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 التحليل الكيميائي االليالكيمياء التحليلية ومفهوم 

  The Analytical Chemistry and Concept of the 

Instrumental Chemical Analysis 

ان الكيمياء التحليلية هو العلم المعني بتشخيص هوية وتركيب المواد وتعين نسبتها. أي انه من 

 كمية. تحليلية كيمياءو وصفية ليليةتح كيمياءالممكن تقسيمها الى 

والكيمياء التحليلية الكمية تقسم الى كيمياء تحليلية تقليدية )وهذه ال تستخدم األجهزة فيها ويطلق 

عليها كيمياء المحاليل(. بينما يعتمد في كيمياء التحليل االلي على استخدام األجهزة بشكل أساسي 

 دراسته.للتحليل الكمي او الوصفي ونحن بصدد 

ق يمكن ان تكون أساسا ألحدى الطر بها ان أي صفة او خاصية فيزيائية يتصف العنصر او المركب

 حليل االليا في التمفيدة يمكن اعتماده مة في تحليلية. لذلك هنالك خواص فيزيائيةااللية المستخد

 :ومن هذه الخواص

 االشعاع مع المادة مثل ظاهرة امتصاص االشعاع  خواص بصرية: ويقصد بها تآثر

 وانبعاثه وانكسار االشعاع وتشتت االشعاع ودوران االشعاع

  خواص كهربائية: والتي تعتمد على الصفات الكهروكيميائية للماد المعنية بالتحليل ومنها

 طرق قياس الجهد الكهربائي والتوصيل الكهربائي وكمية الكهرباء

 اد صفات فيزيائية مختلفة للمو وعة: وهي التي تعتمد على خواص اوخواص فيزيائية متن

الخواص الحرارية ونسبة الكتلة الى الشحنة وغيرها من الخواص  لالمعنية بالدراسة مث

 األخرى.

 يتضح من اعاله انه يمكن تقسيم طرق التحليل االلي الى:

  Spectrophotometer Analysis Methods   طرق التحليل الطيفي-1

  Electrical Analysis Methods التحليل الكهربائي  طرق-2 

 Thermal Analysis Method الحراري التحليلطرق -3 

 Separation Chemical Methods  طرق الفصل الكيميائي-4 
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فمن خالل طرق التحليل االلي الحديثة المختلفة أصبح من الممكن الحصول على نتائج دقيقة 

وموثوقة في كافة مجاالت العلوم )الطب الصيدلة، الزراعة، الصناعة...الخ(. باإلضافة الى معالجة 

عن  زالكثير من المشاكل الصعبة والمعقدة التي تواجه االنسان. وهذا ما جعل التحليل االلي يتمي

 -التحليل التقليدي بميزات منها: 

( من الطرق التقليدية حيث بواسطة الطرق اآللية مكن High Sensitivityأكثر حساسية ) .1

 (.ppbن نصل الى تراكيز ضئيلة تصل قيمتها الى جزء في المليون )

(. حيث يمكن تعين Specific( وأكثر نوعية )خصوصية، Selectivityأكثر انتقائية )   .2

 او المركب المعني بالتحليل بوجود المكونات األخرى. العنصر

معظم الطرق االلية غير تحطيمية بحيث ال يتم اتالف النموذج. وهذا مهم في فحص االثار  .3

 واالعمال الفنية.

 الحصول على أكبر عدد من النتائج بوقت قصير وبجهد بشري اقل. .4

ة ميائي يعتمد على عدد من العوامل المهم*ان اختيار نوعية طريقة التحليل االلي في التحليل الكي

  -التي يجب ان تؤخذ باالعتبار ومن هذه العوامل: 

طبيعة مكونات العينة او النموذج قيد التحليل. كأن يكون صلب او سائل او غاز او عضوي  .1

 او ال عضوي .... الخ

 التركيز المتوقع للمادة إذا كان إيجاد التركيز هو الطلوب.  .2

 النتائج المطلوبة.حدود ودقة  .3

 عدد النماذج والوقت المتاح للتحليل. .4

 كمية عينة التحليل ووفرتها. .5
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 االشعاع الكهرومغناطيسي وتأثره مع المادة

Electromagnetic Radiation and its Interaction with Material  

يحدث  اع وما الذييجب التعرف على االشعة الكهرومغناطيسية والنظريات المرتبطة بطبيعة االشع

عند سقوط اشعاع على المادة. قبل التطرق الى مناقشة انواع الطرق الطيفية وكيفية عملها وما 

 يتعلق بها من أمور اخرى.

 االشعاع الكهرومغناطيسي

األشعة الكهرومغناطيسية هي نوع من انع الطاقة التي تنتقل عبر الفراغ بسرعة                         ان 

(m/s 83 x10 وتخذ اشكال متعددة كالضوء والحرارة المشعة واالشعة السينية .)rays-X واالشعة

واالشعة ما تحت الحمراء  Visible Lightوالضوء المرئي  Uv Ultravioletما فوق البنفسجية

IR-Infrared والمايكروويفMicrowave radiation      والموجات الراديويةRadio 

waves.جسيمية خصائص دراسات بان الضوء له خصائص موجية و. أظهرت عدد من ال

 )دقائقية(.

 الخصائص الموجية  Wave Properties 

ان االشعاع ينتشر على هيئة موجات مركزها مصدر االشعاع وأنها تسيرفي جميع االتجاهات    

مغناطيسية ( خالل الفراغ وأن لموجة االشعاع مركبة كهربائية وأخرى m/s 83 x10بسرعة تبلغ )

 والمركبتان تتذبذبان في مستويين متعامدين وعموديتان على اتجاه تولد االشعاع وكما في الشكل
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وعلية فان انتقال االشعاع على هيئة موجات يتضمن كال من القوى الكهربائية والمغناطيسية مما 

هي وحدها القادرة على أدى الى تسمية االشعاع باإلشعاع الكهرومغناطيسي. المركبة الكهربائية 

التفاعل مع المادة وتبادل الطاقة معها في األحوال االعتيادية. لذلك فان المجال الكهربائي وحده 

 معني بالسلوك الموجي.

 :حيث وغيرها، والسعة والتردد، الموجي، الطول مثل ،صفاتو بمميزات الموجة وتتصف

 Wave Length (ʎ)الطول الموجي   

 الموجي الطول بأن أوسع بمعنى أو الموجة، على متتاليين قاعين أو متتاليتين قمتين بين المسافة هو

 الموجة. ويقاس بوحدات الطول على متكافئتين متتاليتين نقطتين بين المسافة هو

 

  Frequency(υ) التردد

 الوحدة استخدام ويتم ،الواحدة الثانية في الفراغ في معينة نقطة تعبر التي الموجات عدد هو

. (Hz/s)   

*ان التردد قيمة ثابتة ال تتغير بالوسط. وان المتغير هو سرعة موجة االشعاع وطولها من وسط 

 الى وسط.

  Wave Numberالعدد الموجي  

(. أي انه مقلوب العدد cm-1هو عدد الموجات التي تمر بالسنتميتر الواحد ويقاس بوحدات )

 الموجي.
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 :الموجة وطولوالتردد  الضوء سرعة بين العالقة 

 :التالية بالمعادلة الموجة وطول ،الترددو ،الضوء سرعة بين العالقة إيضاح يمكن

 

 

 

 Amplitude( Aسعة الموجة )  

هي المسافة المحصورة بين خط مسار الموجة واعلى نقطة على قمتها او اوطأ نقطة في قاعدة 

 .Intensity (I)ويشير مربع السعة الى شدتها الموجة. 

*ومن خالل الخصائص الموجية لإلشعاع أمكن تفسير الكثير من الظواهر كالتداخل والحيود 

 واالنكسار واالنعكاس التي يظهرها الضوء.

 :امثلة

 اذا ،cm 2.5  موجي بطول االذاعات احدى تبثها التي الموجات تردد احسب-1

 ؟  cm/s 10103 x هي الواحدة الثانية في الكهرومغناطيسية الموجات سرعة أن علمت

. احسب كل من التردد والعد  m  6-0.6 x 10اذا علمت ان الطول الموجي للضوء األصفر هو-2

 الموجة لهذا االشعاع؟

 

 



 ا لمرحلة الرابعة/ التحليل االلي    جامعة االنبار             
 د.احمد ضاري صالح                                                                الكيمياءكلية التربية للعلوم الصرفة/قسم 

 

8 
 

 الخصائص الجسيمية Properties   Particle 

او الكمات  Photonsان االشعاع يتكون من جسيمات او حزم تدعى الفوتونات 

quanta  طاقات محددة مكنتمة وتنتقل بالفراغ بسرعة الضوء لها 

  التالية: بالمعادلة الفوتون طاقة عن بالنك العالم وعبر

 

من المالحظ ان طاقة االشعاع تتناسب طرديا مع التردد وعكسيا مع الطول الموجي. أي ان الفوتون 

 ذي التردد العالي )طاقة أعلى( طول موجي 

 التردد الواطئ )طاقة أقل( له طول موجي أطول.أقصر بينما الفوتون ذي 

( . ومن الممكن التعبير عن طاقة الفوتون بوحدات أخرى Joule**ويعبر غالبا عن الطاقة بوحدة )

(. اما التعبير عن ا لطاقة لكل مول يتطلب  ev = 1.6023 x 10 1-19مثل االلكترون فولت )

 (.x 10 236.023ضرب بعدد أفوكادرو )

طاقة االشعاع بوحدات االلكترون فولت اذا كان طول موجته تساوي                 : احسبمثال

m 6-1.2395 x 10 ؟ 


