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  الفصل الرابع
  طيف االمتصاص الذري
 continuous(إما لهب بأنواعه (في هذه التقنية ، يتم استخدام مصدر حراري كاف 

atomizer ( أو مصدر تسخين كهربي ،)discrete atomizer (( لتحويل العينة التي يتم
وعند سقوط شعاع ضوئي من مصدر إضاءة ذي . وضعها داخل المصدر الحراري إلى ذرات

ل موجي مناسب على تلك الذرات ، فإنها تمتص جزءاً من ذلك الشعاع ، يتناسب مع طو
  .تركيز المادة المجهولة في العينة

  أنواع اللهب
كما تختلف درجة . تختلف أنواع اللهب باختالف نوع الوقود المستخدم ، وطبيعة المؤكسد

  :واع اللهب ما يليمن أشهر أنحرارة اللهب وكمية استهالك الوقود باختالف نوعه ، و
  

  
  

ومن المالحظ من هذا الجدول أن درجة الحرارة تزداد بشكل ملحوظ عند استخدام األكسجين  
كمؤكسد ، كما أن كمية الوقود الالزمة للحصول على لهب جيد تزداد بشكل كبير عند استخدام 

وقود والهواء ومن الجدير بالذكر أن اللهب الذي يستخدم األستيلين ك. األكسجين مع الوقود
كمؤكسد يعتبر من أكثر أنواع اللهب شيوعاً واستخداماً في دراسة طيف االمتصاص الذري 

وفي حالة الحاجة إلى استخدام لهب أكثر حرارة . القائم على استخدام اللهب كمصدر حراري
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، فإنه يتم استخدام األستيلين وأكسيد النتروجين ، بينما عادة ال يستخدم األكسجين كمؤكسد 
  .بالرغم من أن الحرارة التي يمكن الحصول عليها باستخدامه عادة تكون عالية

  تركيب اللهب
درجة الحرارة داخل اللهب ليست متجانسة تماماً ، بل تختلف باختالف بعد المسافة عن قمة 
الجسم المعدني للموقد ، وكذلك مدى قرب أو بعد النقطة التي نقيس الحرارة عندها من طرف 

  :ومن الممكن تمييز ثالثة مناطق داخل اللهب هي .اللهب
  

  
  

  (primary combustion zone)منطقة االحتراق األولي  .1
وهي المنطقة القريبة من رأس الموقد ، وفيها تكون كمية األكسجين قليلة ، وتكون الحرارة 

الجزيئية في هذه المنطقة منخفضة في العادة ، كما أنها تتميز بكميات وافرة من اإلشعاعات 
(C-H, CHx, etc)  الناتج عن اإلشعاع الجزيئي(وتتميز عن غيرها بلونها األزرق.(  

  (secondary combustion layer)منطقة االحتراق الثانوي  .2
وهي المنطقة التي أبعد ما تكون عن رأس الموقد ، حيث يتالصق اللهب مع الهواء الجوي 

، كما ) أي تتكون فيها أكاسيد الذرات(ألكسجين وتتميز هذه المنطقة بوفرة من ا. المحيط به
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تتميز بإعادة تكوين المركبات الجزيئية نتيجة للتفاعل بين الذرات المختلفة ، كما أن 
  .حرارتها ليست عالية ، إذ إنها تقع على األطراف الخارجية للهب

  (interzonal region)المنطقة الوسطى بين المنطقتين  .3
درجات الحرارة ، وفيها يتم تحليل معظم العناصر ، وتتميز بأكبر وهي المنطقة األعلى في 

  .عدد من الذرات
  

  
  

ومن ذلك نخلص إلى أن المنطقة الوسطى هي األنسب في عملية التحليل ، إذ أن عدد الذرات ، 
وبالتالي الحساسية ، تكون أكبر ما يمكن ، لكن لألسف فإن مكان مرور الشعاع بالنسبة لرأس 

أن يتم تحديده باعتبار خصائص العنصر ذاته ، ومن الممكن النظر إلى الشكل  الموقد يجب
  :التالي لتوضيح المسألة

يتضح أن عنصراً مثل الكروم ، من األفضل تعيينه بالقرب من رأس الموقد ، التالي من الشكل 
ثانوم ومثله األلمنيوم والتيتانيوم واللن(أي في المنطقة الفقيرة باألكسجين ، ذلك ألن الكروم 

يكون األكاسيد بسهولة ، وهي أكاسيد ال تتكسر عند درجة حرارة اللهب ) والتنجستن
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(refractory oxides)  وحيث أن كمية األكسجين تزداد كلما ابتعدنا عن رأس الموقد ، فإنه ،
من األفضل أن يتم تقدير الكروم وأمثاله بالقرب من رأس الموقد ، حيث كمية األكسجين قليلة 

  ).نظراً ألن كمية الوقود كبيرة للغاية في هذه المنطقة(جداً 
  

  
  

أما الفضة والذهب والبالتين والمعادن الخاملة عموماً ، والتي ال تكون األكاسيد بسهولة ، فمن 
األفضل تقديرها بعيداً عن رأس الموقد حيث الحرارة العالية ، إذ كلما ابتعدنا عن رأس الموقد 

وبالتالي تحويل العينة إلى ذرات ، لكن بالطبع في المنطقة التي كلما ازدادت درجة الحرارة ، 
  .تتميز بأعلى درجة حرارة ، وبالتأكيد ليس قريباً من أطراف اللهب

أما بعض العناصر مثل المغنسيوم والكالسيوم وما شابههما ، فيجب اختيار موضع الشعاع 
ي إلى تحسن في الحساسية نظراً لزيادة بعناية ، إذ إن االبتعاد قليالً قليالً عن رأس الموقد يؤد

، لكن عندما نصل إلى المسافة التي يكون ) بسبب الزيادة في درجة الحرارة(تكون الذرات 
عندها األكسجين متوفراً بما يكفي لتكوين األكاسيد ، فإن االمتصاص يبدأ بالنقص ، نظراً 

  .لتحول جزء من الذرات إلى األكاسيد الجزيئية
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فإن زيادة درجة الحرارة كثيراً قد تؤدي إلى  –في بعض األحيان  –باه إلى أنه كما يجب االنت
تحول الذرات إلى أيونات ، مما يتسبب أيضاً في نقص االمتصاص ، بالذات عناصر 

  .المجموعة األولى
من هنا نعلم أنه ال بد من ضبط موضع مرور الشعاع في اللهب ، بغرض الحصول على أعلى 

ويتم ذلك بتحريك الموقد إلى أعلى أو إلى أسفل ، إما يدوياً ، أو بشكل  إشارة لالمتصاص ،
آلي ، إن كان الجهاز يسمح بذلك ، مع مراقبة اإلشارة الناتجة عن المكشاف ، للحصول على 

  .أعلى إشارة ممكنة
  أنواع المواقد

  (turbulent flow burner) موقد االنسياب المضطرب .1
، وهو أشبه ما يكون  (total combustion burner)كلي ويسمى أيضا موقد االحتراق ال

ويتميز . الشهير ، الذي يستخدم في معامل الكيمياء بكثرة (Bunsen burner)بلهب بنزن 
ببساطته الشديدة ، حيث يوجد به فتحة لدخول الوقود ، وأخرى للهواء ، وثالثة للهواء أو 

  :الوقود المساعد

  
  :ومن خصائصه

a(  وعادة ال يحتاج إلى صيانةبسيط وعمره طويل ، 
b( مسار الشعاع داخله قصير ، مما يجعل الحساسية أقل 
c( اختالط الوقود والهواء وقطيرات العينة ليس متجانساً ، مما يجعل اإلشارة متذبذبة 
d( قطرات العينة ليست متجانسة ، مما يؤدي إلى اضطراب اللهب ، وبالتالي اإلشارة 
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e( ، من الممكن أن يدخل اللهب إلى داخل جسم  في حالة نقص األكسجين أو الوقود
  (flash back)الموقد ، وبذلك يكون هناك خطر حدوث انفجار 

  (premix burner)موقد الخلط األولي  .2
، حيث يتم ضخ الوقود  laminar flow burner)(ويسمى أيضاً موقد االنسياب المنتظم 

المطلوب ، وذلك عبر الموقد  والمؤكسد والعينة ، كل من الفتحة الخاصة به ، وبالمعدل
تسمح لتلك المكونات  (baffles)الذي يتميز بوجود مسار طويل نسبياً ، تتخلله حواجز 

باالختالط المتجانس ، ويتم التخلص من قطرات العينة الكبيرة التي ال يتمكن الخليط من 
  :ويبين الشكل التالي رسماً لجسم الموقد. حملها

  

  
  :ومن خصائصه

a( ع عبر اللهب طويل ، مما يجعل الحساسية أكبر من تلك التي نحصل مسار الشعا
 عليها من موقد االنسياب المضطرب

b(  مما يجعل  يتم بدرجة عالية من االتجانساختالط الوقود والهواء وقطرات العينة ،
 اإلشارة ثابتة

c(  ، قطرات العينة متجانسة ومتساوية في الحجم تقريباً ، مما يؤدي إلى ثبات اللهب
 التالي درجة الحرارة ، واإلشارةوب

d(  في حالة نقص األكسجين أو الوقود ، ليس من الممكن أن يدخل اللهب إلى داخل جسم
الموقد ، ألن الخليط خارج جسم الموقد وداخله غير مختلف ، وبذلك ليس هناك خطر 

  (flash back)حدوث انفجار 
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e(  غالي الثمن بالمقارنة مع موقد الturbulent flow  

شكل التالي يوضح رسماً تقريبياً لهذا النوع من المواقد ، حيث يظهر فيه مواضع دخول وال
  :الغازات المختلفة والعينة

  

واألنبوبة الشعرية المستخدمة في نقل  cross flow nebulizerويظهر في الشكل أيضاً ال 
الذي  (flow spoiler)، كما يظهر ما يسمى بمانع التدفق الحر  nebulizerالعينة إلى ال 

  .يمنع قطرات الرذاذ الكبيرة من المرور ، ويجبرها على الترسب والخروج من فتحة المخلفات

ومن الجدير بالذكر أنه يتم ضخ العينة باستمرار داخل الموقد ، كما هو الحال في جميع 
، كما  continuous atomizersاألجهزة التي تستخدم اللهب ، حيث أن المواقد عموماً هي 

  .قدمت

   (electrothermal atomization)تحويل العينة إلى ذرات عبر التسخين الكهربي 

داخل المسخن ) µLعدد قليل من ال (في هذا النوع من التقنيات ، يتم وضع كمية من العينة 
الكهربي ، وعند رفع درجة الحرارة بالطريقة التي ذكرناها سابقاً ، يتم تحويل العينة إلى 

، حيث يتم وضع  discrete atomizerاضح هنا أن المسخن الكهربي هو ومن الو. ذرات
في سبعينيات القرن  atomizersوقد ظهر هذا النوع من ال . كامل العينة داخل المسخن
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، وله خصائص وميزات هامة ، كما أن له ) أي بعد فترة طويلة من استخدام اللهب(الماضي 
اس المسخن الكهربي فرن من الجرافيت على صورة وأس. عيوباً ال بد من االنتباه لتالفيها

  ):cm 1 ، بينما قطرها الداخلي ال يتعدى طوالcmً   5-3(أنبوب 

  

  

  

تتم في أنبوب الجرافيت ، بعد وضع العينة من  تاروكما نرى ، فإن عملية تحول العينة إلى ذ
افيتي يوضع بين أنبوبين وتجدر اإلشارة إلى أن هذا األنبوب الجر. الفتحة الدقيقة أعلى األنبوب

أسطوانيين من الجرافيت أيضاً ، يتم من خاللهما توصيل تيار عال ، يرفع درجة حرارة الفرن 
على كامل (ويتم التسخين بشكل مستعرض . الجرافيتي بما يكفي لتحويل العينة إلى ذرات

يزات على ، وذلك لما لهذا النوع من التسخين من م (transversal)عرض الفرن الجرافيتي 
تجانس درجة الحرارة داخل الفرن ، وقد أصبحت هذه الطريقة في التسخين هي الطريقة 
المفضلة ، بحيث توقف معظم مصنعي األجهزة عن إنتاج أفران تسخن طولياً 

(longitudinal).  
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ة ، أيضاً ، ال بد من االنتباه إلى أن الفرن الجرافيتي يتأكسد بسهولة عند درجات الحرارة العالي
ويتكسر أو يتحول جزء منه إلى رماد ، نظراً لتفاعله مع األكسجين ، وتكوين ثاني أكسيد 

قديماً كان (لذلك ال بد من ضخ كميات ال بأس بها من غاز خامل مثل األرجون . الكربون
، وذلك لمنع أي أكسجين جوي من التواجد بالقرب من الفرن ) استخدام النتروجين أمراً شائعاً

  .تي ، وبذلك يمكن استخدام الفرن لمرات عديدة من التحاليل ، أو لفترات زمنية أطولالجرافي

كما يجب االنتباه أيضاً إلى أن الجرافيت مسامي ، بمعنى أنه من الممكن أن يمتص جزءاً من 
. المادة ، تبقى داخل سطحه حتى بعد تنظيف الفرن عن طريق ضخ المزيد من الغاز الخامل

ء وجود آثار لمواد تم تحليلها سابقاً أثناء التحاليل الجديدة التي ال تحوي أياً من وقد الحظ العلما
،  (history effect)تلك المواد ، بمعنى أن فرن الجرافيت يحتفظ بذاكرة لما تم تحليله مسبقاً 

وفي هذه األيام يتم استخدام نوع معين من الكربون الحراري . وهذا أمر ال بد من معالجته
، أو يتم وضع طبقة منه على سطح الجرافيت  pyrolytic carbonمسامي يسمى غير ال

  . العادي لحجب المسامات ، ومنع ظاهرة وجود آثار لما تم تحليله مسبقاً

، حيث جاءت  L'vov plateوعادة ما توضع العينة داخل الفرن الجرافيتي على ما يسمى ب 
الذي بدأ أبحاثه باستخدام الفرن الجرافيتي  Boris L'vovالتسمية باإلشارة إلى العالم الروسي 

  .تقريباً 1950منذ 

من هنا يمكن القول أن أجهزة طيف االمتصاص الذري ال بد أن تعتمد إما على استخدام اللهب 
، أو الفرن الجرافيتي ، ألن درجة الحرارة العالية الناشئة عن أي منها يمكنها تحويل معظم 

  .األطوال الموجية المناسبة من األشعة الساقطة عليهاالمركبات إلى ذرات ، تمتص 
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واآلن لنحاول التفصيل في طبيعة ومكونات األجهزة المختلفة المستخدمة في دراسة طيف 
  .االمتصاص الذري

تحدثنا في الفصل الماضي عن المكونات األساسية في األجهزة الطيفية ، واستطعنا التعرف 
  :على تلك المكونات ، التي تشمل

 مصدر اإلضاءة .1
 أداة اختيار الطول الموجي .2
 وعاء العينة .3
 المكشاف .4

بحاجة إلى  -في أجهزة الطيف الذري  –وباإلضافة إلى تلك المكونات يبدو واضحاً أننا 
. مصدر حراري قادر على تحويل العينة إلى ذرات ، وهو ما تحدثنا عنه في الفقرات الماضية

  :واآلن لنتحدث عن تلك المكونات

  مصدر اإلضاءة: أوالً

في الحقيقة تواجهنا مشكلة عويصة في اختيار مصدر اإلضاءة ال بد أن نفهمها ، حيث تنشأ 
حيث يبلغ اتساعه جزءاً بسيطاً من (تلك المشكلة أساساً من طبيعة الخط الذري الدقيق للغاية 

هذا  ، فإن mm 0.1تبلغ  monochromator، ولو افترضنا أن اتساع فتحة ال ) األنجستروم
وحيث أن مصادر . تتسع لماليين الخطوط الذرية monochromatorيعني أن فتحة ال 
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تمأل فتحة ال  (continuous sources)اإلضاءة التي تعطي حزمة من الضوء 
monochromator فإن هذا يعني أن قياس الزيادة في االمتصاص  اعندما تسقط عليه ،

لغ الصعوبة ، ويحمل في ثناياه درجة عالية من الناشئة عن خط من عدة ماليين ، هو أمر با
التي تعطي حزمة من (عدم التأكد ، مما يعني أنه ال يمكن استخدام مصادر األشعة المستمرة 

كمصادر في أجهزة الطيف الذري ، ما دمنا ال نستطيع عزل الطول الموجي المراد ) الضوء
  . القياس عنده تماماً

  

لمفروض أن يعطي خطاً أدق من خط االمتصاص ، ال إن مصدر اإلضاءة المطلوب من ا
أعرض منه ، حتى نتمكن من قياس االمتصاص بدقة ، وهذا ال يمكن إال باستخدام خطوط 

   .االنبعاث لنفس العنصر المراد قياسه ، على أن تستوفي الشرط السابق
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ر المراد وبمعنى آخر ، فإننا يجب أن نجد طريقة لتصنيع مصدر إضاءة يحتوي على العنص
قياسه ، حيث يتم الحصول من هذا المصدر على خطوط االنبعاث الناتجة عن إثارة العنصر ، 

وهناك مصدران شائعان يمكن ). resonance line(فنختار الخط المناسب للتحليل 
  :استخدامهما لهذا الغرض ، وهما

i.  مصباح الكاثود المجوف(hollow cathode lamp, HCL)  
تم استخدام كاثود اسطواني مجوف ، سطحه الداخلي مغطى بطبقة وفي هذا المصدر ي

، في تجويف ) عبارة عن سلك(من العنصر المراد قياسه ، وأيضاً يتم استخدام آنود 
ويحتوي هذا ). أو الزجاج بحيث يكون فيه شباكاً من الكوارتز(من الكوارتز ، 

تطبيق فرق جهد ، وعند  (torr 5-1)التجويف على غاز أرجون عند ضغط منخفض 
فولت فإن األرجون يتأين ، حيث يتجه االلكترون إلى األنود الموجب  300في حدود 

بسرعة عالية إلى سطح الكاثود السالب فيرتطم به بشدة ، مما ينشأ  +Arبينما يتجه ال 
وأيضاً تكتسب  (sputtering)على سطح الكاثود الموجودة عنه تبعثر ذرات العنصر 

ثرة طاقة كافية لتنتقل من الحالة األرضية إلى الحالة المثارة ، بعض الذرات المبع
حيث ينبعث منها فوتونات عند عودتها إلى الحالة األرضية ، ويكون لكل فوتون طول 

واآلن يمكن بسهولة استخدام . موجي معين بحسب مستويات الطاقة الذرية للعنصر
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monochromator  الذي نرغب ) طأي أحد الخطو( الختيار الطول الموجي
  .باستخدامه في القياس

  

  

 HCLمن خط االمتصاص في مصدر ال  (narrower)ويتحقق شرط كون خط االنبعاث أدق 
  :نظراً ألمرين

أقل بكثير من الضغط (، وهو ضغط منخفض  torr 5-1الضغط داخل المصدر من  .1
 ، مما يقلل االتساع الناشئ عن الضغط أو التصادمات) الجوي

لمصدر أقل بكثير من درجة حرارة ذرات العنصر المراد تحليله ، إذ درجة حرارة ا .2
إن الذرات موجودة في حرارة اللهب أو المسخن الكهربي ، بينما حرارة مصدر ال 

HCL  بالضرورة أقل من ذلك بكثير ، مما يقلل اتساع الخط الناشئ عن سرعة
 (Doppler broadening)الذرات 

 
ii.  مصباح التفريغ بدون أقطاب) (Electrodeless discharge lamp (EDL)  

في هذا المصباح يتم وضع كمية قليلة من العنصر المراد تحليله في تجويف صغير من 
أما إثارة ذرات العنصر . الكوارتز ، مع كمية قليلة من اآلرجون عند ضغط منخفض أيضاً

ددات الراديو أو من خالل طاقة شديدة في منطقة تر ثارفتتم من خالل تأين اآلرجون الذي ي
، يتم التحكم بها من خالل ملفات  (radio or microwave frequencies)الميكروويف 

  .تحيط بالتجويف الذي يحتوي على العنصر أو أحد أمالحه

أشد بكثير من تلك الشدة التي عادة  EDLوبالرغم من أن شدة األشعة الناشئة عن مصباح ال 
، إال أن ) mA 20-5عندما يكون تيار التشغيل من ( HCLما نحصل عليها من مصباح ال 
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هو المصباح المستخدم تقريباً بشكل تام ، وذلك لسهولة إدراجه ضمن  HCLمصباح ال 
 radiofrequency orمكونات األجهزة العادية ، وبالذات عدم الحاجة إلى مصدر 

microwave.  

  

  

، مما يزيد من  mA 100 عند تيار تشغيل يصل إلى  HCLومن الممكن تشغيل مصباح ال 
شدة الشعاع بشكل ملحوظ ، إذ إن شدة الشعاع تتوقف على تيار التشغيل ، وتتناسب معه 

وتسمى  (self absorption)إال أن هذا اإلجراء يصاحبه ظاهرة االمتصاص الذاتي . طردياً
   (self reversal)أيضاً ظاهرة االنعكاس الذاتي 
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يجة عملية التبعثر وذلك عند التشغيل باستخدام تيار عال جداً ، إذ ينشأ عدد كبير من الذرات نت
لكن جزءاً فقط من تلك الذرات يكون مثاراً ، وعندما يحدث االنبعاث ، فإن الشعاع المنبعث 
يواجه عدداً هائالً من الذرات في حالتها األرضة ، فتمتص الشعاع ، وبذلك نجد أن شدة 

ل الموجي المطلوب بالضبط ، ويبدو الخط وكأنه الشعاع الخارج تكون أضعف عند الطو
  .(λ0)خطان ، مركزهما هو الطول الموجي الفعلي 

مع العلم أنه ظهرت حديثاً أجهزة تستخدم مصباح الزينون عند ضغط عال ، والذي يعطي (
، أحدهما  two monochromatorsوالسبب في ذلك استخدام . طيفاً مستمراً كمصدر ناجح

عالي الفصل والكفاءة ، بدون فتحة  echelleر ، أما الثاني فهو محزز أولي وهو المنشو
المنشور (، حيث تبلغ قدرة أداتي فصل األطوال الموجية  monochromatorخروج لل 
 detector( pixelلكل picometers 2أو ما يقترب من )) R ≅ 110000(والمحزز ، 

element ( من مكشاف ال CCDسب ادعاء الشركة المصنعة ، المستخدم في الجهاز ، بح
األلمانية رائدة في  Analytic Jenaوتعتبر شركة . وهي أدق من خط االمتصاص الذري عادة

، وإن كنا سنركز على ) ContraAA xxxهذا المجال ، حيث صنعت العديد من األجهزة مثل 
  .األجهزة الشائعة في األسواق العالمية

   (monochromator)أداة اختيار الطول الموجي : ثانياً

تحدثنا عن أنواع أدوات اختيار الطول الموجي سابقاً ، حيث ذكرنا الفالتر بأنواعها والمنشور 
وفي الحقيقة ال يمكن استخدام الفالتر للحصول على طول موجي بعينه ، ألن . والمحزز

يقة ، أو حزمة ض) فالتر االمتصاص والنفاذ(الفالتر إما أن تمرر حزمة واسعة من األشعة 
يحتوي  monochromatorأما في أجهزة طيف االنبعاث الذري فإن ال . نسبياً كفالتر التداخل

  .mmخط لكل  2000و  1200تتراوح عدد خطوطه بين  (grating)على محزز 

  (sample cell)وعاء العينة : ثالثاً

قد (الية جداً حيث أننا ال بد لنا من تحويل العينة إلى ذرات ، وذلك باستخدام درجات حرارة ع
، فمن الطبيعي عدم استخدام أوعية  ، حيث يتم ضخ العينة داخل ) درجة 3000تصل إلى 
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الموقد على هيئة رذاذ ، أو وضع حجم قليل منها مباشرة داخل الفرن الجرافيتي ، وذلك 
  .لتحويلها إلى ذرات

  (detector)المكشاف : رابعاً

، ومن الجدير بالذكر ) transducersاً تسمى أيض( detectorsتحدثنا مسبقاً عن أنواع ال 
استخدام مكشاف متعدد القنوات ، ألننا نستخدم مصباح خاص بكل ) وال يمكننا(أننا لسنا بحاجة 

عنصر ، ونقيس عند طول موجي خاص بذلك العنصر ، لذلك ال بد من استبعاد استخدام مثالً 
ألنها  charge injection or coupled devicesأو  photodiode array detectorال 

تقيس كل األطوال الموجية للعناصر المكونة للعينة في نفس الوقت (متعددة القنوات 
(multichannel) .( أما المكشاف المناسب والشائع االستخدام فهو بالتأكيد ال

photomultiplier tube (PMT).  

  االنبعاثات المنبثقة عن مكونات اللهب والموقد

  :متصاص على أنهلو عرفنا اال

 =        

، وشدة الشعاع ) قبل االمتصاص(هي شدة الشعاع الساقط على العينة  Pو  Poحيث أن 
وفي حالة وجود مواد في . هي امتصاص العينة A، بينما ) بعد االمتصاص(الخارج من العينة 

رات المثارة للعنصر المراد بما فيها االنبعاث الناشئ عن الذ(الموقد أو اللهب تعطي انبعاثاً 
  :، فإن المكشاف سيقرأ ما يلي)) analyte(تحليله 

 =      +    +    

أي (ولو افترضنا وضعاً ما ، كأن يكون االمتصاص كبيراً . هي شدة شعاع االنبعاث   حيث 
P ًفإنه من الممكن أن تكون ) صغيرة جدا ،  ≫≫ P  تصبح معادلة االمتصاصوبالتالي:  



 

 17  )اللطیف منذر سلیم عبد. د.أ(مبادئ التحلیل اآللي 
 

 

  
ثوابت ، أي أن الجهاز لن يقرأ امتصاص العينة ، بل         لكن جميع القيم في الكسر 

  . سيقرأ قيمة ثابتة
مؤكدة  في البسط والمقام كقيمة مضافة ، فإن هذا سيؤدي إلى مشكلة   أيضاً نظراً لوجود 

كي نتمكن من    من أجل ذلك ال بد من التخلص من . في حساب قيمة امتصاص العينة
  .الحصول على االمتصاص الحقيقي للعينة

ومن الجدير بالذكر أن هناك طريقتان من الممكن استخدام إحداها ، لتجنب الخطأ وتصحيح 
  :االمتصاص في وجود االنبعاث الناشئ عن اللهب

  
 (source modulation)الساقط  تقطيع الشعاع .1

في طريق الشعاع المتجه إلى اللهب ، وبذلك  (chopper)ويتم ذلك بوضع مقَطع أشعة 
+  تكون األشعة الساقطة على اللهب مقطعة ، وبمعنى آخر فإن المكشاف مرة يقيس  ، ومرة أخرى ) عبر اللهب(عندما يمر الضوء من المصدر إلى المكشاف    

للشعاع القادم من المصدر  chopperفقط عندما ال يسمح ال    س المكشاف يقي
فإننا نحصل  (difference detector)بالمرور ، وفي حالة استخدام مكشاف فرق 

  .فقط   على 
Signal = (  +   ) −    =     
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 تقطيع جهد تشغيل المصباح .2
وهو (يقلل اإلشارة ألنه يزيد من تذبذبها  chopperال  من الجدير بالذكر أن استخدام

، وهي ظاهرة ملحوظة في  signal to noise ratio (S/N ratio)ما يعرف بال 
ت اوبالذ(كلما ازدادت عدد المكونات في الجهاز  S/N ratioاألجهزة حيث تقل ال 
التردد أمراً  يلذلك كان التفكير باستخدام مصدر جهد متقطع عال). المكونات المتحركة

كما أنه من الواضح أن استخدام هكذا مصدر جهد ينشأ عنه شعاعاً متقطعاً . بديهياً
  ؟  لكن كيف يمكن االستفادة من ذلك في حجب ال . بنفس التردد أيضاً
، حيث يتكون هذا الفلتر من مقاومة ومكثف  high pass RC filterيتم ذلك باستخدام 

 cut-off)يمرر إال الترددات التي تزيد عن حد معين ، لكنه يتميز بأنه ال 
frequency)  بينما تعاني الترددات المنخفضة أو الساكنة مقاومة شديدة تمنعها من ،

  :واآلن لننظر إلى حالتين. المرور
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تطبيق جهد بشكل متقطع وذو تردد عال ، وينشأ عنه إشارة يقيسها  :الحالة األولى
  :المكشاف على أنها

Signal =     
، ألنها  high pass RC filterثابتة دائماً وعليه فهي ال تمر عبر ال    ألن ال  

، )) cut-off frequencyأقل من ال (ألن ترددها قليل جداً (تعاني مقاومة شديدة 
  .هي التي تمر ألنها مقطعة بتردد عال   حيث يقترب ترددها من الصفر ، بينما فقط 

  
في الفترات بين تطبيق نبضات الجهد ، ال يرى المكشاف أي إشارة  :ة الثانيةالحال

وهي ثابتة كما تقدم وال تمر عبر الفلتر ألن ترددها يقترب    ألنه ال يوجد حينها إال 
  .من الصفر

، وهي طريقة جيدة لكنها تتطلب تشغيالً متقطعاً    وعليه فال يقيس المكشاف إال 
وبنفس اآللية يتم قياس . وهي مسألة بسيطة من الناحية الفنية التكنولوجيةللمصباح ، 

P.  

واآلن ، بعد أن اتضحت لنا المكونات المختلفة التي يتكون منها جهاز طيف االمتصاص 
  :الذري ، من الممكن أن نتحدث عن األنواع المختلفة لتصاميم تلك األجهزة

1. Single beam instruments  
ينطلق الشعاع من المصدر وحتى المكشاف دون أن ينقسم ، أي وكأنه وفي هذا النوع 

يجري في قناة واحدة ، مهما بلغ تعرجها أو شكلها ، ويشتمل الجهاز على المكونات 
  .األساسية التي فصلناها سابقاً
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بينما من الممكن أن يكون المصدر الحراري هو اللهب ، وفي هذه الحالة يكون اسم 

  single beam flame atomic absorption spectrophotometer (FAAS):الجهاز
مروراً بكل المكونات (ألن الشعاع يسير من المصدر إلى المكشاف  single beamوهو 
ألنه يستخدم اللهب كمصدر  flame atomic absorptionدون أن ينقسم ، وهو ) األخرى

فإن  spectrophotometerلفظ حراري لتحويل العينة إلى ذرات ويقيس امتصاصها ، أما ال
يحتوي على أداة لتفكيك األطوال الموجية  monochromatorعني أن ال ي spectroالجزء 

 dispersion elements، ومن المعلوم أن ال ) dispersion element(بعضها عن بعض 
 وسبق القول أنه تقريباً بشكل تام يتم استخدام المحززات. gratings or prismsهي إما 

كأدوات لتفكيك األطوال الموجية في أجهزة طيف االمتصاص الذري ، بينما المصطلح 
photometer فيعني أداة قياس الفوتونات .  

  
كما أنه من الممكن أن يكون الفرن الجرافيتي هو المصدر الحراري ، وفي هذه الحالة يكون 

 single beam graphite furnace atomic absorption: اسم الجهاز بالتفصيل هو
spectrophotometer (GFAAS)  وتفصيل االسم كما ورد في السطور السابقة ، عدا أن ،

بدالً من ) graphite furnace(الجهاز يستخدم الفرن الجرافيتي لتحويل العينة إلى ذرات 
  .اللهب

، والذي قد  (reference solution)وتتضمن عملية القياس بداية ضخ المحلول المرجعي 
حيث )) modifier(أو ماء مقطراً يحتوي على مواد معدلة (ون ببساطة ماء مقطراً فقط يك

. تضاف المواد المعدلة لتحسين اإلشارة ، ومنع إدمصاص المادة المراد تحليلها على السطوح
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وعند ضخ العينة من خالل اللهب أو وضع حجم قليل .   وفي هذه الحالة فإن المكشاف يقيس 
فإن العينة تتحول إلى ذرات وتمتص جزءاً ) حسب طبيعة الجهاز(الفرن الجرافيتي منها في 

، وحينها يقوم معالج اإلشارات   من الشعاع الساقط عليها ، وبالتالي فإن المكشاف يقيس 
= (بإظهار إشارة االمتصاص   high pass RCأو ال  chopper، علماً بأن ال  )      

filter في حالة استخدام اللهب كمصدر حراري(   قد ألغى وجود ال  سيكون.(  

2. Double beam instruments 
الذي يكون سطحه المعتم  chopperوفي هذا النوع ينطلق الشعاع من المصدر فيواجه ال 

عبارة عن مرآة ، فإذا صادف الشعاع المرآة إنعكس عنها ، واتجه صوب ال 
monochromator مكشاف ليقيس ومن ثم إلى الPo :  

  
تدور بسرعة فإن الشعاع عندما يمر عبر المنطقة الفارغة من ال  chopperوحيث أن ال 

chopper فإنه يتوجه نحو اللهب ومنه إلى المكشاف ، في النهاية:  
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، ويجب ضبط شدة  Po عندما يتم ضخ المحلول المرجعي فهذا يعني أن المكشاف سيقيس
،  Po أو المار مباشرة عبر اللهب ليعطيا نفس اإلشارة ، أال وهي  الشعاع المنعكس عن المرآة

لكي نضمن  autozeroفي الواقع نحن نطلب من الجهاز أن يقوم بعمل (وذلك باستخدام المشط 
بينما  Pوفي حالة ضخ العينة من خالل اللهب فإن المكشاف يقرأ ). تساوي الشعاعين في الشدة

ضخ المحلول المرجعي ، ومن ثم فإن معالج اإلشارات يعطينا  في غياب العينة أو عند Poيقرأ 
= (االمتصاص  وكأن الشعاع في هذه الحالة قد انقسم زمانياً إلى شعاعين  أي.  )      

 doubleيجريان في قناتين منفصلتين ، ولهذا يسمى هذا النوع من األجهزة ثنائي الشعاع أو 
beam نات األساسية التي فصلناها سابقاً، ويشتمل الجهاز المكو.  

  
وكما ذكرنا فإنه من الممكن أن يكون المصدر الحراري هو اللهب ، وفي هذه الحالة يكون اسم 

  double beam flame atomic absorption spectrophotometer (FAAS):الجهاز
. إلى قسمينألن الشعاع يسير من المصدر إلى المكشاف بعد أن ينقسم  double beamوهو 

وفي هذه  ، (reference solution)وتتضمن عملية القياس بداية ضخ المحلول المرجعي 
 ، بعد ضخ العينة خالله من خالل اللهب مرور الشعاع ، وعند   الحالة فإن المكشاف يقيس 

فإن العينة تتحول إلى ) حسب طبيعة الجهاز(أو وضع حجم قليل منها في الفرن الجرافيتي 
، وحينها يقوم   ات وتمتص جزءاً من الشعاع الساقط عليها ، وبالتالي فإن المكشاف يقيس ذر

= (معالج اإلشارات بإظهار إشارة االمتصاص        .(  

في أجهزة طيف االمتصاص الذري ال  double beamومن الجدير بالذكر أن تصميم ال 
ذ أن الشعاع المرجعي ال يمر من خالل لهب أو الحقيقية ، إ double beamيعطي ميزات ال 
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فرن جرافيتي يكافئ تماماً ذلك الشعاع المار من خالل أحدهما ، وبالتالي فإن أية تغيرات 
تغيرات مماثلة في  –في نفس الوقت  -لحظية تحدث في اللهب أو الفرن الجرافيتي ال يناظرها 
إن فلسفة استخدام . في أخطاء مؤكدةالشعاع المرجعي الذي يسير في الهواء ، مما يتسبب 

أصالً قائمة على أساس اعتبار شدة الشعاع المرجعي مساوية لشدة  double beamتصميم ال 
في أجهزة قياس  double beamالشعاع المار بالعينة ، وهو ما ال يتحقق في تصاميم ال 

شارة إلى أنه كما يجب اإل. طيف االمتصاص الذري ، كون الشعاع المرجعي يمر في الهواء
ليس من الممكن عملياً تمرير الشعاع المرجعي في لهب أو فرن جرافيتي يكافئ تماماً ذلك الذي 

، لهذا تبقى هذه ) وفي نفس الوقت(يمر من خالله الشعاع الخاص بقياس امتصاص العينة 
  .المشكلة قائمة وبحاجة إلى حلول مرضية
يسمح  Thermo Scientificن شركة م iCE 3400والشكل التالي يوضح رسماً لجهاز 

  :في كل مرة atomizerباستخدام اللهب أو الفرن الجرافيتي ، دون إعادة تنصيب ال 
  

  
  

 أجهزة طيف االمتصاص الذري التي تستخدم الطيف المستمر .3
 echelleيتكون من منشور ومحزز  monochromatorوتستخدم تلك األجهزة 

 short arc xenon(، إضافة إلى مصباح زينون  CCDعالي الفصل ، و مكشاف 

lamp ( وهو غير شائع ، لكن ميزاته ال تخفى على المشتغلين في هذا المجال ،) وإن
  ):كنا لن نفصل أكثر لعدم انتشاره
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  التداخالت المحتملة في طيف االمتصاص الذري
منشأها طيفي ، أما هناك فئتان من التداخالت المحتملة في طيف االمتصاص الذري ، األولى 

  :األخرى فمنشأها كيميائي ، ومن الممكن تقسيم كل فئة إلى ثالثة أنواع
   التداخالت الطيفية: أوالً

  
  (spectral line interference)تداخل بين الخطوط الذرية  .1

وهو تداخل ينشأ نتيجة لوجود خطوط لعناصر من العينة ومكوناتها تتداخل مع خط 
ال  monochromatorلها نفس الطول الموجي ، أو أن ال (العنصر المراد قياسه 

وهذا النوع من التداخل قد يحدث عند ). يستطيع فصل خط العنصر المراد قياسه من بينها
، لكنه لحسن الحظ ) بسبب اتساع الخطوط ، إضافة إلى زيادة عددها(درجات حرارة عالية 

ساع خط الطيف الذري ال يتعدى ، ببساطة ألن ات) أو حتى نادر الحدوث(قليل الحدوث 
ويبين الجدول التالي بعض العناصر التي قد يحدث بينها . جزءاً بسيطاً من االنجستروم

  .خطي ، نظراً لتقارب الخطوط بينهاتداخالت في الطيف ال
لكن حتى لو كان هناك تداخالً فعلياً بين خط العنصر المراد قياسه وخط آخر من ال 

matrix )فإن التغلب على هذه المشكلة ) لعينة عدا العنصر المراد قياسهكل ما في ا ،
يعتبر أمراً بسيطاً ، وذلك باستخدام خط آخر من خطوط العنصر المراد تقديره ، ألنه كما 
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نعلم فإن لكل عنصر خطوط كثيرة ، وبعضها شديد الحساسية واالحتمالية ، يطلق عليها 
resonance lines حداها، من الممكن استخدام إ.   

 

  
 

 (scattering)التشتت  .2
إلى ذرات ، فإن  matrixعندما ال تكون حرارة اللهب كافية لتحويل كافة مكونات ال 

وجود جسيمات صلبة في طريق الشعاع تؤدي إلى تشتت الشعاع ، مما ينشأ عنه خطأ 
وتزداد هذه المشكلة اهمية عندما يكون حجم . في قراءة قيمة االمتصاص) عادة إيجابي(
جزيئات أكبر من الطول الموجي لالمتصاص ، وأيضاً في حالة وجود بعض العناصر ال

 ,Tiبسهولة في حرارة اللهب العادية ، مثل ال  (refractory)التي تكون أكاسيد ال تتكسر 

Zr, and W ومن الممكن أيضاً أن نتوقع أنه . ، وبذلك تكون القراءة عادة عرضة للخطأ
كسجين في اللهب ، فإن تكون جسيمات من الكربون غير في غياب كميات وفيرة من األ

لكن تبين أيضاً أن ضبط مكونات اللهب ، . المحترق يؤدي ايضاً إلى حدوث تشتت واضح
  .من الممكن عادة أن يتغلب على هذه المشكلة blank experimentواستخدام 

 (molecular absorption)الطيف الجزيئي  .3
، ونظراً  (graphite furnace atomizer)فرن الجرافيتي بالذات عندما يتم استخدام ال

إلى الحاجة لضخ كميات وفيرة من النتروجين أو األرجون ، فإن بعض المركبات 
الكربونية مع تلك الغازات تتكون ، عند الحرارة العالية ، وهذه المركبات عادة ما تكون 

الضوء ، وبالتالي فإن مركبات جزيئية غازية ، وعليه فإنها تمتص حزمة واسعة من 
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االمتصاص الذي يقيسه الجهاز يتكون من امتصاص العنصر مضافاً إليه امتصاص 
، مما يتسبب في أخطاء أكيدة إن لم تتم ) backgroundيسمى (المركب الجزيئي 

وهناك عدة طرق للتغلب على االمتصاص الجزيئي وتصحيح النتيجة ، نذكر . معالجتها
  :بعضها أدناه

a( طين متقاربين استخدام خ(two lines method) 
في ) impurityناشئ عن (في بعض األحيان من الممكن وجود خط من مكونات الكاثود 

، يمكن استخدامه في عملية التصحيح ، لكن يجب أن يتصف ذلك الخط بما  HCLمصباح ال 
  :يلي

 المراد قياسه) resonance line(أن يكون قريباً جداً من خط العنصر  .1
 اخل مع خط العنصر المراد قياسهال يتد .2

 resonance)وفي حالة وجود هكذا خط ، فإننا نقوم بقياس االمتصاص عند الطول الموجي 

line) مثالً (لنحصل على قيمة  للعنصر المراد قياسهS1 ( ومن ثم نقوم بقياس االمتصاص ،
الذي ال و(عند الطول الموجي للخط الذي تم اختياره بالقرب من خط امتصاص العنصر 

  :، حيث) S2مثالً (، وبذلك نحصل على نتيجة أخرى ) يمتصه العنصر
   

  
  

S1 = Aanalyte + Amatrix(1) 

S2 = Aanalyte + Amatrix(2) 



 

 27  )اللطیف منذر سلیم عبد. د.أ(مبادئ التحلیل اآللي 
 

Amatrix(1) = Amatrix(2) 

 فقط عندما يكون الخطان متقاربان للغاية

∆S = Aanalyte 

  .اد قياسه فقط، ونحصل على امتصاص العنصر المر Amatrixوبذلك يتم التخلص من 
ويظهر من الشكل لماذا يجب أن يكون الخطان متقاربان بقدر اإلمكان ، وذلك ببساطة كي 

عند الطولين الموجيين واحدة حتى يمكن التخلص منها بإجراء عملية الطرح ،  Amatrixتكون 
متساوية ، في الحالتين لن تكون  Amatrixأما إذا كان الخط المختار بعيداً عن خط العنصر فإن 

إن هذه الطريقة في تصحيح االمتصاص الذري تعتبر ممتازة . وبالتالي تفشل عملية التصحيح
وغير مكلفة نسبياً ، لكنها لألسف تعتمد على وجود ذلك الخط الناشئ عن بعض مكونات 

  .الكاثود ، بصفاته وخصائصه المذكورة ، وهو أمر يخضع للصدفة ، وال يمكن ضمانه
  
b( ام المصدر المستمر التصحيح باستخد(continuum source correction) 

،  (D2 continuous source)في هذه الطريقة ، يتم استخدام مصباح الديوتيريوم المستمر 
باإلضافة لمكونات الجهاز األخرى ، حيث يستخدم هذا المصباح تحديداً لمعالجة امتصاص 

ولعله من األسهل بداية أن نقوم  ، )حزمة عريضة من الطيف المستمر(المركبات الجزيئية 
  :برسم الجهاز ، ومن ثم التفصيل في آلية التصحيح

  

  
  



 

 28  )اللطیف منذر سلیم عبد. د.أ(مبادئ التحلیل اآللي 
 

تعمل على إدخال الشعاع الخطي المنبعث من مصباح ال  chopperكما في الشكل فإن هناك 
HCL  مثالً (مرة ، فنقيس االمتصاص((S1) والحزمة المنبعثة من مصباح ال ،D2  بعدها حيث

  :، والذي يحدث ببساطة كما يلي S2 يكون االمتصاص مثالً
S1 = Aanalyte(1) + Amatrix(1) 
S2 = Aanalyte(2) + Amatrix(2) 
Amatrix(1) = Amatrix(2) 

واسعة  monochromatorأما الفكرة التي ال تجعل المحصلة صفراً فهي أن نجعل فتحة ال 
ببساطة  D2مصباح ال ، وعندها فإن امتصاص خط العنصر سيكون مهمالً في حالة استخدام 

، بينما اتساع  monochromatorألن المصباح المستمر يعطي حزمة واسعة تمأل فتحة ال 
. تقريباً صفر Aanalyte(2) خط العنصر يكون مهمالً بالنسبة التساع الفتحة ، وبالتالي فإن ال 

  : أي أن حاصل الطرح يعطي
∆S = Aanalyte 

إن هذه . الناشئ عن االمتصاص الجزيئي backgroundوبذلك نحصل على تصحيح ال 
إال أنها تعاني من مشكالت قد تكون جوهرية في بعض  –بالرغم من بساطتها  –الطريقة 

  :ومن هذه المشاكل ما يلي. األحيان ، مما يؤدي إلى نتائج أعلى أو أقل
من المعلوم أن مصباح الديوتيريوم يعطي طيفاً في منطقة األشعة فوق البنفسجية فقط  .1

(180-340 nm)  كأن يكون (، وبالتالي إذا كان امتصاص العنصر خارج هذا المدى
، فإن عملية التصحيح في هذه الحالة ال تحمل أي ) في منطقة الضوء المرئي مثالً

ألنه يمتص في ( فوق البنفسجية األشعة ال تكاد تذكر في منطقة  Aanalyteمعنى ، إذ أن 
 ).منطقة األشعة المرئية

الحرارة داخل الفرن الجرافيتي ليست متجانسة تماماً ، ويعتمد االمتصاص كثيراً إن درجة  .2
يجب أن  HCLعلى مسار الشعاع داخل الفرن ، وعليه فإن الشعاع القادم من مصباح ال 

، أو بمعنى آخر يجب أن  D2يسلك نفس المسار الذي يسلكه الشعاع القادم من مصباح ال 
، وبذلك يفشل  Amatrix(1) ≠ Amatrix(2)وإال فإن  ، well alignedيكون الشعاعان 

 .التصحيح

أقل ، وبذلك تتضاءل  S/N ratioيجعل ال  chopperإن إستخدام مصباح إضافي و  .3
 .الحساسية
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وبالرغم من المشاكل التي يعاني منها هذا التصميم ، وعدم القدرة على التحكم بدقة النتائج 
الناشئ عن  backgroundيوعاً للتغلب على ال ، إال أن هذه التقنية تعتبر األكثر ش

  . المركبات الجزيئية الغازية ، في أجهزة االمتصاص الذري التي تستخدم الفرن الجرافيتي
 

c(  استخدام طريقةZeeman  للتصحيح(Zeeman Background correction)  

رات أن مستويات الطاقة في الذ) في منتصف القرن التاسع عشر( Zeemanالحظ العالم 
تنقسم في وجود مجال مغناطيسي قوي ، وأقل ذلك االنقسام أن ينقسم ) في حالتها الغازية(

مستوى الطاقة إلى ثالثة مستويات ، أحدها له نفس الطاقة مثل المستوى األصلي ، 
، ويكون ألحدهما  σ satellite، بينما المستويان اآلخران يسميان  central πويسمى 

  .األصلي ، بينما اآلخر له طاقة أعلى من المستوى األصليطاقة أقل من المستوى 
  

  
  

يمتص الضوء المستقطب الموازي التجاه المجال المخناطيسي ،  central πكما أن ال 
يمتصان الضوء  σ satellite، بينما ال  σ satelliteويكون له ضعف امتصاص ال 

ية قياس االمتصاص عند الطول وتتم عمل. المستقطب العمودي على اتجاه المجال المغناطيسي
في  ، ألن القياس عنده يتميز بحساسية مضاعفة ، وذلك باستخدام الجهاز π الموجي لخط ال

يسقط الضوء المنبعث على العينة بعد مروره على مستقطب ، وبديهي  ، حيث التالي الشكل
 أنه ال يدخل سوى الشعاع الموازي لمحور االستقطاب ، فإذا كان الضوء المستقطب موازياً

 central πفإن ال ) المطبق على العينة حول الفرن الجرافيتي(التجاه المجال المغناطيسي 
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line  تمتص ، بينما ال يمتص ال σ satellite lines ألنه ال يوجد ضوء مستقطب عمودي
  .S1)(على اتجاه المجال 

  

   
  

ة وفي وضع دوران المستقطب بحيث يصبح عمودياً على اتجاه المجال فلن تمر أية أشع
، أما المركبات ) S2(ال يمتص  central π lineموازية التجاه المجال ، وبالتالي فإن ال 

مستقطب أم غير مستفطب ، في اتجاه (الجزيئية فتمتص دائماً بغض النظر عن طبيعة الضوء 
ال تمتص ألن الطول σ satellite lines ، ومن الجدير بالذكر أن ال ) المجال أم في غيره

الطول الموجي  ضبوط عندم، والذي يستخدم في القياس ،  monochromatorالموجي لل 
  .central π lineلل 
  

S1 = Aanalyte(π) + Amatrix(1) 

S2 = Amatrix(2) 

∆S = Aanalyte 

  

عادة ما تعطي أفضل النتائج ، إال أن إضافة مجال مغناطيسي Zeeman  إن استخدام طريقة 
 .صبح استخدامه شائعاً هذه األيامقوي ومستقطب يضيف إلى سعر الجهاز ، الذي أ
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  خالت الكيميائيةاالتد: ثانياً
ونعني بالتداخالت الكيميائية تلك التداخالت التي من الممكن عزوها إلى عمليات كيميائية ، 

  :وهي أيضاً ثالثة أنواع
a(  تكون مركبات قليلة التطاير(formation of compounds of low volatility) 

أن تتفاعل بعض  –بيعة العنصر المراد تقديره ومكونات العينة بحسب ط –من الممكن 
مكونات العينة مع العنصر المراد تقديره لتكوين مركبات قليلة التطاير ، مما يجعل تفكك 

فمثالً في تحليل . تلك المركبات إلى ذرات مستحيالً عند درجات الحرارة المستخدمة
فات أو كبريتات ، فإن الكالسيوم يتفاعل الكالسيوم ، إذا كانت العينة تحتوي على فوس

وهي مركبات ال تتحول إلى غازات عند درجة  Ca3(PO4)2 and CaSO4معها مكوناً 
ومن الممكن مالحظة النقص في االمتصاص عند . حرارة اللهب أو الفرن الجرافيتي

 إضافة كميات متزايدة من الفوسفات أو الكبريتات إلى محلول الكالسيوم ، مما يؤكد
أيضاً ، لوحظ أنه في تحليل المغنسيوم أن االمتصاص يقل عند إضافة . استنتاجاتنا

كميات متزايدة من األلمنيوم ، ذلك ألنه من المعروف أن األلمنيوم يكون سبيكة ثابتة مع 
من أجل ذلك ، فإنه في مثل هذه األحوال وما يشابهها ، ال بد من التغلب . المغنسيوم

  :تم ذلك باستخدام أحد حلينعلى هذه المشكلة ، وي
  
 (releasing agent)استخدام عامل محرر  .1

له قدرة أكبر على التفاعل مع الفوسفات أو  (cation)وهو عبارة عن كاتيون 
 lanthanum or strontiumمثل ال ) مثالً كما في حالتنا األولى(الكبريتات 

و باألحرى فإن إضافة ال  وبذلك ال يتمكن الكالسيوم من التفاعل مع تلك األنيونات ، أ
lanthanum or strontium  قد حرر الكالسيوم ولم يعد قادراً على التفاعل مع

 lanthanum orوبنفس الطريقة ، فقد تبين أن إضافة ال . الفوسفات والكبريتات

strontium  أيضاً إلى المحلول الذي يحتوي على المغنسيوم واأللمنيوم يقوم بتحرير
أكثر  lanthanum or strontiumاأللمنيوم يفضل التفاعل مع ال  المغنسيوم ، ألن

بالعامل  lanthanum or strontiumويسمى ال . من التفاعل مع المغنسيوم
  .(releasing agent)المحرر 
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  (protective agent)استخدام عامل واقي  .2

ليلها تتفاعل مع العناصر المراد تح ligandsوالعوامل الواقية عادة هي عبارة عن 
) متطايرة(بأفضلية كبيرة ، مكونة مركبات من السهل أن تتحول إلى مركبات غازية 

ومن . ، يمكن بعدها أن تتحول إلى ذرات في حرارة اللهب أو الفرن الجرافيتي
إلى محلول الكالسيوم  EDTA، حيث من الممكن مثالً إضافة ال  EDTAأمثلتها ال 

مع الكالسيوم وتحميه من  EDTA، فتتفاعل ال المحتوي على الفوسفات أو الكبريتات 
التفاعل مع الفوسفات أو الكريتات ، وبالتالي تمنعه من تكوين مركبات غير 

. فهو متطاير ويتكسر بسهولة ويتحول إلى ذرات CaEDTAأما مركب ال . متطايرة
إلى المحلول الذي يحتوي على المغنسيوم  EDTAوبنفس الطريقة ، عند إضافة 

غير ثابت (وم ، فإن كالً من المغنسيوم واأللمنيوم يكون مركباً ثابتاً كيميائياً واأللمني
قدمت الحماية  EDTAالي من الممكن القول أن ال وبالت. EDTAمع ال ) حرارياً

 (protectiveعامالً واقياً تعتبر EDTAوالوقاية للعنصر المراد تحليله ، أي أن ال 

(agent.  
b(  إتزانات التفكك(dissociation equilibria) 

لألسف ، يمكن القول أننا بالرغم من فهمنا العميق والمفصل لالتزانات التي تحدث في 
، إال أن معلوماتنا عن االتزانات في الحالة الغازية تكاد ) بالذات المائية منها(المحاليل 

لكن يبدو من الدراسات والمالحظات والنتائج التي تم جمعها ، أن . تكون محدودة للغاية
يؤثر على النتائج ) الذرات والجزيئات في اللهب(من االتزان في الحالة الغازية  هناك نوعاً

  . بشكل ملموس
التي (فمثالً يمكن مالحظة النقص في االمتصاص في حالة تعيين الصوديوم في مياه البحر 

وذلك عند تخفيف ماء البحر بمحلول حمض ) تحتوي على كميات من الكلورايد
  :والمعادلة أدناه توضح ذلك الهيدروكلوريك مثالً ،

 
NaCl D Na + Cl 
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بحسب (لكن في وجود كميات متزايدة من الكلورايد ، نجد أن التفاعل يسير إلى الخلف 
وهذا األمر ). وكذلك االمتصاص(، وبالتالي فإن عدد ذرات الصوديوم يقل ) مبدأ التشتليه

  .رك في المحلولينطبق على جميع المحاليل ، حيث يجب تجنب استخدام أيون مشت
ليس هذا فقط ، بل إن األكسجين يؤثر تأثيراً كبيراً على النتائج ، نتيجة لالتزانات التي قد 

فمثالً في تحليل الفاناديوم ، في وجود لهب يحتوي على القليل من . تحدث داخل اللهب
، فإن إضافة بعض العناصر التي تفضل االرتباط ) fuel rich flameيسمى (األكسجين 

تزيد االمتصاص بشكل واضح ، ألنها ) Ti, Zr and Alمثل (التفاعل مع األكسجين و
تتفاعل مع األكسجين الشحيح أصالً ، وبالتالي تجعل أكاسيد الفاناديوم تتحول إلى ذرات 

  ):تفاعل أمامي(
VOx D V + xO 
xO + Al D AlOx 
xO + Ti D TiOx 

وقد تم . مما يزيد االمتصاص Vات وتحوله إلى ذر VOxوهذا يعني تفكك المزيد من ال 
فلوحظ أن االمتصاص ) lean flame(إعادة التجربة في وجود لهب غني باألكسجين 

 VOxيبقى ثابتاً ، ألن كمية األكسجين كبيرة للغاية ، بحيث ال يساعد ذلك على تحول ال 
  .إلى ذرات ، استجابة لمفاهيم االتزان التي تعلمناها سابقاً

c(  التأين في اللهب(ionization in flames) 

عند درجات الحرارة العالية ، وحتى المتوسطة ، ال شك أن نسبة معينة من الذرات تتأين 
  :، ويزيد التأين بزيادة درجة الحرارة

M D M+ + e- 

وقد لوحظ . وبديهي أن تلك التأينات تقلل عدد الذرات ، وبالتالي فإنها تقلل االمتصاص
لتأين يزيد من عدد الذرات ، وكأنه أيضاً يعكس االتزان ، أيضاً أن إضافة عنصر سهل ا

  .حيث تتصرف االلكترونات وكأنها أيونات مشتركة
، من الممكن مالحظة كيف يزيد امتصاص عنصر ما ثابت التركيز كلما  دناهأوفي الشكل 

ضاً من زاد تركيز البوتاسيوم المضاف إلى العينة ، حيث يتأين البوتاسيوم بسهولة ليعطي في
  .االلكترونات ، التي تمنع العنصر المراد تحليله من التأين ، أو على األقل تحد من تأينه
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  تفاصيل عملية يجب أخذها بعين االعتبار
  استخدام المذيبات العضوية 

قد تكون هناك ضرورة الستخدام بعض المذيبات العضوية ، وذلك للتغلب على بعض 
  :، ومن تلك المشكالت المشكالت التي قد تصاحب التحليل

 أن تكون ذوبانية العينة في الماء غير كاملة ، وال تذوب كلياً إال في مذيب عضوي .1

أن يكون تركيز العنصر المراد تقديره في العينة أقل من قدرة الجهاز على القياس ،  .2
مع  complexذائب في مادة عضوية ، وذلك لتكوين  ligandوحينها قد نضطر إلضافة 

 complexلل  (extraction)مراد تقديره ، ومن ثم نقوم بعملية استخالص العنصر ال
في كمية قليلة من المذيب العضوي ، وبذلك يتم تركيز العنصر المراد تقديره في حجم 

 .أقل بكثير من الحجم األصلي ، حتى يتمكن الجهاز من قياس االمتصاص

ضوية ، ال بد من االنتباه لها ، لكن ، لألسف ، هناك مشاكل تصاحب استخدام المذيبات الع
  :ومن تلك المشكالت ما يلي. وإال كانت النتائج التي نحصل عليها بدون قيمة ، أو مضللة

المذيب (إن التوتر السطحي للمذيبات العضوية عادة أقل بكثير من التوتر السطحي للماء  .1
أكبر بشكل  ، وعليه فإن معدل ضخ العينة الذائبة في المذيب العضوي تكون) الشائع

ملحوظ من معدل ضخ العينة المذابة في الماء ، وهذا بدوره يجعل عدد الذرات في اللهب 
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يزداد بشكل كبير في وجود المذيبات العضوية ، مما يؤدي إلى تحسن جوهري في 
 .الحساسية

 lean)إن استخدام المذيبات العضوية يجبرنا على استخدام لهب غني باألكسجين  .2

flames) ن المذيب العضوي بحاجة إلى أكسجين ليحترق بشكل تام ، وإال نظراً أل
تكونت في اللهب جسيمات كربونية تؤدي إلى أخطاء ، حيث أنها قد تسبب قدراً كبيراً من 

 .التشتت

ال بد من تحضير جميع المحاليل القياسية باستخدام نفس القدر من المذيب العضوي ،  .3
التي  standard additionام طريقة ال للمحافظة على صحة النتائج ، أو استخد

 .سنفصلها بعد قليل

  تحضير العينة للتحليل

لعل من أهم المشاكل التي نواجهها أثناء عملية التحليل إنما تتعلق بتجهيز العينة بصورة 
ونعني بالصورة أو الشكل أننا بحاجة إلى إذابة العينة في مذيب . وتركيز مناسبين لتحليلها

نا ننظر في تركيزات تعادل جزءاً من مليون أو بليون ، فمن البديهي أننا مناسب ، وحيث ان
بحيث تكون تلك ) أحماض ، قواعد ، مذيبات عضوية ، أو حتى ماء(نحتاج إلى مذيبات 

  . المذيبات خالية تماماً من العنصر أو العناصر المراد تقديرها ، وهو أمر بالغ الصعوبة

لتحليل  (linear range)ب أن يكون في في المدى الخطي كما أن تركيز العينة المحضرة يج
العنصر المرغوب ، إذ أن كل عنصر من العناصر يتم قياسه بدرجة مختلفة من الحساسية ، 
وله مدى خطي معين ، ال يجوز أن يتعداه العنصر في العينة ، إذ ال يجوز توسعة المدى إال 

ب الحاجة ، أو باألحرى فإنه يجب ضبط بعمل محاليل قياسية ذات تراكيز أعلى أو أقل حس
  .تركيز العنصر في العينة ، ليقع االمتصاص في المدى الخطي للمحاليل القياسية المستخدمة

وعلى أي حال ، فإن أفضل طريقة يمكن اتباعها لتجهيز وتحضير العينة للتحليل إنما تكمن في 
تمدة ، التي تعالج هذه المشكلة ، لكل اتباع األدبيات العلمية المنشورة في الكتب والمراجع المع

نوع من أنواع العينات ، بما في ذلك أنواع المذيبات التي يجب استخدامها ، ودرجة نقاوتها ، 
وإجراءات تفكيك وإذابة العينة ، وتحضير المحاليل القياسية ، وكل ما يتعلق بالتحليل الخاص 
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زة طيف االمتصاص القائمة على اللهب بعينة ما ، كذلك إذا ما كان من األفضل استخدام أجه
  .أو الفرن الجرافيتي ، وما إلى ذلك

  (method of standard addition)طريقة المحلول القياسي المضاف 

بحسب طبيعتها ومصدرها (كما ذكرنا سابقاً ، فإنه قد يكون هناك تفاوت في لزوجة العينة 
ل القياسية المستخدمة لبناء منحنى المدى ، وبين لزوجة المحالي) وتركيزها والمذيب المستخدم

سيختلف عن ) في هذه الحالة(وبديهي أن معدل ضخ العينة . (calibration curve)الخطي 
معدل ضخ المحاليل القياسية المختلفة ، مما يعني عدم صحة استخدام منحنى المدى الخطي 

قد يؤثر على اإلشارة  (matrix)كما أن وجود مواد مختلفة في العينة . لتقدير العنصر المراد
. التي يتم الحصول عليها ، خاصة وأن المحاليل القياسية يتم تحضيرها عادة في الماء المقطر

  .ومن هنا كان ال بد من التغلب على تلك المشاكل ، للحصول على قراءات صحيحة

خدامها تعتبر من أهم التقنيات التي من الممكن است method of standard additionإن ال 
  :واختالف اللزوجة ، وتقوم الطريقة ببساطة على ما يلي matrixغلب على مشكلتي ال تلل

 ) flasksأو (إضافة نفس الكمية من العينة لعدة أنابيب  .1

 )flasksأو (إلى األنابيب ) تبدأ من صفر(إضافة كميات متزايدة من المحلول القياسي  .2

 باستخدام المذيب المناسب إلى نفس الحجم) flasksأو (إكمال األنابيب  .3
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مع االمتصاص ، لنحصل  flaskويمكن رسم حجم المحلول القياسي المضاف لكل أنبوبة أو 
  :، كما في الرسم bوالقاطع  mعلى منحنى المدى الخطي ، بحيث يكون الميل هو 

  

  :ومنها يمكن إيجاد تركيز العنصر في العينة

  =         

هو تركيز المحلول القياسي األصلي ،    هو تركيز العنصر في المحلول النهائي ،     حيث 
  .flasksهو حجم العينة المستخدمة في األنابيب أو ال    و 

ومن الممكن رسم تركيزات المحاليل القياسية في األنابيب المختلفة مع االمتصاص ، لنحصل 
ور الصادي ويمتد ليقطع المحور السيني في الجزء السالب ، أيضاً على خط مستقيم يقطع المح

  :مباشرة   ليعطي 
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=   :حيث أن معادلة الخط المستقيم تعطي   ومن الممكن بسهولة حساب     +    

= ، حيث أنه عندما    ومنها ، يمكن حساب  =    :فإن 0 −      
− هما ال    و  وفيها    .، بالترتيب slopeوال           

  
وبالرغم من إحتمالية حدوث أخطاء ملموسة عند استخدام نقطتين فقط لتقدير العنصر المرغوب 

نقطة للعينة بدون إضافة محلول قياسي ، ونقطة أخرى للعينة مضافاً إليها حجم معين من (
التقنية أمراً شائعاً ، حيث يمكن ، إال أن سهولة التجربة تجعل من هذه ) المحلول القياسي

=    :الحصول علي تركيز العنصر المراد تقديره من العالقة        (  −   )   

هما امتصاص العينة بدون إضافة المحلول القياسي وامتصاصها بعد إضافة     و   حيث 
يعبرون عن حجم المحلول القياسي    و     و   بينما  المحلول القياسي على الترتيب ،

  .وتركيزه ، وحجم العينة ، بالترتيب أيضاً
ومن الجدير بالذكر أن الخطأ يقل بشكل كبير للغاية عندما يكون الفرق في قيمة االمتصاص 

على منحنى المدى بين المحلولين قليالً ، أي بمعنى وقوع النقطتين بالقرب من بعضهما البعض 
  .الخطي ، وهو ما يجب مراعاته عند استخدام هذه التقنية

  
  (calibration curve)منحنى المدى الخطي 

عادة ما يتم تحضير سلسلة من المحاليل القياسية ، بالتخفيف من محلول قياسي مركز ، ومن ثم 
وتستخدم . المختلفة قياس االمتصاص لكل منها ، وبعدها مباشرة يتم قياس االمتصاص للعينات

قيم االمتصاص للمحاليل القياسية في رسم منحنى المدى الخطي ، حيث يجمع تلك النقاط خطاً 
كيز العنصر المعني في معادلته بسهولة ، ومن ثم حساب ترمستقيماً يمكن الحصول على 

يراً على هذا بالطبع مع مراعاة ما تقدم من مشاكل اللزوجة التي تؤثر كث. العينات المختلفة
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، إضافة إلى نسبة ) إذ يجب أن يكون المعدل واحداً(معدل ضخ العينة والمحاليل القياسية 
  .قد تؤثر على التحليل matrix، وكذلك وجود مكونات في ال ) إن وجد(المذيب العضوي 

  

  
) بالذات عند استخدام مدى واسع من التركيزات(ومن الجدير بالذكر ايضاً أنه في أحيان كثيرة 

فإن الخط الذي نحصل عليه من رسم تركيزات المحلول القياسي مع االمتصاص ال يكون خطياً 
بالضرورة ، وغالباً ما يكون منحنياً ، لكنه يمر بالنقاط المختلفة بشكل جيد ، ويكون معامل 

  .بهذا السلوك monochromatorاالرتباط له ممتازاً ، وقد يتسبب اتساع فتحة ال 
ي إما االكتفاء بمدى ضيق من التركيزات للحصول على خط مستقيم ، أو وهنا من الضرور

استخدام منحنى المدى الخطي بصورته التي نحصل عليها ، بغض النظر إن كان خطاً مستقيماً 
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه ال يجوز توسيع المدى لتركيزات أعلى . أو منحنياً

(extrapolation)  أو أدنى(interpolation)  إن كانت قيمة امتصاص العينة خارج المدى
المرسوم من تركيزات المحاليل القياسية ، ذلك ألننا ال نعلم بالفعل وال يمكننا توقع موضع 
منحنى المدى الخطي ، ويجب علينا إما ضبط تركيز العينة لنحصل على امتصاص في المدى 

ض توسيع منحنى المدى الخطي الخطي ، أو تحضير محاليل جديدة أقل أوأكثر تركيزاً بغر
  .القياسي
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  داء ألجهزة طيف االمتصاص الذريخصائص األ
عند هذه النقطة ، ال بد أنه قد اصبح واضحاً أن لدينا نوعان من أجهزة طيف االمتصاص 

لكن ما هي خصائص أداء . الذري ، أحدهما يستخدم اللهب ، واآلخر يستخدم الفرن الجرافيتي
كن القول ان استخدام أحدها افضل من اآلخر ، وما إلى ذلك من تلك األجهزة ، ومتى يم

  تساؤالت؟
  :من الممكن معالجة إجابة التساؤالت حول تلك األجهزة بسرد خصائص أداء كل منهما

  
  )FAAS( خصائص أداء أجهزة الطيف الذري القائمة على استخدام اللهب: أوالً
 ثانية 15التحليل سريع ، حيث تستغرق عملية القياس أقل من  .1

 في معظم األحيان% 1دقة عالية جداً ، حيث ال يتجاوز عدم التأكد  .2

 wide(مدى واسع من التركيزات التي يمكن قياسها على نفس منحنى المدى الخطي  .3

dynamic range( 

) modifiers(عادة ، يمكن التحكم بنسبة الوقود أو المؤكسد ، أو إضافة بعض المعدالت  .4
 كافياً للتغلب على معظم التداخالتحيث يعتبر ذلك وغيرها ، ، أو مثبطات التأين ، 

 ال يحتاج استخدام الجهاز إلى تدريب وخبرة عالية .5

 )على األقل عدة مللترات(يستهلك التحليل كمية كبيرة من العينة  .6

ومن ). µg/mL، أي في مدى ال  (ppm)تقع في الجزء من مليون (الحساسية قليلة نسبياً  .7
ربما يمكن عزوها إلى أن فترة مكوث الذرات في اللهب الجدير بالذكر أن قلة الحساسية 

شركة (ومن الممكن النظر في الجدول الدوري التالي ). s 4-10أقل من (قليلة للغاية 
Shimadzu (لمعرفة العناصر التي من الممكن تقديرها باستخدام تقنيات اللهب المختلفة: 
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خرة الهيدريد للعنصر ، ووحدة تبخير تعنيان القياس عبر توليد أب MVUو  HVGعلماً بأن 
  .atomizerالزئبق ، بالترتيب ، لكن كل ذلك باستخدام اللهب ك 

  
  )GFAAS(الفرن الجرافيتي خصائص أداء أجهزة الطيف الذري القائمة على استخدام : اًثاني
 التحليل يستغرق وقتاً طويالً نسبياً ، حيث تستغرق عملية القياس عدة دقائق .1

 ، أو يزيد% 10، حيث أن عدم التأكد قد يصل إلى  دقة متواضعة .2

 narrow(مدى قليل من التركيزات التي يمكن قياسها على نفس منحنى المدى الخطي  .3

dynamic range .(والجدول التالي يقارن بين نوعي األجهزة في هذا الجانب: 

Method Linear dynamic range 
Furnace AA 2.5 
Flame AA 4 

Hydride AA 3 

عادة ، يكون التحليل عرضة للتداخالت الطيفية من المركبات الجزيئية الغازية الناشئة عن  .4
مع الجرافيت ، عند درجات أو أحد مكونات العينة واألرجون أتفاعالت النتروجين 

وبالتالي ال بد لتلك األجهزة من طريقة لتصحيح ال . الحرارة العالية الالزمة للتحليل
background ، مما يجعل الجهاز أكثر كلفة الناشئ عن االمتصاص الجزيئي 
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الفرن الجرافيتي غير ثابت لفترة طويلة ويحتاج إلى تغيير كل فترة أو بعد عدد معين من  .5
تعتمد على درجات الحرارة المستخدمة ، والتأكد من ضخ كميات وفيرة من (التجارب 

 )الغاز الخامل

 يحتاج إلى تدريب وخبرة عالية لتقليل نسبة عدم التأكد .6

 )1µLلى اقل من إقد تصل (تحليل كمية قليلة جداً من العينة يستهلك ال .7

، أي في مدى ال  (ppb)تقيس في الجزء من بليون (الحساسية عالية جداً نسبياً  .8
ng/mL .( ومن الجدير بالذكر أن زيادة الحساسية ربما يمكن عزوها إلى أن فترة مكوث

  . قد تصل إلى ثانيةطويلة نسبياً ، والذرات في الفرن الجرافيتي 

كل نوع من أنواع أجهزة االمتصاص الذري قد يكون أفضل لتحليل بعض العناصر ،  كما أن
بينما ال يفضل استخدامه لتحليل عناصر أخرى ، ويعتمد ذلك على طبيعة العنصر ، وليس 
للجهاز بحد ذاته عالقة بذلك ، وإنما قد تتغير األفضلية تبعاً لنوع العناصر األخرى المتواجدة 

جدول الدوري التالي يظهر تفاصيل أيهما أفضل في االستخدام ، أجهزة وفي ال. في العينة
بحسب شركة (اللهب أم الفرن الجرافيتي ، وذلك فيما يتعلق بالعنصر تحت الدراسة 

shimadzu (علماً بأن نوع الجهاز الذي تم إجراء التحاليل باستخدامه هو ، AA-7000   و تم
ا تساوي ثالثة أمثال االنحراف المعياري للنتيجة على أساس أنه detection limitحساب ال 
(DL (3σ))  وتم التعبير عنها بثالثة أمثال ) حدود الكشف(وهي بالطبع تمثل حساسية الجهاز ،

  .متعارف عليه بشكل عامالأن ذلك هو اإلجراء  يثح (3σ)االنحراف المعياري 
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