسوباً إلى المياه  منسوبة إلى أي من هذه المواد المرجعية،

  المعادلة التالية  نطبق في  SLAPالمرجعية 
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  :تصبح المعادلة   GISPوفى حالة الـ 
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  :عضويةالغير في المواد الكربونية  13-ربونقياس النظير ك 1-6-2

-إثنان منها مستقران وهما كربون  يوجد الكربون في الطبيعة في ثالثة نظائر طبيعية،
% 1.1ويمثل  13-خر هو كربونمن الكربون الكلي واآل% 98.89يمثل  وهو 12

هذه النظائر المختلفة لها %. 10- 10وهو يمثل  14- والنظير الثالث مشع وهو كربون
بق، خصائص كيميائية وفيزيائية متشابهة إلى حد بعيد ولكنها ال تصل إلى حد التطا

تجزئة  13-والكربون 12-لكربون ن االكتلة الذرية بي وتحدث نتيجة للفرق النسبي في
ومن . األمالح والمياه والغازات أثناء العمليات البيوجيوكيميائية المختلفة نظائرية لهما في

يمكن معرفة مصدرها وتتبع مسارها  13- ثم فبقياس محتوى مادة ما من النظير كربون
قط لقياس ض هنا فوسوف نتعر. مرت بها ت الكيميائية أو البيولوجية التيوالتفاعال

والذي  13 - ن النظير كربونالمياه م في (DIC)عضوي الذائب الغير محتوى الكربون 
  . صورة كربونات أو بيكربونات يوجد في

م بإستخدا 13-محتوى المواد الكربونية من نظير الكربون لتغير الطبيعي فيولقياس ا
 كربون إلى غاز ثانيمحتواها من ال بد من تحويل كل ال مطياف الكتلة للنسب النظائرية،

سفوريك إستبدالياً ويتحول كربون حمض الفأكسيد كربون وذلك بتفاعل الكربونات مع 
ولكن الحمض . يتم تجميعه  ثم قياسه ون والذيالكربونات إلى غاز ثانى أكسيد كرب

 ومن ثم يلزم أوالًً تحضير حمض فسفوريك ذي %100المستخدم البد وأن يكون تركيزه 
  .أكثر أو% 100تركيز 

  %  : 100سفوريك ذي التركيز تحضير حمض الف 2-1- 1-6

  :تيةأو أكثر، بإتباع الخطوات اآل% 100التركيزه  ذيسفوريك يمكن تحضير حمض الف
 5زجاجة سعتها  في% 85مل من حمض فسفوريك تركيزه  1200يتم وضع  -1

  .لتر
النقاوة تدريجياً مع  غرام من خامس أكسيد الفسفور عالي 900يضاف  -2

 .ساعات 3-2مدة تترواح من  والتقليب في) درجة مئوية 100(خين تسال

مل من بيروكسيد  5أثناء عملية التسخين والتقليب يضاف ببطء شديد   -3
  %. 30الهيدروجين تركيزه 

مع إستمرار  (CrO3)سيد الكروم النقية ملغ من بلورات أك 50يضاف حوالى  -4
 .س أكسيد الفسفورب والتسخين إلى أن يحدث ذوبان كلي لخامالتقلي
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 وهي 1.86سبية، وإذا وجدت أقل من ثم تقاس كثافته الن يترك المحلول ليبرد، -5
لول كمية أخرى من المح ، يضاف إلى%100للتركيز  الكثافة النسبية المناظرة

 .سفور ويستمر التسخين والتقليب إلى أن تذوب تماماًخامس أكسيد الف

ويستمر ذلك إلى أن تصل  أخرى، وتقاس كثافته النسبية مرة يبرد المحلول -6
 .الكثافة النسبية له إلى الحد المطلوب

  .ينقل المحلول إلى زجاجة معتمة ويخزن إلى حين الحاجة إليه -7

  :فصل الكربون غير العضوى الذائب من العينة المائية 2-2- 1-6

يقاس محتوى العينة من البيكربونات لتحديد كمية المياه المطلوبة للحصول  -1
  .كافية للقياس بإستخدام جهاز مطياف الكتلة للنسب النظائريةعلى كمية 

حتى يتسنى تحول البيكربونات إلى  10ترفع درجة قلوية العينة إلى أعلى من  -2
من كلوريد الباريوم أو كلوريد ثم يضاف إليها كميةً زائدةً  ،كربونات
 .نشيومالستر

ربونات الباريوم أو ك يترك المحلول لفترة كافية  لترسيب العالق المتكون من -3
  . ثم يفصل ويجفف الراسب المتكون كربونات السترنشيوم،

  :إنتاج غاز ثانى أكسيد الكربون 2-3- 1-6

جو مفرغ  مع ملح الكربونات المجفف في%) 100(سفوريك المركز يتفاعل حمض الف
 .أكسيد الكربون الناتج من التفاعل من الهواء ويجمع غاز ثاني

  :  خطوات العمل 

لة والمجففة  ووضعها في أحد من الكربونات المفصو ملغ 5 – 3وزن  يتم -1
مل من  5- 3، ويوضع في الطرف اآلخر من )9-1شكل (ناء التفاعل إ طرفي

  %. 100سفوريك حمض الف
ويفرغ اإلناء  ،)8- 1شكل ( اء التفاعل بخط اإلستخالص الزجاجييوصل إن -2

التفاعل ويفصل من خط ثم يغلق المحبس الخاص بإناء  ،تماماً من الهواء
  .اإلستخالص

يك مع العينة بإمالة الطرف الحاوي للحمض، ثم يوضع سفورحمض الف يخلط -3
  . ساعة 24درجة مئوية لمدة  25عند درجة  إناء التفاعل في حمام مائي
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عند تفريغه وضع حمام مبرد من يفرغ خط اإلستخالص كامالً ويراعى  -4
الثلج الجاف / ر من مخلوط اإليثانولخ، وآ(A)تروجين السائل حول الطرف الن

 . (B)حول الطرف 

  

  ر وتجميع غاز ثاني أكسيد الكربونخط تحضي): 8-1(شكل 

  .13- تحت خلخلة لقياس محتواه من الكربون

  

  .13- إناء تفاعل تحت خلخلة ذو غرفتين لتحضير عينات الكربون): 9-1(شكل 
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وبعد  ريغ مساره أيضاً،تخالص ثانيةً وتفيتم توصيل إناء التفاعل بخط اإلس -5
اص بإناء التفاعل لينطلق غاز يتم فتح المحبس الخ قراءة مقياس التفريغ، ثبوت

 .  (A)تروجين السائل ثاني أكسيد الكربون ويجمع في الطرف المبرد بالن

أكسيد الكربون المنطلق وبخار  ك لفترة كافية لتجميع كل من غاز ثانييتر -6
المتصل  (A)ويفتح محبس الطرف  فاعل،ماء، ثم يغلق محبس إناء التال

بمضخة التفريغ لطرد الغازات غير المتكثفة إلى أن يعود مقياس التفريغ إلى 
 .وضعه السابق

ن بحمام م  (A)الطرف  ويستبدل النتروجين السائل في B – Cيفتح المحبس  -7
تروجين السائل حول الطرف الثلج الجاف، ويوضع حمام الن/مخلوط اإليثانول

(C)، ترك فترة كافية إلنتقال ثاني أكسيد الكربون إلى الطرفثم ي(C). 

ويترك   (C)تروجين السائل من الطرف ويزال حمام الن   B-Cيغلق المحبس  -8
وتسجل قراءة  از ثانية إلى درجة حرارة الغرفة،حتى يسخن الغ) C(الطرف 
 . على عداد الضغط لتقدير كمية الغاز المتكونة المبينةالضغط 

  C-Dثم يفتح المحبس  ،(D)تروجين السائل حول الطرف ع حمام من النيوض -9
 6قطره  ليتم تجميع غاز ثاني أكسيد الكربون في أنبوب صغير من البيركس،

 .ملم

 . أكسيد الكربون المتجمد باللهب يغلق  أنبوب البيركس والحاوي لغاز ثاني  -10

نظام  اص بالعينة فييتم توصيل األنبوب الزجاجي الحاوي للغاز بالطرف الخ  -11
ثم يكسر من  ز مطياف الكتلة للنسب النظائرية،اإلدخال المزدوج الخاص بجها

صغيرة الخارج بعد تفريغ مساره بإستخدام مغناطيس لتحريك قطعة الحديد ال
 لغاز منه إلى داخل خزان العينة فيلينطلق ا الموضوعة فوق أنبوب العينة،

  .جهاز مطياف الكتلة للنسب النظائرية
  

  :VPDBمقارنةً بالمادة المرجعية  13- قياس النظير كربون 2-4- 1-6

لناتج من العينة مقارنة بغاز ثاني للغاز ا 13-من النظير كربون يقاس المحتوى النظائري
أكسيد الكربون القياسي ذي المحتوى النظائري المعلوم، ويعبر عنه بنسبة التغير في 

 :  المعادلة األلف كما في

δ13C ‰ = [((13C/12C)sample / (13C/12C)standard)-1]*1000 
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ينة منسوباً إلى للع 13-من النظير كربون ويقاس التغير الطبيعي في المحتوى النظائري
  Vienna Pee Dee Belemniteالمحتوى النظائري للمادة المرجعية الدولية وهي

  .13C/12C = 0.011183 محتواها المطلق والتي VPDBوالتى تكتب مختصرة 

  :  15- تروجينقياس النظير ن 3 - 1-6

وتتفاقم . ر على اإلنسان والحيوان والبيئةأصبح تلوث المياه بالنترات مشكلة كبيرة تؤث
لكيميائية الدول النامية نتيجة لزيادة إستخدام األسمدة ا المشكلة خاصةً فييوماً بعد يوم 

ح إستصال ية والكمبوست فيدام األسمدة العضوالزراعية وإستخ لزيادة إنتاجية األراضي
ومن ثم لزم وضع . جديدة لسد الحاجة المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية أراضٍ
تروجين المضافة إلى الدورة المائية ط إلدارة أزمة التزايد المستمر في مركبات النخط

لى وف عالوق يتوجبولكن للتعامل مع هذه األزمة . جوفيةلا وأسواء السطحية منها 
من  والكيميائية والبيوجيوكيميائية التي للملوث وعلى العمليات الفيزيائية المصدر الفعلي
ومع أنه يمكن تقدير درجة تلوث المياه . ر على مسار هذا الملوثـالممكن أن تؤث

أن هذه الطرق غير  إالّ ق الكيميائية القياسية المعتادة،بالنترات بقياس تركيزها بالطر
وث، ولذلك يستخدم التغير الطبيعي في محتوى النظير د مصدر هذا التلقادرة على تحدي

للتفرقة بين المصادر المختلفة للتلوث بالنترات حيث أن لكل مصدر منها  15-تروجينن
  .بصمة نظائرية مختلفة

المياه من  من األمونيوم والنترات الذائبة فيلكل  15-تروجين قياس محتوى نظير النيتم 
  : وهى ت متتابعةث خطواخالل ثال

  .فصل األمونيوم والنترات من المياه -1
تروجين يلهما إلى غاز نلألمونيوم والنترات المفصولة ثم تحو تركيز أولي -2

 .نقى

بإستخدام جهاز مطياف الكتلة   15N/14Nإكتشاف وقياس النسبة النظائرية -3
  .للنسب النظائرية

مائية لقياس التغير الطبيعي في ت الومن أهم القواعد الالزمِ إتباعها عند إعداد العينا
  :  الماء لألمونيوم والنترات في 15- محتوى النظير نتروجين 

كل خطوة من خطوات الطريقة حتى  أ ـ يجب الحصول على تحول كمي في
  .نتجنب تأثير التجزئة النظائرية الناتجة عن التحول غير الكامل
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أجهزة خاصة جميع خطوات إعداد العينات بإستخدام ب ـ يجب أن تتم 
، 15-عي في محتوى نظير النتروجينبإعداد العينات لقياس التغير الطبي

يجعل  15-تروجين كان صغيراً بالمواد الثرية بالن تلوث مهما ألن أي
  .معنى نتائج القياس للتغير الطبيعي غير ذي

  :طرق فصل األمونيا من المياه 3-1- 1-6

لنترات من الماء تمهيداً لقياس محتواهما ألمونيا واتم تطوير العديد من الطرق لفصل ا
ر المباشر أو ومن هذه الطرق ما يعتمد على التقطي. 15-تروجينالنظائري من النظير ن
إلى ) مياه العينة(مونيا وهروبها من المحلول الحاوي أو إنتشار األ التقطير تحت خلخلة،

 .عينة المائية بمصيدة مناسبةال ثم تجميع األمونيا الهاربة من ،أعلى العينة الفراغ الغازي
تنجات المياه على را جميع أيونات األمونيوم الذائبة فيومنها أيضاً ما يقوم على أساس ت

ة وبعض طرق اإلنتشار شرح  لطريقة التقطير تحت خلخل وفيما يلي. التبادل األيونى
  . فصل األمونيا والنترات من الماء المستخدمة في

 : لةطريقة التقطير تحت خلخ) أ

NH4عند رفع درجة القلوية تتحول األمونيوم 
. )(NH3الذائبة فى المياه إلى أمونيا ) (+

ثم إستقبال  حرارة أو بالتقليب أو بهما معاً،يسهل طردها من المياه برفع درجة ال والتي
هذه األمونيا المطرودة من مياه العينة على حمض كبريتيك فتتحول إلى كبريتات 

  . أمونيوم
  : منها مميزاتلطريقة عدة ولهذه ا
إمكانية تقطير كميات كبيرة من المياه دون الحاجة إلى تركيزها وتقليل حجمها  •

  .بالتبخير
تروجينية ات ثانوية تنتج من وجود مركبات نتقلص فرص التداخل من أية مكون •

 .عضوية
ر إمكانية فصل كٍل من األمونيا والنترات من نفس العينة المائية بإستخدام التقطي •

 .المتتابع وعلى نفس جهاز التقطير

  : خطوات التقطير تحت خلخلة

فصل األمونيا  اً تفصيلياً لخط الفصل الزجاجي المستخدم فيرسم) 10-1(يوضح الشكل 
  .الذائبة من المياه بإستخدام طريقة التقطير تحت خلخلة
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ثم يضبط األس   )(Aالقارورة  في)  مل 500-200(وضع عينة المياه تُ -1
  .بإستخدام محلول من هيدروكسيد الصوديوم 12لها عند  وجينيالهيدر

مل من حمض الكبريتيك  75الغسيل  يوضع فى كل زجاجة من زجاجتي -2
 .عيارى 0.05 المخفف حوالي

 .درجة مئوية 50عند ) A(تُضبط درجة حرارة القارورة  -3

سحب تقوم ب ة بالجهاز والتييبدأ التقطير بتشغيل مضخة التفريغ المائية المتصل -4
الهواء إلى داخل العينة إلحداث تقليب شديد لها ثم خروجه من قارورة العينة 

ل باألمونيا إلى داخل زجاجتى الغسيل وفيهما يتفاعل حمض وهو محم
 .الكبريتيك مع األمونيا مكوناً كبريتات أمونيوم

يكون قد تم فصل  بدء تشغيل مضخة التفريغ المائية،بعد حوالى ساعتين من  -5
 وتحويلها إلى كبريتات أمونيوم في زجاجتي الغسيل، العينة ا الذائبة فيمونياأل

الغسيل لقياس تركيز األمونيا  يقاف المضخة وتؤخذ محتويات زجاجتيفيتم إ
 .بهما

الغسيل بطريقة نيسلر  تعيين تركيز كبريتات األمونيوم في قارورتييتم  -6
(Nesseler's Method)  الضوئيبإستخدام جهاز المطياف 

(Spectrophotometer)   نانومتر 405 عند الطول الموجي. 

يتم تحديد زمن الفصل وحجم العينة المستخدم من خالل تجارب تحضيرية تجرى على 
  .معلومة من أمالح األمونيا اكيزتر

 : إختزال النترات إلى أمونيا بسبيكة ديفاردا) ب
  

% 45لومنيوم وأ% 50زنك و %5من   (Devarda’s alloy)تتكون سبيكة ديفاردا
المحاليل القلوية تنتج هذه السبيكة هيدروجين نشط والذى يتفاعل بدوره مع  نحاس وفي

  : النترات ويختزلها إلى أمونيا طبقاً للمعادلة 
  

2H2O + OH- + NH3               NO3
- + 8H+                         

 

تُختزل النترات إلى  فصل األمونيا،نة بعد ومن ثم فبإضافة سبيكة ديفاردا إلى قارورة العي
جديدة فيتم وضع محاليل . أمونيا ويتم فصلها على نفس الجهاز بتكرار الخطوات السابقة 

من  (A)الغسيل ثم يضاف إلى القارورة  من حمض الكبريتيك المخفف في قارورتي
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كما  رام من سبيكة ديفاردا ثم تكرر نفس الخطوات السابقة تماماًملّى غ 1000إلى  800
  .حالة إستخالص األمونيا في

  
  خط فصل األمونيا والنترات): 10-1(شكل 

  .من العينات المائية بإستخدام طريقة التقطير تحت خلخلة
  

  : فصل األمونيا بإستخدام طرق اإلنتشار) ج

يتفاعل أيون األمونيوم مع أيون  ئية وعند درجات القلوية العالية،المحاليل الما في
  :  المعادلة التالية يكون غاز أمونيا وماء، كما فييدروكسيل لاله

                  NH4
+ + OH-                             (NH3)q + H2O 

ثم يجمع هذا  إنتشار جزيئي لألمونيا المائية في داخل المحلول ثم إلى خارجه،يحدث 
  . على مصيدة حمضية مناسبة ،المطرود من داخل العينة ،الغاز

يز لقياس ترك Conwayألول مرة من قبل  1939عام  فيهذه الطريقة إستخدام  تم
بتعديل هذه  1989عام  فيBrooks et al  الماء  ثم قام  األمونيوم والنترات الذائبة في

ت من المياه لقياس التغير فصل األمونيا والنترا لطريقة لتصبح مناسبة لإلستخدام فيا
لبعض أهم  وسوف نعرض فيما يلي. 15-وجيننتر محتوى النظير الطبيعي في

ن عاماً لى طريقة اإلنتشار على مدى العشريُأدخلت ع يالت والتطويرات التيالتعد
  .الماضية
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تجميع األمونيا  على المصيدة الحمضية المستخدمة فيركزت جميع هذه التعديالت 
عمل مصيدة ب ،1989فى عام   Brooks et alفقد قام . الغازية  من العينة المائية

رولتر من ميك 10حمضية مكونة من أقراص من األلياف الزجاجية محمل عليها حوالى 
تعلق هذه . عياري 2ة أو كبريتات البوتاسيوم الهيدروجيني عياري، 5حمض الكبريتيك 

إلى  40حوالى (المائية  سلك من الصلب المقاوم للصدأ فوق سطح العينة األقراص في
عند درجة حرارة ولمدة ستة أيامٍ ) مل 140سعة (ة الغلق في زجاجات محكم) مل 60

موازنة  م بدالً من هيدروكسيد الصوديوم فيغنسيووقد استخدم الفريق أكسيد الم. الغرفة
  .9.8المحلول عند درجة قلوية 

أخر تغلب فيه على إحتمالية   تعديالً 1991عام  في  Sorensen & Jensenثم قدم
فقام بتغليفها بقطعة صغيرة من . علقة بماء العينة القلوىتلوث المصيدة الحمضية الم

يحول دون نفاذ ماء العينة إلى  الذي عمل كحاجز مادي  (Teflon tape)شرائط التيفلون
ل على داخل المصيدة الحمضية ويسمح بنفاذ غاز األمونيا وتفاعلها مع الحمض المحم

  .   قرص األلياف الزجاجية 

بدالً من   Whatmann no.3ورق الترشيح  1995 في عام Hermann et al واستخدم
ك تغلب على مشكلة تراكم الزجاج إنشاء المصيدة الحمضية وبذل األلياف الزجاجية في

ثم أتى . (TC)ل الحرارى أو المحو (EA)داخل مفاعل المحلل العنصرى  في
Holmes et al   أمكن معه طريقة اإلنتشار  اً فيكبير وقدم تعديالً 1998عام  في

لم  حجام كبيرة من العينات المائية، والتيإستخدام طريقة اإلنتشار لفصل األمونيا من أ
إستخدامها عبارة عن أقراص من  وكانت المصيدة الحمضية التي تم. قبل تكن ممكنة من

أيضاً  كما قام .(Teflon membrane)األلياف الزجاجية المغلفة بأغشية التيفلون 
نسبة  النقص فيء التجزئة النظائرية الناتجة عن وذج رياضي ليكافيالفريق بتقديم نم

 وكانت مدد التحضين الالزمة لفصل األمونيا من. اإلسترجاع لمحتوى العينة من األمونيا
مانية عشر يوماً حسب حجم العينة ودرجة حرارة المياه تترواح بين ثمانية إلى ث
  . التحضين ودرجة الرج أو اإلهتزاز

من تطوير مصيدة حمضية جديدة لم تستخدم   .Ahmed et al تمكن 2006عام   وفي
ة إلى أقل من تقليص مدة التحضين المطلوبة للعين وظ فيمن قبل مما أسهم بشكل ملح

وأمكن معها أيضاً . حالة إستخدام المصايد الحمضية المعتادة نصف تلك المطلوبة في
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تتكون المصيدة . اتـمن العين إستخدام فصل األمونيا والنترات من أحجام كبيرة
الكبريتيك المخفف مل من حمض  5بوضع ) 11- 1(شكل  كما فيالحمضية الجديدة 

غطاء من البالستيك ثم يغطى الغطاء بقطعتين من شريط التيفلون   في) عيارى 0.05(
يحول دون خلط محتويات  صايد الحمضية المعتادة كمانع ماديالذى يعمل كما فى الم

إثنان من هذه المصايد  ثم يوضع. ويمضية ومعادلتها بماء العينة القلالمصيدة الح
للعينة  ويتم ضبط األس الهيدروجيني) 12-1(زجاجة العينة كما فى شكل  الحمضية في

 د الصوديوم وتغلق الزجاجة جيداً،بإستخدم محلول فوق المشبع من هيدروكسي 12.5عند 
درجة مئوية على هزاز يعمل بسرعة  40وتُحضن لمدة أربعة أيام عند درجة حرارة 

  . دقيقة/لفة 110إهتزاز 

بعد إنقضاء مدة التحضين المحددة يتم إيقاف الهزاز وإخراج زجاجات العينات من داخل 
وتؤخذ محتويات المصيدتين الحمضيتين اللتين  حضانة، ثم تفتح كل زجاجة على حدةال

ثم تحدد نسبة اإلسترجاع  مل، 100تهما وتخفيف المخلوط إلى بداخلها ويتم خلط محتويا
عند طول   (Spectrophotometer)معة بإستخدام جهاز المطياف الضوئيلألمونيا المج

ثم تضاف سبيكة ديفاردا . (Nesseler's method)نانومتر بطريق نيسلر  405 موجي
باإلضافة إلى مصيدتين حمضيتين جديدتين لتجميع ) مل عينة100/رامملّى غ 300(

  .ثم تكرر نفس الخطوات السابقة. ينة بعد إختزالها بسبيكة ديفاردا إلى أمونيانترات الع
 

Teflon layer 

Cap body 

Receiving acid    
solution 

  

  المصيدة الحمضية): 11-1(شكل 
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  .شكل توضيحى لطريقة إنتشار األمونيا المعدلة): 12-1(شكل

تشمل فصل األمونيوم من المياه  ،.Aly et alوفى نفس العام تم تطوير طريقة من قبل 
داخل عامود  مل من الراتنج في 2وذلك بوضع  ينجات التبادل الكاتيونبإستخدام رات

ثم طرد  ،)13-1(ثم إمرار ماء العينة خالل عامود التبادل كما فى شكل التبادل الكاتيوني
األمونيا المجمعة على هذه الراتنجات عند درجات قلوية عالية وتجميعها على مصايد 

اتنج الحاوي لألمونيا وذلك بوضع الر ،ا المعدلةحمضية بإستخدام طريقة إنتشار األموني
 12.5ثم برفع درجة القلوية إلى  .زجاجة اإلنتشار إضافة إلى مصيديتين حمضيتين في

تتحول األمونيوم إلى أمونيا  ،بإستخدام محلول فوق المشبع من هيدروكسيد الصوديوم
  .وتخرج على هيئة غاز نشادر من على سطح الراتنج

  : كبريتات األمونيوم بإستخدام هيبوبروميت الليثيومأكسدة  3-2- 1-6

بإستخدام جهاز  15- تروجينلقياس التغير الطبيعي في المحتوى النظائري من النظير ن
في أي من تروجين ائرية يجب أوالً تحويل محتوى النمطياف الكتلة للنسب النظ

من الممكن أن  تيروجين وتنقيته من أية شوائب والتية إلى غاز نتروجينالمركبات الن
  . تتداخل معه عند قياسه أو تؤثر على دقة القياس وإستقراره

تروجين طبقاً ثيوم ألكسدة األمونيوم إلى غاز نوقد ُأستخدم محلول هيبوبروميت اللي
  : اآلتيةللمعادالت الكيميائية 

(NH4)2SO4 + 2 LiOH                         Li2SO4 + 2 H2O + 2 NH3 
 

2 NH3 + 3 LiOBr                         3 Li Br + 3 H2O + N2 
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ميت الصوديوم وويتميز محلول هيبوبروميت الليثيوم بثباته الكبير مقابل هيبوبر
  . والبوتاسيوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . عامود التبادل الكاتيوني): 13-1(لشك

  : تحضير محلول هيبوبروميت الليثيوم) أ

لول إلى مح%) 99(مل من البروم السائل  2بإضافة  يحضر محلول هيبوبروميت الليثيوم
رام من مسحوق غ 9بارد من هيدروكسيد الليثيوم، والذي تم تحضيره بإضافة 

وميت الليثيوم ثم يحفظ محلول هيبوبر مل من الماء المقطر، 60ثيوم إلى هيدروكسيد اللي
  .زجاجة بنية اللون في الثالجة في

  : خطوات األكسدة ) ب

) 14-1(بالشكل  جهاز كالموضح ألكسدة في جو مفرغ من الهواء فيتتم عملية ا
  :الخطوات اآلتية وتتلخص العملية في

بإستخدام مضخة التفريغ الدوارة،  ى بارملّ  3-10يفرغ الجهاز كامالً إلى  •
  .تروجين السائلويراعى ملء مصايد التبريد بالن

حتى بعد  (A)خلخلة ستمر التفريغ إلى أن تثبت قراءة الضغط على مقياس الي •
 Activated)يدل على أن الفحم النباتى المنشطا ممa, e & d، غلق المحابس 

Charcoal)  قد تم تفريغه إلى الحد الكافي.  

Sample solution 

Ion exchange resin  
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، بينما (X)القارورة  مل من عينة كبريتات األمونيوم في 2-1يتم وضع  •
مل من محلول هيبوبروميت الليثيوم  3حوالى   (Y)قارورةال يوضع في

 .حضر مسبقاًالم

ويراعى أن ، eاقى أجزاء الجهاز ويتم غلق المحبس يتم توصيل القارورتين بب •
حتى ال يحدث فقد  3تكون درجة حموضة عينة كبريتات األمونيوم أقل من 

إلى  الممكن أن يؤديمن  لية التفريغ وإزالة الغازات والذيلألمونيا أثناء عم
 .حدوث تجزئة نظائرية

ثم يتم  ،تروجين السائلبالن) عينة وهيبوبروميت الليثيومال(تُجمد المتفاعالت  •
إلى أن تصل قرأة مقياس الخلخلة إلى  ، eإزالة الغازات الذائبة بفتح المحبس 

 .مستواها السابق

هذه العملية  ، تكررثانية وتسال المتفاعالت بإستخدام مياه دافئة  e يفتح المحبس •
حتى نتأكد من إزالة الغازات الذائبة  مرتين -التجميد والتفريغ ثم اإلسالة -

أيةَ بقايا من الغازات الذائبة في العينة تؤدي إلى تغيير المحتوى حيث أن  ،تماما
 .الحقيقى للعينة النظائري

فيحدث ,   eبعد غلق المحبس  Yتُخلط محتويات القارورتين بإدارة القارورة  •
  .تروجينم ويتكون غاز النبريتات األمونيوالتفاعل بين هيبوبروميت الليثيوم وك

تبريد  ميد محتويات القارورتين ثانية وفيتج يستخدم النتروجين السائل في •
مصيدة بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون واألنبوب الزجاجي الحاوي للفحم 

 .المنشط النباتي

فينطلق غاز النتروجين من  ، eثم يفتح المحبس   a, b & dيتم غلق المحابس  •
 .المنشط ل، ويمتز على سطح الفحم النباتيالتفاع قارورتي

ا مم ،تستمر عملية اإلمتزاز إلى أن يصل مقياس الخلخلة إلى مستواه السابق •
 متز بأكمله على سطح الفحم النباتيتروجين الناتج قد أيدل على أن غاز الن

 .المنشط

 لفحم النباتيجين الممتز على سطح اترواز النالحاوى لغ يتم فصل األنبوب الزجاجي
  .المنشط بإستخدام لهب من األكسجين والبوتاجاز
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  الخط الزجاجى الخاص بأكسدة كبريتات األمونيوم): 14-1(شكل 

  .بإستخدام هيبوبروميت الليثيوم تحت خلخلة

  :تروجين بإستخدام طريقة الحرقتحويل كبريتات األمونيوم إلى ن 3-3- 1-6

، غاز نتروجين وبعض جو مفرغ من األكسجين ألمونيوم فيينتج، عن حرق كبريتات ا
ة على مصيدة تنقية كيميائي الخليط الغازيوبإمرار هذا  ،تروجين األخرىأكاسيد الن

نقي تروجين مكونةً من أكسيد نحاس ونحاس نقي وأكسيد كالسيوم، يمكن الحصول على ن
لة م جهاز مطياف الكتبإستخدا 15- تروجينصالح لقياس محتواه النظائري من النظير ن

اهما تعتمد على الحرق ن لحرق كبريتات األمونيوم إحدويوجد طريقتا. للنسب النظائرية
 Off-line combustion)ران مستقلة عن جهاز مطياف الكتلة أف والتنقية في
method) وفيها توضع كمية من  ،وتعرف هذه الطريقة بطريقة األنبوب الجاف

من البيركس  ملغ غاز نتروجين في أنبوب زجاجي 1إلنتاج فية كبريتات األمونيوم كا
(Pyrex) أو الكوارتز (Quartz) إلى  15م وطوله من لم 10-9من  قطره الخارجي

 ملغ نحاس نقي في 400ملغ أكسيد نحاس و 300نفس األنبوب  ، ويوضع فيسم 20
 الخليطا ثم يوضع فوق هذملغ أكسيد كالسيوم،  500ضافة إلى إ ،صورة أسالك صغيرة

ى بار ملّ  3-10يفرغ األنبوب من محتوياته من الهواء حتى. من الصوف الزجاجيقطعة 
داخل فرن  يوضع األنبوب في. سجين والبوتاجازثم يغلق األنبوب بإستخدام لهب من األك
يؤخذ . يبرد ببطءدرجة مئوية ثم يترك ل 550لمدة أربع ساعات عند درجة حرارة 

األنابيب الخاص بجاهز مطياف الكتلة للنسب النظائرية  كاسر األنبوب ويوضع في
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جين الناتج من حرق كبريتات ترومساره من الهواء فينطلق غاز الن ويكسر بعد تفريغ
داخل جهاز مطياف الكتلة  في  (Metal bellow)نيوم إلى داخل خزان العينةاألمو

  .للنسب النظائرية
د العينات نظراً لسرعتها ولسهولة إعدا أصبحت أكثر إستخداماً والطريقة األخرى والتي

ل العنصري المتصل بجهاز مطياف الكتلة والذي يعمل المحل فيها هى طريقة الحرق في
 Continuous Flow/ Elemental Analyzer / Isotope)بنظام التدفق المستمر

Ratio Mass Spectrometer, CF-EA-IRMS) ،ه توضع عينة كبريتات وفي
مفاعل المحلل  سولة من الفضة أو القصدير التي تحرق بعد ذلك فياألمونيوم في كب

 1100حرقاً سريعاً عند درجة حرارة  ، والذي يحوي بداخله كربون زجاجيالعنصرى
غاز الهليوم داخل تيار مستمر من  م يحمل الغاز الناتج من الحرق فيدرجة مئوية ث

  .  حاس ونحاس نقييميائية بها أكسيد نويمرر على مصيدة تنقية ك النقي،

بإستخدام جهاز مطياف الكتلة للنسب  15- تروجينقياس النظير ن  3-4- 1-6
  : النظائرية

تروجين لغاز الن 15- يقاس التغير الطبيعي في المحتوى النظائري من النظير نتروجين
از بعد إدخال غ. المحضر من العينة بإستخدام جهاز مطياف الكتلة للنسب النظائرية

حالة القياس بإستخدام نظام اإلدخال المزدوج يتم ضبط  لى خزان العينة فيالنتروجين إ
ثم يطلق . اإلدخال لكل من العينة والغاز القياسي في خزاني ضغطه بحيث يكون متساوياً

الغاز ليدخل إلى وحدة مولد األيونات ليقذف بتيار من اإللكترونات ثم يمر إلى محلل 
مجمع لألشعة  2تحتوى على  أليونات والتيى وحدة تجميع وكشف االكتلة ثم إل

 (m/e =29) 15-تروجين، أحدهما لتجميع النظير ن)15- 1( اإللكترونية كما فى شكل
  (m/e =28). 14-تروجينواآلخر للنظير ن

لكترونية شدة التيار الناتجة عن سريان اإللكترونات خالله تقاس في كل مجمع لألشعة اإل
مع  تكون شدة التيار المقاسة متناسبةومن ثم  ،نات المجمعةلمعادلة الشحنة الموجبة لأليو

المادة  ومنها تحدد النسبة النظائرية للعينة المقاسة منسوبة إلى ،عدد األيونات المجمعة
  :حيث أن  ،نفس الوقت القياسية المقاسة معها في
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المنقى  جوييستخدم الهواء ال. ابت التناسبتمثل ث  C،يمثل شدة التيار المقاسة  Iأنحيث 
ة مرجعية ذات نسبة نظائرية ثابتة، محتواه المطلق من النظير من األكسجين كماد

  هو  15-تروجين ن
15R = 0.0036765  

 
  .بجهاز مطياف الكتلة للنسب النظائرية 15-تروجينقياس النظير ن): 15-1(شكل 

  : 18-قياس محتوى النترات من األكسجين 4- 1-6

الناتجة من  15-تروجين حدث لمحتوى النترات من النظير نتالتجزئة النظائرية التى 
جعل من الصعب ت ،األمونيا المتكونة من تكسير المواد العضوية  (Nitrification)نترتة

البصمة النظائرية  ، حيث أنه يحدث تقارب شديد فيلهذه النترات تحديد المصدر الفعلي
متبقية بعد تكسير نترات األسمدة كما أن النترات ال .لهذه النترات والمصادر األخرى
طابق أيضاً بصمتها النظائرية تت (Denitrification)الكيماوية بفعل الكائنات الدقيقة 

لذا فإنه . من األسمدة العضويةمع البصمة النظائرية للنترات الناتجة  15-تروجينللن
 15-تروجينة ذات البصمة المتقاربة للنظير نصعب التفرقة بين هذه المصادر المختلفت

ت الحاجة إلى قياس محتوى هذه ومن ثم فقد دع. فحسب 15-تروجينبإستخدام نظير الن
  ؟18-ولكن لماذا األكسجين. 18-رات من نظير األكسجين النت

تحدث نتيجةً  ، والتي18 -لقد وجد أن التجزئة النظائرية لمحتوى النترات من األكسجين
ادثة لمحتوى تتناسب مع تلك الح نات الدقيقة،لنترات بفعل الكائلتكسير كمية معينة من ا
ت المتكونة نتيجة لعملية ولكن النترا. 2:1بنسبة  15-تروجينالنترات من النظير ن

من المياه بواقع ذرتين أكسجين لكل أيون  اًنترتة يكون محتواها من األكسجين مأخوذال
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النترات المتكونة كون محتوى نترات والذرة الثالثة تكون من الهواء الجوى ومن ثم ي
  :  ة هوتتربالن

δ18ONO3 =2/3 δ18OH2O +1/3δ18OO2  
من معرفة التغير  15-والنتروجين 18-توى النترات من األكسجينتحديد  مح يمكنكما 

  .إنتاج النترات وتحديد مصادرها المختلفة الموسمي في

 18-المحتوى  النظائرى من األكسجين يولكن كيف يمكن قياس التغير الطبيعى ف
  المياه؟؟  يللنترات الذائبة ف

، 18-ونة األخيرة تم تطوير عدة طرق لقياس محتوى النترات من األكسجينفي اآل
 2000عام  في ,.Silva et alطورها  ولكننا سوف نكتفي هنا بعرض الطريقة التي

ثم قياس  بإستخدام عامود التبادل األنيوني وهى تعتمد على فصل النترات ،بالتفصيل
المتصل  دفق المستمر لجهاز التحلل الحرارياألكسجين بها بإستخدام نظام التمحتوى 

  .بجهاز مطياف الكتلة للنسب النظائرية

  خطوات التحليل  4-1- 1-6

 ,Bio-Rad3 AG1-X8)مل من راتنج التبادل األنيوني من نوع 2يتم وضع  -1

200 – 400 mesh)   ملم 15في عامود زجاجي أو بالستيكي، قطره.  

 1.25كلوريـد كالسيوم بتركيز ول ـمل من محل 2خالل العامود  ررـيم -2
مشغولة بأيون  ل مواقع التبادل للراتنج األنيونيوذلك لضمان أن ك عيـاري
 . كلوريد

إلى  100الحقل لتقدير كمية المياه المطلوبة لتجميع من  لنترات فييقاس تركيز ا -3
 . من النترات على الراتنج األنيوني ميكرومول 200

 (µm Polycarbonate membrane 0.45) غشاء اللـة خـح العينـتُرش -4

إلزالة أية عوالق صلبة والتي من الممكن أن تؤدي إلى إنسداد لعامود التبادل 
 .األنيوني

دل سريان  وبمع, )16-1(شكل  ل عامود التبادل األنيوني كما فيتُمرر العينة خال -5
  . الساعة مل في 1000 - 500حوالى 
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  .إستخدام راتنجات التبادل األنيونيجهاز فصل النترات من المياه ب) : 16-1(شكل 

يمرر خالل العامود بعد اإلنتهاء من العينة كمية من المياه المقطرة لغسل الراتنج  -6
عياري من حمض  3مل من محلول  15مرر خالله ثم ي ياه العينة،من بقايا م

راتنج وتجميعها في صورة حمض نترات من على اللطرد ال الهيدروكلوريك،
 .تريكن

 

 6.5والذي يحوي اآلن نترات العينة بإضافة   (Eluate)يعادل المحلول المخرج -7
وعند التعادل   ،6إلى  ، حتى يصل األس الهيدروجيني Ag2Oرام أكسيد فضة غ
  المعادلة  تكون راسب من كلوريد الفضة كما فيي

HCl + HNO3 + Ag2O                    AgCl(s) + AgNO3 + H2O 

 .يرشح المحلول لفصل كلوريد الفضة المتكونة -8

من  وريد الباريوم لترسيب وإزالة كلعيارى من كل 1مل من محلول  2يضاف  -9
 .سفاتأيون الفأيون الكبريتات و

 BaSO4 , AgCl and BaPO4يرشح المحلول مرة أخرى إلزالة المترسبات من  -10
 .(µm nylon filter 0.2) مرشح خالل 

مل راتنج  4لك خالل عامود تبادل كاتيوني يحوي بداخله يمرر المحلول بعد ذ -11
 Bio-Rad AG 50WX8 in H+ form, 100-200)من نوع  تبادل كاتيوني

mesh)  إلزالة الزيادة من أيون الباريوم وأيون الفضة. 
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كسيد الفضة لضبط األس يضاف إلى المحلول كمية أخرى إضافية من أ -12
ثم يفصل كلوريد الفضة المتكون ثانيةً والزيادة من  ،6ني ثانية عند الهيدروجي

 .(µm Nylon filter 0.2)أكسيد الفضة بالترشيح خالل 

 Norit2)من الكربون المنشط  ملغ 10مل من المحلول حوالى  50يضاف إلى  -13

G-60)  ،وتوضع الزجاجة على هزاز أوربيتالى لمدة  في زجاجة محكمة الغلق
ثم يفصل الكربون المنشط  لفة فى الدقيقة، 180بسرعة إهتزاز دقيقة و 20

 .(µm Nylon filter 0.2)بترشيح المحلول خالل غشاء ترشيح  ،بسرعة

ويراعى عند تجفيفه حساسية نترات الفضة , يجفف محلول نترات الفضة بالتبريد  -14
  .للضوء

من الكربون  ملغ 0.5 – 0.3من نترات الفضة وتخلط جيداً مع  ملغ 0.5 – 0.3يؤخذ 
الخليط في كبسولة من الفضة، توضع المنيكل والذى يستخدم كعامل حفاز ويوضع 

أو المحول  EA  كبسولة الفضة في جهاز تداول العينات األوتوماتيكي للمحلل العنصري
تحرق العينة في جو . للنسب النظائرية المتصل بجهاز مطياف الكتلة EA/TC الحراري

جة مئوية أو مفاعل در 1100عند  ي مفاعل المحلل العنصريمفرغ من األكسجين ف
تمرر نواتج اإلحتراق وهى أول أكسيد . درجة مئوية 1300عند  المحول الحراري

النقى على ليوم وغاز النتروجين وهي محمولة في تيار مستمر من غاز الهالكربون 
ار الغازي خالل خار الماء، ثم يمر التيأكسيد الكربون وب مصايد إلمتصاص غاز ثاني

عامود فصل كروماتوغرافي عند درجة حرارة الغرفة لفصل أول أكسيد الكربون عن 
منسوباً إلى محتوى األكسجين  18-ر محتوى النترات من األكسجينيقد. تروجينغاز الن

  .VSMOWللمياه المرجعية الدولية   18-
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  : مقدمةـ  1

تعتبر تقنية التحليل  بجهاز مطياف الكتلة  المزود بمنبع أيونى  من البالزما  المسـتحثة  
)ICP-MS (ائري خاصة للعناصر نـزرة  النظو تقنية حديثة تستخدم للتحليل العناصري

أبدى المجتمـع  و 1983عالمي عام السوق ال في التجاري قد ظهرت لالستخدامالوجود و
بهذه التقنية حيث وصل عدد األجهزة التي تسـتخدم هـذه    كبيراً العلمي العالمي اهتماماً

خالل عشرة أعوام منذ إنتاج أول جهاز مـن   أي في 1993جهاز فى عام  800التقنية 
  . اآلنمعامل التحاليل الدقيقة حتى  أعدادها بمعدالت كبيرة فيتزداد و .هذا النوع

  :ما يلي ) ICP-MS(وأهم ما يميز جهاز 

لفمتو غرام لى االعناصر والتي قد يصل تركيزها إ الكشف عن حساسيته العالية في) 1
  . 15g-10ى فى الغرام من المادة أ

العناصر قياس عالية حيث يمكن فى بعض األجهزة العناصر  اكيزمدى قياس تر) 2
إلى عناصر أقل من النزرة في الفمتو ي الغرام ف 6g-10رام غ النزرة من الميكرو

  . 15g-10رام غرام في الغ

فـى الهـواء مثـل     س سريع لمعظم عناصر الجدول الدوري عدا تلك التي توجدقيا) 3
C,N,O,H,  ...  

  .بساطة الطيف الناتج من التحليل ) 4

  . غر الخلفية الطيفية و بساطتهاص) 5

 .ها النظائرية نسب العناصر وبالتاليمكانية قياس  نظائر إ) 6

 –النووية  –الصناعية  –البيئية  –الجيولوجية مثل شتى المجاالت  يتعدد تطبيقاته ف)  7
  .وغيرها ثاراآل -الغذائية  – الكشف عن الجريمة

تـى الجـزء مـن    تعتبر األوزان ح (Quantitative analysis)وفى القياسات الكمية 
الوجود أما  رصر ما قياسات لعنصر نزلعن ppb (10-9g)رام البليون من الغرام في الغ

قل من النزر ويوضح ذلك من التريليون فيعتبر قياس لعنصر أاألقل من ذلك مثل الجزء 
  .)1(الجدول رقم 
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  وحدود التركيز في الكشف عن العناصر مدى) 1(جدول 

  التركيز  الوحدات  المدى
Concentration  

  الوزن بالجرامات
Weight (g)  

Trace 
  النزر

0.1% mg/g  10-3 (milli)  
ppm µ g/g 10-6 (micro) 
ppb ng/g 10-9 (nano) 

Ultra trace 
 أقل من النزر

ppt pg/g 10-12 (pico) 
ppq fg/g 10-15 (femto) 

? ag/g 10-18 (atto) 

 تعتمد القياسات الكمية في طيف البالزما على تحضير سلسلة من المحاليل العيارية
 (Molar concentration) الجزيئيالمعلومة التركيز بدقة والتي تعرف إما بالتركيز 

و كالهما  g.L-1 (Mass concentration)أو التركيز الوزني  mol.L-1في اللتر أي 
  :يعتمد على الكمية لكل وحدة حجم أي أن التركيز 

volume
amountionconcentrat =  

بتركيـز   Pb(NO3)2ر، فلو أردنا تحضير محلول من نترات الرصاص ولتوضيح األم
1000ppm  لعنصر الرصاص فيتم  حساب  الوزن  الجزيئـي(Molecular weight) 

وبقسمة  207.19هو و  (Atomic weight)و الوزن الذرى للرصاص  331.02وهو 
لتـر   الوزن الجزيئي على الوزن الذري يعطي كمية نترات الرصاص التي تذاب فـي  

  من الرصاص في اللتر   1000ppmواحد من الماء لتعطى محلول من تركيز 
    أي      

g5985.1
19.207
20.331

=  

  
  : األجزاء الرئيسية لجهاز مطياف الكتلةـ  2

يتركب جهاز مطياف الكتلة ذي المنبع األيونى من نوع البالزما المستحثة كمـا فـى      
الذى تتأين فيه الجزيئات القادمة إليه مـن   (Ion source)من المنبع األيونى ) 1(الشكل 

حيث تخرج بعد ذلك األيونات إلـى المحلـل     (Sample inlet)مصدر دخول العينات
ثم  m/zوالذى تفترق فيه األيونات بنسب كتلتها إلى شحنتها  Mass analyzer) (الكتلى 

  .(Ion detector)يتم بعد ذلك عد األيونات وتحديد شدتها من خالل كاشف األيونات
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  األجزاء الرئيسية لمطياف الكتلة) 1(شكل   

  
  يوضح األجزاء الرئيسية لمطياف الكتلة) 2(شكل 

وتدخل العينة الصلبة لجهاز مطياف الكتلة بعد إذابتها مباشرة في الماء المقطر والمـؤين  
هضـمها  ميغا أوم للسـنتيمتر أو ب  18باألشعة فوق البنفسجية والذي تصل مقاومته إلى 

(Digestion) لتحويلها إلى سائل يدخل للمطياف عن طريق أحد الطرق   في األحماض
أما إذا كان المطلوب االحتفاظ بالمادة الصلبة كما هى بدون تغيير فـى  . التي سترد تباعاً

لمعرفـة التركيـب     (Laser Ablation)شكلها فيمكن استخدام طريقة الليزر الكاشط 
  .مادة الصلبة العناصري والنظائري لل

 
 Sample)جهـاز البالزمـا المسـتحثة    طرق إدخال العينـات فـي   ـ  3

introduction into the ICP) :  

تستخدم إحدى الطرق التي توفر معدل سـريان منـتظم    ICPإلدخال السوائل إلى جهاز 
  : لسحابة غازية من هذا السائل ، و أشهر الطرق المستخدمة هي 
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   )PN, numatic NebulizerPe(  :السحابة الغازية   3-1

، بحيث (Aerosol)الهدف منها تحويل السائل إلى أجزاء معلقة فى الهواء أى أيروسول 
 L 1تكون حبيباتها ذات أحجام صغيرة وهذا يأتي من اندفاع غازاألرغون بما ال يقل عن

/ min   على السائل المراد تحليله والذى يدفع بواسطة مضخة معوية  تعمل كتقلصـات
وينقسم السائل إلى مكونـات صـغيرة    (Peristaltic pump) معاء لدفع السائل فيهااأل

بتأثير اندفاع الغاز مما يكون السحابة الغازية والمحتوية على مكونات السائل، ثم تنـدفع  
ومن أشهر أنواع السحابات الغازية   (Spray chamber)هذه السحابة إلى غرفة الرش 

) 3(الموضح بالشكل   (Concentric nebulizer)حد المركزهو المصدر السحابى المت
والذي يمر السائل فيه من خالل أنبوبة شعرية داخلية محاطة بأنبوبة خارجية متحدة معها 

يمر بها الغاز مندفعاً  فيندفع السائل إلى األنبوبة الداخلية ) Coaxial tube(في المركز 
  ) ...قطيرات(منقسماً إلى قطرات صغيرة 

  .المتحد المركز  وضح التركيب العام للمصدر السحابيي شكل التاليوال

 
 المصدر السحابى المتحد المركز  )  3(شكل 

 
ويوجه الرذاذ المتكون إلي غرفة الرش والتي عادة ما تكون مصنوعة من الزجاج أو من 

الكبيرة من الوصـول للبالزمـا    ذاذوتمنع غرفة الرش قطرات الر. مادة بوليمر عازلة
ومـن   .ميكرومتر  5إلي 1.5 خرج من غرفة الرش ما بينتويتراوح قطر القطرة التي 

مـا القطـرات   فة الرش تندفع القطيرات الصغيرة إلى المشعل لتحليلها إلى أيوناتها أغر
  .)4(مكان تجميع العادم كما يوضح ذلك الشكل رقم  إلىالكبيرة فتسقط متجمعة 
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  الغرفه السحابية) 4( شكل

 Ultrasonic)الناتجـة مـن التـرددات فـوق الصـوتية      حابة الغازيـة  الس  3-2
Nebulizer, USN)  

يمكن تحويل السائل إلى أجزاء معلقة في الهواء بواسطة الترددات فوق الصوتية 
حسب ظاهرة بيزو الكهربية    10MHzو 200KHZباستخدام تذبذبات من بلورة بين 

)Piezoelectric effect( نتشر عمودياً على سطح البلورة في اتجاه فالموجات الطولية ت
الفاصل بين السائل والهواء محدثة حركة ميكانيكية سريعة جداً تعمل على توليد ذبذبات 

الذي يسقط عليها  فوق صوتية وتنتج هذه األمواج ضغوطاً يمكن أن تقسم سطح السائل
  .إلى أجزاء معلقة من قطيرات صغيرة في الهواء

  : يكالتال الخواص العامة لهذا الجهازويمكن بالتالي إيجاز 

mm ينتج قطرات صغيرة جداً بين USN جهاز )1 µµ 1,5 .  
 .الهواء بكفاءة عالية إنتاج قطيرات صغيرة فيله القدرة على  )2

 إلى المشعل  بهذه الطريقـة بعشـر  تقدر كفاءة حمل الغاز للقطيرات الصغيرة  )3
قة الكشـف  وبالتالي تتحسن طري.  PN مرات أكبر من طريقة السحابة الغازية

 . PNمرات أفضل من طريقة  عن مكونات السوائل بعشر

عليـه   ICPولهذا فإن المشغل لجهاز  PNكثر من مادة سائلة أ USNيستهلك  )4
أن يختار أنسب الطرق للتحليل حسب كمية المادة الموجودة من السائل المـراد  

 .تحليله
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رجة حرارته أعلى من درجة غليان المـاء  وتمر سحابة السائل على سخان تكون د
درجـة   لزيادة تجانس العينة ثم تمر على مكثف تكون درجة حرارته تساوي تقريباً

تجميد الماء مما يؤدي إلى تكثيف الماء بها ونزوله إلى العادم ومن ثم وصول العينة 
  . جافة إلى قلب البالزما

 .  USNجهاز يوضح تركيب ) 5(والشكل رقم 

 
  العينات السائلة لمنبع األيونات الرشاش فوق الصوتي إلدخال) 5(شكل 

  البالزما المستحثة ذي

ـ دقيقة خالل تيار من غـاز األر الرات يقطالويعمل الرشاش فوق الصوتي بتوجيه  ون غ
ومثل هذا النظام يمكنه زيادة معـدل نقـل   . البالزما المستحثة يلتدخل المنبع األيوني ذ
وتتولد الحاجة إلي تجفيف الرذاذ الخارج مـن   %15و  %10ن العينات بنسبة تتراوح بي

مع العينـة   من الدخولهذا النظام بواسطة سخان ومكثف لمنع وجود كميات من األبخرة 
  .مما يؤثر علي أداء البالزما في المشعل 

   )Desolving System(  السحابة الغازية الجافة  3-3

غيرة من المادة السائلة  من خالل رشـاش  يتم دخول العينة بكميات ص ،في هذا الجهاز
وهى من بوليمرات الفلورحيث تدخل إلى ، من مادة متبلمرة وخاملة للتفاعالت الكيميائية

حيث يسـاعد ذلـك فـي     ºC 160حجرة الرش من نفس المادة التي تسخن إلى درجة 
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تقليص حجم حبيبات السائل في الوسط خاصة بعد مروره على مرشح رقيق من نفـس  
. ادة مع تجفيفه مما يساعد في زيادة الحساسية عند دخول العينة إلى مشعل البالزمـا الم

  . يوضح تركيب هذا الجهاز) 6(والشكل رقم 

  
  جهاز السحابة الغازية الجافة)  6( شكل 

 ت الماء ولهذا يظهر الطيف النهـائي ومن مميزات هذا الجهاز جفاف الوسط من جزيئا
  .خرىاصر أقل ما يمكن بالمقارنة مع الطرق األيه أكاسيد وهيدريدات العنوف

  (Laser ablation unit)الليزر الكاشط  وحدة   3-4

سواء كانت هذه المـادة   ية و النظائريةعناصرال هامعرفة مكوناتلإن تحليل المواد الصلبة 
 ،يسي لمعظم المهتمين بطـرق التحليـل  موصلة أو شبه موصلة أو حتى عازلة هدف رئ

صدر لتحليل العينات الصلبة كما هي كم الكاشط م الليزراستخدا وتحليل هوأحدث طرق ال
  .و على هيئة أقراص مضغوطةأ

يحـدث   يتم تعريض المادة الصلبة إلى شعاع من الليزر في خلية الليزر الكاشط حيـث 
تسامي المادة الصلبة إلى جزيئـات وذرات وحبيبـات    تفاعل سريع مع المادة ينتج عنه

حيث يتم تأينها  (Torch)ون إلى المشعل الصلبة التي يحملها غاز األرغ لمادةدقيقة من ا
يمكن معرفـة مكونـات المـادة     يوبالتحليل الكتل .وتحليلها بعد ذلك في مطياف الكتلة

  . األساسية وكذلك معرفة النظائر الموجودة فى العينة 

والـذي   266nmومن الشائع استخدام شعاع الليزر عند الطول الموجي تحت البنفسجي 
وبمعـدل    10mJحيث تطلق بقدرة تصل إلى حوالي  Nd: YAGيصدر من نوع ليزر 
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. 6n Secولفترة زمنية لنبضة الليزر فـي حـدود    20HZإلى  1HZلتردد الشعاع من 
ول وخروج العينة يوضح التركيب العام لخلية الليزر الكاشط ومكان دخ ) 7( والشكل رقم

 .لى المشعل مع غاز األرغون إ

  
  الليزر الكاشط  كمصدر لتحليل العينات الصلبة)  7( شكل 

ورؤيتها مـن   x,y&zويمكن التحكم في وضع العينة تحت شعاع الليزر في اإلتجاهات 
خالل أجهزة تحكم بحيث يطلق شعاع الليزر على المكان المحدد للتحليـل فـي العينـة    

 :شط بما يلىويتميز التحليل بجهاز الليزر الكا. الموجودة بخلية العينة

  .الكيميائيةاإلذابة باألحماض  بدون عمليات الصلبة كما هى تحليل المادة إمكانية ـ 1
  .العازلةالموصلة أو شبه الموصلة أو  الصلبة مكانية تحليل المادةإ ـ 2
 . ppbالقياس حتى تركيز  ـ الحساسية العالية في 3

  .المادة الصلبة  من mg 3-1كمية كبيرة للتحليل فيكفى  ـ عدم الحاجة إلى 4
  . % 20-5 ـ دقة التحليل والتي تصل إلى 5
 . µ m 10 لىـ إمكانية قياس أماكن دقيقة على سطح العينة تصل إ 6

ذا تم تحليل ليل، ظهور نتائج طيفية مختلفة إالتح أن من عيوب هذه الطريقة في الّإ
نة وضغطها على مكن طحن العيماكن مختلفة لذلك ينة غير متجانسة وفي أموضعى لعي

للعناصر الممثلة  هيئة أقراص مضغوطة متجانسة إلعطاء نتائج صحيحة للتوزيع الكمي



110 

 

ة المادة المراد تحليلها لى االحتياج للمقارنة بمواد مرجعية لها نفس طبيعللعينة باإلضافة إ
إذا قارنا بين الطرق األربعة من حيث تكوين األيونات  .لى نتائج كمية صحيحةللوصول إ

من الذرات الموجودة في الهواء أو  +MHأو هيدرات  +MOلمتجمعة علي هيئة أكاسيد ا
طريقة السحابة الغازية الجافة هى ) 8كما فى شكل(بخار الماء المصاحب للعينة فنجد أن 

أقلهم إنتاجاً لهذه األيونات يليها طريقة الليزر الكاشط ثم طريقة السحابة الغازية الناتجة 
  .الصوتية ثم طريقة السحابة الغازية العادية من الترددات فوق

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  تكوين أكاسيد االيونات) 8(شكل 
)a (وهيدريداتها )b (ربعة السابقةفي طرق إدخال العينات األ  

 
  :   (ICP-ion source)ةالمستحث االبالزماأليوني من المنبع ـ  4

زما مستحثة هو ارتباط بين تقنيتين معروفتين بال ذيلتحليل الكتلي باستخدام منبع أيوني ا
  ).MS(ومطياف الكتلة ) ICP(وهما  المنبع األيوني ذو البالزما المستحثة 

بأنها غاز ذو أيونات موجبة وإلكترونات حرة متساوية  من ناحية التركيب تعرف البالزما
عبارة عن سـحابة  فإن البالزما  التحليل بالطيف الكتلىأما من وجهة نظر . العدد تقريباً
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لـذلك  ذات درجة حرارة عالية وطاقة كافية إلثارة وتأين معظم عناصر الجدول الدوري 
ويمكن . مصدر أيونات نموذجي للتحاليل الكتلية غير العضوية هاأن البالزمااعتبار يمكن 
ون والهليوم والهواء إلنتاج بالزما تسـتخدم  غم عدة أنواع من الغازات مثل األراستخدا
 هون استخدام أوسع نطاقاً إلمكانية الحصول عليغومع ذلك فإن لألر. اض التحليليةرلألغ

  .في صورة نقية جداً وبمواصفات جيدة 

عند دخول قطرات المادة إلى البالزما المتولدة في المشعل وهو ما نعتبره المنبع األيوني 
نـزع  حيـث يحـدث     -M(H2o)+xفإنها تكون محملة بجزئيات من الماء على الشـكل 

بفعل درجات الحرارة العالية فـي البالزمـا فتصـبح    ) Desolvation(لجزئيات الماء 
ثم يحدث لها تفكك فتصبح جزيئـات حــرة علـى    n(MX)جزيئات حرة على شكل 

كما يوضح ذلك التركيـب   +Mالتى تتأين لتصبح  Mثم تتحول إلى ذرات  (MX)شكل 
 :التالي

  
إلي غاز  يتردد راديو ذيدواج الطاقة من مصدر وتنتج البالزما المستحثة بواسطة از 

. لفتين أو ثالث يبرد بالماء يال مغناطيسي مستحث في ملف نحاس ذخالل مج وناألرغ
 500بين  قدرةا هيرتز ليغذي بغمي27.12 أو  40.68مصدر الطاقة عادة  ن ترددويكو
  . طوا 2000و

  
  المشعل إنتاج البالزما في) 9(شكل 



112 

 

ون لعمل معدلين من التدفق الغازي في اتجاه عرضي في غاألرعادة يستخدم غاز و
األنبوبتين الخارجيتين لثالثة أنابيب متحدة المركز مصنوعة من الكوارتز مكونة ما 

ويكون المشعل في وضع محوري مع ملف نحاسي ألن الغازين . يسمي المشعل
يشكال دوامة  أنهما ىمعنيتدفقا تدفقاً مماسياً ب  ونالمكونين من األرغ الخارجي والمتوسط

داخل المشعل وتكون البالزما دائمة التعاقب ولها بؤرة ضعيفة في  امساريهمحول 
ون في المنتصف محتوياً غوالتي من خاللها يتدفق غاز األر المنتصف عند قاعدتها،

وعند تحرير بعض اإللكترونات من الغاز بواسطة . رذاذالعينة المراد تحليلها في صورة 
ل بواسطة المجال المغناطيسي وتصل إلي طاقات كافية إن هذه اإللكترونات تعجشرارة ف
وتسبب التصادمات المتالحقة مع ذرات الغاز األخرى . ذرات الغاز في المجال لتأين

ويتسبب المجال . مدعمة ذاتياً مستمرة و عمل تأينات أخري وهكذا، فتصبح البالزما
  .يونات في المستوي األفقي للملف النحاسيالمغناطيسي في تدفق اإللكترونات واأل

مـن   ون الخامل بتبادل الطاقة التصادمي تتولد كرة اللهب السـاخنة غوبتسخين غاز األر
و  8000وتكون درجة الحرارة في أسخن منطقة في البالزما المستحثة ما بـين   البالزما
د درجـة  كلفن، وهي درجة حرارة سطح الشمس، و المنطقة في ذيل اللهب عن 10000

  .كلفن 7000و  6000حرارة بين 
وتقترن طاقـة  . ونغأيونات األرللتحليل بداخل البالزما تتكون  في حالة عدم وجود عينة

لمنطقة الخارجية من  البالزما، ولـذلك  باالتردد الراديوي المستخدمة في تدعيم البالزما 
 يعرفو .المنتصف ىلإاخل هذه المنطقة وتنتقل حرارياً تتكون األيونات واإللكترونات د

 العمق الذي تقترن فيه طاقة التردد الراديوي بعمق الجلـد،   ىويسم. لتأثير الجلديبا هذا
البالزما المسـتحثة   اللبالزما هو أن المنبع األيوني ذومن النتائج المنطقية للتأثير الجلدي 
ن يتم إعادة وهذا يعني أن االنبعاث من المنتصف ل. ذو طاقة أكبر في المنطقة الخارجية

. وهذا ما يحدث في اللهب. امتصاصه بواسطة ذرة أحادية اإلثارة في المنطقة الخارجية
يوني أبعاث الذري المزود بمنبع هذا النقص في االمتصاص الذاتي يعني أن مطياف االن

  .ديناميكي خطي كبير ىبالزما مستحثة له مد يذ
. ىن سطح البالزما والمنطقة الوسـط بي تلفالمتكونة داخل البالزما  يوناتإن معظم األ

في المشعل فسوف يتدفق غـاز   ىإضافة إلي ذلك، عند إدخال العينة خالل القناة الوسط
وتعرف المنطقة ما بين القنـاة  . مبرد في المنتصف يحتوي علي رذاذ من العينة والماء

لمستحثة إلى عدة ويقسم المنبع األيوني ذو البالزما ا. يةوالبالزما بالمنطقة الحدالمركزية 
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تحدد المنطقة ضمن الملف النحاسـي بمنطقـة    حيث) 10( لمناطق محورية كما بالشك
 فتكـون   تريـوم يمن البإدخال عينة اإلشعاع االبتدائي  ويمكن التعرف علي هذه المنطقة 

ملي متـر   20و  10 بين األخرىوتقع المنطقة في هذه المنطقة بالزما شديدة االحمرار 
  .وتتميز باللون األزرق بمنطقة التحليل  ىحاسي وتسمفوق الملف الن

  
  راديويالمشعل المصنوع من الكوارتز وحوله ملف تردد  )10( شكل
البالزما المستحثة ليس في حالة اتزان حـراري   اأن المنبع األيوني ذا سبق ويتضح مم

إعادة االتحـاد  بسبب العمليات التصادمية المختلفة التي تحدث في البالزما ، مثل التأين و
ودرجـة حـرارة   ) Tion(واإلثارة والعودة للحالة الطبيعية حيث أن درجة حرارة التأين 

جميعهـا  ) Trot(ودرجة حـرارة الـدوران   ) Texc(ودرجة حرارة اإلثارة ) Tgas(الغاز 
 .مختلفة القيم

 عند امتصاص اإللكترون لطاقة كافية مساوية لطاقة التأين األول فإنه يخرج من الـذرة 
  لبالزما المستحثة هي التأينذي ا  واآللية الغالبة في منبع األيونات. ويتكون أيون موجب

ـ   ىحرارال اإلتزانمن  اتزان النظام  اقتراب وعند. الحراري  ىفإن درجة التـأين تعط
  ) :Saha(بمعادلة ساها 
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  Ziو كثافة الذرات na و  نات الحرةكثافة اإللكترو ne و   كثافة األيونات ni   :حيث أن 
ثابت  Kو  كتلة اإللكترون m و  الذري يءمعامل التجز Za و  األيوني يءمعامل التجز

وفي هـذه    .طاقة التأين األولEi  و   ثابت بالنك h و  درجة الحرارة T ن و  بولتزما
 عملية التـأين  جينتالتصادم بين األيونات والذرات وكذا بين الذرات وبعضها  فإنالحالة 



114 

 

ـ الطاقة المستحثة الذي يعمل بغاز األ يوتعتمد درجة التأين في منبع األيونات ذ  ونرغ
وهـى فـى    وحرارة التـأين ، cm-3 4 X10 15 وهى في حدودعلي كثافة اإللكترونات 

  .نكلف 8730حدود

9طاقات التأين األول لمعظم عناصر الجدول الدوري أقل من ا هو جدير بالذكر فإن ومم 
 يمن العناصر في المنبـع األيـوني ذ   %80 ينطبق علي أكثر من  مماإلكتروني  طفول

حسب طاقة التأين األول لكـل   مختلفةتأين باقي العناصر بدرجات تالبالزما المستحثة  و
 ): 11( ويتم ذلك كما فى الشكل عنصر ، 

  
  ادلة ساهايوضح درجة التأين كدالة في طاقة التأين األول باستخدام مع )11( شكل

  

  :من المصدر األيوني  ستخراج األيوناتإـ  5
جهـاز المطيـاف   و) ICP-MS( الصلة بين المشعل في جهاز مطياف الكتلة فيفارق ال

 ففـي  هاز مطياف الكتلـة ج في هو االحتياج إلى التفريغ العالي) ICP-AES( الضوئي
واأليونات وبهذا عث من الذرات المثارة بنالم الطيفي عاعالشيستخرج  ICP-AES حالة
 سةكون مالمن تألحتاج تعدسة أو مرآة ال  عاع والمطيافلشالحالة الوسيطة بين ا كونت

فإن األيونات تستخرج من البالزما إلي مطياف   ICP-MSأما في حالة.مباشرة للبالزما
 Sampling)هنـاك منطقـة وسـيطة    كـون تالكتلة في تفريغ عالي جداً لذا يجب أن 

interface) ويمكن التغلـب علـي مشـكلة اسـتخراج     . مس مباشر مع البالزمافي تال
التفريغ العالي ذي األيونات من بالزما شديدة الحرارة في ضغط جوي إلي مطياف الكتلة 

رقم  كلأقل كما في الش ىإل ىالضغوط من أعل باستخدام عدة غرف تفريغ متتابعة متغيرة
)12(.  
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  ومطياف الكتلة تبع األيوناالمنطقة الواصلة بين من) 12(شكل 
 

فـي الضـغط    mm 1حيث تدخل البالزما بما فيها من أيونات في فتحه بقطر حـوالي  
ثم تنتقـل  ) Sampler cone(لمخروط يسمى بمخروط العينة ) Torr 760(أي  الجوي

 mm 1من خالل فتحة أخرى أقل من ) Skimmer cone(األيونات إلى مخروط آخر 
داخل مطياف الكتلة وتفرغ المنطقة مـا بـين مخـروط العينـة      ثم تنتقل األيونات إلى

أقل من الضغط الجوي عدة مرات ) Rotary pump(والمخروط الثاني بمضخة رحوية 
)3-4 Torr (   6-10ثم تفرغ المنطقة داخل مطياف الكتلة إلى تفريغ عالي يصـل إلـى 

Torr .  
  
  : الكتلي ـ التحليل 6

ـ بعن طريقة لفصل األيونات المختلفة التحليل الكتلي ببساطة هو عبارة   ىنسبة الكتلة إل
ـ األيونات أحادية التـأين   ىوحيث أن االهتمام مقصور عل) m/z(الشحنة  إن النسـبة  ف

)m/z (في التحليـل الكتلـي    تستخدممن مطياف الكتلة  عدة أنواع ويوجد. مكافئة للكتلة
رباعي األقطاب ومطياف  بالزما مستحثة  وهما مطياف الكتلة ذيباستخدام منبع أيوني 

  .ثنائى التجميع ثم مطياف الكتلة بحساب الزمن الطائرالكتلة 

  مطياف الكتلة رباعي األقطاب1-6  

أو  تتكون رباعيات األقطاب من أربعة أعمدة معدنية ، لها مقطع علي شـكل بيضـاوي  
كل  د راديوي مقترن بفرق جهد مستمر علىوبتطبيق ترد) 13(بالشكل رقم   دائري كما
. لمحـددة باألقطـاب  ، بحيث ينتج مجال كهربي في المنطقة ااألعمدة المعدنيةزوج من 
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النسبة بين فرقي الجهد المتردد والمستمر فإن المجـال الكهربـي بـين     وباالعتماد على
باقي األيونات خـارج  ). m/z(األقطاب سوف يسمح بمرور مدي محدود من األيونات 

  .تصطدم باألقطاب هذا المدى

 
  مطياف الكتلة رباعي األقطاب)   13 (ل شك

يونات بخطوات صغيرة وبسـرعة  ومن الناحية التطبيقية فإن رباعي األقطاب يمسح األ
ويمكـن تطبيـق فـرق    . انيةملي ث 100في وقت أقل من  260 وحتى 2تبدأ من  لكتل
مـن المـرور، هـذا     m/zوضبطه بحيث يسمح لأليونات بأي نسـبة    RF/DCالجهد

يونـات  اف الكتلة رباعي األقطاب من رصد أن مطيعمل مسح متتابع يمكّ ىباإلضافة إل
 .العناصر المطلوبة للتحليل

مكنـه  ، وياب بكونه رخيص وعملي وصغير الحجـم ويمتاز مطياف الكتلة رباعي األقط
كتلة واحدة وهو يكفي لمعظم التطبيقات ولهذا فإن هذا المطياف الكتلي هـو   الفصل حتى

أمـا   300-400 فصل هذا النوع من األجهزة ما بيندام وتصل قدرة المعتاد في االستخ
ثنـائى   ةدرجة فصل عالية بين الكتل فإنه يجب استخدام مطياف كتل ة إلىفي حالة الحاج

  . التجميع
  ثنائى التجميع مطياف الكتلة6- 2   

ستخدام مجال مغناطيسي ومجال ا مطياف الكتلي في فصل األيونات علىيعتمد هذا ال   
ويمكن وضع المجال الكهربي قبل أو بعد المجال المغناطيسـي، وفـي الـنظم     كهربي

وبعد ذلك فإنهـا  . ل بعد استخراجها من البالزماالعالمية المنتجة  فعالً فإن األيونات تعج
وتنحرف األيونات بعد ذلـك  . ربي والذي يقوم بدور مرشح الطاقةتنتقل خالل مجال كه

ند فع m/z ال المغناطيسي، وتزداد درجة االنحراف بزيادةى واحد بواسطة المجفي مستو
مسار دائـري يكـون    يالمجال المغناطيسي فإنها تنحرف فمرور أيونات موجبة خالل 

   : وتحقق المعادلة   mلها كتلة ياأليونات التو يعلى المجال المغناطيس عمودياً
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mV = z R B/2     
  Rوشحنة اإللكترون   z ومغناطيسي شدة المجال ال Bيل وفرق جهد التعج يه  Vحيث

 يخالل المجال المغناطيس يوناتاأل تمر. المجال المغناطيسي ير االنحراف فنصف قط
دم باقى األيونات بالجـدران وتتالشـى   طتص بينما. يوناتعداد األ والكهربى وتصل إلى

لها تم فص يتمر األيونات الت يولك  .التفريغوتسحب خارج المطياف باستخدام مضخات 
   : فى المجال المغناطيسي خالل المجال الكهربي فيجب أن تحقق المعادلة

Re = 2V / E  
. المجال الكهربي يقطر االنحراف ف نصف Re و شدة المجال الكهربي يه  Eحيث أن

ومجـال   يطيسباستخدام مجال مغنايتم فصل األيونات عن بعضها  أنا سبق ويتضح مم
ومن إحدى ميزات ثنائي التجميع عن ربـاعي  . عالية ا يجعل حساسية الجهازمم يكهرب

الكتلة رباعي  ن مطيافعبكثير  ونات وبالتالي الحساسية تكون أعلىاألقطاب نفاذية األي
  .قوة الفصل األقطاب في نفس مدى

المارة خالل فتحة   m/zنتاج الطيف الكتلي بمسح المجال المغناطيسي لأليونات ويمكن إ
يسـي  ويمكن تثبيت أحد المجالين الكهربـي أو المغناط . لقياسعلي شكل شق إلي نظام ا

ا يؤدي انحراف األيونات مم بالتبادل ووضع عدة عدادات على شكل صف حول مستوى
على ت وتعد قدرة فصل هذا النوع من األجهزة أإمكانية قياس عدة كتل في نفس الوق إلى
جـزاء  األ) 14(شـكل  ويوضح  .فى األجهزة الحديثة 12000 يمكن فهي تصل إلى ام

  . عيالتجم تى يتكون منها مطياف الكتلة ثنائيالرئيسية ال

  
  عيمطياف الكتلة ثنائي التجم) 14(شكل 
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   TOF)  ,(Time of Flight مطياف الكتلة بحساب زمن الطيران     6-3

 :حيث v وعلى سرعتها   m على كتلتها E يوناتاألتعتمد طاقة حركة 
E =1/2 mv2  

فتكون طاقات حركتها  Vيونات بكتل مختلفة وتسارعت بفرق جهد ينا عدة أفإذا كانت لد
يونات تتحرك بسرعات مختلفة  تعتمد علـى  متساوية وألن كتل األيونات مختلفة فإن األ

لمسـافة     tلـزمن طيرانهـا   يونات طبقاًعلى ذلك يمكن الفصل بين األ واعتماداً ،كتلتها
  :  m/zاأليونات حسباد عد حيث تصل األيونات إلىD  محددة

m/z = 2Vt2 /D2  
يونات المختلفة حسب زمن طيرانها لمسـافة  يوضح أساس الفصل لأل) 15(والشكل رقم 

  . Dمحددة 
  
  
  
  

  . Dيونات المختلفة حسب زمن طيرانها لمسافة محددة الفصل لأل)  15(الشكل 

يعة نشأتها وحيث أن األيونات تخرج من المنبع األيونى بطاقات حركة مختلفة حسب طب
في البالزما مما يجعلها تدخل منطقة الطيران الحر بزوايا مختلفة وبسرعات مختلفة  وقد 

قادمة من بوابـة  ) Pulses(أمكن التغلب على ذلك  بتعجيل األيونات على هيئة دفعات 
ومن مميزات هذه الطريقـة تحسـن   ) Packets(لرباعي األقطاب على هيئة مجموعات 

 .نات مع تحسن دقة النسب النظائريةحساسية العد لأليو

 
  جهاز مطياف الكتلة بحساب الزمن الطائر يوضح طريقة انحراف األيونات في) 16(الشكل 
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 . 2000و  300وتصل قدرة فصل هذا النوع من األجهزة ما بين 

  : )Resolution(وقدرة الفصل  )Interferences(التداخل األيوني ـ  7

فلـو كـان    ،هي قدرته على فصل األيونات  التجميع ثنائي  إن أهم ميزة لمطياف الكتلة
فيمكن  m∆فارق في الكتلة يساوي  يفصلهما  ،m, m +∆ Mمتجاورتان    لدينا  كتلتان

. أن يكونا منفصلين أو متجاورين أو متداخلين حسب قدرة فصل جهاز مطيـاف الكتلـة  
  :بالمعادلة التالية ) R(الفصل درةوتعرف ق

R=m/∆m 
وكتلتـه   56Feل المثال نجد أن قوة الفصل الالزمة لفصـل نظيـر الحديـد    وعلى سبي

 :هى)  55.9572(وكتلته   40Ar16Oعن المركب   ) 55.9349(

R = 55.9349 / 0.0223 = 2508 

هي كتلة العنصر أو النظير المراد  mو  تمثل الفرق بين الكتلتينM ∆  حيث أن القيمة 
  .قياسه 

عند قدرات فصل مختلفـة    Ar16 O 40عن  56Feنظير يوضح فصل ) 17(والشكل رقم 
) 2(ول رقـم  دما الجنبي Plasmax2- ICP-MS Joel جهاز مطياف الكتلة    باستخدام

 .يوضح قدرات الفصل المطلوبة لباقي نظائر الحديد لفصلها عن األيونات المتداخلة معها

  
 2500  و  1500فصل  درتيعند ق  Ar16 O 40عن 56Feفصل نظير ) 17(شكل 

  ICP-MS Joel Plasmax2جهاز مطياف الكتلة  باستخدام
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  )2(جدول 
  يونات المتداخلة معهالفصلها عن األالمطلوبة لنظائر الحديد قدرات الفصل 

 األيون m/z قدرة الفصل
 

2030  
  

2500  
  

1920  
  

2050 

53.9396 
54.9625  
55.9349  
55.9573  
56.9354  
56.9651  
57.9333  
57.9693 

54Fe 
40Ar 14N 

56Fe 
40Ar 16O 

57Fe 
40Ar 16O 1H 

58Fe 
40Ar 18O 

 RF/DCبالنسبة لرباعي األقطاب فإن قوة فصله محدودة بالثبات وباالنتظام في المجال 
مـا  أ 500 عيات األقطاب عند قوة فصل تصل إلـى وتعمل ربا .وبتباعد طاقة األيونات
قارنة فإن مطيـاف  وبالم 2000و  300فتصل قدرة فصله ما بين   جهاز زمن الطيران

وتكفي قوة فصل ربـاعي األقطـاب     12000الكتلة ثنائي التجميع تزداد قوة فصله عن
لمعظم التطبيقات  ولكن في التطبيقات التي تظهر فيها مشاكل التداخالت فإن قوة فصـل  

يمكن رؤية خط طيفي واحـد لعنصـر    فمثالً .ثنائي التجميع تكون مناسبة في هذه الحالة
و حتـى  أ 300جهزة لها قدرة فصل عند وذلك باستخدام أ  27.977د كتلةالسيليكون عن

ثة خطـوط  لى فصل ثالمثالً فذلك يؤدى إ  3000الفصل إلى ذا ارتفعت قدرةأما إ 500
، وللنتـروجين  27.995 ىعند كتلة تساو طيفية مصاحبة لها وهى ألول أكسيد الكربون

قـدرة  كتل الصـحيحة وكـذلك   ال) 3(ويوضح الجدول رقم  .28.006 عند كتلة تساوي
الطيـف  ) 18(يونات عن بعضها البعض ويوضح شـكل  الفصل المناسبة لفصل تلك األ

حيث يظهر الطيف للخطـوط     3000 وذلك عند قدرة فصل 28الكتلى عند حدود  كتلة 
 .الثالثة

  لكتل الصحيحة لاليونات المتداخلةا) 3( جدول

  .ناسبةوقدرات الفصل الم مع الخط الطيفى للسيليكون

  ليكونكتلة الس يونات المتداخلةكتل األ قدرة الفصل المناسبة

1556 
958 

12C16O(27.995) 
14N2(28.006) 

28Si(27.977)
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  28الطيف الكتلى عند حدود  كتلة )  18( شكل 

a (   500فصلعند قدرة 

(b3000عند قدرة فصل  

بعـض األيونـات ذات   بعض األمثلة لقوة الفصل الالزمة لفصل ) 4(وفى الجدول رقم 
  .الكتل المتقاربة

  بعض األمثلة لقوة الفصل الالزمة - ):4(جدول 

  لفصل بعض األيونات ذات الكتل المتقاربة

 األيون المراد تحليله األيون المتداخل معه قوة الفصل الالزمة
960 14N2

+ 28Si+ 
2500 40Ar16O + 56Fe+  
9700 40Ar2

+ 80Se+  
28000 58Fe+ 58Ni+  
300000 87Sr+ 87Rb+  

مـع الخـط    Ar+40ِون انطباق خط طيفي عند كتلة محددة مثل الخط الطيفي لألرغ عند
يشـكل   ن هـذا فـإ   +40Caون وهو الكالسيومالمقابل لألرغ  (isobar)يزوبارالطيفى لأل

ارات من الصعب فصله في الطيف الكتلي ألنه يحتاج إلـى قـدرة   يزوبلأل تداخالً طيفياً
  . 12000والتي يصل أكبرها إلى جهزة الموجودة حالياًاأل فصل أعلى من قدرة

المشعل موجودة فى الهواء فإن ذرات الهـواء الجـوي    وحيث أن البالزما الموجودة في
محدثة تكون لبعض  ونتتداخل مع األرغ …,C,N,O,Hالبالزما مثل  التي قد توجد في
تلة لـبعض أيونـات   مع بعضها البعض ومشابهة في الك (Poly ions)أيونات متجمعة 



122 

 

مع   +56Feوكذلك+38ArH  مع  +39Kمثل العناصر المراد قياسها والتي تسبب التداخالت
40Ar16O+ .      باإلضافة إلى أن المادة المراد تحليلها في الصـورة السـائلة تـذاب فـي

األحماض وبالتالي نتوقع وجود ذرات هذه األحماض متداخلة مع ذرات العنصر المـراد  
فـإن ذرات الكلـور     (HCl)عنـد اسـتخدام حمـض الهيـدروكلوريك      تحليله فمثالً

والهيدروجين تتداخل مع بعض الذرات األخرى أما عنـد اسـتخدام حمـض النتريـك     
(HNO3)   فإن ذرات الهيدروجين والنتروجين واألكسجين تتداخل هي األخرى مكونـة

 لـبعض  أمثلـة  يوضح )5(والجدول . مجموعة أيونات مشتركة في نفس كتل العناصر
يونات العناصر المراد تحليلها و المشـتركة   التي تتم بين مجموعة األيونات وأ التداخالت

  .في نفس الكتل 

  داخالت التي تتم فى الطيف الكتلىيوضح بعض الت )5( دولج

 العناصر  m/z يونات المشتركة فى نفس الكتلاأل
38Ar1H 39 K 

40Ar 40 Ca 
12C16O2 44 Ca 
40Ar12C 52 Cr 
40Ar16O  56 Fe 

 
المـزود بمنبـع مـن البالزمـا      أجهزة مطياف الكتلةوتقسم التداخالت التي تحدث في 

  : أربعة أنواع المستحثة إلى
تلك المشكلة  التغلب على تداخل أيون العنصر مع أيزوباره كما سبق شرحه ويمكن - 1

أن نظيـر  معدن الحديد نجـد   فمثالً لتحليل عنصر النيكل في باستخدام نظير بديل،
 58Feيتداخل مع نظير عنصر الحديـد   67.88%النسبة  ذي  58Niعنصر النيكل 

فيمكن التغلب على تلك المشـكلة باسـتخدام  نظيـر عنصـر     . %33 النسبة ذي
ا يتسبب مم وحيث أن نسبة هذا النظير قليلة نسبياً، 26.4%النسبة  ذي  60Niالنيكل

العينات  تلك المشكلة بزيادة التركيز فيلى يمكن التغلب عفي تقليل حساسية القياس ف
   . المراد تحليلها

تحت تأثيرالبالزما والمعـروف   بعد تجمع ذراتها التداخل الناتج عن تعدد األيونات - 2
نتيجـة وجـود    40Ar16Oوهو علي سبيل المثـال  . ) Polyatomic ions(بـ 
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ون تحـت  ز األرغمع غا األكسجين القادم من الهواء أو من العينة السائلة متحداً
ويمكن التغلب على .  56Feتأثير البالزما مما يتسبب في التداخل مع نظير الحديد 

أو برفـع قـدرة الفصـل       57Feتلك المشكلة إما باختيار نظير حديد آخر مثال 
  .الخاصة بالجهاز

العينة والمعروفة بـ  اسيد العناصر األخـرى الموجودة فيالتداخالت الناتجة من أك - 3
)Refractory Oxides (ري فمثالً عند وجود عينة بها عنص)Ba , Tm ( وأردنا

ويمكن التغلب على تلـك المشـكلة   ) 137Ba 16O2( نجده يتداخل مع 169Tmقياس 
ـ  ةقيم أقلو  169Tmلـ  للجهاز للوصول إلى أعلى شدة  معايرة  بعمل  137Baلـ

16O2 .  

 Doubly)للذرة  ت مزدوجة الشحنةاأليونايوجد نوع آخر من التداخالت ناتج عن  - 4

charged ions) حالة نزع إلكتـرونين مـن مسـتوى الطاقـة      وهي تحصل في
ترتبط هذه الظاهرة و .الخارجى تحت تأثير عدة عوامل منها درجة حرارة البالزما

كما بدرجة حـرارة  ) Nebulizer(الرشاش  دة أشياء منها معدل مرور الغاز فيبع
  . البالزما

  
  :أليونات عداد اـ  8

يمكن قياس األيونات بطرق متعددة ، ولكن الطريقة الشائعة وخاصة في مطيـاف       
  . ) 19( الكتلة هي القناة اإللكترونية لمضاعف اإللكترونات كما بالشكل

وتتكون هذه القناة من أنبوبة زجاجية منحنية بقطر داخلي حوالي مليمتر واحد ومطليـة  
  .شكل قمع طرفها اآلخر متسع علىمن الداخل و بطالء له مقاومة

  
  أجزاء مضاعف اإللكترونات) 19(  شكل
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يمكن أن يتم تضاعف اإللكترونات في نظام العد النبضي وهو النظام األكثر حساسية في 
ة القنـاة المضـاعف   فولط علـى  2600-3500 فرق جهد في حدود قوذلك بتطبي ،العمل

يون موجب بسطح وعند اصطدام أ. الشكلوالتي بدورها تجذب األيونات إلى فتحة قمعية 
 عجـل خـالل  ثانوياً أو أكثر من هذا السطح، ثم ي الطالء الداخلي لألنبوبة ينتج إلكتروناً

إلكترونـات   األنبوبة بتدرج الجهد المطبق على األنبوبة ويصطدم بجدار األنبوبة منتجـاً 
طول األنبوبة وتصـل   ىإللكترونات بدالة أسية وبسرعة علوبالتالي تزداد ا .ثانوية أكثر

أكثر ) 107 - 108(لحد التشبع عند نهايتها منتجة نبضة إلكترونية كبيرة متزايدة بحوالي 
وتقاس النبضة اإللكترونية في قاعدة األنبوبة وهي في حدود . من التصادم األيوني األول

من خالل مرورهـا علـى     (sec 9-10)نانو ثانية 10في فترة  ملي فولط 100 إلى 50
) Amplifier(ثم مكبر إلكترونـي  )  20( كما فى الشكل ) Preamplifier(كبر أولي م

    .إلى أن تسجل على مسجل الطيف

  
  لكترونيةاء مضاعف اإللكترونات ووصالته اإلأجز) 20(شكل 

 
  : ICP-MSالعمل بجهاز ـ ظروف  9

لة موجود فـى  مطياف الكت حيث أن المنبع األيونى الذى تخرج منه األيونات للتحليل في
بالجو المحيط حوله، لذلك البد من تحسين ظروف العمل في مكان  تأثرهالهواء مما يعنى 

 وجود جهاز مطياف الكتلة من هذا النوع من حيث أن الغرفة التي تحتويه يجب أن تكون
محكمة الغلق عن طريق بابين متتابعين وتكون نوافذها محكمة بزجاج مـزدوج وعلـى   

من الهواء لمنع دخول أي أتربة كما أن دخول الهواء لها يكون مـن   باب دخولها ستارة
 ,High Efficiency Particulate Air filter) ل فالتر من النوع المسمى بالهيبا خال

HEBA) 0.1 وتتكون من شبكة من ألياف متقاطعة بأقطار حوالي µm  تسمح  وهي ال
0.3  بر من حواليبدخول حبيبات من األتربة أك µm   مع وجود شفاط  99.97%بكفاءة
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لخروج الهواء باستمرار لضمان وجود أكسجين متجدد في الغرفة وذلك لحيوية العاملين 
 .في العمل أثناء التشغيل

 إذا حدث وفتحت طاقة صغيرة يدخل منها شعاع الشمس لغرفة مظلمـة فسـوف تـرى   
شعة الشمس تتغير حسب حجمها وتحريـك الهـواء   رة في خطوط أحبيبات األتربة منتش

حولها، وقد قسمت جهات القياس األمريكية مستويات نظافة الغرف حسب أقصـى مـا   
بغض ) m3 0.028(يمكن أن يوجد من حبيبات ألقطار معينة في حجم القدم المكعب أي 

0.5  النظر عن شكلها العام حيث أتخذ قياس قطر µm  بة كمقياس لرتبة المعمـل  للحبي
فإذا ذكرنـا  ). 6(ويظهر ذلك بوضوح في الجدول رقم   000 100  ,… ,10 ,1باألرقام

0.5 فهذا يعني أن عدد الحبيبات التي قطرهـا   10000أن المعمل من رتبة  µm    فـي
  .حبيبة 10000هذه الغرفة ال يزيد عن 

مـع   10000وأقل من  1000في حدود الرتبة  ICP-MSمل جهاز ويفضل اختيار معا
وارتداء مالبس خاصة مراعاة تفضيل االحتياطات السابقة ومراعاة تغطية الرأس والقدم 

 . ألجسام بسرعة في المعملل وعدم تحريك اوعدم استخدام أدوات التجمي نظيفة

0.5 توزيع رتبة المعمل طبقاً لعدد الحبيبات ذات القطر) 6(جدول  µm   

) طول الحبيبات الرتبة µ m) 
0.1 0.3 0.5 5.0 

1 35 3 1 - 
10 350 30 10 - 
100 - 300 100 - 
1000 - - 1000 7 
10000 - - 10000 70 
100000 - - 100000 7000 

 
يحتاج إلى التعامـل مـع   وحيث أن ظروف العمل في مجال تحليل العناصر والنظائر  

وال يكتفى بذلك، بل البد من تنقية إضافية باسـتخدام جهـاز غليـان     أحماض نقية جداً
يوضح تركيب هذا الجهاز حيث ) 21(والشكل رقم ) Sub boiling system(األحماض 

يصب في خزانه الحامض النظيف لكي يتم تسخينه لدرجة الغليان ليتبخـر ثـم يتكثـف    
يمكن استخدامه بإطمئنان في عمليات التحاليل للعناصر  امض أكثر نقاءكح ليتجمع أخيراً

  . ذات التركيز األقل من النزرة
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 جهاز تنقية األحماض بالغليان) 21(شكل 

ويؤخذ بالطبع في االعتبار نظافة األواني المستخدمة لوضع المحاليل فيها وذلك باستخدام  
حيث توضع األواني مقلوبة )  22( بشكل األحماض النظيفة في جهاز التنظيف الموضح 

في اتجاه سحابة ساخنة من الحامض الذي سخن لدرجة الغليان وذلك لتنظيفها وبذلك 
  .نتأكد من نظافتها بدون تعامل يدوي معها

  
  جهاز تنظيف األواني بأبخرة الحامض) 22(شكل 

  
 :ICP-MS  كفاءة انتقال األيونات في جهازـ  10
د معرفة تركيزه ثم يـدفع المحلـول إلـى    على العنصر المرا توير المحلول المحيحض

لـى قمـع   الرشاش ثم يدخل رذاذ المحلول إلى المشعل لتتكون األيونات في البالزما ثم إ
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فريغ االبتدائى ثم التفريغ العـالي إلـى   لى التدخول األيونات ثم باقى المنطقة الفاصلة إ
الطريـق   وفي. يوناتالمسار عند عداد األعدسات تركيز األيونات ثم المحلل إلى نهاية 

جهاز  نة وتقدر كفاءة النقل فييحدث فقد لتركيز العيICPMS نا فلو بـدأ ، 6-10بحوالى
قبـل   100ppqلـى  فسوف يصل إلى العداد بتركيز يصـل إ  100ppbبمحلول تركيزه 

  : يتم الفقد أثناء المسار كاآلتيو. لكترونىتكبيره بالمضاعف اإل

فى المنطقة الواصـلة   1%العينة ثم   دخول عند الدخول لقمع 10%و الرشاش  في %1
) 23(ويوضـح الشـكل رقـم    . عند التفريغ العالي 10% ثم األوليالتفريغ  للجهاز في

  .ماكن المختلفة عدالت الفقد في األم

 
  الماكن المختلفةمعدالت الفقد فى ا) 23(شكل 

 : البالزما المستحثةمن نوع   مطياف الكتلةب التحليل تطبيقاتـ  11

نهاية القرن العشرين نال جهاز مطياف الكتلة المزود بمنبـع   منخالل العقد األخير  يف
مساحة كبيرة من االهتمام إذا ما قورن بـأجهزة التحليـل     ICP-MSالبالزما المستحثة
 –الصـناعية   –البيئية  –تعدد تطبيقاته فى شتى المجاالت الجيولوجية ل األخرى ،وذلك

 .الكشف عن الجريمة وغيرها وفي علوم اآلثار و الغذائية –ووية الن

  تطبيقات نووية1 -11

ـ  ترونـات التي تمتص الن تركيز بعض العناصر يزيد الّأيجب  سـبائك األلومنيـوم    يف
عنها بالجزء من المليون  معبراً عمل كسوة للوقود النووي عن قيم محددة يف ةالمستخدم
  :مثل  راممن الغ

, Li ≤≤   40 ppm  B ≤ 10 ppm , Co ≤ 60 ppm, Cd ≤ 30 ppm  
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كما يمكـن معرفـة    ICP-MS  أمر ميسور باستخدام جهاز  كيزاتحليل مثل هذه الترو
   .نسب النظائر للوقود المستخدم مثل اليورانيوم يالتغيرات ف

  تطبيقات صناعية2-11   
لمـواد الصـناعية   من ا لتحليل عدد كبير جداً  ICP-MSالصناعة يتم إستخدام جهاز يف

ـ  والخامات الجيولوجية مثل سبائك الحديد واأللومنيوم والنيكل وذلـك بتحديـد    اوغيره
فمثالً عند تعريض أحجـار    عنصر أو مجموعة عناصر لمعرفة كفاءة المادة المصنعة

التوباز الخام للنترونات فإنها تتحول إلى أحجار كريمة ذات ألوان زرقاء جميلة إالّ أنهـا  
اً من اإلشعاع يعتمد على أعمار النصف للعناصر الموجودة في الحجر الخـام  تحمل قدر

وهى    Al,Si,O,F,Hأى من العناصر Al2SiO4(F,OH)2 ويتركب حجر التوباز من 
لألحجار بعـد   ولهذا نتوقع انخفاض النشاط اإلشعاعى عناصر لها أعمار نصف صغيرة

طويلة قد تصل إلى شهور عدة نتيجـة  عدة أيام إالّ أن النشاط اإلشعاعى يستمر لفترات 
لوجود الشوائب النزرة من عدة عناصر لها أعمار نصف كبيرة ولذلك فإنه مـن المهـم   
تخير أحجار خام تكون فيها الشوائب من النوع الذى له أعمار نصف قصيرة وهـو مـا   

 تحليل للعناصر النـزرة ) 7(يمكن تحديده من خالل التحليل بمطياف الكتلة وفي الجدول 
  .الكشط الليزريحليل باستخدام الت تقنية في أحد أحجار التوباز باستخدام

  اصر النزرة في أحد أحجار التوبازتحليل العن)  7(جدول 
  حليل باستخدام الكشط الليزريتقنية الت باستخدام

 ) ppm(الترآيز  العنصر ) ppm(الترآيز  العنصر
Sc 2870 ± 84 Nd 8.2 ± 1.2 
Cr 15.2 ± 0.5 Sm 2.6 ± 0.8 
Mn 63.6 ± 1.5 Gd 138 ± 2.3 
Fe 5012 ± 5.9 Dy 1.8 ± 0.1 
Zn 13810 ± 566 Ho 0.2 ± 0.07 
Rb 26.3 ± 1.3 Er 1.9 ± 0.3 
Sr 42.4 ± 2.3 Tm 0.9 ± 0.06 
Zr 7608 ± 23.3 Yb 3.7 ± 1.1 
Nb 917 ± 33.8 Lu 0.53 ± 0.2 
Mo 99.9 ± 4.3 U 6.8 ± 0.8 
Ag 7.5 ± 1 Ta 7 ± 0.3 
Cd 6.2 ± 0.6 La 2.11 ± 0.5 
Sb 40.3 ± 0.8 Ce 114.4 ± 0.9 
Th 13.2 ± 1.1 Pr 4.6 ± 0.3 



129 

 

تركيز العناصر النزرة الموجودة في األوراق معرفة  وتستخدم طريقة الليزر الكاشط في
 يسـمح  اليـومي حيـث ال   صناعة الورق لالستخدام المستعملة والتي يعاد تدويرها في
 المحددة دوليـاً  اكيزتزيد عن التر اكيزتحتوى على تر باستخدام األوراق المستخدمة التي

 ).8(جدول  والموضحة في

  ة دولياًالمحدد اكيزالتر) 8(جدول 

  اليومية الحياة للعناصر الموجودة في األوراق المستخدمة في

  العنصر )ppm(التركيز
5 Cr  
1 Se  
1 Cd  
5 Pb  
5 Ag  

0.2 Hg  
  :في جسم اإلنسان هي  ساسية الشائعة الوجودومن المعروف أن العناصر األ

H,C,N,O,Mg,P,S,Cl,K 

  :أما العناصر النزرة األساسية في جسم اإلنسان فهي 
F,Si,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Sn,I 

 مـن تلـك    وتعتبر باقى العناصر غير أساسية في جسم اإلنسان حتى يثبت بالوقـت أي
لعناصر يعتبر أساسياً ولكن هناك بعض العناصر غير مرغوبة الوجود لكونهـا سـامة   ا

  :لجسم اإلنسان ولم يثبت أن لها أي فائدة حتى اآلن وهى 
Cd,Hg,Pb  

حدود يستفيد منها جسم اإلنسان   و نزرة فلهاوالعناصر األساسية إذا كانت شائعة الوجود أ
إلى الوفاة وهو ما يوضحه الشكل  لدرجة قد تؤدياً يعتبر ضارقل منها و األبينما األكثر أ

)24. (  

  
  نساناكيز المختلفة للعناصر األساسية على اإلتأثير التر )24(شكل 
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  تطبيقات جيولوجية 3-11  
نالت االهتمـام   يالت يكانت التطبيقات الجيولوجية ه  ICP-MSفى بداية تطوير جهاز 

نواع العينات الجيولوجيـة ومجموعـات   األكبر حيث يستخدم الجهاز فى تحليل مختلف أ
 ,La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu(العناصر مثل مجموعة العناصر األرضية النادرة 

Gd, Tb, Dy, Ho  Pr, Tm, Yb& Lu(  ومجموعة العناصر النفيسـة ،)Ru, Rh, 

Pd, Os, Ir, Pt & Au (ب األجهزة حيث وهذه المجموعات صعب قياسها باستخدام أغل
كما يمكن كذلك ). g 9-10(رام من المادة غال يرام فغمدى النانو  يكون فأن تركيزها ي

معرفة عمـر   ،سالسل التحلل اإلشعاعي يق قياس اختالف النسب النظائرية فعن طري
  . الصخور المكونة لها

لمنقضية منـذ تكـوين   يحسب العمر المطلق ألى عينة جيولوجية بقياس الفترة الزمنية ا
وتعرف هذه الطرق بطرق التـأريخ  . على الذرات المشعة ن الحاويالبناء البلوري للمعد
وتكون بالطبع نقطة البداية عند الـزمن  . )(Radiometric dating بالطرق اإلشعاعية

إلى النظيـر غيـر    (Radioactive parent) فر، حيث نسبة العنصر المشع األصلص
  . اس اإلشعاعىعلى ساعة المقي صفراً (Radiogenic daughter) المشع الوليد

مشع إلى عـدد  ويقاس الزمن المنقضي منذ التبلور بقياس نسبة عدد ذرات النظير غير ال
للعنصـر   عمر النصـف فترة  ذرات النظير المشع في المعدن، وتضرب هذه النسبة في

إلـى    238عند تحديد عمر عينة صخرية بإسـتخدام طريقـة اليورانيـوم    المشع، فمثالً
، فهذا يعنى 1:1 هي  206إلى الرصاص  238بة اليورانيوم، وجد أن نس 206الرصاص
قـد   أي(د تحولت إلى النظير غير المشع للمادة المشعة األصلية ق عمر النصفأن فترة 

تسـاوى    238وحيث أن فترة عمر النصف لليورانيوم). مضى فترة عمر نصف واحدة
  .العينة المعطاة مليون سنة، فيكون هذا عمر  4510

بمعرفة ) P(على نظير مشع  ألي صخر أو معدن يحتوي) t(لعمر المطلق يمكن تقدير ا
، ومعرفة كميـة النظيـر   )ويعرف بالنظير األب(لهذا النظير ) T1/2(فترة عمر النصف

والكميـة  )  Di(الصخر أو المعدن عند بدء تكونـه   التي كانت موجودة في) D(الوليد 
  :لية ر باستخدام المعادلة التاالمتبقية من هذا النظي
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ولدقة عملية القيـاس، يلـزم   . بثابت التحلل وهو مميز لكل عنصر  λويعرف المقدار  
أولهما وجود عنصر مشع في بنية بلورية محكمة اإلغالق بحيـث إنـه   : تحقق شرطين

عندما يبدأ العنصر المشع األصل في تحلّله التلقائى البطيء ينتج عن ذلك التحلل تكـون  
انيهما حفظ كميته الناتجة في داخل البناء البلوري، مما يـؤدي  عنصر وليد غير مشع وث

إلى حساب الزمن منذ تبلور العنصر المشع إلى وقتنا الحاضر، بحساب كمية العنصـر  
الناتجـة   تالوليد ومعرفة معدل تحلل العنصر المشع إلى وليد غير مشع وعـدد النويـا  

  .وتطبيق المعادلة السابقة

نصر الواحد باسـتخدام مطيـاف   لتمييز بين النظائر المختلفة للعأما الشرط الثاني، فهو ا
صورة أكثر من نظيـر،   ظ أنه قد يتواجد العنصر الواحد في الطبيعة فيحيث لوح الكتلة

ولذا  فـإن  . الطبيعة وال ينتج عن عملية التحلل اإلشعاعي يوجد في) 204pb(فالرصاص 
الرصـاص  :  نظـائر أخـرى وهـى    ةنسبته ثابتة ال تتغير بينما يوجد للرصاص ثالث

، وهى تنتج عن عملية اإلشعاع ،وتزداد نسبتها مـع الـزمن بسـبب     206,207,208
  .اإلضمحالل اإلشعاعي

عمـر  القشرة األرضية على كثير من العناصر المشعة والتى تتـراوح فتـرة    تحتـوي
ال  وبـالطبع . بين عدة ثوان لبعضها إلى عدة مليارات من السنين للبعض اآلخر النصف

المحتوية عليها ألن تصلح كل المواد المشعة لتقدير عمر األرض أو الصخور والمعادن 
القياس أن يظل جزء منـه دون تحـول إلـى     الشرط األساسي في النظير المستخدم في

تقدير العمر المطلق حتى يتسنى تطبيـق المعادلـة    النظير غير المشع عند استخدامه في
  . السابقة 

تقدير العمر المطلـق   ى الطرق المستخدمة فيحدإ سترونشيوم -بيديومتعتبر طريقة الرو
إلى  87Rbففى هذه الطريقة يتحول الروبيديوم   ستخدام طريقة االضمحالل اإلشعاعيبإ

بليون  47 تساوي  87بفقد جسيم بيتا، وفترة نصف العمر للروبيديوم 87Sr السترونشيوم
صـخور الحاويـة لمعـادن المسـكوفيت     تقدير عمر ال الطريقة فيوتستخدم هذه . سنة

ر الصـخور الناريـة والمتحولـة    تقدير عم ت والفلسبار البوتاسى، وتستعمل فيوالبيوتي
 لقلة نسبة السترونشيوم المتكونة فـي  ماليين سنة وذلك نظراً 3يزيد عمرها عن  والتي

 مة فيدلة التالية هي المستخدوالمعا. من ذلك الصخور التي يمكن أن تكون أحدث عمراً
باسـتخدام مطيـاف الكتلـة،     87Sr/86Srالنسبة النظائرية  تحديد العمر، حيث يتم قياس
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، أمـا  تم حسابها باستخدام تراكيز عنصر الروبيديوم والسترونشيومي 87Rb/86Srوالنسبة 
فيتم الحصـول عليهـا مـن الرسـم البيـاني للــنسبة       ) i)87Sr/86Srالنسبة االبتدائية 

87Rb/86Sr  87مع النسبةSr/86Sr  فنحصل على خط مستقيم يقطع المحور العمودي عند
ويسـمى الخـط    (25)الشـكل   كما فـي ) i)87Sr/86Srقيمة معينة هي النسبة االبتدائية 

ومن ميل هذا الخـط يـتم   . (Isochron)هذه الحالة خط األعمار المتماثلة  المستقيم في
  .تقدير عمر العينة
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  عمار المتماثلةخط األ )25(شكل 

  قياس نسب النظائر 4-11   

تحليل أجهزة ال عنزته على قياس نسب النظائر ميICP-MS  قدرة جهاز مطياف الكتلة 
المجال  يف فمثالً. مجاالت عديدة يقياس نسب النظائر ف يو يستخدم الجهاز ف. األخرى

ة النظام الغـذائي لإلنسـان    البحوث مثل دراس يالنظائر الثابتة والمشعة ف الطبي تستخدم
 .لوضع المعايير المثلى و الحفاظ على الصحة العامة من التسمم الناتج من تلوث البيئـة 

وقياس النسب النظائرية مهم جداً وخاصة في أعمال الضمانات التي تهتم بهـا الوكالـة   
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تربة المجمعـة  فمثالً عند أخذ عينة من ال. الدولية للطاقة الذرية لمراقبة األعمال النووية
على السطوح الخارجية في أي مكان في العالم بعد حادث تشـرنوبل، نتوقـع توزيعـاً    

 متساوياً لنظائر البلوتونيوم التى لها النسبة 

=   0.17        240Pu    / 239Pu  
واالنحراف عن هذا الرقم يدعو مفتشو الوكالة للبحث عن األنشـطة  ) 26(كما في شكل 
  .المسببة لذلك

 
 240Puلنظير البلوتونيوم  و 239Puلنظير البلوتونيوم  الطيف الكتلي)    26(شكل 

 تشرنوبل المنتشرة في العالم بعد حادث

 التطبيقات البيئية  5-11   

عينات بيئية مختلفة  يقياس عنصر أو مجموعة عناصر ف يف  ICP-MSيستخدم جهاز
والترسـبات البحريـة والقواقـع    البيولوجيـة   والمواد والغذاء مثل عينات مياه الشرب

 يدل علـى مثل هذه العينات  يف الوجود نزرةتحديد العناصر إن . ةـات البحريـوالنبات
تركيز العناصر النزرة في ماء جارٍ لماء   )9(الجدول رقم يوضح و  مدى التلوث البيئي

تركيـز   نهر ويمكن  تتبع التغير في مجرى النيل إذا لوحظت تغيـرات واضـحة فـي   
  . اصر النزرةالعن
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   )9(جدول 

  يوضح تركيز العناصر النزرة في ماء نهر جار

  العنصر(ppm)الترآيز
0.01 ± 0.001 Be 
2300 ± 200 Na  
1600 ± 150 Mg 

30 ± 3 Al 
700 ± 100 K 
6033 ± 400 Ca 
0.3 ± 0.02 V 
0.3 ± 0.04Cr  
3.9 ± 0.3 Mn  
100 ± 2 Fe  

0.03 ± 0.01 Co  
0.83 ± 0.08 Ni  
1.35 ± 0.07 Cu  
1.04 ± 0.03 Zn 
0.72 ± 0.05 As 

28.1 ± 1 Sr 
0.19 ± 0.01 Mo 
0.02 ± 0.01Cd 
0.12 ± 0.01Sb 
13.4 ± 0.06Ba 
0.07 ± 0.01Pb 
0.05 ± 0.01U 

) IAEA/STI/BUB/1164,2003( للطاقة الذريـة بدراسـة  قام خبراء الوكالة الدولية 
ن تلك ثبت أ نيت في حرب الخليج في الكويت على البيئة بعد أعن تأثير القذائف التي ألق

نضـوب النظيـر    ونضوب اليورانيوم يعني. م المنضب اليورانيو تحتوي على القذائف
  234،235ومن المعروف أن لليورانيوم ثالثة نظـائر هـي    238بالنسبة للنظير  235
  ) .10(ونسب شيوعها كما فى الجدول رقم ،238و

  )10 (جدول 
  نسب النظائرية لليورانيوم الطبيعىال

  النظير الشيوعنسبة
0.005 % 234 
0.720 % 235  
99.275 % 238  
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هو النظير المستخدم فى عمليات االنشطار النووى في المفاعالت  235وحيث أن النظير 
ويستخلص في عمليات التخصيب لالستخدام كوقود في المفاعالت وبالتالي تقل نسبته في 

ويمكـن  . رانيوم المستخلص منه وما يتبقى يعرف بأنه اليورانيـوم المنضـب  خامة اليو
ويسـتخدم معـدن   . التعرف عليه عند تحليل نظائر اليورانيوم في العينـات المختلفـة   

اليورانيوم المنضب في القذائف ألن كثافته عالية مما يسـاعد فـي اختـراق الـدروع     
لك واقي مصفح للعربات العسكرية يقلل باإلضافة الستخدامه كواقي للمصادر المشعة وكذ

وفي نفس الدراسة تم تحليل عدة عينـات  . من احتماالت اختراق القذائف على السطوح
من مواد مختلفة لمعرفة مدى انتشاره  و تاثيره على البيئة وذلك من خالل معرفة النسبة 

 235نظير فهذا يعنى نضوب في  0.720فإذا كانت أقل من   235U/238Uالنظائرية بين 
بعض النسب النظائرية لليورانيوم لبعض العينات ) 11(ويوضح الجدول رقم  ،في العينة 

  .في مواقع مختلفة في دولة الكويت تم فيها سقوط قذائف أثناء حرب الخليج 
ماكن مختلفة بهـا  من واحد حتى ثمانية والمجمعة من أن العينات ويتضح من الجدول أ 

ا يعني تأثر تلك العينات بما ألقي على الكويت في حـرب  مم ،عنصراليورانيوم المنضب
الخليج، بينما األماكن التي لم تتأثر بأي قذائف مثل العينة رقم تسعة فـي الجـدول فلـم    

  .ثار لليورانيوم المنضب بل هو اليورانيوم الطبيعييالحظ بها آ

  النسب النظائرية لليورانيوم) 11(جدول 
  دولة الكويت ة فيبعض العينات فى مواقع مختلفل

  ثناء حرب الخليجتم فيها سقوط قذائف أ 
235U/238 U 

X 100 
  رقم  رمز العينة  نوعها  المنطقة

0.200 Al Doha تربة )soil( DOHA  1  
0.377 Al Wafrah تربة)soil( 04WA.V.02  2  
0.208 Um AlKwaty تربة)soil( 07KW.S.05  3  
0.383  Military hospital 

storage ground 
  08HO.S.04  4 رضية مخزن لمستشفى عسكرىا

0.200 Manageesh تربة)soil( Soil/GC 28 ID  5  
0.515 Al Abdali طماطم)tomatoes(  10AB.V.01  6  
0.695 Al Abdali بطاطس)potatoes(  10AB.V.03  7  
0.697 Al Rawadhatine مرشح ماء)water filter (  10AB.W.01  8  
0.720 Al Jahra تربة)soil( Many samples  9  
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  تطبيقات في عالم تتبع الجريمة 6-11  

يمكن من خالل التحليل للعناصر النزرة في المواد تتبع التغيرات غيـر الطبيعيـة فـي    
  .تركيز المواد والتي قد تستخدم في عالم الجريمة

كبات سامة في عمليات القتل كمر) As(كان من الشائع استخدام مركبات الزرنيخ  فمثالً
من المعلـوم   الشعر فلو كان البطيء، وحيث أنه من المعروف أنها تتركز إلى حد ما في

فإن التغيرات )  12( للعناصر النزرة في شعر اإلنسان كما في الجدول  التركيز الطبيعي
لحـاالت   الواضحة في تركيزعنصر الزرنيخ  عن التركيز الطبيعي قد يعطـي تفسـيراً  

  .التسمم بالزرنيخ

  )12(جدول رقم 

  ppm)(مدى  العناصر النزرة في شعر اإلنسان فيتركيز 

  العنصر (ppm) الترآيز
200 ± 6  Al 
1.8 ± 0.1 Cr  
5.4 ± 0.1  Mn  
200 ± 5  Fe  
1.9 ± 0.1 Ni  
17± 0.1  Cu  
170 ± 4  Zn 

0.2 ± 0.02  As 
2.3 ± 0.3  Se 
0.2 ± 0.03  Cd 
4.0 ± 0.1 Hg 
5.5 ± 0.1 Pb 

  ثاراآلتطبيقات في   7-11  

لعينات األثريـة مثـل ورق البـردي أو    يمكن من خالل التحليل العناصرى لبعض ا   
تتبع التغيرات في التركيب العناصري من تاريخها القديم ... األواني الفخارية أو الدهانات

ويعتبر ورق البردي أهم المواد المستخدمة في الكتابـة فـي العـالم     .إلى الوقت الحالي
جهاز مطياف الكتلة المزود بمنبع ب جهاز الكشط الليزرى الملحق استخدامتم  وقد ،القديم
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ـ  وذلك فـي  في أوراق البردي ةوجودلما النزرةلتحليل العناصر  البالزما المستحثة  ةعين
ـ   2200والتي يعود تاريخها إلى ما بـين   ورق البردي  من المتحف المصري بالقاهرة

متحـف   عينـة مـن   أيضاًو .ىعصر البيزنطمن ال اويرجح أنهسنة قبل الميالد  2500
 2100و 1800 يعود تاريخها إلى ما بين والتي برلين بألمانيا في المصرياتالبرديات و

 . قبل الميالدسنة 

ـ  ةالعين فيتبين  حيث ،)13(الموضحة فى جدول   ومن خالل النتائج العملية تـم   يالت
جزء فى  279لرصاص هو ن تركيز عنصر األ عليها من معهد برلين للبرديات الحصو

تم الحصول عليها من المتحف  يالت نةالعي يأن تركيز الرصاص ف المليون ولوحظ أيضاً
ية بالنسبة لتركيز عنصـر  عال اكيزتر يهو المليون يجزء ف 80المصري بالقاهرة هو 

وهو مـا   المليون يجزء ف 30والذي يساوى الحديثة  الرصاص في عينات ورق البردي
  .ملوثه بعنصر الرصاص  ات القديمةلعينتلك ا نوضح أي

  تركيز العناصر النزرة فى ورق البردى)  13( جدول رقم 
  العنصرppm)(التركيز

عينة المتحف
 المصرى

  عينة متحف برلين

236 ± 2 42 ± 4 Mn 
26 ± 2 7 ± 0.9 Ni  
20 ± 1 18 ± 3 Cu 
18 ± 4 183 ± 18  Zn 

1.2 ± 0.05 0.7 ± 0.1  Rb 
0.5 ± 0.002 0.3 ± 0.03 Mo 

15 ± 2 73 ± 1Cd 
26 ± 0.04 19 ± 2Ba  
1.2 ± 0.3 1.2 ± 0.2  Ce  
0.5 ± 0.05 0.8 ± 0.1  Nd  
0.1 ± 0.010.15 ± 0.02  Sm  
0.14 ± 0.04 0.3 ± 0.06  Gd  
0.01 ± 0.002 0.03 ± 0.01  Tb  
0.1 ± 0.01 0.05 ± 0.01  Yb 

80 ± 6 279 ± 16  Pb 
0.08 ± 0.001 0.07 ± 0.01  Th 
0.07 ± 0.02 0.08 ± 0.01  U 
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ة من المتحف المصرى كتابات كما في الشـكل  ثرية لورقة البردى المأخوذوفى العينة األ
حروفها بشعاع الليزر الكاشط حيـث أعطـى التركيـب    حد تم التركيز على أ) 27(رقم 

تابـة هـو عنصـر    حـرف الك في أ كثر العناصر شيوعاًالعناصري، ومنه اتضح أن أ
الشـكل رقـم    صاص الذي تم تأكيد تركيبه النظائري في الطيف كما هو موضح فيالر
)28. (  

  
  ثرية لورقة البردى المأخوذة من المتحف المصرىالعينة األ)  27(شكل 

 
  ورقة البردى طيف الليزر الكاشط لحرف كتابة في )28(شكل 

ن البيـوت  ن كانوا يستخدمون أكسيد الرصـاص فـي دهـا   ياليوناني نومن المعروف أ
ن خط الميـاه  ويوجد حتى اآل. فى األكل أحياناًالزينة و يرية المستخدمة فاواألوعية الفخ
الرصـاص  ن يزعمون أؤرخين الم مما جعل. مدهون بأكسيد الرصاصالالشهير بروما 

  .ر اإلمبراطورية الرومانية القديمةيدمتصر اعن حدأ هو
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  الذرية البنية● 

علـى  تحتوي على البروتونات ذات الشـحنة الموجبـة و  (تتكون الذرة عموماً من نواة 
ترونات المعتدلة الشحنة والتي تعمل على جعل البروتونات الموجبة متواجـدة ضـمن   الن

 لهـا يرمـز  التـي   شحنة نواة الذرةوتعتبر . إضافة إلى إلكترونات تدور حولها ) النواة
تحدد هذه الشحنة عـدد  إذ .  ميزات الذرات و النوى الذريةمهم من أ،  Zبالعدد الذري 

، إضافة إلـى المميـزات    على مداراتها في الذرةواإللكترونات التي تدور حول النواة 
لذرة الذي تتوقف عليه لتشكيالت هذه اإللكترونات، وقيمة الحقل الكهربائي األخرى مثل 

في نواة الذرة فهي الكتلـة أو   الهامةتة الثانية أما الثابو. الفيزيائية والكيميائية هاخصائص
تقريبـاً فـي   بكاملها تتموضع فمن المعروف أن كتلة الذرة . A بالعدد الكتلي يعرفما 

أي أن كافة . أي المستقرة  تكون عادة النواة الذرية في حالتها الطاقية األساسية.  نواتها
غيـر  يكـون  إلى حالة طاقية أعلى  أن االنتقالو ،سوية طاقية أدنىمكونات النواة تشغل 

اصطدام جسيم مـا  كممكن إال نتيجة لبعض التأثيرات الخارجية التي تكسب النواة طاقة 
. النواة في هذه الحالة نواة مثـارة تصبح و. بالنواة أو امتصاص النواة ألشعة غاما مثال

من أشـعة  إطالق عدة فوتونات من خالل  تعود النوى إلى الحالة األساسية بشكل رئيسو
أما إذا كانـت طاقـة اإلثـارة    . غاما إذا كانت طاقة اإلثارة ال تتعدى طاقة ارتباط النواة

، على سـبيل  نتروناً فيمكن عندها للنواة المثارة من أن تحررتتعدى طاقة ارتباط النواة 
التي فقدت إحدى النواة بعدها تعود . قادراً على اإلفالت من الحاجز الكمونيالمثال يكون 

  .غاما اتفوتونمات أو موكإطالق من خالل إلى الحالة األساسية وناتها ، النترون ، مك

ـ  مرور حزم األيونات عبر مطياف الكتلة أن وقد لوحظ جراء  ذرات العنصـر  لـيس ل
المكونة في الكتلة بين مجموعة الذرات  اًاختالف أن هناكبل  .واحدة الكيميائي الواحد كتالً

خصائصها الكيميائية إلى درجة يسـتحيل   وبرغم ذلك تتماثل .للعنصر الكيميائي الواحد
إن تماثـل الخصـائص   . معها فصل هذه الذرات بعضها عن بعض بالطرق الكيميائيـة 

وعلـى هـذا   . الكيميائية يعني تماثل الطبقات اإللكترونية وبالتالي تماثل شحنات النـوى 
  . (Isotopes)شحنة تعرف النظائر بأنها الذرات المختلفة الكتلة والمتماثلة ال

  
  التفاعالت النووية ●

قام رذرفـورد  وقد . إلى حدوث تفاعل نووي النواة بجسيمات عالية الطاقة ارتطاميؤدي 
مستخدماً جسيمات ألفا الناتجة عن التفكك  1919هذه التفاعالت النووية عام  بإحداث مثل
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عـن   )ل مـرن بشك(ارتد قد بعض هذه الجسيمات حيث الحظ رذرفورد أن . اإلشعاعي
 في بعض النوى  )Transmutation(الحظ رذرفورد حدوث تحول  كما . نوى الدريئة
، على وجود النواة في الذرةكانت مالحظته األولى خير دليل  .بتجارب أخرى أثناء قيامه

  .لظاهرة حينها باسم تبعثر رذرفورد وسميت هذه ا
  : بالصيغة التاليةيعبر عن التفاعل النووي عادة 

a + X → Y + b 

ما  غالباًو . نواتج التفاعل  bو   Y، و )الهدف(النواة   X، الجسيم الصادم  aحيث 
جسيم   bو ) الذرة أو النواة الثقيلة الجديدة ( ذو الكتلة الثقيلة ناتج عبارة عن ال  Yكونت

 . عبارة عن نكليونات أو نوى خفيفة  bو   aعموماً يكون . خفيف يمكن كشفه وقياسه
التفاعل عندها باألسر  فيسمىغاما مثل أشعة إشعاع عبارة عن   b قد تكونناً أحياو

إشعاع غاما فيدعى التفاعل بالمفعول   aتأما إذا كان .  (Radiative Capture)المشع
وفقاً للصيغة  يمكن التعبير عن التفاعل السابق بشكل مختزلو . الضوئي النووي
مثل  ، يمكن الحديث عن تفاعالت متشابهةوعليه. X ( a,b ) Y :المختزلة التالية

التفاعالت التي تتضمن ارتطام جسيمات ألفا حيث ينتج نترون جراء التفاعل ويعبر عن 
 . ، أو تفاعل النترون المنتج ألشعة غاما والذي يعبر عنه بالتفاعل  (α,n)ذلك بالصيغة 

(n,γ)  
م في التحليل بالتنشيط حداث التي تحدث خالل التفاعل النووي المستخدإن تعاقب األ

فعندما يصطدم النترون مع . (n,gamma) النتروني يسمى األسر النتروني أو تفاعل
إن طاقة الحالة المثارة . بتصادم غير مرن تتشكل نويات في حالة مثارة ) العينة(الهدف 
كثر لحظي إلى نواة أ تتحول النواة المثارة بشكلو .طاقة الربط بين النترون والنواةتعود ل

في . (Prompt gamma rays) فوريةشعة غاما مع إصدار أ)  نواة مشعة(استقراراً 
 Delayed gamma)شعة غاما المتأخرة االت تتفكك النواة المشعة مصدرة أمعظم الح

rays) عمر النصف للنواة المشعة،حيث تعتمد على بالمقارنة مع الفورية  ولكن ببطء 
يمكن تصنيف التحليل ، وهكذا .عدة سنواتيترواح عمر النصف من ثواني إلى و

  : بالتنشيط النتروني من حيث زمن القياس إلى نوعين

 Prompt gamma-ray) الفوريةالتحليل بالتنشيط النتروني بواسط أشعة غاما  .1
neutron activation analysis, PGNAA)  حيث تتم القياسات أثناء
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ستخرجة من المفاعل نترونات المتتم هذه العملية باستخدام حزمة من ال .التشعيع
تطبق هذه التقنية من  .قل بمليون مرة من التدفق داخل المفاعلويكون التدفق أ

  ,B, Cd: أجل العناصر التي تمتلك مقطع عرضي كبير ألسر النترونات مثل
Sm and Gd العناصر التي تتفكك بشكل سريع  ىأخر وبصيغة. 

-Delayed gamma) ة غاما المتأخرةالتحليل بالتنشيط النتروني بواسطة أشع .2
ray neutron activation analysis, DGNAA)   حيث تتم القياسات بعـد

تـدعى  . التشعيع أي تتبع التفكك اإلشعاعي، والنوع الثاني هو األكثر استخداماً
ذلـك حسـب عمـر    هذه التقنية بالطريقة التقليدية ، يتم القياس بعد التشعيع و

  . كليدالنصف المميز لكل ن
التبعثر إذا تفاعل يدعى التفاعل بحيث .  عديدةوفقاً لطرق يتم تصنيف التفاعالت النووية 

يدعى التبعثر و .الجسيم ذاتههو   bو  a يكون و بالتالي .يمثالن النواة ذاتها  Yو  Xكان
يـدعى  كمـا  .  (Ground State)في الحالة األساسية  bو  Yبالمرن إذا كان كل من 

  bو  aويمثل. (Excited State)في حالة مثارة   bأو   Yمرن إذا كانالتفاعل غير الب
التفاعـل إلـى   هذا يؤدي و .الجسيم ذاته  (Knockout Reaction)في تفاعل اإلقتالع

وهنـاك  . بحيث تضم الحالة النهائية ثالثـة جسـيمات   إصدار جسيم آخر بشكل منفصل
نكليـد أو أكثـر بـين القذيفـة     ادل تبحيث يتم   (Transfer Reaction)تفاعل اإلنتقال

   .فوالهد
ففـي التفـاعالت    . آللية التي تحكم التفاعلل اًكما يمكن تصنيف التفاعالت النووية وفق

، بينما تلعب  تشارك بضعة نكليدات فقط في التفاعل،  (Direct Reactions)المباشرة 
الت إلـى زرع أو  قد تؤدي هذه التفاعو.  بقية النكليدات في الهدف دور المراقب السلبي

التفــاعالت وهنــاك  .أخــرى فــي ســوية طبقيــةأو /مــنطــرد أحــد النكليــدات 
القذيفة مع الهدف لفتـرة تكفـي    فيها تتحدالتي ،  (Compound Reactions)المركبة

لتوزيع طاقة التفاعل على كافة النكليدات قبل أن يتم قذف جسيم في ما يشبه تبخر جزيء 
  (Resonance Reactions)الطنينـي ت التجـاوب  تفاعالكذلك هناك . من سائل حار

وفي هذه التفاعالت تشكل القذيفـة مـع    . بين الحالتين السابقتين والتي تتمثل بتفاعل يقع
  . قبل إصدار الجسيم الناتج  (Quasibound)الهدف حالة شبه مرتبطة

و   Nمع عدد نوى الهدف في واحدة السـطوح    Rيتناسب معدل حدوث التفاعل النووي
  :  Iمع معدل تدفق القذائف على هذه النوى 

R ∼ N I  



145 

 

  : σتدعى ثابتة التناسب بالمقطع العرضي للتفاعل و
R = σ N I  

المقطع العرضي للتفاعل المقدار األساس في تحديد إمكانية االستفادة من تفاعـل  ويعتبر 
ـ السـابقة  العالقة ويستدل من  .نووي معين للحصول على نتيجة مرغوبة معينة ى أن عل

ويعبر عن . تتناسب مع احتمال حدوث التفاعل مساحةالمقطع العرضي للتفاعل يعبر عن 
  : و يعادل مساحة قدرها  barnالبارن بواحدة المقطع العرضي 

1 b = 100 fm2 = 10-28 m2  
  
  تفكك اإلشعاع ●

أكثر  يعبر النشاط اإلشعاعي عن العملية التلقائية التي تتحول بها النوى المثارة إلى نوى
يرتبط النشـاط  . استقرارا، و ذلك بإصدار جسيمات طاقية أو أشعة كهرطيسية أو كالهما

النواة المستقرة ال تقوم بأي تغيير داخلي من . اإلشعاعي للنواة بسوية استقرار هذه النواة
تملك النوى المشعة ما يكفـي مـن   . تلقاء نفسها، و هذا ما يميز كافة المواد غير المشعة

قائي تصدر فيه كمية من ر لمقاومة التغيير لفترة من الزمن، تقوم بعدها بتحول تلاالستقرا
تنتقل النواة نتيجة لهذا التحول إلى نواة مشعة أخرى ، أو قد تصل إلى وضـع  الطاقة، و
غير مستقر أبداً و ) تروناتمزيج بروتونات ـ ن (الئط النووية الكثير من الخإن . مستقر
ترونات مزيج نووي من بروتونات ون  1300يملك حواليو. واةطيع االستمرار كنال يست

هـو تحـول   الحظنا سابقاً أن تفكك بيتا . ما يكفي من االستقرار ليدعى مستقر أو مشع
ويحدث هذا إذا كانت طاقـة النـواة   . ترون إلى بروتون ضمن النواة وانطالق إلكترونن

أي أن النظائر المشعة . لكتروني النواة المتولدة واإلتأكبر من مجموع طاق ZXAاألصلية 
وهذا يدل على أن النشـاط اإلشـعاعي   . ترونيهي تلك النوى التي لديها فائض ن β لـ

تكون مشعة إذا احتوت  ليس مقصوراً على العناصر الثقيلة بل يمكن للعناصر الخفيفة أن
ـ  ولجعل النوى الخفيفة مشعة ينبغي تغيير . ترونيعلى فائض ن ادة تركيبها المسـتقر بزي

ترونات، ويتحقق ذلك بتعريض النظائر المستقرة أي جسيمات مشحونة أو غيـر  كمية الن
مشحونة ذات طاقة حركية كبيرة قادرة على التغلب على القـوى الكولونيـة واجتيـاز    

عند ذلك يتغير تركيب النواة، أي تتغيـر  . الحاجز الكموني المحيط بالنواة لتنفذ إلى قلبها
ذات طاقة كافية لنشـأت نـوى    αلفا أبجسيمات  5B11نوى البور  لو قذفنا. N/Zالنسبة 
  :حسب المخطط التالي  βتا يشعاع بإصدر التي ت 6C14النظير 
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5B11  +  2He4   →   6C14  +  β-  

 N/Zبقذفها بجسيمات تجعل النسـبة   أي نوى نشيطة إشعاعياً جعلنه يمكن أوهكذا نجد 
  .متغيرة

ترونـات إلـى   حديد استقرار النـواة هـو نسـبة الن   تمن الواضح أن العامل األهم في 
تميز ) بروتونات: ترونات ن(  1:1بالنسبة للنوى األصغر، نالحظ أن نسبة . البروتونات

الحالة األكثر استقرارا، إال أن النسبة التي تميز االستقرار النووي تزداد بشكل متـدرج  
ترونات إلـى  دما تكون نسبة النعن. وى الكبيرةللن  1:1.3بزيادة العدد الذري لتصل إلى 

من النسبة التي تميز االستقرار النووي، فإنهـا  ) أصغر أو أكبر بقليل(البروتونات قريبة 
تشير عموماً إلى نوى مشعة ، أما عندما تكون النسبة مختلفة بشكل ملحوظ عن النسـبة  

يصـنف   و. المستقرة، فإنها تشير إلى خالئط نووية غير مستقرة و غير موجودة أصالً
   .(γ)وغاما  (β)وبيتا  (α)لفا أ: عي وفق أنماط التفكك اإلشعاعي النشاط اإلشعا

  :   (α)لفا أتفكك  -1

، أي فـي العناصـر المشـعة الطبيعيـة      Z>82ويحدث في الذرات المشعة الثقيلة أي 
ر تقوم فيه النواة المشعة بإصدا. وعناصر ما بعد اليورانيوم، وغالباً ما يرافقه تفكك غاما

وتعطـى  ).  2He4( نواة الهليوم التي تتألف من بروتونين و نترونين كما بينه رذرفورد 
  :معادلة التحول كما يلي

ZXA    →  Z-2YA-4   +  2He4  
  :مثال على ذلك تفكك الراديوم معطياً الرادون 

226Ra → 222Rn + 4He 

ـ  يؤدي تفكك ألفا إلى تحرير طاقة، حيث يظهـر القيـا   ي النـواة  س أن مجمـوع كتلت
 Parent)صـل جسيم ألفا أقل بنيف من كتلة النواة األو  (Daughter Nucleus)الوليدة

Nucleus) .تفسر عالقة أينشتاين(Einstein)  الشهيرةE = m c2 ؤ، و الدالة على تكاف 
، هذا الضياع في الكتلة على أنه قد تحول إلى طاقة حركية تحملها  Eوالطاقة  mالكتلة 

وهـي تعطـي    MeV 8-4بـين    αوتتراوح الطاقة الحركية لجسيمات . نواتج التفكك
نه يمكـن إيقافهـا   إطاقتها للوسط الذي تعبر فيه مسافة قصيرة جداً، ألنها ثقيلة، ولهذا ف

. لسطحية من الجلـد مترات من الهواء أو قطعة من الورق أو الطبقة ايبسهولة وبعدة سنت
  . ن طريق الرئتين أو الجهاز الهضميإذا دخلت الجسم ع اًذى كبيرأغير أنها تسبب 
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  : (β)بيتا  تفكك -2

النواة و ذلـك   تروني فينوع من التفكك بتخفيض الفائض النتقوم النواة المشعة في هذا ال
  :ترون إلى بروتون مصدرة إلكترون بتحويل ن

  + -n → p + e  نترينو مضاد  -β تفكك بيتا السالب

لفا، ولكن لديها القـدرة  أقل من طاقة جسيمات أ عادة بطاقة) بيتا(هذه الجسيمات وتصدر 
ـ ـعلى االختراق لمسافة أكبر، وتسبب حروق فهـي ذات خطـر خـارجي    . ةـاً جلدي

  .يـوداخل

  : ترون مصدرة بوزيترونالبروتوني بتحويل بروتون إلى نأو بتخفيف الفائض 

  +  +p → n + e نترينو  +β تفكك بيتا الموجب

يض الفائق البروتوني بالتقاط أحـد اإللكترونـات الذريـة    كما يمكن أن تقوم النواة بتخف
  : المحيطة بها

  + p + e- → n نترينو  ε إلتقاط إلكترون
. (Neutrino)إللكترون إصدار جسيم يدعى نترينـو يرافق تفكك بيتا الموجب و إلتقاط ا

و يحمل النترينو أ. (Antineutrino)سالب فيترافق بإصدار نترينو مضادأما تفكك بيتا ال
و النترينـو  ال يحمـل النترينـو أ  . النترينو المضاد جزءاً من الطاقة الناتجة عن التفكك

الكتلـة، ولكنهمـا يحمـالن طاقـة     ) أو ضئيلي(، وهما عديمي المضاد شحنة كهربائية
  .إندفاعو

. ثابتاً  A، مع بقاء العدد الكتلي   1±بمقدار   Nو   Zيتغير في هذه التفككات  كل من 
  :على هذه التفككاتمن األمثلة 

   + -131I → 131Xe + e نترينو مضاد
  + +25Al →  25Mg + e نترينو

  + 54Mn + e- →  54Crنترينو

، مما  Kيتم التقاط اإللكترون عادة من الطبقة اإللكترونية األقرب إلى النواة وهي الطبقة 
عة سينية، إال يؤدي إلى حدوث فراغ في هذه الطبقة، و هذا ما يؤدي عادة إلى إصدار أش

أن يعطي الفرق في الطاقة   Kأنه يمكن لإللكترون المنتقل من الطبقة األعلى إلى الطبقة 
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ذرة، وهذا ما يدعى بمفعول بين السويتين إلى إلكترون آخر يستخدم هذه الطاقة لمغادرة ال
   .  (Inner photo-effect)أو المفعول الضوئي الداخلي  (Auger Effect)أوجيه

  التفكك اإلشعاعي ـ قانون

  :خطياً مع هذا الزمن  dtيتناسب احتمال تفكك نواة مشعة في زمن قدره 
P(dt) ∼ dt  

تدعى ثابتة التناسب بثابتة ، و  P(dt) << 1ذلك في حال كان هذا الزمن صغيراً بحيث و
  : ، أي λالتفكك 

P(dt) = λ dt  
مقطع   nهذا الزمن إلى نقسم  tلحساب إحتمال استمرار النواة المشعة بعد زمن قدره 

إحتمال استمرار النواة .   P(dt) << 1يحقق الشرط   dt = t / nزمني متساوي بطول 
  : بعد مرور المقطع الزمني األول

1 – P(dt)  
  :إحتمال استمرارها بعد مرور المقطع الزمني الثانيو

[ 1 – P(dt) ]2  

  :مقطع زمني  nبعد و

[ 1 – P(dt) ]n  = ( 1 – λ dt )n  = ( 1 – λ t / n )n → e-λt  
إذا كان لدينا عند بدء قياس الزمن عدد .   dt → 0أي   ∞ → nذلك عندما ينتهي و

N0   من النوى المشعة المتطابقة ، فإن عدد النوى المشعة األكثر احتماالً بعد مضي
  :هو  tزمن قدره 

N(t) = N0  e-λt  

  .تدعى هذه العالقة بقانون التفكك اإلشعاعيو

للتفكك اإلشعاعي هو الفترة الزمنية التي ينخفض فيها عدد النوى   T1/2نصفعمر ال
  : المشعة إلى النصف أي

N(T1/2) = N0 / 2 = N0  Exp.(-λ T1/2)  
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  : عمر النصفلى العالقة بين ثابتة التفكك وبالتالي نحصل عو
Exp.(λ T1/2) = 2   λ T1/2 = ln 2  

T1/2 = ln 2 / λ = 0.693 / λ  

للنواة المشعة بأنه الفترة الزمنية الوسطية التي يستغرقها تفكك  τمر الوسطي يعرف الع
  :  t + dtإلى   tيبلغ عدد النوى التي تتفكك في الفترة الزمنية من . هذه النواة

dN = - P(dt) N(t) = - λ N(t) dt  
 بالتـالي يمكـن  و. قص عدد النوى المشعة مع الزمنحيث ترمز اإلشارة السالبة إلى تنا

فتـرات اسـتمرار النـوى المشـعة،      حساب العمر الوسطي للنواة المشعة بأخذ تكامل
  : تقسيمها على العدد اإلجمالي لهذه النوىو

τ = ( ∫ t dN )  ⁄  ( ∫ dN )  
  : لنحصل على

τ = 1 / λ   

أي أن العمر الوسطي للنواة يساوي مقلوب ثابتة التفكك، و بعد مضي هذه الفترة يتبقـى  
  .من القيمة األصلية   % e = 36.8/1شعة من المادة الم

  إلشعاعيمعدل التفكك اـ 

هو معدل التفكك اإلشعاعي في عينة مشعة ما، ويمثل   activityالنشاط اإلشعاعي 
من النوى   Nإذا توفر لدينا عدد  .المقدار اإلشعاعي األهم في قياس العينات المشعة
  : شعاعي هوالمشعة فإن معدل تفكك هذه النوى، أي نشاطها اإل
A = λ N  

  : يخضع تغير النشاط اإلشعاعي مع الزمن إذاً لقانون مماثل لقانون التفكك اإلشعاعي
A(t) = A0 Exp.(- λ t )  

. tالنشاط اإلشعاعي بعد مضي زمن قدره   A(t)النشاط اإلشعاعي عند البدء و  A0حيث
كريـل الواحـد   ب، و يكـافئ ال  Becquerel (Bq)واحدة النشاط اإلشعاعي هي البكريل
  (Curie, Ci)كما يستخدم أيضـاً الكـوري  . لثانيةنشاطاً إشعاعياً قدره تفكك واحد في ا

اإلشعاعي لغـرام  تاريخياً تم تعريف الكوري على أنه النشاط . كواحدة للنشاط اإلشعاعي
تفكـك فـي     x 1010 3.7ف اآلن على أنه يعادل لكنه معر، و -226واحد من الراديوم

  : الثانية، أي
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1 Ci = 3.7 x 1010 Bq  1 mCi = 37 MBq  1 MBq = 27 µCi  
لذلك . ال يتعلق النشاط اإلشعاعي لعينة مشعة بنوع اإلشعاع الصادر عنها أو بطاقته

شع، على سبيل فالنشاط اإلشعاعي مفيد عند مقارنة عينتين مختلفتين لنفس النظير الم
من   mCi 1أقوى من عينة نشاطها  -60من الكوبالت   mCi 10المثال عينة نشاطها

  .  -60الكوبالت

تتميز األشعة الصادرة عن النواة بمقدرتها على تأيين الذرات التي تعترض طريقها، أي 
طرد إلكترون أو أكثر من هذه الذرات، و إذا كان هذا اإللكترون يحمل طاقة كافية، فإنه 

لصادرة عن النواة باألشعة يستطيع تأيين ذرات أخرى و هكذا، و لهذا تدعى األشعة ا
  .المؤينة

بطبيعة تعترض طريقها بطاقة هذه األشعة وترتبط مقدرة األشعة على تأيين الذرات التي 
تصف . المادة التي تتعرض لإلشعاع، كون طاقة التأين تختلف من عنصر إلى آخر

مقدرة األشعة على تأين المواد، (Absorbed Dose) الجرعة اإلشعاعية الممتصة 
قيس الجرعة اإلشعاعية الممتصة طاقة التأين الممتصة في واحدة الكتلة للمادة تو
 1جول من الطاقة في   1، ويكافئ امتصاص (Gy)عرضة لإلشعاع، ووحدتها الغرايالم
  . 1Gy = 100radحيث   radمن الوحدات المستخدمة أيضاً الراد . غ من المادةلك

لكن ي ذات أعمار نصف قصيرة نسبياً، وهناك أيضاً مصادر للنشاط اإلشعاعي الطبيع
نظير و  3H (12.33 y)أو   Tيومتصر التريمن هذه العنا. يتم إنتاجها بشكل مستمر

يتشكل هذان النظيران في الغالف الجوي المحيط باألرض ، و 14C (5730 y)الكربون 
  .نتيجة لتفاعالت نووية يسببها اصطدام األشعة الكونية بالغالف الجوي

  اإلشعاعيالتفكك ـ توازن 

جنباً إلى  انتفككها يتمشعاعي، أن تشكل المادة المشعة ويتضح من سالسل التفكك اإل
في هذه الحالة ال تكفي العالقة األسية البسيطة لوصف تطور النشاط اإلشعاعي . جنب

  .بمرور الزمن

كون ، دون أن ت (Parent)من النوى المشعة للمادة األصل   N0لنفترض عند البدء عدد 
  : قد بدأت بالتشكل، أي  (Daughter)المادة الوليدة 

N1(t = 0) = N0  , N2(t = 0) = 0  
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  :يتناقص عدد النوى المشعة للمادة األصل مع الزمن وفقاً للعالقة التالية
N1(t) = N0  Exp.(- λ1 t)                                  

رور الزمن نتيجة لتفكك المادة األصل، أما عدد النوى المشعة الوليدة فيزداد من جهة بم
  :ويتناقص من جهة أخرى نتيجة لتفكك المادة الوليدة

dN2 = λ1 N1 dt – λ2 N2 dt  

  :نحصل على عدد النوى المشعة الوليدة كتابع للزمن بحل هذه المعادلة التفاضلية
N2 (t) = N0  [ λ1 ⁄  (λ2 -  λ1) ]  [ Exp.(- λ1 t) - Exp.(- λ2 t) ]              

  :و نميز نوعين من التوازن اإلشعاعي بين المادة األصل و المادة الوليدة

A ـ التوازن الدائم أو األبدي(Secular Equilibrium)  :  

و يحدث هذا التوازن عندما يكون عمر النصف للمادة األصل طويل جداً بالمقارنة مع 
،   N2الزمن مقارنة بتغير مع N1عمر النصف للمادة الوليدة، بحيث يمكن إهمال تغير 

  :و بالتالي نجد
N2 (t) = N0  ( λ1 ⁄  λ2)  [ 1 - Exp.(- λ2 t) ]  

  :نحصل على عالقة التوازن  ∞ → tعند 
λ2 N2 = λ1 N1  

  :  (4)أي بناء على تعريف النشاط اإلشعاعي، العالقة 
A2 = A1  

ادة األصل عند حدوث أي أن النشاط اإلشعاعي للمادة الوليدة يكافئ النشاط اإلشعاعي للم
  :التوازن الدائم مثل التفاعل التالي

132Te (78 h) → 132I (2.28 h) → 132Xe  
  . ساعة  12يتم بلوغ التوازن الدائم التقريبي بعد حوالي 

B ـ التوازن العابر أو اإلنتقالي(Transient Equilibrium)  :  

ف عمر النصف للمادة يحدث عندما يعادل عمر النصف للمادة األصل فقط بضع أضعاو
الوليدة قيماً ثابتة لنشاط اإلشعاعي للمادتين األصل وفي هذا التوازن ال يبلغ ا. الوليدة

  . بمرور الزمن، و لكن النوى الوليدة تتفكك فعلياً بنفس ثابتة تفكك النوى األصل
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  منابع التشعيع ●

ن تشعيع العينات من ، يمكن تأمين منابع اإلشعاع التي يمكالمطلوبتبعاً لنوع اإلشعاع 
  فهنالك عدة أنواع من منابع التشعيع. لها بغرض إجراء التحليل المطلوبخال

تستخدم من أجل التحليل  التي يمكن أن) المفاعالت، المسرعات، النظائر المشعة(
ية أو ما يعرف ، إضافة إلى المنابع النترونتعتبر مفاعالت البحوث النووية. بالتنشيط

حيث . نتاج النترونات من مختلف الطاقاتمنابع التشعيع المناسبة إلات، بمولدات النترون
ت حرارية أو فوق حرارية أو يمكن تأمين تدفقات نترونية عالية ومتنوعة سواء كان

سواء (لمفاعل النووي وتتأتي هذه النترونات بشكل عام من انشطار الوقود في ا. سريعة
هناك أنواع مختلفة من  .إلخ..ثوريوم صب أو الطبيعي أو الكان اليورانيوم المخ

سواء كان منها (واقع تشعيع مختلفة ضمن المفاعل ث التي يتوافر فيها مومفاعالت البح
ما يعرف بالقنوات الشاقولية أو المماسية أو األفقية أو مصايد النترونات أو األعمدة 

باإلعتماد على  ويتم تصميم مواقع التشعيع في مفاعالت البحوث. )نترونية الحراريةال
فمنها ما يعرف بمواقع (لية إرسالها إلى مواقع التشعيع طريقة التشعيع للعينات من حيث آ
، أو الهيدروليكية التي ا إرسال العينات بالهواء المضغوطالتشعيع النيوماتيكية التي يتم فيه

نات ضمن ، أو يدوية حيث يتم تحميل العيعينات فيها بالماء أو سوائل أخرىيتم إرسال ال
كما يمكن أن تختلف مواقع التشعيع وفقاً . )و صناديق التشعيع بالطرق اليدويةعبوات أ

فمنها ما هو مغطى بقميص . لتدفقات المتاحة في موقع التشعيعلتوزع طاقة النترونات وا
من الكادميوم لتأمين التشعيع بالنترونات فوق الحرارية أو بطبقات متعددة لتأمين التشعيع 

ونات وحيدة الطاقة كما هو الحال أيضاً في بعض األقنية المماسية أو األفقية التي بالنتر
  . يتبعها قنوات نقل النترونات ذات الطاقة المحددة كالباردة مثالً 

لنوع الجسيمات المرغوبة  ، فتختلف هي األخرى تبعاًأما منابع التشعيع بالجسيمات
جسيمات كالسيكلوترون والفان عات الفهناك المسرعات اإللكترونية ومسر. للتشعيع
تطور المسرعات و المفاعالت النووية أصبح باإلمكان اليوم تصنيع و ب. إلخ..دوغراف
نكليد مشع، تتراوح أعمارها النصف بين أجزاء من الثانية و مليارات   1000أكثر من 
ت و قد وجدت هذه النظائر المشعة الصنعية استخدامات عدة في مجاال. من السنين

  . مختلفة من الطب إلى الصناعة
  النترونات ـ 

ومـن  . يؤدي التفاعل المتسلسل إلى زيادة عدد النوى المنشطرة فترتفع استطاعة المفاعل
الواجب، عندما تبلغ استطاعة المفاعل الحد المطلوب، ان يتحول التفاعل المتسلسل مـن  
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حتـى يسـاوي    kضـاعف  ولهذا يجب إنقاص قيمة معامل الت. متزايد إلى مستقر ذاتياً
كادميوم أو البور كمـادة ماصـة   بإدخال قضيب ال kويتم إنقاص قيمة المعامل . الواحد

 kكما يمكن أن تعمل هذه المواد على إيقاف المفاعل إذا كانت قيمة العامـل  . تروناتللن
 د أن المفاعل ينتج تياراً من النترونـات تنقسـم إلـى ثـالث    وهكذا نج. قل من الواحدأ

ن التفاعالت التـي  لك أل، وذ)1انظر الشكل (  رئيسية وفقاً لطاقتها الحركية مجموعات
  . ترونات تعتمد على طاقتها بشكل كبيرتخوضها الن

  
    

  طيف النترونات كتابع لطاقاتها. 1الشكل 

تنشأ النترونات الحرارية في المهدئ و العاكس و تنخفض نسبتها  : النترونات الحرارية
بالنسبة (فوق الحرارية و السريعة كلما اقتربنا من قلب المفاعل لصالح النترونات 

أن النترونات السريعة يمكن توليدها أيضاً بشكل بعلماً ) للمفاعالت ذات القلب المتراص
 U-235غير مباشر عن طريق قذف النترونات الحرارية على صفيحة من اليورانيوم 

 eV 0.5الحرارية طاقة هي أقل من  لهذه النترونات. متوضعة عند فوهة قناة التشعيع
 –ويخضع طيف طاقة النترونات الحرارية لتوزع ماكسويل . في درجة حرارة الغرفة

تبلغ نسبة .  m/s 2200كطاقة وسطية وبسرعة محتملة تبلغ   eV0.025 بولتزمان مع 
مواقع التشعيع بالمفاعالت من النترونات  في معظم 95%ـ  90النترونات الحرارية 

ميغاواط يبلغ التدفق النتروني الحراري  1بشكل عام مفاعل باستطاعة . تصدم العينة التي
ات الحرارية بسهولة في صفيحة من ـتمتص النترون. 1x1013 n. cm-2.s-1فيه 

ع بمساحة مقطع واسعة ـن الكادميوم يتمتدى سمكها مليمتر واحد، ألـالكادميوم ال يتع

Neutron Energy (eV) 
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ي للمجال ـهي الطريقة في دراسة التوزع الطاق المتصاص النترونات الحرارية وتساعد
عناصر  ىلإكما تستطيع النترونات الحرارية تنشيط بعض المعادن وتحولها . النتروني

الحرارية تقع تحت النحاس في الجدول  تإن معظم العناصر التي تمتص النترونا. ةمشع
ميوم، األربيوم وديوم، السيريوم، النياللنثان: ناصر مثل الدوري، باإلضافة لبعض الع

بقيـة العناصر تمتلك تجـاوب في منطقـة النترونات فوق الحرارية . لنيوموالس
إن العناصر الماصة للنترونات الحرارية ال . وبالتالي تحتاج إلى طاقـة نترونات أكبر

تتأثر بالنترونـات فوق الحرارية، ولكن يمكن أن يكون هنالك تداخل، مثـال عند تحديد 
خر نتيجة هنالك تفاعل آ  27Al(n,γ)28Alمنيوم من خالل التفاعل األساسي ولتركيز األ

وبالتالي يجب التشعيع بتدفـق حراري فقط، يمكن   28Si(n,p)Al28النترونات السريعة 
أن نحصل على النترونات الحرارية باستخدام مهدأت للنترونات وبوضع العينة بعيدة عن 

  .القلب
والتي   MeV 0.5هي النترونات التي طاقتها أكبر من  : ترونات متوسطة الطاقةالن

بينما تنتج  (n, γ)، تساهم هذه النترونات بشكل محدود جداً بتفاعل تنتج عن اآلنشطار
  : أنواع أخرى من التفاعالت مثل

(n, p), (n, n'), and (n, 2n)  من النترونات  %5، تشكل النترونات السريعة نسبة
التقنية التي تستخدم النترونات السريعة بالتحليل بالتنشيط  الكلية في المفاعل، تدعى

  . (Fast neutron activation analysis, FNAA)النتروني السريع 

. keV 10وتقل عن  eV 0.5ترونات التي تزيد طاقتها على تشمل هذه المجموعة الن
تمد هذه تع .ترونات في تفاعالت إنتاج النظائر المشعةتتداخل هذه المجموعة من الن

في (Resonances) التقنية على حقيقة أن بعض العناصر تمتلك نظائر  لها تجاوب 
كليدات مقاطع عرضية عالية، ق الحرارية ، حيث تمتلك هذه النمنطقة النترونات فو

كل النترونات التي طاقتها ) تفلتر(يمكن أن تمنع    1mmشريحة من الكادميوم بسماكة 
في طيف نترونات المفاعل، نسبة ) الكادميوم cutoff تدعى طاقة( ev 0.5أقل من 

ي هي النسبة بين النشاطية من كامل الطيف النترون  (Cadmium ratio)الكادميوم 
فوق (اتجة باستخدام شريحة الكادميوم النشاطية النو) حراري و فوق حراري(للمفاعل 
ر الذي يمكن أن يمكن مقارنة  نسبة الكادميوم للعنصر المدروس مع العنص). حراري

. فوق الحرارية تترونامن المفيد استخدام التشعيع بالن يسبب التداخل لتحديد فيما إذا كان
إن النشاطية التابعة للخلفية األرضية الناتجة من طبيعة العينة  تنخفض باستخدام شريحة 
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ة عالية في العينات منيوم يسببان نشاطية خلفيوعنصري الصوديوم واألل(الكادميوم 
 ).ودقة تحديد عناصر األثر األخرىوبالتالي تنخفض حساسية  الجيولوجية والبيولوجية

نحصل على معامل من خالل النسبة بين الجذر التربيعي لنسبة الكادميوم للعنصر الذي 
عندما تنخفض قيمة النشاطية للعينة . يسبب التداخل و نسبة الكادميوم للعنصر المدروس

، كما أنه يمكن أن ي زيادة الحساسيةمكننا زيادة الوزن وبالتالتصبح أسهل في التعامل وي
  .تتحسن الحساسية نتيجة تقريب العينة من الكاشف 

ليس الكادميوم هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يستخدم في امتصاص النترونات هنالك 
لنترونات  التي يمتصها الذي يمتص النترونات التي طاقتها أعلى من ا ونالبور
ولوجية بينما يعتبر الكادميوم في حالة العينات البي ون، يمكن استخدام البورادميومالك

اً في العينات الجيولوجية وعلى العموم يتمتع الكادميوم بأفضلية حيث يمكن ناجح
  . استخدامه في جميع أنواع العينات

. keV 10ترونات التي تزيد طاقتها على تشمل هذه المجموعة الن : النترونات السريعة
هو ترونات والمادة نوع السائد من التفاعالت بين النن الإضمن هذا المدى من الطاقة ف
ارتداد نواة ذرة المادة المعرضة لإلشعاع وهذا يحدث  التصادم المرن والتي ينتج عنه

تستخدم هذه التقنية في تحديد عدد محدود من العناصر التي ليس  .غالباً في المواد الخفيفة
النترونات الحرارية والتي يمكن أن تستخدم  حيث ال يمكن استخدام)  n, γ( لها تفاعل

إن المقطع العرضي في النترونات  .(n, 2n) , (n, α) , (n, p)التفاعالت التالية  أحد
وبالتالي يكون حد الكشف من مرتبة  النترونات الحرارية السريعة هو أقل منه في

  . مات في النترونات الحراريةغرامات بالمقارنة مع الميكروغرايالمل

  الجسيمات المشحونةـ 

 (Prompt gamma rays) أو الفورية تعتمد هذه التقنية على تحديد أشعة غاما اآلنية
، تطبق هذه الطريقة بشكل  )العينة(عل الجسيمات المشحونة مع الهدف التي تنتج تفا

الكربون، : مثل  العناصر الخفيفةفي تحديد  ةواسع في التطبيقات الصناعية خاص
الفلور في المعادن وأنصاف النواقل كما يمكن تطبيقها لتحديد بقية نتروجين، أكسجين و

العناصر في المعادن وأنصاف النواقل، ال تطبق في العينات وذلك بسبب الحرارة العالية 
يستخدم (الخالء وحتى لو استخدم الهليوم تحت  C°600حيث تتجاوز درجة الحرارة 

  .  C°250تبقى درجة الحرارة أكبر من ) جة الحرارةلتخفيض در
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  أشعة غاماـ 

الكربون، نتروجين، : العناصر الخفيفة مثلتستخدم هذه الطريقة من أجل تحديد بعض 
الفلور، حيث تطبق بشكل بسيط وذلك بسبب انخفاض حساسية التحليل نتيجة أكسجين و

أن تطبق هذه التقنية في األماكن  يمكن. المقاطع العرضية الصغيرة للتفاعالت الفوتونية
التي تحتوي كميات ، حيث تستخدم بشكل جيد في العينات INAAالتي تستخدم فيها 

  .، الكادميوم والصوديومكبيرة من اليود

إال أن أشعة غاما . ال يصادف بين المواد المشعة الطبيعية نواة تطلق أشعة غاما فقط
نه في التحوالت اإلشعاعية يكون إشعاع غاما ألفا وبيتا، أي أما تصاحب تحوالت  غالباً
تنتقل النواة المثارة  عندمارر أشعة غاما من النوى المثارة تتح. عن عملية ثانوية اًناتج

إلى سوية نووية أكثر استقرارا مصدرة الفرق في الطاقة بين السويتين كأشعة كهر 
يبقى العدد الكتلي وشحنة مغنطيسية، ال يتغير تركيب النوى أثناء انطالق أشعة غاما، ف

  .النواة على حالهما
(Z,A)* → (Z,A) + γ  

، المستخدمة في التصوير Xه ألشعة ـا هي إشعاع كهرطيسي مشابـة غامـوأشع
شد أوهي . رةـالطبي، لكنها ذات طاقة عالية وتتميز بقدرتها على االختراق لمسافات كبي

كبيرة إذا تعرض لها اإلنسان  ات اختراقاً واألخطار الناجمة عنهاـأنواع اإلشعاع
  . مباشرة

 .9s-10عمر النصف لهذا التفكك عادة أقل من كك غاما عادة بالسرعة، إذ يبلغ يمتاز تف
عمر النصف في هذه يكون زمن التفكك طويل نسبياً، وقد يصل  في بعض الحاالت

 Isomeric)تعرف هذه االنتقاالت باالنتقاالت األيزوميرية. الحاالت إلى ساعات أو أيام

Transition)ية األيزوميرية أو تدعى السوية المثارة للنواة في هذه الحالة بالسو، و
لعدد ا، بينما يرمز  99mTcمثل   mيرمز لهذه السوية عادة بمؤشر علوي باأليزومير، و

  : 99Tcللسوية المستقرة مثل 
99mTc → 99Tc + γ (141 keV)           T1/2 = 6.0 h 

د ـة عن االنتقال األيزوميري إلى طرد أحـت تؤدي الطاقة الناتجاالـفي بعض الح
الب ـرة باالنقـى هذه الظاهـتدعارج الذرة، وـات الذرية خـاإللكترون
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تشكل بديالً إلصدار غاما، كما يؤدي حدوث و (Internal Conversion, IC)الداخلي
. و إلكترون أوجيهشاغر نتيجة طرد أحد اإللكترونات الذرية إلى إصدار أشعة سينية أ

  : مثال على االنقالب الداخلي
99mTc → 99Tc + IC e-  (119 keV) 

. لعمر النصف للتفكك األيزوميري المقابلر النصف لالنقالب الداخلي مطابق عمبالطبع 
لكن يتم ، و Zأو  Nهذا التفكك مختلف تماماً عن تفكك بيتا، إذ ال يحدث أي تغير في 

ن الذرةتأي.  

  

  تحليل بالتنشيط النترونيمبدأ ال ●

 Hevesyمن قبل العالمين  1936استخدمت تقنية التحليل بالتنشيط النتروني أوالً عام 
ثم استخدمها العالمان . تريومييوم في عينات اإلوسسبريية الدلتحديد كم Lavyو

Seaborg وLivingood  لتحديد كمية الغاليوم في الحديد باستخدام  1938في عام
تعتبر تقنية التحليل بالتنشيط النتروني واحدة من . كجسيمات لتشعيع العينةلبروتونات ا

فقد ساهمت هذه التقنية في شتى . األخيرةأهم أدوات البحث خالل السنوات العشرين 
. لخإ…فروع العلوم مثل الطب والبيولوجيا واآلثار والبيئة وعلم الجرائم والجيولوجيا 

عناصرها نشطة يلها في المفاعل فتصبح غالبية حيث يتم تشعيع العينة المراد تحل
بالمقارنة مع (ا يمكن من خالله لعناصر النشطة طيفاً من أشعة غامتصدر ا. إشعاعياً

نظر الشكل أ( معرفة هوية وتركيز العنصر في العينة المجهولة) عنصر معروف الطيف
لعنصري لمكونات للتحليل ا وبهذا تعتبر تقنية التحليل بالتنشيط النتروني وسيلة. )2

 ويستفاد من هذه التقنية في معرفة التراكيز المنخفضة جداً والتي هي من مرتبة. العينة
كما يمكن من خاللها معرفة التركيز العنصري . جزء من مليون وحتى جزء من بليون

لحاجة إلى عمليات لعناصر األثر في العينات دون الحاجة إلى إتالف العينة ودون ا
ية وبما أنها أحد أهم طرائق التحليل بالتنشيط وأكثرها حساسية في عمل. دةكيميائية معق

، فهي تستخدم لتحليل معظم عناصر الجدول الدوري التحديد الكمي لتركيز العناصر
  .تقريباً 
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  طيف أشعة غاما لعدد من العناصر المتوافرة في العينة. 2الشكل 

إلى عدة أنواع تبعـاً لنـوع اإلشـعاع    يمكن تصنيف طرائق التحليل بالتنشيط النتروني 
  :من هذه الطرائق . المستخدم أو وفق إجراءات التحليل بشكل عام 

  thermal (TINAA)التحليل المباشر بالتنشيط بالنترونات الحرارية  •
  epithermal (EINAA)التحليل المباشر بالتنشيط بالنترونات فوق الحرارية  •
  pre concentrated (PNAA) يز العناصرشيط المسبق بزيادة تركالتحليل بالتن •
  Radiochemical (RNAA)التحليل بالتنشيط الملحق بعملية فصل كيميائي  •
  cyclic (CNAA)التحليل بالتنشيط النتروني المتكرر  •
 promptروني باسـتخدام أشـعة غامـا الفوريـة    التحليل المباشر بالتنشيط النت •

(PGNAA)  
  :روني مراحل أهمها وتتضمن طريقة التحليل بالتنشيط النت
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  )تحضير العينة(معالجة العينة قبل التشعيع  •
  )فق شروط مناسبة للعناصر المدروسةو(تشعيع العينة والعينة العيارية  •
  معالجة العينة والعينة العيارية بعد التشعيع •
ـ كشف وقيـاس طيـف اإل  ( العياريةتحليل العينة والعينة  • عاع الصـادر عـن   ش

  )العناصر
 .اصر المرغوبة في العينة المدروسة أو هوية العنيتم تحديد تركيز  •

 
  مميزات التحليل بالتنشيط النتروني

 تتمتع  بحساسة عالية  وانتقائية لحوالي ثلثي عناصر الجدول الدوري .1
 (Au, TA, Lu, Tb, Sb, CS, LA, Sm, Eu,……) 

 والتداخالت في معظـم الحـاالت    (Matrix)يمكن إهمال تأثير طبيعة العينة .2
(Matrix and interference effects) 

عاليتين فمثالً في عينـات   (Precision and accuracy)تمتاز بدقة وصحة  .3
حيـث الخطـأ   % 1التربة التي حللت ألكثر من خمس سنوات تصل الدقة إلى 

1std لعناصر ل :Na, Sc, Fe, Co, La, Sm, Eu     بينما تصل الدقـة إلـى
  .…Ce, Yb, Hfلعناصر مثل % 3

، تحلل العينة في معظم األحيان لمعالجات معقدة للعينة المراد تحليلهاتحتاج ال  .4
 )ال تحتاج إلى معالجات قبل التشعيع(كما ترد 

 (mg 10-1)يمكن تشعيع عينة بوزن  صغير جداً  .5
 عدد كبير من العينات دفعة واحدة يمكن تشعيع .6
 أي تأثير للشاهد والتلوث ال يوجد .7
يمكن بشكل روتيني  .(Multi elements analysis)تحليل متعدد العناصر  .8

 )تربة،رسوبيات( عنصر في العينة  40-30 تحليل
 . Non-destructive ) إتالفيةطريقة ال (  .9

 
  مساوئ التحليل بالتنشيط النتروني

 ع نتروني عالي الشدة مثل المفاعلتحتاج لوجود منب .1

 التعرض اإلشعاعي للعاملين .2
عي للعناصر، عملياً يلزمنا لتفكك اإلشعاطريقة بطيئة نسبياً ألنها تعتمد على ا .3

من بداية التحليل وحتى نهايته للعناصر ذات عمر النصف  حوالي ستة أسابيع
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للنكليدات متوسطة الطويل، بينما ينجز العمل بفترة أقصر بكثير بالنسبة 
 وقصيرة العمر

 (Pb)هنالك بعض العناصر المهمة ال يمكن تحديدها أو تحدد بصعوبة  .4

الفوائد التي كانت تتميز بها هذه الطريقة أصبحت أفضل في  هنالك بعض .5
  . بعض الطرق أألخرى

قصـيرة نسـبياً   ال أعمـار النصـف  كليدات ذات يـد الندم التشعيع القصير لتحدـيستخ
(60sec-hours)   الشـروط   حيث تعتمد على تشعيع العينات والعينات العياريـة بـنفس

وبشكل متسلسـل،   كُل على حدة) الهندسيزمن تشعيع، زمن تفكك، زمن قياس والبعد (
كي ال يحـدث  يجب جمع طيف العينة بعد التشعيع في أقصر فترة زمنية ممكنة،  وذلك ل

ومن جهة أخرى حتى ال تتالشى أطول من جهة  عمركليدات ذات أنصاف تداخل مع الن
القصير، من الضروري إجراء بعض التصحيحات المتعلقة  عمر النصفكليدات ذات الن
 .   من التفكك أثناء القياسبز

المتوسـطة والطويلـة    النصـف  كليدات ذات أعمـار تخدم التشعيع الطويل لتحديد النيس
(hours–years) تعتمد هذه التقنية على تشعيع العينات المدروسة والعيارية مع بعضها ،

 هو الفتـرة ( زمن التبريد األخذ باإلعتباريجب . عض في نفس الكبسولة بشكل متزامنالب
تشعع العينات لفترة من أسبوع ). الزمنية من نهاية زمن التشعيع وحتى بدء زمن القياس

 4-2ومن ثم تتـرك لمـدة    1x1012 n.cm-2.s-1حتى أسبوعين بتدفق نتروني أعظمي 

days )طويل(وتقاس ومن ثم يعاد قياسها بعد حوالي أربعة أسابيع ) متوسط.(  

 Cyclic Neutron Activation)تكـرر تحليـل بالتنشـيط النترونـي الم   ويستخدم ال

Analysis) 60   نصف قصير جداً أقل من عمربكليدات التي تتمتع لتحديد النsecمثل :
77mSe (17.5 sec, 162 kev), 20F(10 sec, 1623 kev), 46mSc(20s,142keV), 

110Ag(24.05sec, 658), .  

تشعع ( رة بنفس الشروط، تعتمد هذه الطريقة على تشعيع العينة وقياسها عدة مرات متكر
جمـع   يتم.......) العينة، تقاس بواسطة كاشف غاما، تعود إلى المفاعل للتشعيع، تقاس 

تم إضافة الطيف الجديد فوق الطيف السابق وهكـذا حتـى   الطيف بشكل تراكمي حيث ت
. وبالتالي سوف تتحسن الحساسية والدقة مقبولوبخطأ إحصائي  جيدنحصل على طيف 

يدات قصيرة العمر بزمن قصير جداً وبالتالي لكطية إلى حد اإلشباع بالنسبة للنتصل النشا
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الشيء الوحيد الذي تعاني منه هذه . (sec 60 <)لتشعيعها لفترات زمنية طوية  ةال حاج
الطريقة هو زياد النشاطية عندما تحتوي العينة على عناصر أنصاف أعمارهـا أعلـى   

  .    مدروسةبكثير من أنصاف أعمار العناصر ال
 Pseudo-Cyclic (Cumulativeأما التحليل بالتنشـيط النترونـي شـبه المتكـرر     

Neutron Activation Analysis)    فيستخدم للتغلب على نشاطية الخلفيـة األرضـية
أعمـار  كليدات ذات ي بعض العينات التي تحتوي على نالناتجة  عن التشعيع المتكرر ف

يمكـن   .(.Na, Cl, Br…….etc)ات المدروسة كليدنصف أطول من أعمار نصف الن
استخدام طريقة التشعيع شبه المتكرر والتي تعتمد على ترك العينة لفترة تبريد أطول بين 

اف بشكل تراكمي تحـت نفـس الشـروط    ، تجمع األطي(2days-1~)دورات التشعيع 
مقارنـة  ف منفرد يطوأخير يعامل الطيف النهائي ك) ، تبريد، قياس و بعد هندسيتشعيع(

  .مع العينة العيارية التي يطبق عليها نفس الشروط
حسن تعمل هذه التقنية على تحسين حساسية تحديد العنصر وحد الكشف حيث تؤدي إلى ت

تشـعيع   تكمن فـي الفائدة األساسية من هذه الطريقة  .مرات 4الخطأ اإلحصائي بعامل 
الية ، كما أنه يمكن معاملـة  وزن أكبر من العينة حتى لو كانت تحتوي نواتج بنشاطية ع

  ). تشعع وتقاس بشكل متسلسل( المكررات كسلسلة من العينات غير المرتبطة

 Radiochemical)وهناك التحليل بالتنشيط النتروني المرافق بعمليات الفصل الكيميائي 

Neutron Activation Analysis, RNAA)    والذي يستخدم عندما يكـون تركيـز
يمكن تطبيق الطريقة  ال و ppbمرتبة  جزء من جزء من البليون العنصر المطلوب من 

التقليدية هنا، تعتمد هذه الطريقة على فصل العنصر المراد تحليله وقياس طيف غاما له، 
حيث تؤدي عمليات الفصل إلى حذف التداخالت وتخفيض قـيم التعـداد تحـت القمـة     

  .شف بشكل واضحالضوئية للخلفية األرضية، وتحسن هذه الطريقة حد الك
تتكون الخطوات األساسية في التحليل بالتنشيط المرافق بالفصل الكيميائي من الخطوات 

  :التالية 
أو األثر  (Carrier) ، التشعيع النتروني، إضافة الحاملةالعياري العينةتحضير العينات و

، س العينـات المشع أوكليهما معاً، هضم العينة والحامل، الفصل الكيميائي اإلشعاعي، قيا
  .                                                            تحديد المردود و حساب النتائج 

  :تروني على المعادلة العامة التالية د كافة طرق التحليل بالتنشيط النتعتمو
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A0  =  ϕ . σ . ω . θ . N(av) . ( 1- exp(-λti)) / M 

  : حيث 

A0 ثانية \ية للعينة بعد التشعيع وتقاس بـ تفككتمثل النشاطية اإلشعاع.  
ϕ 2سم .ثانية /تمثل التدفق النتروني ويقاس بـ نترون .  
σ  2من الـسم (24–10)تمثل المقطع الفعال ويقاس بالبارن ويساوي.  
ω  غ(تمثل وزن العينة. (  
θ  تمثل الوفرة الطبيعية للعنصر المراد تحليله في العينة. (%)  

N(av)  6.023فوغادرو ويساوي أتمثل عدد x 1023 atom/mol   .  
M  غ(تمثل الوزن الجزيئي لمادة الهدف.(  
λ  تمثل ثابتة التفكك.  
ti  الثانية(تمثل زمن التشعيع.(  

وزمن القياس ) تفكك غير المرغوب بوجوده(تقاس النشاطية اإلشعاعية بعد زمن تبريد 
  :بالعالقة التالية 

A  =  A0 . exp (-λtd)  
td ثانية(ل زمن التفكك تمث.(  

فاءة قيـاس  ساسي بل لكل كاشف ك تعطى تعداد التفكك االشعاعي األن الكواشف الأغير 
ن معدل التعداد الكلي يعطـى  إصدار العام للنظير ولهذا فشعاع غاما نسبة من اإلإولكل 

  : كما يلي 
C  =  γ . ε . A . ( 1- exp(-λtc)) / λ  

tc   ثانية(تمثل زمن التعداد.(  
  
  طرائق قياس اإلشعاع وأجهزة القياس ●

ولهذا يمكن النظـر  . ا من العمليات الذرية أو النوويةكما أشرنا من قبل فاإلشعاع ينشأ إم
إشـعاع الجسـيمات المشـحونة    : تين إلى أربعة أنواع من اإلشعاع يتم تصنيفها في فئ

ـ كاإللكترونات السريعة سواء كانت موجبة أو سال( ) حونة الثقيلـة بة ، والجسيمات المش
. )السريعةسية والنترونات سواء الحرارية أو كاألشعة الكهرطي(اإلشعاع غير المشحون و
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اآلثار الرئيسية التـي تحـدثها   و. اإلشعاع تبعاً لنوع اإلشعاع ذاتهوتختلف طرائق قياس 
هـذه   اإلشعاعات النووية أو الذرية والتي يجري االعتماد عليهـا فـي الكشـف عـن    

تأيين الغازات و توليد الضوء في بعـض المـواد الوماضـة    : اسها هي وقي اإلشعاعات
(Scintillates)، ن تحصل في المواد الصلبة والتفـاعالت  ألتغيرات التي يمكن إضافة ل

ف علـى  وبالتالي يمكن التعـر  .توليد الحرارة وكذلك الكيميائية التي تسببها اإلشعاعات 
اإلشـعاع  إن اكثر كواشف  .فا، وبيتا، وغاماق لقياس اإلشعاع من األنماط ألثالث طرائ
  :شيوعاً هي 

ستعمل لقياس ت و. بسيطة جداً وقابلة للحملكواشف وهي  :مولر -غايغركاشف  -1
عـن  كبيرة بشكل يسـمح باالسـتغناء   و تكون سعة النبضة  γو  βو  αأشعة 

  . النبضات  ترسل النبضات إلى مسجلثم . في بعض األحيانالمضخمات 
كثر الكواشف شيوعاً وتستعمل للكشف عن كافـة أنـواع   أوهي : حجرة التأين  -2

وتعتمد على تأين الغاز الموجود ضـمن صـفيحتين   . منها  األشعة حتى الكونية
اد يزدمع غاز حجرة التأين ااألشعة حيث يتم جراء تفاعل ). مسريين كهربائيين(

على معـدل   كهربائي تعتمد شدته تيارونشوء عدد األزواج اإللكترونية المتولدة 
  .التفاعل 

ترونات وكـذلك  لتسجيل الجسيمات المشحونة والن الذي يستخدم :ي العداد التناسب -3
ن األولي يتم داخـل  ن تضخيم التأيأويمتاز ب. اقية و المنابع المشعةالط األطياف
  .العداد 

. ويستخدم لقياس مختلف أنواع األشعة حسب نوعية البلـورة  : العداد الوميضي -4
قياس التيار الذي يتناسب مع معدل الطاقة التـي  لعداد الوميضي هو اعمل مبدأ و
تتناسب هذه الطاقة مـع الطاقـة   و .تحول إلى ضوء في البلورة الوماضة للعدادت

تعتمد جميع أنواع الكواشف الوميضـية علـى   و. الكلية الممتصة من قبل البلورة
المحلل متعدد القنوات اإللكترونيات التي البد من استخدامها في أنظمة متعددة من 

ـ  يحتـوي المضـاعف   . األخـرى  هوكذلك أنبوبة المضاعف الضوئي وملحقات
يـوزع  . رتب عل التواليتت وداتعلى عدد من المساري تسمى دي الكهرضوئي

تسرع اإللكترونـات  . اتدعلى الديو والمصعد المهبطالجهد العالي المطبق بين 
يقتلع منه عدد مـن اإللكترونـات،   المنبعثة من الكاثود لتصطدم بالديود األول ف

دم مع ديود ثاني فيزداد عدد اإللكترونات بالعامل ـدورها لتصطـوالتي تسرع ب
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k = σ n  يتوقف على مادة الديودات وعددهاالذي  وهو يسمى معامل التضخيم، 
مادة البلـورة األساسـية مـادة    يضاف لو. 107-105وتكون قيمته عادة ما بين 

ويفضـل أن تكـون مجموعـة    . عليهـا الواردة لألشعة  منشطة لزيادة التحسس
مفصولة عن بقية جهاز ) البلورة الوماضة وأنبوبة المضاعف الضوئي(التحسس 
الصادرة عن تفكك الراديـوم   αلقياس أشعة   ZnS(Ag)تستعمل بلورة . القياس

) 3أنظـر الشـكل   ( HPGeأو  Ge(Li)و  NaI(Tl) اتإلى رادون أما بلـور 
 .  γأشعة م لقياس بشكل عا فتستعمل

  
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مخطط كاشف نصف ناقل مصنوع من الجرمانيوم عالي النقاوة. 3الشكل 
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  طرائق الحساب والتحليل اإلحصائي وضبط جودة النتائج ●

    (Absolute Activation Analysis)الطريقة المطلقة ـ 1

، أو عندما اكيز التقريبية للعناصرحديد الترتستخدم طريقة التحديد المطلق كوسيلة أولية لت
وهي طريقة ال تخلو .  غاية في الصعوبة (Standard)تكون عملية تأمين عينة معيارية 

يعتمد التحليـل علـى اعتبـار أن     .من بعض األخطاء في الدقة مقارنة بالطرق الالحقة
، تحسب كميـة   A0وفة ، فبعد حساب النشاط اإلشعاعيشروط التشعيع متجانسة ومعر

  العالقة المادة من 
)1......()exp(- )) exp(--(1  p      AMW ttN diA

λλεθφσ=  

  :حيث أن 
 W   : وزن العنصر المراد قياسه  
   A : النوى الناتجة ) النشاط اإلشعاعي(فعاليةdps  تفكك بالثانية.  

M    :المدروس  رالوزن الذري للعنص.  s   :  المقطع العرضي الفعال للتفاعل النووي( 1b = 10-24 cm-2 )  
φ    : التدفق النتروني  ويعبر عنه بواحدةn. cm-2. s-1    
θ    : الهدف( الوفرة النظيرية في نوى الحاجز(  

:NA   6.02عدد أفوجادروx1023  
ε     : الكفاءة( مردود الكاشف(  
P     :نسبة تفرع خط غاما  
ti وtd  :يع والتبريد على الترتيب زمن التشع  
λ  :   ثابتة التفككλ = 0.693 T1

2  
ى عدم الثقة في بق، يس كمية معلومة من العنصر المحللمعدل التفاعل بقيا وبعد تقدير

 أن سيماال عمر النصفكليدات قصيرة وخصوصاً في حاالت الن اًهذه الطريقة عالي
ضمن المنبع، ويقاس التدفق النتروني  انف النترونات قد يتغيرالتدفق النتروني وطي
، أي بعبارة أخرى يجب تحديد اط اإلشعاعي لطبقة رقيقة من معدنبتشعيع وقياس النش

  .تجريبياً (1)كافة الحدود المذكورة في العالقة 
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    (Single Comparator Method)طريقة المقارنة المفردة  ـ 2

وتقوم على أساس مقارنة النشاطية اإلشـعاعية للعنصـر   . عاًوهي الطريقة األكثر شيو
إن الطريقـة   .وزن محدد مسـبقاً وبدقـة    ذاتالمدروس مع تلك العائدة لعينة معيارية 

 1رقـم   ةكل الثوابت الموجودة في المعادلالمطلقة صعبة جداً وغير دقيقة حيث تتطلب 
فق بقياس النشاط اإلشعاعي لرقاقة يمكن مراقبة التد. التدفق النتروني بشكل مستمرتحديد 

معدنية ومقارنة هذه القيمة مع قيمة متوقعة من تدفق معين وبالتالي يحصل على عامـل  
ـ  تصحيح ، أي في هذه الطريقة ال يكون هنال مـن   ىك تدخل للتدفق النتروني ألنـه يلغ

  : المعادلة وبقية الثوابت فيكون

)........(2.
)))exp(exp((1

)))exp(exp((1p     M W

ttC
tt

W d*i******

di
*

λλεσθ

λλεσθ

−−−

−−−
=

∗
pM

C

  
  قة المعدنية العياريةتدل على معطيات الرقا *

  :لناتج التشعيع بالعالقة التالية  النوعي يعرف النشاط اإلشعاعي
....(3)....................)exp(- )) exp(--W(1C ttA diSP λλ=  

  :ن النوعيتين للعنصر المعني والرقاقةيوبالتالي تكون نسبة الفعاليت

)........(4....................
   A

p      

p
A

A
A

*** *

*

*
SP

SP

εσθ
εσθ

=  

.......(5)...............................k
A

A
*SP

SP =
  

رب الفعالية النوعية للرقاقة وهكذا يمكن حساب الفعالية النوعية للعنصر المدروس بض
مسافة معينة من الكاشف  ىصحيحة من أجل عينة مثبتة عل kن قيم الثابت إ، kبالعامل 
εن النسبة فإوهكذا  ε *  كما أن قيمة الثابت . خرآ إلىتبقى ثابتة من قياسk  صحيحة

األخذ بعين  استخدم أكثر من موقع تشعيع فيجب وإذا، من أجل موقع تشعيع فردي
االعتبار المقطع الفعال للنترونات فوق الحرارية وبالتالي تكون الفعالية النوعية مساوية 

  :إلى
 ......(6)..........M) I+ (  p  epiththSP  A φφσθε=  

.......(7)...........
) + (   A

) I ( p      
k *

epi
**

th
*th

*** *
epi  th th*

I  p

A

φφσεσθ

φφσεσθ +
=

  



167 

 

عامل يدعى  إلىم هذا العامل يعمk0    يعرف بـ :  

.......(8).....................
    A

 p    

 p
 Ak *

th

* *
th

*

0

σθ
σθ

= 

thφ  :التدفق النتروني الحراري و epiφ التدفق النتروني فوق الحراري  
thσ :و  المقطع الفعال للتفاعل مع النترونات الحراريةσ epi    للتفاعل مـع النترونـات

  .فوق الحرارية

I    : التكامل الطنيني للمقطع الفعال.  

  .ويكون هذا العامل ثابتاً بغض النظر عن موقع التشعيع 

  :ز العنصر في العينة بالعالقة يعطى تركي

[ ] ...(9)...........
F
F.1.

W
.SDZCX

*

0

*
0

0

*

* Q

Q

K

W

ZDSC ε
ε

+
+

=
∗∗∗  

نسبة التدفق النتروني الحراري :    Fكتلة العينة ،: Wمعدل التعداد ، :   Cحيث أن 
  .فوق الحراري  إلى

S = (1-exp(-λti),     D = exp(-λtd),  tt coucou))exp((1Z λλ−−=  

Q0  :المقطع الفعال الحراري إلىسبة التكامل الطنيني ن.  
ε   : كفاءة الكاشف  

  الطريقة النسبية  ـ 3

تحضـير  المرجعية،  العينات العياريةمقارنة العينات المدروسة ب تعتمد هذه الطريقة على
والعينات المراد دراستها وتشعع وتبرد وتقاس تحـت نفـس    المرجعية العينات العيارية

  الشروط 
(10)..........)exp(- )) exp(--(1A   p M ttCW di(SA)(SA) N λλθφσε=  

....(11)..........)exp(- )) exp(--(1A   p M ttCW di(ST)(ST) N λλθφσε=  
  العينة العيارية المرجعية STتعني العينة المدروسة و   SAحيث أن 

  : ن النسبة بين كمية العنصر في العينة المدروسة والعينة العيارية تساويإوهكذا ف
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(12) ....................... 
C
C

W
W

(ST)

(SA)

(ST)

(SA) =  

ي التحليل بالتنشـيط  فن العالقة األخيرة  هي الصيغة األساسية الخاصة للطريقة النسبية إ
هذه الطريقة فضالُ على أنها تلغي األخطاء الناتجـة عـن بعـض الثوابـت     النتروني و

المستخدمة في الطريقة المطلقة فهي طريقة سهلة وبسيطة وتستخدم بشكل واسع من قبل 
  .بالتنشيط النتروني  مستخدمي التحليل

  
  النترونيطرائق خاصة بالتحليل بالتنشيط  ●

المهمـة  و ة الحساسةإتالفيني من الطرق التحليلية الالّة التحليل بالتنشيط النتروتعتبر تقني
والمستخدمة ألغراض التحليل الكيفي والكمي لتحديد التركيـب   التحليلية جداً في الكيمياء

تعتمد هذه الطريقة  .اصر األثر في معظم أنواع العيناتللعناصر األساسية وعن العنصري
مفاعـل، منبـع   ( ووية في ذرات العينة نتيجة تصادم النترونـات على إحداث تفاعالت ن

كليدات مشعة والتي تؤدي بـدورها  حيث تؤدي إلى تشكيل ن مع العينة )لخإ.....نتروني 
تقنية التحليـل  ستخدم ت. إلى إصدار اإلشعاعات التي يمكن قياسها بواسطة كواشف غاما

يفـي والكمـي لتحديـد التركيـب     ألغراض التحليل الك بشكل واسع  التنشيط النترونيب
، حيث تعتبر هذه الطريقـة   )أثر(صغير جداً  وبتركيزالعنصري لمختلف أنواع العينات 

يـتم تحديـد العناصـر    . من الطرق التحليلية المرجعية مقارنة بتقنيات التحليل األخرى
ثة عن هـذه العينـة  بعـد    الموجودة في العينة من خالل تحديد طيف أشعة غاما المنبع

حسب تركيز العناصر الموجودة في العينة من قيـاس شـدة   ي، و)تحليل كيفي(شعيعها ت
عتبـر تقانـة   ت ).تحليل كمـي ( النشاط اإلشعاعي ألنها تتناسب مع كمية العنصر الهدف
. المراد تحليلهـا  ترونات مع الموادالتحليل بالتنشيط النتروني إحدى تطبيقات تفاعالت الن

 مثارةرية التي تعمل على تنشيط النوى وتحويلها إلى نوى ترونات الحراحيث تستخدم الن
تفقد طاقة التهيج مصدرة أشعة غاما، تعمل الكواشف اإلشعاعية على تسـجيلها  ) نظير(

 .وبالتالي معرفة نوعية وتركيز النظير المتشكل أي المادة األساسـية المـراد تحليلهـا   
 & Hevesyن قبـل العـالمين   م 1936اكتشفت طريقة التحليل بالتنشيط النتروني عام 

Levi   نشاطية  ذاتأن العينات التي تحتوي بعض عناصر األثر أصبحت عندما اكتشفوا
  .عالية عند تعرضها للنترونات
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كما أنها  تين لمعظم العناصرالعاليوالدقة  تمتاز تقنية التحليل بالتنشيط النتروني بالحساسية
كبيرة من  ما أنها تعطي تحليل مجموعةال تحتاج لمعالجات معقدة للعينة المحللة، ك

، علغير أنها تحتاج لوجود منبع نتروني عالي الشدة مثل المفا التحليل العناصر في نفس
يد العناصر الموجودة ومن خالل تحديد أشعة غاما المنبعثة عن العينة المدروسة يتم تحد

ناسب مع كمية ، و من قياس شدة النشاط اإلشعاعي الذي يت)تحليل كيفي(في العينة 
  ).تحليل كمي( العنصر الهدف يتم حساب تراكيز العناصر الموجودة في العينة  

  حساسية تقانة التحليل بالتنشيط النتروني لبعض العناصر. 1الجدول 

  الحساسية العناصر
Dy, Eu 0.1 ppb 
In, Lu, Mn 0.1 ppb – 1 ppb 
Au, Ho, Ir, Re, Sm, W 1 ppb – 10 ppb 
Ag, Ar, As, Br, Cl, Co, Cs, Cu, Er, Ga, Hf, I, 
La, Sb, Sc, Se, Ta, Tb, Th, Tm, U, V, Yb 10 ppb – 100 ppb 

Al, Ba, Cd, Ce, Cr, Hg, Kr, Gd, Ge, Mo, Na, 
Nd, Ni, Os, Pd, Rb, Rh, Ru, Sr, Te, Zn, Zr 100 ppb – 1 ppm 

Ca, K, Mg, P, Pt, Si, Sn, Ti, Tl, Xe, Y 1ppm – 10 ppm 
F, Fe, Nb, Ne 10ppm – 10 ppm 
 S 1000 ppm 

  التنشيط بالنترونات السريعة ـ

لتحليل العناصر الخفيفة مثل األكسجين واآلزوت  تستخدم هذه التقانة بشكل رئيس
ذي ال (n,γ)ونظراً لصعوبة تحليل هذه العناصر جراء التفاعل . والسليكون في العينات

يستعاض عن ذلك باستخدام التفاعالت التي  ، فإنهيستفيد من النترونات الحرارية
ويمكن استخدام .  (n,2n)أو  (n,α)أو  (n,p)تتحرض بالنترونات السريعة من النمط 

ت البحوث النووية أو استخدام فرة في مواقع التشعيع في مفاعالالنترونات السريعة المتو
بما أن المقاطع و. أو حتى المسرعات MeV 14مولدات النترونات السريعة ذات الطاقة 

رنة بتفاعالت العرضية لتفاعالت النترونات السريعة عادة ما تكون أصغر منها مقا
، فإن حدود الكشف عن العناصر باستخدام هذه التقانة من التحليل النترونات الحرارية

. الميكروغرام للنترونات الحرارية تكون من مرتبة الملي غرام مقارنة بها وتبلغ مرتبة
، فإن هذه التقانة تصبح مرغوبة في حال لم يكن من الممكن تحليل العناصر وبرغم ذلك

  . بالنترونات الحرارية 
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ليكون بالنترونات السريعة الكشف عن األكسجين واآلزوت والسمن أهم تطبيقات التحليل 
والتي لها  28Si(n,p)28Alو 14N(n,2n)13Nو  16O(n,p)16N: تبعاً للتفاعالت التالية 

لمثال، ونظراً على سبيل ا. بار على التوالي 230و 7و 39لعرضية التالية المقاطع ا
ميكروبار، تعتبر تقانة التحليل بالنترونات السريعة  10كسجين هو لكون حد الكشف لأل

كسجين في الفحم وبودرة الحديد ونترات ديد األمن الطرائق السريعة والدقيقة في تح
قصير  16Nونظراً لكون عمر النصف لآلزوت . المعادن والصخور وخالئط النيوبيوم 

حيث يتم . عينة في الساعة  15إلى  12ثانية فقط، فإنه يمكن تحليل من  7.14ويبلغ 
ة عن الناجم)  MeV 7.117و  6.128: وهي نوعان ( قياس أشعة غاما العالية 

حيث  .يتم في مجال تحليل الطعام والسماد والتطبيق الثاني لهذه التقانة . 16-اآلزوت
وهذه طريقة . (n,2n)وفقاً لتفاعل  -13يجري قياس اآلزوت الناتج عن تفاعل اآلزوت 

شف فيها منخفض إذ يبلغ يمكن تطبيقها على العناصر الصلبة إال أن حد الك الإتالفية
ليكون ياستخدام مولدات ألخير لهذه التقانة هو تحليل السوالتطبيق ا. لي غرامم 1حوالي 

، وهذا لي غرامم 0.5الكشف للسليكون هو  حد حيث أن MeV 14نترونات ذات طاقة 
. رية التي تحتوي نسب مئوية من السليكونليكون في المواد الصخيعتبر كافياً لتحليل الس

كذلك يمكن استخدامها . إذ تستخدم هذه التقانة بشكل رئيس لتحليل العينات الجيولوجية 
مثل تحديد   14MeVات الطاقة لحساسية للنترونات ذللكشف عن العناصر ذات ا

لفلور والغاليوم والحديد والمغنسيوم والزئبق ن والباريوم والنحاس وايمونتومنيوم واألاألل
  .سفور والسكانديوم والفاناديوم والتوتياء والف

  التنشيط بالجسيمات المشحونة عالية الطاقة ـ

لسريعة لتحليل العناصر ا تماماً كما هو الحال في استخدام تقانة التحليل بالنترونات
لعناصر الخفيفة ، تستخدم تقانة التنشيط بالجسيمات المشحونة عالية الطاقة لتحليل االخفيفة

كسجين واآلزوت والفلور في المعادن وأنصاف النواقل وكذلك تحليل مثل الكربون واأل
ر غير لتحليل بعض العناص وهي تستخدم أيضاً. العناصر في العينات البيئة والجيولوجية

والهدف من استخدام هذه التقانة لتحليل مثل هذه العناصر هو الوصول إلى دقة . الخفيفة
. من جراء تفاعالت العناصر الخفيفةعالية باالعتماد على مبدأ حاجز كولومب المنخفض 

ترونات أو التريتونات أو جسيمات الهليوم تسليط حزمة من البروتونات أو الدوحيث يتم 
ويكون نتاج . دوغراف على سطح العينة  مولدة بالمسرعات مثل مسرع فانأو ألفا ال 3
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فا أو كوانتات التفاعل انبعاث نواتج لحظية من البروتونات أو النترونات أو جسيمات أل
  . صدار اإلشعاعات التي يتم جمعها لتوصيف العناصر بشكل متميز غاما بالتزامن مع إ

  التنشيط بأشعة غاما عالية الطاقة ـ

ستخدم هذه التقانة بشكل رئيس لتحديد العناصر الخفيفة مثل الكربون واآلزوت ت
كذلك يمكن استخدامها لتحديد العناصر الثقيلة التي ال يمكن تحليليها . واألكسجين والفلور
أساس تنشيط العناصر الخفيفة المذكورة آنفاً  (n,γ)ويعتبر التفاعل . بالتنشيط النتروني

ويالحظ أن تفاعالت هذه . 11C, 13N, 15O, 18Fفاعل العناصر حيث ينتج عن هذا الت
. العناصر تؤدي إلى انبعاث وتحرير البوزيترونات من دون أن يترافق ذلك بأشعة غاما

هناك تداخالت عدة أثناء هذه .  511KeVوعليه، تقاس ذروة الفناء عند الطاقة 
  .التفاعالت يتوجب معرفتها أثناء التحليل 

م أن هذه العناصر ، فمن المعلوالتقانة لتحليل العناصر الثقيلة ستخدام هذهأما في حالة ا
، يمكن في هذه الحالة تطبيق التقانة من أجل تحليل ولذلك. تصدر إما أشعة إكس أو غاما

ولذا يستفاد منه . ميكروغرام 1 – 0.01وتكون حدود الكشف من مرتبة . لعناصرمتعدد ا
، ومواد التربة  الصلبة التي تحتوي جسيمات هوائيةلمواد في تحليل العينات البيئية في ا

 ,Na, Mg, Cl, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Znالتي تحتوي العناصر (

As, Se, Sr, Zr,  Mo, Ag, Cd, In, Sb, Cs, Ba, Hg, Tl, Pb, Bi ( وكذلك
مع التحليل جدير ذكره أن أهم ميزات هذه الطريقة بالمقارنة . العينات البيولوجية

دم تداخله كخلفية بالتنشيط النتروني هو عدم تمكن الصوديوم من التنشيط وبالتالي ع
، من نشيط النتروني، والذي يصعب تحليله بالتكما يعتبر الصوديوم. للعناصر األخرى

  . أهم العناصر التي يمكن قياسها بهذه الطريقة 
  
 :تطبيقات التحليل بالتنشيط النتروني  ●

بالتنشيـط النترونـي تطبيقـات عديـدة في المجاالت كافة، فعلى سبيل  للتحليـل
  :المثال 
المعادن، ، الفخار، الزجاج،المجوهرات، النقود، العظام، السيراميك(م اآلثار وعل ●

  .........)التربة  ،الدهانات، المواد الخام، الغضاريات
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العينات الجوية، الغبار، الحيونات، الطيور، الحشرات، األسماك، : علوم البيئة  ●
النباتات، ) جوفية، أمطار، سطحية( المعلقات، الطعام، المحاصيل، المياه 

  . شجار، الطحالب، الدخاناأل
  . تحليل السموم في األعضاء، تحليل ادوات الجريمة: كشف الجرائم  ●
  . الرسوبيات، التربة البترول، الفحم، المذنبات، الفلزات،: الجيولوجيا  ●
المواد عالية النقاوة، النفايات،  سمدة،ألكترونية، إ: صناعية منتجات الال ●

  . الصيدالنيات
ولون، الحشوات السنية، ق، العظام، الدماغ، الج، قطع األسنان، الدميالنس: طبية   ●

  . ت، أظافر، حصى  الكالوي، البولالسكر، الكبد، الرئة، توفر المعادن، عضال
  :ألغراض الصناعة  ●

  التكنولوجيا النووية مجالـ 
تحديد النقاوة في ألياف الكربون المستخدمة في أنابيب التشعيع المستخدمة ـ 

  في المفاعل
  تحديد نقاوة وتركيب الخالئط المستعملة في المفاعالتـ 
  مجال البترول و الصناعات الكيميائيةـ 
  مجال المواد الصيدالنية ومواد التجميلـ 
  مجال المعادن والخالئطـ 
  مجال أنصاف النواقل  ـ

  تطبيقات أخرى ●
  .تحديد النسب المئوية للعناصر المستخدمة في صناعة الحفازات الكيميائية ـ 
لى إركات ودراسة التآكل بانتقال النكليدات تشعيع القطع المتحركة في المحـ 

  . زيوت التزليق

  ـ البيولوجيا

ر النذرة ذات الصلة بالبيولوجيا يلعب التحليل بالتنشيط دوراً هاماً في دراسات العناص
تراكمها راكيز العناصر النذرة في الجسم وحيث تهتم األبحاث الطبية في قياس سوية ت

قد بينت الدراسات أن بعض العناصر ذات دور و. ي األنسجة البشرية وسوائل الجسمف
  :و تعتبر العناصر . فاعل و مهم في تحديد صحة أو مرض اإلنسان 
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 Mg, I, Fe, F, Cr, Cn, Co, Cl, Ca, As, Zn, V, Sn, Si, Se, Ni, Mo, Mn  
دوراً Cd, Hg, Pb   : من العناصر الضرورية و الحيوية في الجسم بينما تلعب العناصر

  .وظيفياً فيزيولوجياً برغم أنها عناصر سامة 

رة في الجسم يواجه مشكلة كونها تتواجد بتراكيز و لألسف فإن تحديد هذه العناصر النز
و لهذا تعتبر تقانة التحليل بالتنشيط من الطرائق الهامة في تحديد سويات . نخفضة جداً م

خاصة و أنه يمكن تطبيق هذه التقانة ضمن جسم . و تراكيز مثل هذه العناصر في الجسم
ج أو البول أو حتى الشعر يأو عن طريق أخذ عينات من الدم أو النس  in vivoاإلنسان 

كذلك يمكن توظيف هذه التقانة لتحديد آلية . ل هذه العناصر و األظافر بغرض تحلي
الغذاء و نظام الحمية لبعض أنواع الغذاء سواء لمعرفة تراكيز هذه العناصر في الغذاء 

للجسم عبر الوجبات  هذه العناصر دخولبغرض تصنيفه و توصيفه أو تحديد معدل 
  .الغذائية على سبيل المثال 

  البيئة ـ

تهتم بالهواء والنبات والماء والتربة لبيئة مجاالً واسعاً من الدراسات التي تغطي كيمياء ا 
تستخدم تقانة التحليل بالتنشيط بشكل روتيني في الدراسات البيئية مثل اعتيان و. والحيوان

تركيز ل الفالتر الهوائية لمعرفة نوع وطبيعة والهواء لتحديد مكونات التلوث فيه أو تحلي
للجو و كذلك بغرض توصيف طبيعة المعلقات الجوية من خالل تقانات العناصر الملوثة 

تبعها عمليات فصل كيميائي التحليل بالتنشيط بالنترونات السريعة التي غالباً ما ي
كذلك الحال بالنسبة لتحليل عينات الماء باستخدام التحليل بالتنشيط سواء كان . إشعاعي

ينطبق و. األنهار والبحار ألغراض متعددةطار وللمياه الجوفية أو الملوثة أو مياه األم
األمر ذاته على عينات النبات سواء كان الهدف معرفة التلوث أو تصنيف النباتات أو 

كمثال على ذلك و.  إلخ.....ل من التربة إلى النبات معرفة السقط الجوي أو معدل النق
لنذرة الموجودة فيها الدراسات التي تجري على أوراق الشاي لمعرفة عالقة العناصر ا

  .  على صحة اإلنسان أو دراسة أوراق التبغ أو أوراق السبانخ 

  اآلثار ـ

ففي مجال . تعتبر تقانات التحليل بالتنشيط من أهم الوسائل الدقيقة في مجال علوم اآلثار 
 TXRFأو  XRFالتأريخ تستخدم تقانات التحليل بالتنشيط ألشعة غاما من خالل تقانات 

وتستخدم التقانة األخيرة هذه . ى التحليل بالتنشيط النتروني في بعض الحاالت إضافة إل
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في مجال اآلثار سواء منها ما يتعلق بتحديد منشأ بعض ) التحليل بالتنشيط النتروني(
خدم لتحديد أصل القطعة إلخ أو التي تست..القطع األثرية كالفخار أو السيراميك أو النقود 

ستخدم حالياً تقانة التحليل بالتنشيط كما ت. إذا كانت مزورة أو حقيقية التالي فيمااألثرية وب
النتروني المجهرية لتحديد أصل بعض اللوحات الزيتية من خالل أخذ بعض العينات 

كذلك يمكن استخدام تقانة التحليل بالتنشيط . تحليلها دون المس بها أو إتالفهاالدقيقة جداً و
لحجم دراسة وتحليل بعض القطع الفخارية األثرية كبيرة ا النتروني للعينات الكبيرة في
ليكات إضافة لما تقدم، يعتبر تحليل وتوصيف الرخام وس. للتأكد من منشأها وعائديتها

قات الشائعة في مجال علوم الصخور على أساس ما تحتويه من عناصر األثر من التطبي
ة أي أصل القطع األثري(خام الدراسات معرفة أصل الر ويمكن جراء مثل هذه.  اآلثار

كل ذلك باستخدام تقانة التحليل . وأين جرت صناعته) والنصب التذكارية المصنوعة منه
  .بالتنشيط النتروني 

  تطبيقات أخرى ـ

 جيولوجية

تمثل المواد الجيولوجية محوراً هاماً من تطبيقات التحليل بالتنشيط ، إذ يتم تحليل العديد 
ءاً هاماً من عمليات اإلستخراج ربة أو رسوبيات تمثل جزت من العينات سواء كانت

رة التي غالباً ما يتم تحديدها كما أن تحديد عناصر األرض النز. المسح الجيولوجيو
بواسطة التحليل بالتنشيط النتروني يلقى بحد ذاته اهتماماً خاصاً في الدراسات 

تقانات مختلفة للتحليل  قد طورتة للصخور التي تحتوي على الفلزات، والجيوكيميائي
تي بالتنشيط النتروني في المجال الجيولوجي منها ما يعرف بحالة العناصر الوحيدة ال

فعلى سبيل المثال تطبق تقانة التحليل بالنترونات . تواجه أثناء دراسات اإلستكشاف
ارية تقانة التحليل بالتنشيط بالنترونات فوق الحرخرة للكشف عن خامات اليورانيوم والمتأ

  .للبحث عن الذهب 

لتحديد الحساسة ي المثلى بين التقانات الدقيقة وتعتبر تقانات التحليل بالتنشيط النترونو
تقانة المنبع النتروني كما تستخدم بعض التقانات مثل . عناصر مجموعة البالتينيوم

. يكلمثل النحاس أو الن لتحديد توضعات العناصر in situفي الموقع ) النقال(المحمول 
كما تستخدم تقانات التحليل بالتنشيط بشكل عام لدراسات التربة سواء كانت بغرض 

  .تحليل التربة أو دراسة الملوثات فيها أو تحديد العناصر و تراكيزها ألغراض عديدة 
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  صناعية 

انة هي تقالتنشيط حول تقانة محددة وتنحصر معظم التطبيقات الصناعية لتقانات التحليل ب
، فمن أهم  واسعاً من التطبيقات الصناعيةالتي تغطي مجاالًالتنشيط النتروني والتحليل ب

هذه التطبيقات تحديد نقاوة المواد بغرض ضمان الجودة أو الدراسات التي تهتم بتحديد 
كذلك إلخ، و...... ئط الشوائب في المنتجات أو أثناء عملية اإلنتاج للخامات أو الخال

المضافة إلى الخالئط للتأكد من أنها لم تتجاوز الحد تحديد سويات بعض العناصر 
ليكون المستخدم كأنصاف اإلضافات المحددة للخالئط أو السالمرغوب كما هو الحال في 

  .نواقل 

نظراً لتنوع التطبيقات الصناعية و بالتالي تباين العينات التي يمكن الحصول عليها فمن و
لمثال يتم تحديد عنصري فعلى سبيل ا. نصرد التقانة األمثل لتحديد كل عالصعب تحدي

ن للتأكد من النقاوة العالية كما هو الحال في األسالك الغرافيتية الكربون والبورو
المستخدمة في أنابيب التشعيع الموجودة في المفاعل أو قضيب الكربون المستخدم في 

تقانة ستخدام كذلك هو األمر عند تحديد نقاوة األلماس با. تصاص الذريمطيافية اإلم
، فتستخدم تقانة أخرى لتحديد وجوده في أما في حالة البورون. التحليل بالتنشيط النتروني

ي هناك أيضاً بعض العناصر التنة كونه يمتص النترونات الحرارية، والمادة أو العي
الكربون في حال إجراء يصعب تنشيطها بالتشعيع مثل األكسجين أو الهيدروجين و

  .   ميرات يبالبترول أو النفط أو البولدراسات تتعلق 
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