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 : Background Correction Methodsتصحٌح الخلفٌه  طرق 

 طرٌقة الخطٌن : -1

تتضمن قٌاس االمتصاصٌه لمحلول النموذج عند طولٌن موجٌٌن لشعاع رنٌن العنصر هذٌن الطولٌن   

( وتحسب االمتصاصٌه له هذه H.C.Lاع رنٌن العنصر اآلتً من )الموجٌٌن احدهما متمثال بشع

االمتصاصٌه ستمثل مجموع االمتصاصٌه لالجسام الذرٌه العائده للعنصر المراد تقدٌره مع امتصاصٌة 

االجسام ؼٌر الذرٌه اآلتٌه من عناصر المنشؤ والتً تسبب امتصاصات خلفٌه . اما الطول الموجً الثانً 

طول موجة شعاع رنٌن العنصر عندها االمتصاصٌه ستكون لالجسام ؼٌر الذرٌه  ٌكون قرٌب جدا من

عند الطول الموجً األول سٌكون الناتج هو امتصاصٌة االجسام وبطرح هذه االمتصاصٌه من االمتصاصٌه 

 الذرٌه .

 طرٌقة استخدام مصباح الطٌف المستمر : -2

عاع المستمر ولٌكن مصباح الدٌتٌرٌوم وتتضمن الطرٌقه قٌاس االمتصاصٌه باستخدام مصدر للش   

Deuterium Lamp  حٌث ٌساوي االمتصاص فً هذه الحاله امتصاص االجسام ؼٌرالذرٌه , ثم تسلط

( والذي ٌمتص من قبل االجسام الذرٌه وؼٌر الذرٌه والفرق بٌنهما H.C.Lشعاع رنٌن العنصر اآلتً من )

حٌث الشعاع المستمر وشعاع رنٌن العناصر ٌسقطان سوٌة . ٌنظم هذا االسلوب ب سٌعود الى االجسام الذرٌه

 على الوسط الحراري الحاوي على الذرات الطلٌقه للنموذج بحٌث ٌنظم ٌدوٌا او اوتماتٌكٌا .
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 : Interferencese in Atomic Absorptinالمتداخالت فً تحلٌل االمتصاص الذري 

 :Matrix Interferencesتداخالت منشؤ النموذج  -1

سً النموذج عن مكونات المحلول القٌا الشد السطحً فً مكونات محلولاالختالؾ فً اللزوجه و ان     

عدد الذرات الطلٌقه الموجوده فً طرٌق اختالؾ فً كلها تإدي الى اختالؾ فً كفاءة الترذٌذ وبالتالً 

ان تكون جمٌع شعاع رنٌن العنصر اآلتً من المصباح ) تإدي الى اختالؾ االمتصاصٌه( .لذلك ٌجب 

خلص لكً ٌتم الت هالشد السطحً ....الخ لكل من النموذج و المحالٌل القٌاسٌللزوجه ه فً االمحالٌل متشابه

 .ي استخدام طرٌقة اضافات القٌاسٌهمن تداخالت منشؤ النموذج أ

 :Chemical Interferencesالتداخالت الكٌمٌائٌه  -2

الحراري المستخدم ؼٌر كافٌه لكسر اآلواصر فً المركب عندما تكون درجة حرارة اللهب او الوسط     

ستصل الى التذرٌه وهً بحاله ؼٌر ذرٌه مسببه المراد تحلٌله معنى ذلك ان جزء من جزٌئات هذا المركب 

فً ذلك بان تكون عدد الذرات الطلٌقه قلٌله واٌضا تسبب تداخالت كٌمٌائٌه ٌجب التخلص منها . فمثال لو 

, صر قوٌه بٌن الكالسٌوم والفوسفاتهومركب مستقر جدا واآلوا Ca3(PO4)2الكالسٌوم كان لدٌنا فوسفات 

ومسببه قلٌله الطلٌقه ن عدد الذرات كون ؼٌر كافٌه لكسر اآلواصر وتكولذا احٌانا درجة حرارة اللهب ت

 Releasing Agentماده تدعى الكاشؾ المعتق  . للتخلص من هذا التداخل ٌتم اضافةةٌائٌتداخالت كٌم

مع الفوسفات وٌكون مركب اكثر استقرارا وبالتالً سٌتحد  Laالتً لها القابلٌه على ان ٌتفاعل  LaCl3مثال 

 ٌنكسر وكما موضح بالمعادله التالٌه :الكالسٌوم مع الكلورٌد وتكوٌن كلورٌد الكالسٌوم الذي بسهوله 

Ca3(PO4)2  +  LaCl3                   CaCl2  +   LaPO4  

                                                  Cao  + 2Cl                                                      

 : Ionization Interferencesتداخالت التآٌن  -3

عندما تكون درجة الحراره للهب عالٌه او مرتفعه الى درجه تتؤٌن فٌها الذرات فان االمتصاصٌه اٌضا     

هذه الظاهره ٌتم اضافة مواد دارٌئه للتاٌن  ستصبح قلٌله وستتحول قسم من الذرات الى اٌونات وللتخلص من

Ionization Buffer   مثل اضافة احد العناصر القلوٌه او القلوٌه الترابٌه التً تمتاز بجهد تاٌن واطًء

ها من تاٌن العنصر المراد تتاٌن بسهوله وتعطً الكترونات وهذه االلكترونات تكون بشكل سحابه تمنع بدور

 .ةتحلٌل
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 :Spectral Interference ةٌفٌالتداخالت الط -4

طرٌق تطابق طٌؾ انبعاث لشعاع رنٌن احد العناصر مع طٌؾ انبعاث رنٌن ٌتكون هذا التداخل عن     

 .324.753مع االٌروبٌوم  nm 324.754مثال تداخل النحاس الذي شعاع رنٌنه ٌساوي شعاع لعنصر آخر

االمتصاص لكل عنصر واٌضا ضٌق الحزمه او  اال ان ذلك نادرا ماٌحدث بسبب الطبٌعه الموجٌه لطٌؾ

فً مصابٌح الكاثود متعدد علما ان هذه التداخالت تزداد  nm 0.002او  A 4-10الشعاع الذي الٌتجاوز 

 .ةرض فتحة المونوكرومٌتر المستخدم. ٌمكن التخلص من هذه الظاهره عن طرٌق تضٌق عالعناصر
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(neither precise nor accurate)   (accurate but not precise)   (accurate 

and precise)    (precise but not accurate) 
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