
   التحليل الطيفي

ان امتصاص وانبعاث الطاقة الشعاعية هو االساس الذي يعتمد عليه الكثير من الطرق في 
 الكيمياء التحليلية  حيث يمكن الحصول على معلومات كمية ونوعية .

التي تحدث  من الناحية النوعية حيث تستخدم مواقع خطوط وحزم االمتصاصية واالنبعاثية
 على الطيف الكهرومغناطيسي دليال على وجود مادة خاصة.

اما من الناحية الكمية فيمكن تقدير تركيز المجهول من قياس شدة خطوط امتصاص وانبعاث 
المجهول والمحلول القياسي ويمكن اعطاء المعلومات التي نحصل عليها من القياسات الطيفية 

شعاعية الممتصة او المنبعثة بداللة الموقع على الطيف على شكل رسم بياني بين الطاقة ال
الكهرومغناطيسي ويدعى بالطيف ويقاس موقع االمتصاص او االنبعاث بوحدات الطاقة او 

 وحدات طول الموجة.

 مناطق الطيف الكهرومغناطيسي 

 او الجزيئيةالعمليات الذرية             الحدود بالوحدة المعروفة               المنطقة )االشعة(

 (                            تحويل نووي                            nm (4-10-----2-10اما گاشعة 

 انتقال الكتروني في المدار الداخلي           (                       nm(2-------2-10السينيةاالشعة 

 انتقال الكتروني في المدار الخارجي                      nm(400-----2)المنطقة فوق البنفسجية 

 انتقال الكتروني في المدار الخارجي                              nm(750---400)المنطقة المرئية 

 اهتزازات جزيئية                      nm(25X103---750)المنطقة تحت الحمراء 

 دورانات جزيئية                           (25X103nm ---1mm)موجة مايكروئية 

 انتقال االتجاه المغزلي النووي                                 (1mm-------30Cm)موجة راديوية 

  وحدات القياس

يمكن التعبير عن موقع االمتصاص او االنبعاث بثالث وحدات مختلفة هي وحدات طول 

 cm( هي السنتيمترƛطول الموجة )الموجة والذبذبة او التردد والطاقة , ان وحدة 

 Ao =10-8cm,واالنكستروم  nm=10-7cm, والنانومتر mµ=10-7cmوالمليمايكرون 

بينما  Hz,اما وحدة الذبذبة فهي دورة لكل ثانية وتسمى الهيرتز4cm  =µm-10,والمايكروميتر

الموجية  واالعداد ((kcal,calوالكالوري  (mev,kev,ev)تكون وحدة الطاقة الكترون فولت 
-

ʋ  بوحداتcm-1
. 



يخضع االمتصاص واالنبعاث لقوانين الكم )كل جسيم له مستويات طاقة ذرية او جزيئية 

وقبل ذلك هنالك  ƛوطول الموجة  ʋ والتردد Eمنفصلة( اذ يمكن تثبيت العالقة بين الطاقة 

 ʋh = E----------(1)                  عالقة التردد يمكن توضيحها بالمعادلة التالية:

= ثابت  hتمثل طاقة الفوتون المنبعث او الممتص بوحدات االرك,او الكالوري,اما  Eحيث ان 

6.626X10-27بالنك وقيمته 
 . Hzالتردد ووحداته الهيرتز ʋوحداته )ارك.ثانية(,اما  

  2( بالمعادلة  Cمن خالل سرعة الضوء ) ƛمع طول الموجة  ʋ يمكن ربط العالقة بين التردد

C --------(2)                  C=3x10
10

 cm/sec =Hz) )ʋ   ×cm))ƛ  

 ينتج : 1وفي حالة حساب التردد وبتعويضه في المعادلة 
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 ومن الممكن التعبير عن العدد الموجي
-

ʋ بوحداتcm
 ƛ فعند قياس الطول الموجي 1-

 ينتج:  cmبوحدات
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 ينتج: 4في 5 وعند التعويض للمعادلة 

c---------(6)
-

ʋ E=h 

ان العالقة بين الطاقة وبين معكوس العدد الموجي )الطول الموجي( هي عالقة عكسية  نستنتج

 حيث تزداد الطاقة ويقل الطول الموجي بينما التردد تناسبا طرديا مع الطاقة.

 امتصاص وانبعاث االشعة الكهرومغناطيسية:

عند امتصاص الطاقة من قبل ذرة او جزيئة تنتقل او تتحرك الذرة او الجزيئة الى حالة ذات 

طاقة عالية ولكل حالة متهيجة عدد معين من مستويات الطاقة وتكون المستويات المتعددة 

 الممكنة من خصائص ذرة او جزيئة معينة.

 رسما تخطيطيا بسيطا لمستويات طاقة ذرة او جزيئةيبين  1الشكل رقم 

E*---------------------------- 



 امتصاص↑    انبعاث↓    

E-----------------------------         (1الشكل رقم ) 

هي الحالة االلكترونية المستقرة ذات  Eيشير الخطان االفقيان الى مستويات طاقة الجسيم وان 

هي الحالة االلكترونية المتهيجة ذات  *Eوان  Electronic graund stateالطاقة الواطئة 

 .Electronic excited stateالطاقة العالية 

الى  Eعند اضافة طاقة على شكل حرارة او ضوء فان لاللكترون المقدرة على االنتقال من 

E* يفقد الجسيم  بحيث تكون الذرة او الجزيئة بعد امتصاص الطاقة في حالة متهيجة ويمكن ان

 وهو في حالة تهيج الزيادة من الطاقة بعدد من العمليات هي :

يمكن ان يصطدم الجسيم الطافي مع جزيئات المذيب او اي جزيئات اخرى وينقل طاقته الى -1

 محيط هذه الجزيئات.

يمكن ان يصبح الجسيم خامال عن طريق تحرير الفوتون )انبعاث( الذي يكافئ بالطاقة -2

 . Eو *Eالفرق بين المستويان 

 وفي كلتا الحالتين تنتهي الذرة او الجزيئة الى الحالة االلكترونية المستقرة.

ة عالية ان الفرق االساسي بين االمتصاص واالنبعاث هو ان ارتقاء االلكترون الى مستوى طاق

الى االمتصاص, بينما عودة االلكترون من مستوى طاقة عالي يؤدي الى االنبعاث ان حركة 

,)االمتصاص يتطلب اضافة طاقة وان طاقة هذا االنتقال  *Eالى  Eاو انتقال االلكترون من 

تساوي الفرق بين المستويات الطاقة ,اما االنبعاث فيكون على عكس هذه الحالة اذ يعود 

ويصاحب هذه العملية انبعاث فوتون وان طاقة الشعاع المنبعث تكافئ  *Eالى E رون من االلكت

 . *Eو Eالفرق بين 

 ظهر االطياف الجزيئية واالطياف الذريةمالفرق في اصل و

 االطياف الجزيئية:

تدور وان هذا االهتزاز او الدوران له طاقة معينة اقل  تهتزاويمكن للذرات في الجزيئة ان -1

لفرق بين مستوى الطاقة العالي ومستوى الطاقة الواطئ عند مقارنتها بانتقال الكترون من ا

 علما بان االنتقال االلكتروني يتطلب اكثر طاقة من االنتقال الدوراني.



يمكن الحصول على انتقاالت كثيرة في مستويات الطاقة االهتزازية والدورانية في الحالة -2

والمتهيجة ولهذا السبب يظهر طيف جسيم الجزيئة بشكل االلكترونية المستقرة 

 . broadعريض

ان الطيف يدعى بالطيف الحزمي النه يتكون من عدد من الخطوط تشكل بدورها الحزمة -3

 الطيفية.

 

 

 

 االطياف الذرية:

في حالة الذرة فمن الواضح ان الجسيم اليستطيع ان يهتز او يدور كما هو الحال في -1

 ا فان الذرة ليس لها مستويات طاقة اهتزازية او دورانية.الجزيئة ولهذ

 ينتج االنتقال بين مستويات الطاقة في حالة الجسيم الذري خطوطا حادة.-2

 ان االطياف التي يكون اصلها من الذرات تدعى باالطياف الخطية.-3

 -تعتمد التحليالت الكمية الطيفية على قوانين اساسية:

 : ينص هذا القانون: Lambert Lawقانون المبرت-1

" في حالة مرور ضوء احادي الموجة خالل محلول في خلية ذي تركيز ثابت فان امتصاص 

 المحلول يتناسب بشكل مباشرمع عرض الخلية التي تحتوي على النموذج"

A = ab ---------(1) 

-------(2) A = -log T = log 1/T  =  log  Īo/Ī 

Īo ,شدة الشعاع الساقط =Īة الشعاع النافذ , = شدb , عرض خلية النموذج =T      , النفاذية =

A , االمتصاص = a وان النفاذية     0=  ثابت االمتصاصT = Ī/ Īo 

 : ينص هذا القانون : Beers Law قانون بيير-2

" في حالة مرور ضوء احادي الموجة خالل محلول في خلية ذات عرض ثابت فان 

 "التي تحتوي على النموذج يتناسب طرديا مع تركيز المحلولاالمتصاص من قبل المحلول 



  (2) =ac -----------  A= log Īo/ Ī 

 = cتركيز المحلول مول/لتر 

هذا القانون بقانون بيير ايضا وهو نتيجة اندماج قانون  عىالمبرت:ويد-قانون بيير-3

 -بييروالمبرت ويمكن توضيحه بالمعادلة االتية:

A=    Ƹbc--------(3)     

 ( 1-.سم 1-مول/لتر(او)لتر.مول 0هو معامل االمتصاص الموالري ووحداته ) سم Ƹعلما بان

 انحرافات قانون بيير المبرت

يمكن الحصول على دالة خطية عند رسم االمتصاص مقابل التركيزعند طول موجي قرب 

ا يبلغ عرض عندم Ƹاقصى امتصاص ويمثل ميل هذا الخط معامل االمتصاص الموالري

,عندما يكون رسم التركيز مقابل االمتصاص غير خطي كما مبين في الرسم  1cmالخلية 

اعاله يدعى االنحراف باتجاه االحداثي الصادي باالنحراف االيجابي بينما يدعى االنحراف 

 باتجاه االحداثي السيني باالنحراف السلبي, ومن اهم المصادر التي تسبب االنحراف هي:

 التجربة :مثل درجة الحرارة والضغط والمذيب.محيط -1

االخطاء االلية:تنشا بصورة عامة نتيجة بعض عيوب االلة المستخدمة مثل ضياع االشعة -2

واستقرارية المصدر الضوئي والخلية الكهروضوئية والة اختيار الطول الموجي والمسيطر 

 بصرية.على الفتحة الضوئية واالجهزة الكهربائية وجودة االجزاء ال

ووجود كواشف معقدة  PHاالنحرافات الكيميائية:تتضمن التغيرات في التوازن الكيميائي و-3

اضافة الى ذلك يمكن ان تتغير طبيعة الجسيمات الممتصة عند تخفيف النموذج مما يسبب 

 كما في تخفيف ايون الدايكرومات. maxƛ تغيير طول الموجة عند اقصى امتصاص 

 Cr2O7  -2  + H2O ↔ 2 CrO4-2  + 2H + 

 اصفر                    برتقالي                                                                      

   375 nm                                     =  maxƛ 450 nm                      350و    =maxƛ 

معامل االمتصاص الموالري على معامل انكسار النموذج  معامل انكسار النموذج:يعتمد-4

وهكذا فان تغييرالتركيز يسبب تغيير معامل انكسار المحلول وينتج عنه انحراف في قانون 

 بيير.

 عدم امكانية الحصول على اشعة ضوئية احادية الموجة بصورة عملية.-5



 Instrumentationاالجهزة االلية 

من مصدر  spectrophotometer)االعتيادي البسيط)يتكون المطياف الفوتومتري 

(وخلية  Monochrometerوالمفرق ) of radiation (Sourceاالشعة)

( والمسجل ,والشكل التخطيطي يمثل Detector(والكاشف) Sample of Cellالنموذج)

 لجهاز المطياف االعتيادي

Source⟶Monochrometer⟶ Cell of Sample ⟶Detector⟶↓- 

Recorder 

يكون مصدر االشعة منفصال عن خلية النموذج في االجهزة االلية االمتصاصية بينما االجهزة 

االلية االنبعاثية يكون مصدر االشعة وخلية النموذج على شكل وحدة واحدة وهناك نوعان من 

 المطياف:

 ((single-beam spectrophotometerمطياف فوتومتري ذوالحزمة الضوئيةالواحدة-1

ويمكن توضيح االجزاء الرئيسية التي يتالف منها الجهاز, اذيمكن استخدام مفرق 

( لتفريق الضوء متعدد الموجة وتحليله الى  grating( او مفرق المحزز)prismالموشور)

(بدال من هذه المفرقات يسمى  filterضوء احادي الموجة, وعند استخدام مرشح)

دة,ويعمل هذا الجهازعند طول موجي محدد ويستخدم الجهازفوتومترالمرشح ذو الخلية الواح

للتقدير الكمي لمركب واحد عند توفر عدد كثيرمن نماذج مطلوب تحليلها ويفضل هذا الجهاز 

في دراسات االنبعاث الطيفي,ويجب ان يكون للمصدرالضوئي والكاشف درجة عالية من 

ودة عند عبوره خالل النموذج االستقرارية,ومن مساوئه انه يقيس كمية الضوء الكلية المفق

 بدالمن قياس الضوء الممتص.

 مصدر الضوئي⟶موشور⟶خلية النموذج⟶الكاشف⟶القاريء

 المطياف الفوتومتري ذوالحزمتين الضوئيتين                                           -2

Double-beam spectrophotometer)) 

تين الضوئيتين وعند استخدام مرشح بدال من يوضح الشكل التالي اجزاء المطياف ذي الحزم

الموشور يدعى حينذاك فوتوميترالمرشح ذو الخليتين ,ان الجهاز يتكون من مفرقين وكاشفين 

وخليتين يوضع في احدها النموذج المراد تقديره وفي االخرى يوضع البالنك )المحلول الذي 

محاسن الرئيسية للمطياف ذي الحزمتين يحوي المواد جميعها عدا النموذج المراد تقديره(, من ال

الضوئيتين انه يستطيع ان يقيس نسبة حزمة ضوء النموذج الى حزمة ضوء البالنك وعليه فان 

اي تغير في شدة الشعاع القادم من المصدرالضوئي اليؤدي الى اخطاء تحليلية وذلك لوجود 



قلب الفولتية كما يمكن وبوسيلة خليتين وكاشفين اذ يمكن تجنب التاثيرات الناجمة من تموج او ت

اخرى ازالة تاثيرات تقلب الفولتية باستخدام بطارية قوية مصدرا فولتيا يستخدم المطياف ذي 

 في دراسات االطياف االمتصاصية.-عادة-الحزمتين

 ↓القارئ←خلية البالنك←موشور←مصدرضوئي⟶موشور⟶خلية النموذج ⟶القارئ↓

↓                                                                                                              ↓ 

 ------------------------------------القارئ الرئيسي---------------------------------

 

 

 


