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 Infrared Absorption Spectroscopyمطيافية امتصاص ما تحت الحمراء 

يؤدي امتصاص االشعة ما فوق البنفسجية والمرئية الى اثارة الكترونية بينما يؤدي امتصاص 

االشعة ما تحت الحمراء الى اثارة اهتزازية للذرات المكونة للجزيئة. وينشأ عن الحركة االهتزازية 

 لبعضها البعض تغير في:للذرات بالنسبة 

 الزوايا بين هذه االواصر-2  طول االواصر الكيميائية-1

 *وتتوقف طاقة االشعة الممتصة ألي من الحركات االهتزازية في الجزيئة على:

طبيعة االواصر الكيميائية المتضمنة الحركة االهتزازية -2   نوع االصرة-1

 وكذلك الترتيب الهندسي

في منطقة ما تحت الحمراء ألغراض التحليل النوعي حيث يمثل طيف  يستخدم التحليل الطيفي

امتصاص ما تحت الحمراء لمركب عضوي خاصية فيزيائية مميزة الحتوائه على قمم متعددة يمكن 

 استخدامها ألغراض المقارنة ومن ثم اإلفصاح عن البنية الجزيئية للمركب.

ركبان عضويان يمتصان االشعة بنفس الطريقة ومن الناحية النظرية يمكن القول بأنه ال يوجد م

 ( لنفس المركب.Optical Isomersتماما باستثناء المتشابهات البصرية )

 حدود المنطقة ما تحت الحمراء

بين الجزء المرئي والجزء المايكروي للطيف الكهرومغناطيسي.  IRوتقع المنطقة ما تحت الحمراء 

( او بداللة µm 1000-0.78وتتضمن مدى من االشعة ذات االطوال الموجية المحصورة بين )

( ولسعة منطقة ما تحت الحمراء تصنف إشعاعاتها الى cm-12800 10-1اعدادها الموجية بين )

 والبعيدة كما في الجدول ادناه: المنطقة ما تحت الحمراء القريبة والوسطى

 مدى الطول الموجي المنطقة

µm 

 مدى الطول الموجي

1-cm 

 Near-IRالمنطقة الحمراء القريبة 

 Middle-IR المنطقة الحمراء الوسطى

  Far-IRالمنطقة الحمراء البعيدة

12800-4000 

4000-200 

200-10 

0.78-2.50 

2.5-50 

50-1000 

التحليلية العملية على المنطقة الوسطى وبالذات المحصورة بين        *وتعتمد معظم التطبيقات 

(µm  15-2.5( او )667-1 cm-4000.) 
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*تخضع دراسة امتصاص اشعاعات ما تحت الحمراء الى أسس فيزيائية تختلف تماما عن تلك التي 

يغطي  دتعود الى امتصاص اشعاعات ما فوق البنفسجية والمرئية وكذلك لعدم توفر مطياف موح

كوحدة  IR( فيصبح من المالئم لدراسة موضوع مطيافية .IR، Uv-visbقياسات المناطق الثالثة )

 مستقلة من ناحيتي األسس النظرية والعملية.

( مقابل الطول %Tهو عالقة بين النسبة المئوية للنفاذية ) IRرسم أطياف ما تحت الحمراء *ان 

 الموجي او العدد الموجي.

من وحدات العد الموجي الى وحدات الطول الموجي وبالعكس بواسطة العالقة  *يمكن التحويل

 االتية:

 

بداللة العدد الموجي على التعبير بداللة الطول  IRلمنطقة  ويفضل التعبير عن مواقع االمتصاص

الموجي ويعزى ذلك الى التناسب المباشر بين العدد الموجي وكل من الطاقة والتردد. وكذلك الى 

المدى الواسع لتدريجيات هذا المقياس مما يتيح التميز بين االمتصاصات بدقة أكبر مما لو استخدم 

 مقياس الطول الموجي.

 Theory of IR Radiation Absorptionاشعاعات ما تحت الحمراء  نظرية امتصاص*

كما ذكر سابقا ان معظم االنتقاالت االلكترونية تتطلب امتصاص طاقات تكون ضمن مناطق ما 

فوق البنفسجية والمرئية من الطيف الكهرومغناطيسي. اما في حالة امتصاص الجزيئات لطاقة 

والطاقة  Vibrational Energyى زيادة الطاقة االهتزازية االشعة ما تحت الحمراء فانه تؤدي ال

المرتبطة باإللكترونات المكونة لألواصر ضمن الجزيئات )او  Rotational Energyالدورانية   

ما يطلق عليه االنتقاالت االهتزازية والدورانية( وهذه االنتقاالت تتطلب بالطبع طاقة اقل من الطاقة 

 االلكترونية.التي تتطلبها االنتقاالت 

فيجب ان تعاني تغير في قيمة عزم ثنائي  IRولكي تمتص الجيئة طاقة اشعاع ما تحت الحمراء 

( كنتيجة للحركات االهتزازية والدورانية مما يتولد عنه مجال كهربائي dipole momentالقطب )

 ان يحصل له تردد يضاهي تردد المجال الكهربائي الشعاع ما تحت الحمراء المسلط وبذا يمكن

تأثير متبادل بين المجالين مسببا تغير في سعة احدى الحركات االهتزازية او الدورانية )أي يحصل 

امتصاص( وتبعا لذلك فان غالبية الجزيئات التي تضمن ذرات مختلفة مرتبطة بأواصر تساهمية 
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ذا النوع تظهر درجات متفاوتة من االمتصاص االنتقائي لهذه االشعة. وكمثال للجزيئات من ه

 والذي يمكن تمثيله بكرتين مرتبطتين بسلك حلزونيHClجزيئة كلوريد الهيدروجين 

 

ان توزيع الشحنة حول الجزيئة يكون غير متماثل حيث للكلور كثافة الكترونية اعلى مما 

للهيدروجين وبذا يكون له عم ثنائي القطب ملحوظ )يعين عم ثنائي القطب من مقدار الفرق في 

المسافة بين مركزي الشحنتين( وعندما تهتز جزيئة كلوريد الهيدروجين على طول الشحنة و

محورها )تتغير المسافة بين مراكز الذرات( سيحدث تردد منتظم في عم ثنائي القطب وينشأ عن 

ذلك مجال كهربائي يكون له تأثير متبادل مع المجال الكهربائي الشعاع ما تحت الحمراء المار. 

اشعاع ما تحت الحمراء منسجما )مشابها( مع التردد الناتج عن اهتزاز الجزيئة  فاذا كان تردد

 .IRيحصل انتقال للطاقة في المستويات االهتزازية وتكون نتيجته بالطبع امتصاص اشعاعات 

وبأسلوب مشابه فان دوران الجزيئات الغير متماثلة حول مراكز كتلتها يؤدي الى تقلبات دورية في 

 .IRطب يصبح نتيجتها حدوث التأثير مع اشعة عم ثنائي الق

فال يحصل لها تغير في قيمة عم ثنائي  2N،2Cl ،2H ،2O*اما الجزيئات متماثلة النويات مثل 

  القطب اثناء اهتزاز عناصر جزيئاتها. وبناءا على ذلك ال يحصل تداخل للمجال الكهربائي الشعاع 

IR  ولهذا فان مثل هذه المركبات ال يمكن ان تمتص االشعة في المنطقة ما تحت الحمراء في

 (.IR-Inactiveالظروف االعتيادية ويقال بأنها غير فعالة لهذه المنطقة )

 االهتزازية نتقاالتالاالنتقاالت الدورانية وا*

ه تهتز ما انها في الوقت نفسان الذرات المؤلفة للجزيء تنتقل سوية في حركة انتقالية مستقيمة وك

وتدور بصورة دورية حول مراكز ثقلها. ويرجع سبب الحركات االهتزازية والدورانية الى وجود 

قوتين متضادتين هما قوة التنافر لنوى الذرات المؤلف لآلصرة وما يحيط بها من مدارات الكترونية 

 .مشبعة وقوة التاصر التساهمي الناتجة عن الكترونات التكافؤ

ان الطاقة الالزمة لحدوث تغيرات )انتقاالت( بين المستويات الدورانية تكون قليلة جدا وتتوفر من 

قبل االطوال الموجية ضمن المنطقة ما تحت الحمراء البعيدة. اما االنتقاالت بين مستويات الطاقة 

رها هذه الطاقة توفاالهتزازية المكنتمه يتطلب طاقة اعلى مما تتطلبه االنتقاالت الدورانية ومثل 

 اشعة المنطقة ما تحت الحمراء الوسطى.
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 أنواع االهتزازت الجزيئية

ليست الجزيئة كمجموعة صلدة من الذرات الساكنة وانما يمكن لهذه الذرات من ان تغير مواقعها 

 النسبية لكونها غير وثيقة الترابط ببعضها البعض بحيث تكون لها القدرة على االهتزاز من مواقعها.

 *أنواع االهتزازات:

 Stretching Vibrationsاالهتزازات االمتطاطية -1

وهي االهتزازات التي تتضمن تغير مستمر للمسافة الداخلية بين الذرات على طول محور التآصر 

بينهما. أي ان تزداد او تنقص المسافة بين الذرات المتذبذبة او تنقص مع بقاء الذرات على محور 

ن ان يؤثر على زاوية التآصر وتكون االهتزازات االمتطاطية اما منفصلة التآصر نفسه وبدو

(C=O( او مزدوجة )2CH-( والمزدوجة تكون اما متماثلة )Symmetric او غير متماثلة )

(Asymmetric) 

 

 Bending Vibrationsاالهتزازات االنحنائية -2

. الذرة بالنسبة الى محور التآصروتتميز بالتغير المستمر لزاوية التآصر. أي ان يتغير موقع 

 والهتزازات االنحنائية اما ان:

 تقع ضمن المستوى التوازن للذرات وهي على نوعين:-أ

 Scissoring Vibrationsاهتزازات مقصيه -1

  Rocking Vibrationsاهتزازت تأرجحية -2
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 تقع خارج المستوى التوازن وهي:-ب

  Twisting Vibrations التوائية اهتزازت-1

 Wagging Vibrations االرتجاجية  اهتزازت-2

 

*ان االهتزازات االمتطاطية تحتاج الى طاقات اعلى مما تحتاج اليه االهتزازات االنحنائية ومما 

للمادة يمثل ثروة حقيقية من  IRاالهتزازات يجعل من طيف  تقدم يتضح ان العدد الكبير من صيغ ا

المميزات األساسية للجزيئة ولطبيعة الذرات المكونة لها وتوزيعها الفراغي وكذلك لقوى الترابط 

 الموجودة فيما بينها.

 The Energy of Stretching Vibration*حساب طاقة االهتزاز االمتطاطي 

ن بصورة تقريبه باستخدام قانون ( االهتزاز االمتطاطي لآلصرة بين ذرتيυيمكن حساب تردد )

 (Hooke's' Lawهوك )

  

K ،)ثابت قوة االصرة )داين/سم=µ( 2=الكتلة المختزلة وتساوي+m1/m2m1µ=m ،)υ التردد=

 االهتزاز. 

هو الشائع تصبح  يكون بداللة العد الموجي  IR*والن التعبير عن مواقع االمتصاص في طيف 

 المعادلة على النحو االتي:
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*يتضح مما تقدم ان طاقة اهتزاز االصرة تزداد بازدياد قوة االصرة وكذلك عندما تصغر قيمة 

 الكتلة المختزلة للنظام. 

: ما عدد الموجة والطول الموجي التقريبي لقمة االمتصاص األساسية لالهتزازت االمتطاطية مثال

( مساوية الى C=Oئية )(. علما ان قيمة ثابت قوة االصرة الثناC=Oلمجموعة الكاربونيل )

(61x10تقريبا؟ )داين/سم 

 الحل

( او       16x10-623/( و )12x10-623/)ان كتلتي ذرتي الكاربون واالوكسجين هما تقريبا 

(23-2x10( و )2.7-23x10غم لكل ذرة على التوالي ) 

 

=1.6 x103 cm-1 

   6.3µm3/1.6 x 104=10ʎ=    فيساوي ʎاما الطول الموجي 

ه ان امتصاص مجموعة الكاربونيل االمتطاطي قد وجد عمليا ضمن المنطقة تجدر اإلشارة اليمما *

(6.7µm-5.3( او )1500-1cm-1900.من طيف االمتصاص ) 

 العوامل المؤثرة على تردد المجاميع الوظيفية:

الرنين: ففي حالة وجود الرنين تنخفض رتبة االصرة المزدوجة وترددها االهتزازي بمقدار  -1

1-30 cm .اال انه يزيد من تردد االصرة المنفردة 

 200cm-1ان االصرة الهيدروجينية تعمل على خفض الترددات ففي الكحوالت تنخفض بمقدار-2

( المرتبطة بالحلقة كلما قل حجم (C=Oة حيث نالحظ زيادة تردد مجموع :توتر الحلقةتأثير-3

 الحلقة بسبب الشد العالي

تأثير على تردد المجموعة وذلك من خالل سرعة المسح الطيفي وعرض فتحة  IRلجهاز -4

 االمايكروميتر.
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 IRالتحليل النوعي في مطيافية 

 هما  IRيعتمد على منطقتين مهمتين تقع ضمن طيف  IRعضوي بتقنية ان تشخيص أي مركب 

( وان µm 8.0-2.5ذات االطوال الموجية ) Group Frequenciesمنطقة تردد المجموعة -1

 ظهور القمم في هذه المنطقة يعود الى المجاميع الفعالة.

( وهي تشكل دليال µm 15-8.0ذات االطوال الموجية ) Finger Printمنطقة طبع األصابع -2

سم وذلك تشبيها ببصمات األصابع التي تمي تشخيصيا على ماهية المركب. وسميت بهذا اال

الشخص عن غيره. فاذا وضع طيفان أحدهما لمركب معروف واألخر لعينة مجهولة فأذا وجد انهما 

يتطابقان في هذه المنطقة فبالتأكيد ستكون لمركب واحد، حيث انه ال يوجد مركبان يتطابق فيهما 

 دون أي فروقات. IRطيفا 

 IRية التحليل الكمي في مطياف

 بسبب: .Uv-Visلتحليل الكمي بالمقارنة مع مطيافية  IRقلة استخدام مطيافية 

وهذا يؤدي الى  .Uv-Visوضيق حزم االمتصاص مقارنتا بأطياف  IRالتعقيد الكبير ألطياف -1

 صعوبة اجراء القياسات الطيفية المضبوطة وتوقع االنحراف عن قانون بير.

المتضمنة قلة شدة المصدر والحساسية الواطئة للمكشاف التي قد  IRالتحديدات االلية ألجهزة -2

 تقود الى االنحراف عن قانون بير

عدم توفر عدد من المذيبات المالئمة لعموم المنطقة الطيفية مما يحتم استخدام خاليا ذات ممر -3

(bقليل وزيادة تركيز النماذج ) 

 مطياف االشعة تحت الحمراء بتحول فورية 

Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrophotometer 

*تحويل فوريه: يعتمد على انه التداخل في االشعاع يعطي طيف يحتوي على كل الترددات التي 

 تحتاجها العينة وتمثل عالقة بين شدة االشعاع والزمن.

*ان الطيف الناتج يسمى طيف فورية غير قابل للقراءة لذلك يربط الى حاسوب لتحويله الى مقلوب 

 االعتيادي بما يلي: IRعن مطياف  FT-IR. ان مطياف FT-IRفوري ولذا يسمى 

 يكون ليزر FT-IRمصدر الطاقة في مطياف -1
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دة من كافة لذلك يمكن االستفا Monochromateعلى موحد  FT-IRال يحتوي مطياف -2

ترددات الشعاع الساقط ألنه يحتوي على كل االطوال الموجية لألشعة ما تحت الحمراء متوسطة 

 المدى

او         GC-FTIRالجهاز مزود بمحول يسهل دمجه مع اجهزة التحليل الكروماتوغرافي -3

HPLC-FTIR 

 اديوأدق من الجهاز الع يتميز الجهاز بانه يقوم بتحليل العينات الصغيرة الحجم وبدرجة أسرع-4

 يعطي درجة تميز )تحليل( عالية جدا-5

 

 ( 1992التحليل االلي / د.عبد المحسن عبد الحميد الحيدري مطبعة جامعة بغداد )-1المصادر/

التحليل الكيميائي االلي/ د.فاضل جاسم محمد، د.زهير متي قصير، صبري ميخائيل فروحة -2

(1984) 

-Skoog, Douglas A. West Donald M. , principles of Instrumental Analysis, 

6th Ed, Philadelphia, 1998 

 

 


