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 التحليل بقياس االستطارة وقياس التعكيرية

Nephelometry and Turbidimetry Analysis 

لدارسة وتحليل أنظمة العوالق حيث تستند هاتان الطريقتان  تستخدم قياسات االستطارة والتعكرية

على استطارة وبعثرة االشعاع بواسطة الدقائق العالقة والتي لها معامل انكسار يختلف عن معامل 

( خالل محلول 0Iانكسار الوسط المنتشرة فيه. حيث الحظنا انه عند سقوط ضوء )اشعاع ساقط 

رة الضوء فان قسما من الضوء المار او االشعاع الساقط سوف يحتوي على دقائق قادرة على استطا

في حين سوف يالحظ ان قسم  rIيستطار بزاوية معينة من سطوح جسيمات العالق وبشدة مقدارها 

 وكما في الشكل ادناه: tIمن الضوء ينفذ من الجهة األخرى شدته 

 

وء ويعتمد قياس االستطارة *ان استطارة الضوء هي التغير العشوائي في متجهات انتشار الض

( خالل النظام tI( بينما التعكير يعتمد على شدة االشعاع النافذ )rIعلى شدة االشعاع المستطار)

 العالق.

*ان النظرية لقياس االستطارة تعني استطارة الضوء اي التغير الكبير في اتجاهات انتشاره وان 

 الشعاع المبعثر يعتمد على:

 الساقط. الطول الموجي للشعاع-1

شكل وحجم الدقائق والترتيب الهندسي لها باإلضافة الى معامل االنكسار الخاص بها ومعامل -2

 انكسار الوسط المنتشرة فيه.

 

 



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

2 
 

 Rayleigh Scatteringاستطارة رايلي 

وهي االستطارة التي يكون فيها تردد الشعاع الساقط مساوي لتردد الشعاع المستطار. حيث بين 

ان الشعاع الساقط على جسيم صغير شفاف يحدث له عزما ازدواجي كهربائي هذا العالم رايلي ب

العزم يتذبذب بتردد مساوي لتردد االشعاع الساقط بحيث ان هذا العزم يعمل وكأنه مصدر ضوئي 

 يشع الضوء بنفس التردد وبجميع االتجاهات.

فهي البعثرة التي تحصل للشعاع الساقط على سطح  Tyndall Scatteringاستطارة تندال اما 

الجزيئات الكبيرة الحجم وفي مثل هذه االستطارة يتطلب اشعاعات ذات طول موجي أصغر بكثير 

 من قطر الجسيم العالق الساقط عليه.

: حيث يمكن استخدامها لغرض التحليل الكمي .وان معادلة رايلي بصيغتها رايلي معادلةأهمية *

 ي:المبسطة ه

 

K  ثابت تناسب يمثل معامل انكسار العالق والوسط, والمسافة بين الخلية والمكشاف والزاوية=

 التي يشغلها االشعاع المستطار.

rIشدة الشعاع المستطار= 

oIشدة الشعاع الساقط= 

ʎالطول الموجي للشعاع الساقط= 

Nالعدد الكلي للجسيمات العالقة او شبه الغروية= 

V حجم جسيم واحد من العالق= 

*نالحظ ان شدة الشعاع المستطار تتناسب طرديا مع التركيز ومع حجم الدقائق وعكسيا مع الطول 

 الموجي

تزداد البعثرة فأفضل طول موجي نستخدمه  oI*وكما يالحظ من المعادلة أعاله انه كلما أدت قيمة 

ل طول موجي )طاقة اعلى( أي ان كمصدر لشعاع ساقط على الجسيمات شبه الغروية هو األق

 البعيدة وكذلك اشعة الليزر الذي طاقته عالية  Uvمنطقة 
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  معادلة قياس التعكيرية*

 فالصيغة البسيطة لحسابها هي:

 

Kمعامل التعكيرية المولية= 

=b.حجم او سمك طبقة المحلول العالق الماص للشعاع 

=C ( تركيز الدقائق المؤثرة الماصة للشعاع وتقاسgm/L) 

Sالتعكيرية= 

رة بير. ان تطبيق هذه المعادلة بصو-*يالحظ من معادلة قياس التعكيرية انها مشابهة لقانون المبرت

دقيقة يتطلب ان تكون المحاليل المدروسة مخففة وذلك بسبب انه عندما يداد لتركيز فان الشعاع 

سوف يداد وبالتالي سوف تصل كميات منه الى المكشاف مسببه خطأ في قياس التعكيرية  المستطار

 tIو oI( بسبب تقارب Sوكذلك فان المحاليل المخففة جدا هي األخرى تسبب خطأ في قياس )

*عند التحليل بواسطة تقنية االستطارة والتعكيرية ينبغي مراعاة النقاط االتية للحصول على نتائج 

 هذه النقاط: جيدة ومن

 ان تكون المحاليل مخففة-1

( للحفاظ على الدقائق العالقة mg/L 100يجب ان يكون العالق مخفف بحيث ال يتجاوز تركيزه )-2

 ولبقائها فترة من المن كافية لتسجيل القراءة.

ان االشعاع المستطار عند أي زاوية يعتمد على شكل وحجم الدقائق العالقة لذلك نأخذ بنظر -3

 عتبار:اال

بقاء المحلول لفترة منية قبل القراءة -ج سرعة وطريقة المزج -ب  االيونات تركيز-أ

  أضاف الكتروليت خارجي -د  لضمان بقاء الدقائق عالقة لفترة من الزمن

المواد المضافة للحفاظ على -ز  الدالة الحامضية -ر درجة الحرارة-و 

 غروية المحلول

 ورية الن الدقائق البلورية تترسب بسرعة.يجب ان تكون الدقائق غير بل-4

استخدام خاليا نماذج مضلعة الشكل مثل المربعة او متوازي المستطيل الن الخاليا االسطوانية -5

 تعمل كعدسة لتفريغ االشعاع الساقط.
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*يمكن استخدام أي جها سبكترفوتوميتر كمقياس للتعكيرية او الكدرية بينما الجهاز الذي يستخدم 

بالنسبة لخلية النموذج. ان مقياس التعكير  o90االستطارة يكون وضع المكشاف بزاوية لقياس 

اليتضمن موحد لوني اذ ان وجوده غير الزامي ويستعاض عنه بمرشح مالئم وعادة نختار 

فوق البنفسجية وذلك لغرض الحصول على حساسية عالية  المرشحات الزرقاء او القريبة من ما

هذا في حالة الجسيمات العالقة والوسط عديم اللون. اما اذا كان المحلول ملون فيتم اختيار الموجه 

 المالئمة بأسلوب )الخطأ والصواب( 

 

 

 

 *تطبيقات او استخدامات قياس االستطارة او التعكيرية:

تعين كمية الكلوريد على هيئة كلوريد والكبريتات على هيئة كبريتات معرفة نقاوة الماء وذلك ب-1

 الباريوم.

 قياس تركيز بعض العناصر او االيونات في المحاليل مثل تعين الفسفور في الماء-2

( مقابل حجم Sتعين نقطة النهاية في بعض تسحيحات الترسيب وفيها يتم رسم التعكيرية )-3

 المضاف. )اإلضافة ببطء لكي ال تنمو الى بلورات كبيرة(  الساحوح

 تعين نقاوة الهواء-4

 تعين األوزان الجزئية في البوليمرات-5

 تقدير قطر الدقائق للعالق-6

 


