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 جامعة بغداد               
 سم الكيمياءق                           ابن الهيثم     - كلية التربية للعلوم الصرفة

 لمرحلة الرابعة  ا                                              ليالتحليل الكيميائي األ 
 الحصوليد  الدخم. د.  أ.م. د. علي خليل محمود    أ. م. د. سمية محمد عباس      أ.

 م. د. همسة منعم ياسين        م. د. مها عبدالستار محمد

 مفردات المنهج الدراسي النظري

 ومفهوم التحليل الكيميائي األلي الكيمياء التحليليةاوآل: 
 الكيمياء التحليلية

 ت طرائق التحليل الكيميائي االليمميزا
 الغراض التحليل بالطرائق االلية اهم الخواص الفيزيائية المعتمدة

 تحدد اختيار طريقة التحليل االليالعوامل التي 
 

 اإلشعاع الكهرومغناطيسي وتأثره مع المادةثانيآ: 
            طبيعة اإلشعاع الكهرومغناطيسي 

 الخصائص الموجية                                         
 (           λالطول الموجي )  -1
                    ( التردد )   -2

    ( -العدد الموجي )  -3
    ( P )  شعةآلقوة ا -4

    الخصائص الجسيمية ) الدقائقية (
 طاقة اإلشعاع الكهرومغناطيسي 
                         التأثير الكهروضوئي            

 الطيف الكهرومغناطيسي 
 المادة )تفاعل اإلشعاع مع المادة (تآثر اإلشعاع الكهرومغناطيسي مع 

 معامل االنكسار -انكسار األشعة )ظاهرة االنكسار(
   قانون سنيل لالنكسار

  االنكسار النوعي
 االنكسار المولي 

 استخدامات معامل االنكسار 
 التشتت 

 مناطق التشتت
 عدد ابي 

 انعكاس األشعة 
 مقياس ابي لالنكسار -اجهزة قياس معامل االنكسار

 استقطاب الضوء والفعالية البصرية  
 تصنيف المواد والمحاليل اعتمادا على سلوكها اتجاه الضوء المستقطب

 الدوران النوعي 
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 الدوران الجزيئي 
 المقطاب  

 اجزاء المقطاب اليدوي
 تطبيقات أو استخدامات قياس االستقطاب  

 ياوآل: التحليل النوعي أو الوصف
 التحليل الكمي  ثانيآ:

 امتصاص االشعاع 
 طيف االمتصاص 

 االمتصاص الذري  -1
 االمتصاص الجزيئي  -2

 اقة في الجزيئةمستويات الط
 أنبعاث اإلشعاع 

 كيف  تحث عملية االنبعاث
 التفلور والتفسفر 

 اء الدقائق  المثارةاسترخ 
 غير مشع السترخاء اال

 مشعالاسترخاء 
 مخطط جابلونسكي  
 بالتفلورلعالات الرياضية الخاصة ا

 

 التحليل الكمي بامتصاص االشعاع الكهرومغناطيسيثالثآ: 
 اهمية المحاليل الملونة

 القياس االمتصاصي 
 القياس اللوني 
 القياس الطيفي 

 القياس الضوئي 
 القوانين الكمية لالمتصاص 

 لمبرت -بقانون بيير
 االمتصاصية المولية 
 االمتصاصية النوعية 

  ( Aاالمتصاص )
  T) ) النفاذية

 المبرت -تطبيقات قانون بيير
 لمبرت علىاالنظمة ذات المكون الواحد: -تطبيق قانون بيير

 لمبرت على االنظمة ذوات المكونات المتعددة-طبيق قانون بييرت
 التحديات في تطبيق قانون بيير واالنحراف عنه

 العوامل المسببة لالنحراف في قانون بيير 
 اوال: عوامل كيميائية

 عوامل آلية ثانيآ:
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 ثير االشعة المتعددة الطول الموجي تأ
 طيف المادة 

 )المنحني التدريجي( منحني المعايرة
 محلول البالنك) الخلب( 

 

 اجهزة القياس الطيفي ومكوناتهارابعأ: 
   اوال: اجهزة المقارنة المرئية

 ثانيآ: اجهزة القياس اللوني او اجهزة القياس الضوئي ذات المرشحات    
 ثالثآ: أجهزة القياس الطيفي 

 مصادر الطاقة االشعاعية 
 شكل يوضح شدة مصدر االشعاع مقابل الطول الموجي عند درجة حرارة معينة

  المصادر المولدة الشعاع مافوق البنفسجية 
 مصباح الهيدروجين   -1
 مصباح الديتريوم   -2

 المصادر المولدة الشعاع المرئية 
 مصباح خويط التنكستن -1
 مصباح الزينون  -2

 مصدر قوس الكاربون
 المصادر المولدة الشعاع ماتحت الحمراء 

 متوهج نيرنست   -1
 مصدر كلوبر   -2
 المصادر السلكية المتوهجة   -3

 مسيطرات الطول الموجي 
 المرشحات  -1
 موحدات اللون -2 

 مرشحات االمتصاص
 مرشحات التداخل 

 موحدات اللون 
 الموشور 

 موشور كورنو   -1
  موشور ليترو  -2

 المحزز 
 المحزز النفاذ 

 المحزز االنعكاسيالتعبير عن قدرة المحزز على الفصل
 حاويات )خاليا( النموذج 

 اوآل: مكشافات مافوق البنفسجية والمرئية 
 ( االنابيب الضوئية 1)
 
 ( االنابيب المضاعفة الضوئية 2) 
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 زة ( الخلية الضوئية الفولتائية أو خلية الطبقة الحاج3) 
 

 مكشافات ماتحت الحمراء
 اوآل:  المكشافات المستخدمة في منطقة ماتحت الحمراء القريبة

 مكشافات المرئية وما فوق البنفسجية (1)
 الضوئية  -خاليا الموصالت (2) 
 ( خلية كبريتيد الرصاص للتوصيل الضوئي3) 

 مكشافات ماتحت الحمراء الوسطية والبعيدة )المكشافات الحرارية( 
 مكشاف المزدوج الحراري  (1)
 البولوميتر )مقياس الطاقة الحرارية االشعاعية( (2)
 مكشاف كولي )مكشاف الحرارة الغازي( (3) 
 المكشاف الكهربائي الحراري  (4) 

 قاريء )أو مسجل( اشارة المكشاف 
 انواع اجهزة القياس اللوني والطيفي النموذجية

 بنظام الحزمة المنفردة  -1
 بنظام الحزمة المزدوجة   -2
 اجهزة القياس اللوني الضوئية   
 (اجهزة القياس اللوني ذات الحزمة المنفردة1) 
 (اجهزة القياس اللوني الضوئية ذوات الحزمة المزدوجة2) 

 اجهزة القياس الطيفي 
 اجهزة القياس الطيفي ذات الحزمة المنفردة -1
 اجهزة القياس الطيفي ذات الحزمة المزدوجة. -2

 ةالمنفرد فوق البنفسجية ذات الحزمةوما اجهزة القياس الطيفي للمناطق المرئية  (1) 
ة بنفسجيفوق الالحزمة المزدوجة لمناطق المرئية وما  اجهزة القياس الطيفية ذات (2)

 وماتحت الحمراء 
 

 ئيةتطبيقات قياسات االمتصاص في مطيافية مافوق البنفسجية والمرخامسآ: 
 المنطقة المرئية  -1
 مناطق مافوق بنفسجية   -2

 الفصائل الماصة لإلشعاع 
 أنواع من االنتقاالت االلكترونية

 n, , أوآل: الفصائل الحاوية على الكترونات 

 -*انتقاالت  -1

 -n*انتقاالت  -2

 -,*-n*انتقاالت  -3
 تأثيرات المذيب  .أ

 تأثير وجود مجاميع كروموفورية متقارنة  -ب 
 تأثير وجود مجاميع األوكزكروم 
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 f,dثانيآ:  الفصائل الحاوية على الكترونات 
 نية الثااالمتصاص بواسطة أيونات الفلزات لسلسلة العناصر االنتقالية األولى و (1)
 االمتصاص بواسطة أيونات عناصر الالنثنايد واالكتنايد  (2)

 ثالثآ: امتصاص فصائل انتقال الشحنة 
 أهم النواحي التقنية 

 ة:مرئيالمتصاص في المنطقة مافوق البنفسجية والاالستخدامات التحليلية لقياسات ا
 التشخيص الوصفي للمجاميع الفعالة في المركبات العضوية: 

 :لكميأهم تطبيقات االمتصاص لمناطق مافوق البنفسجية والمرئية ألغراض التحليل ا
 عام:ص الإيجاد تركيز مادة معينة أو مادتين في آن واحد باستخدام قانون االمتصا (1)
 األيونات المعقدة طيفياً:دراسة  (2)
 طريقة النسبة المولية:  .أ

 طريقة التغيرات المستمرة:  .ب
 تعيين ثوابت التفكك للدالئل  (3)
 التسحيحات الفوتومترية )تسحيحات القياسات الضوئية(  (4)

 منحني التسحيح الفوتومتري
 تكون انواع التسحيحات الفوتومترية 

 تسحيحات فوتومترية بوجود دليل  -1
  الدليل تسحيحات ذاتية   -2

 

 التحليل بقياس االستطارة وقياس التعكيرسادسآ: 
 األسس النظرية: 

 معادلة قياس التعكيرية
 معادلة قياس االالستطارة

 القياسات التعكيرية 
 معامل التعكيرية
 النواحي العملية 

 سرعة وطريقة المزج -أ
 مزيج مشبغر 
 اجهزة القياس

 مقياس التعكير  (1)
 طرائق االستطارة والتعكير:مقياس االستطارة تطبيقات  (2)
هيئة  ات )علىكبريتمعرفة نقاوة الماء بتعيين كمية الكلوريد )على هيئة كلوريد الفضة( وال  -1

 كبريتات الباريوم(. 
 مناسب  مرسب اليونات االخرى في المحاليل باستخدام كاشفتعيين تراكيز عدد كبير من ا  -2
ترسيب النهاية في بعض تسحيحات الاستخدمت قياسات التعكيرية لغرض تعيين نقطة   -3

 بطريقة مشابهة للتسحيح الضوئي
 استخدمت طرائق االستطارة بشكل عام لقياس نقاوة الهواء  -4
 تستخدم طرائق االستطارة لتقدير معدل االوزان الجزيئية للبوليمرات  -5
 تقدير قطر دقائق العوالق خاصة باستخدام مقياس االستطارة  -6
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 عين ( باستخدام كاشف مT( التعكير )Nبقياسات االستطارة )بعض الفصائل المحللة 
 اللون المفضل كمصدر لالشعاع في اجهزة قياس االستطارة

 مطايفية امتصاص ماتحت الحمراءسابعآ: 
 مميزاتها

 رسم طيف ماتحت الحمراء
 مناطق االشعة ماتحت الحمراء الى ثالث مناطق وهي: اقسام

 المنطقة القريبة  -1
 المنطقة االوسطية   -2
 المنطقة البعيدة   -3

 نظرية امتصاص اشعاعات ما تحت الحمراء
 متماثلةذات الكثافة االلكترونية ال ) 2O  2H  2Cl  2N  (الجزيئات المتناظرة مثل 

 عزم ثنائي القطب
 حساب طاقة االهتزاز االمتطاطي

  -بداللة العدد الموجي IRالتعبير عن مواقع االمتصاص في طيف 
 العالقة بين طاقة اهتزاز االصرة تزداد بزيادة قوة االصرة 

 امثلة رياضية
 الدورانية -االنتقاالت الدورانية واالنتقاالت االهتزازية

 واالهتزازيةزمة لحدوث االنتقاالت الدورانية الطاقة اال
 للغازات:   -1
  ةللسوائل والمواد الصلب  -2

 انواع االهتزازات الجزيئية
 االهتزازات االمتطاطية  -1
 ( C=Oاهتزازات امتطاطية منفصلة مثل اصرة)  -أ

 (–2CHاهتزازات امتطاطية مزدوجة مثل ) -ب

  متماثلة 

 غير متماثلة  
 او التشويهية  االهتزازات االنحنائية  -2

 تقع ضمن مستوى التوازن : وتكون على نوعين  -1
 االهتزازات االنحنائية المقصية  -أ

 االهتزازات االنحنائية التأرجحية  -ب
  تقع خارج مستوى التوازن  -2
 االهتزازات االنحنائية االلتوائية  -أ

 االهتزازات االنحنائية االرتجاجية  -ب
 اجهزة القياس الطيفي في المنطقة ما تحت الحمراء

 تقنيات التعامل مع النموذج
 النماذج الغازية  -1
 المحاليل والسوائل النقية  -2
 طرائق لفحصه ثالثالمواد الصلبة: وتوجد   -3
 طريقة عمل المسحوق او العجينة  -أ
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  KBrريقة قرص بروميد البوتاسيوم ط -ب
 طريقة االفالم الصلبة:   -ج

 االستخدامات التحليلية لمطيافية ماتحت الحمراء
 التحليل النوعي

 منطقة المجاميع الفعالة  -1
 منطقة طبع األصابع -2

 التحليل الكمي
  االساس طريقة خط  -1
 خلية غائبة –طريقة خلية حاظرة   -2

 

 المطيافية الذريةثامنآ: 
 االمتصاص الذري 

 مميزات طريقة االمتصاص الذري
 العيوب 

 امتصاص الذرات للطاقة االشعاعية
 حساب تردد كل امتصاص في طيف االمتصاص الذري

 معادلة بولتزمان 
 ثابت بولتزمان

 تأثير درجة الحرارة على عدد الذرات المثارة 
 تقدير كميات العناصر الالفلزية بطريقة االمتصاص الذري 

 درجة االمتصاص في مطيافية االمتصاص الذري
 حساب كمية االشعاع الممتص من قبل الذرات

 مطياف االمتصاص الذري 
 مصدر االشعاع

 مصادر اإلشعاع المستعملة في مطياف االمتصاص الذري   -1
 مصباح متوهج التفريغ الكهربائي ذو المهبط المجوف  -أ

 مصابيح التفريغ الغازية  -ب 
 المواقد والمرذاذات  -2
 المرذاذ اللهبي ذو االستهالك الكلي  -أ

 المرذاذ اللهبي ذو الخلط الجاهز  -ب
 المرذاذات عديمة اللهب   -1
 ذو االستهالك الكلي  المرذاذ اللهبي .أ

 المرذاذ اللهبي ذو الخلط الجاهز  .ب
 المذريات عديمة اللهب  -2
 موحدات اللون  .1
 المكشافات  .2

  األنابيب الضوئية المضاعفة 

  األفالم 

  غازات الوقود والغازات المؤكسدة 
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 التطبيقات التحليلية الكمية 
 تحضير منحنيات معايرة  .أ

 طريقة إضافات القياسي  .ب
 

 مطيافية االنبعاث تاسعآ: 
 االنبعاث

 إثارة العينات 
 اإلثارة بالتفريغ الكهربائي في الغازات   -1
 اإلثارة باللهب   -2
 اإلثارة باستعمال القوس الكهربائي للتيار المستمر   -3
 اإلثارة بالقوس الكهربائي للتيار المتناوب   -4
 اإلثارة بالشرارة للتيار المتناوب  -5
 اإلثارة بواسطة الليزر  -6

 تحضير األقطاب وعينات اإلثارة
 الخطوط الطيفية  مميزات

 التحليل الكمي بواسطة طيف االنبعاث 
 راسم طيف االنبعاث 

 تحضير الوح التصوير الفوتوغرافي
 المقياس الضوئي لالنبعاث باللهب 

 أهم العوامل المؤثرة على طيف االنبعاث
 أ. تأثير المذيب على شدة االنبعاث 

 لذاتي تأثير االمتصاص ا .ت
 تأثير التأين .ث
 تداخل األيونات السالبة  .ج
 

      طرائق التحليل الحراريةعاشرآ: 

 التحوالت التي ترافق عمليات التسخين ومعدل التسخين 
 تصنيف التحوالت التي ترافق عملية تسخين المادة

 تحوالت فيزيائية  -1
 تحوالت كيميائية -2
 التسخين المتحارر  -1
 التسخين غير المتحارر  -2

 التسخين أوالتبريدمعدل 
 (TG)القياس الوزني الحراري 

 تطبيقات القياسات الحرارية الوزنية في الكيمياء التحليلية 
 اوآل: تجفيف الرواسب الوزنية 

 اوكزاالت الكالسيوم  -1
 كرومات الفضة  -2
 كرومات الزئبقوز -3
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 خليط من اوكزاالت الكالسيوم والمغنيسيوم -4
 ثانيآ: التحليل الكمي لخليط من أيونات بدون فصلها 

 ثالثآ: دراسة البوليمرات 
 جهاز التحليل الحراري الوزني )الميزان الحراري(

 األجزاء األساسية التي يتضمنها الميزان الحراري هي 
 الميزان

 الفرن ومسيطر درجة الحرارة 
 ميزان أمينكو  الحراري الوزني

 ريفاتوغرافجهاز باوليك المسمى الد
  DTG) القياس الوزني الحراري االشتقاقي)

 للقياس الوزني الحراري االشتقاقي فوائد نظرية وتطبيقية
 يوم.لمزيج من كاربونات المغنيسيوم والكالس TGA(TG)و DTGالعالقة بين منحنيات 

  DTA التحليل الحراري التفاضلي
 التغيرات التي تطرأ على درجة حرارة النموذج

 التغيرات االنثالبية الماصة للحرارة   -1
 التغيرات الباعثة للحرارة   -2

 (DTA Curveمنحني التحليل الحراري التفاضلي )
 جهاز التحليل الحراري التفاضلي

 التطبيقات التحليلية 
  النوعي التحليلفي  DTAالتحليل الحراري التفاضلي  استخدام 

 المركبات العضوية .1
 المركبات الالعضوية .2
 يمراتالبول .3

   (DSC)القياس المسعري المسحي التفاضلي

   (TT)التسحيح الحراري 
 منحني التسحيحي الحراري

 جهاز التسحيح الحراري 
 المكوناتا األساسية لجهاز التسحيح الحراري 

 نظام إضافة الساحوح  -1
 خلية التسحيح األديباتية )عازلة الحرارة(  -2
 وسيلة قياس درجة الحرارة  -3
 نظام التسجيل  - 4

 األسس النظرية للتسحيح الحراري 
 الفرق بين بين التسحيح الجهدي والتسحيح الحراري 

 تطبيقات التسحيحات الحرارية 
 امثلة على التسحيحيات الحرارية

 تسحيح حامض قاعدة  -1
 التسحيحات التعقيدية )تكوين المعقدات(  -2
 



 

10 
 

 (إلى الكيمياء الكهروتحليلية مدخل) الكهروتحليلية التحليل بالطرائقاحد عشر: 
 الخلية الكهروكيميائية 

 انواع الخاليا الكهروكيميائية 
 الخاليا الكلفانية  -1
 الخاليا االلكتروليتية  -2
 ملتقيات السوائل  

 الجسر الملحي 
 الغشاء المسامي 

 بعض انصاف الخاليا النموذجية 
 أيون الفلز  -فلز -1
 قطب خامل في اتصال مع أيونات عنصر آخر في حاالت تأكسد مختلفة  -2
 أيون  -غاز -3
 فلز مغطى بطبقة صلبة من ملحه غير الذائب في أيوناته السالبة  -4
 أيون  -ملغم -5
 أيون معقد  -فلز -6
 قياس الجهود النسبية ألنصاف الخاليا )قياس جهود األقطاب( 

  ااصطالحات اإلشارات والتمثيل التقليدي للخالي
 االمثلة

 معادلة نيرنست 
 اشتقاق معادلة نيرنست

 التركيزو الفعالية والشدة االيونية
 ( وسلسلة الفعالية oEجهد القطب القياسي )
 ميكانيكية عمل الخلية 

 الخاليا العكوس 
 غير العكوس الخاليا 

 أنصاف الخاليا 
 األقطاب المرجعية 

 ( قطب الكالوميل 1)
 كلوريد الفضة  -( قطب الفضة2)
  (SHE)( قطب الهيدروجين القياسي 3)

 خلية ويستون القياسية 
 حساب ثابت التوازن          

 طرائق التحليل الكهربائية 
 القياسات الجهدية )المجهادية(  .1
 الترسيب الكهربائي والقياس الكولومي  .2
 مبيري القياسات الفولتية والبوالركرافيا ومعايرات القياس األ .3
 قياسات التوصيل )التوصيلية(  .4

 محلولة امثلة
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 لقياسات الجهدية ااثنا عشر: 
 القطب المرجعي

 القطب الدليل
 المجهاد 

 االستخدامات التحليلية الشائعة للقياسات الجهدية 
 القياسات المباشر لتركيز األصناف  .1
  التسحيحات الجهدية  .2

 استخدامات التسحيحات الحهدية
 القاعدية  -التسحيحات الحامضية .أ

 التسحيحات الترسيبية .ب
 تسحيحات تكوين المعقدات  .ت
 االختزال  -تسحيحات التأكسد .ث
 )الدالة الحامضية(  PHقياسات أل  -3

 مقياس الدالة الحامضية او االس الهيدروجيني 
 pHمعايرة جهاز الدالة الحامضية 

 أقطاب االنتقاء األيوني 
 األيونيالنتقاء أقطاب ا اصناف

 األقطاب الزجاجية  -1
 األقطاب ذات األغشية السائلة  -2
 أقطاب الترسيب  -أقطاب غشاء مطاط السيلكون -3
 أقطاب الحالة الصلبة  -1
 

 ةالبوالروكرافيا والمعايرات األمبيرومتري -لفولتامتريةثالثة عشر: ا
 الفولتامترية والبوالروكرافيا

 الفولتامترية 
 البوالروكرافي 

 االستقطاب وتيار االنتشار 
 تيار الهجرة

 الموجة الوالركرافية
 تيار الفضالة أو التيار المتخلف 

 ذروة التيار
 األهمية التحليلية للموجة البوالروكرافية 

 التحليل الوصفي )النوعي( .1
 التحليل الكمي ومعادلة الكوفيتش .2

 معادلة الكوفيتش 
 (difIحساب قيمة تيار االنتشار )

 طرائق التعيين البوالروكرافية 
 أ. المقارنة المباشرة 

 ب. طريقة منحني المعايرة 
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 ت. طريقة إضافة القياس 
 قطب الزئبق المتقاطر )مادة القطب الدقيق(

 مميزات قطب الزئبق المتقاطر 
 عيوب على قطب الزئبق المتقاطر  

 البوالروكراف 
 وكرافيأهم النواحي العملية الخاصة بالتحليل البوالر

 المعايرات األمبيرومترية 
 جهاز المعايرة األمبيرومترية

 بعض النواحي العملية في عملية المعايرة 
 طبيقات المعايرات األمبيرومترية 

 منحنيات المعايرات األمبيرومترية 
 اعلال يتف عايرمنحني معايرة لمادة مجهولة التركيز تتفاعل عند القطب الدقيق مع كاشف م .أ

 ل ر يتفاعف معايال تتفاعل عند القطب الدقيق مع كاش التركيز مجهولةلمادة  معايرةمنحني  .ب
 رمنحني معايرة يعطي فيه المجهول والكاشف المعاير تيار انتشا  .ت
 مزيج أيونين مع كاشف معاير مشترك من منحني معايرة   .د 
 

 قياسات التوصيل الكهربائياربعة عشر: 
 استخدمت قياسات التوصيل الكهربائي 

 التوصيل االلكتروليتي 
 التوصيل المكافيء 

 عالقة التوصيل المكافيء بالتركيز 
 عالقة التوصيل المكافيء بالجذر التربيعي للتركيز 

 لحامض الهيدروكلوريك
 امثلة

 أجهزة قياس التوصيل الكهربائي 
 قنطرة المقاومة ) قنطرة ويتستون(  -1
 خلية التوصيل   -2

 أوساط قياس التوصيل
 ماء قياس التوصيلية 

 تطبيقات قياسات التوصيل  
 تركيز االلكتروليت -منحني التوصيل -1
 معايرات التوصيل  -2

 معايرات التعادل  3-
 معايرة الحوامض القوية  -أ

 وموريك مع محلول لهيدروكسيد الصوديمعايرة محلول لحامض الهيدروكل
 معايرة الحوامض الضعيفة  -ب

مثل  (  مع قاعدة قويةaPk 10معايرة محلول حامض ضعيف جداً مثل حامض البوريك )
 هيدروكسيد الصوديوم 
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يد ( مقابل قاعدة قوية مثل هيدروكس5aPkمعايرة حامض ضعيف مثل حامض الخليك )
 الصوديوم 

سيد ( مقابل قاعدة ضعيفة مثل هيدروك5aPkمعايرة حامض ضعيف مثل حامض الخليك )
 األمونيوم 

 معايرة أمالح الحوامض أو القواعد الضعيفة -ج 
 معايرة أيون الخالت مع محلول لحامض الهيدروكلوريك 

 معايرة مزيج حامضين مختلفين في درجة التفكك -د 
 معايرات الترسيب  -2

 معايرة محلول كلوريد الصوديوم بنترات الفضة 
 امثلة

 

 مفردات المنهج الدراسي العملي

 
 

 لمختبرفي ا التحليل االلي مقدمة تعريفية عن مختبر التحليل االلي واالجهزة المستخدمة -1

 طرائق التعبير عن التراكيز  -2
 تحضير المحاليل القياسية -3
 كسارايجاد تركيز محلول االيثانول باستخدام قياسات معامل االن معامل االنكسار -4
 نولايجاد االنكسار النوعي والمولي لمحلول البيوتا  االنكسار النوعي والمولي -5
 االستقطاب ايجاد تركيز محلول سكري بواسطة االستقطاب -6
 الدوران النوعي ايجاد ثابت الدوران النوعي للسكروز -7

 القياس الطيفي و ايضاح قانون المبرت بير -8

 البوتاسيوم في المنطقة المرئيةالتحليل الكمي لبرمنكنات  -9
 التحليل النوعي ورسم طيف محلول برمنكنات البوتاسيوم في المنطقة المرئية -10
 تقدير تركيز ايونات الحديديك طيفيآ -11
 دراسة االيونات المعقدة طيفيآ -12
 ايجاد نسبة العنصر الى الليكاند او الكاشف بطريقة النسب المولية -13
 االيونات المعقدة طيفيآدراسة  -14
 ايجاد نسبة العنصر الى الليكاند او الكاشف بطريقة التغيرات المستمرة -15
 لجهديايجاد تركيز مزيج من حامضي الهايدروكلوريك والفسفوريك بواسطة التسحيح ا -16
 ايجاد تركيز حامض الهايدروكلوريك باستخدام القياسات التوصيلية -17
  لتوصيليحيح اايجاد تركيز محلول مزيج من حامضي الهايدروكلوريك والخليك باستخدام التس -18
 ايجاد تركيز ايوني النحاس والرصاص في مزيج لهما بالترسيب الكهربائي -19
 تقدير سعة البفر -20
 تقدير تركيز محلول كبريتات البوتاسيوم باستخدام قياسات التعكيرية -21
 ركيز ايوني الكوبلت والكروم في مزيج لهما كميآتعين ت -22
 تقدير تركيز محلول كبريتات البوتاسيوم  باستخدام طريقة االستطارة -23
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Chapter One 

(The Analytical Chemistry and Concept of the Instrumental 
Chemical Analysis) 

 やلヘصل やأや( メヱلムيヨيゅء やلわحヤيヤيヱ るمや ュヲヰヘلわحヤيل やلムيヨيゅئي やآلي(

ゅヰ هや ヲلعヤم やلヵグ يわヰم بやケギسや るلヱ キやヲヨخやヲص: Chemistry Scienceعヤم やلムيヨيゅء 
 ゅヰيヤأ عゲي تطわلや れやゲغييわلやヱأسسや るفゲمع ヴإل るفゅإض ンゲأخ キやヲم ヴإل ゅヰلヲحわي  فわلや

.ゅヰレيヲムت ゲسヘت 

 

るيヤيヤحわلや ءゅيヨيムلやAnalytical Chemistry  やヱ ءゅيヨيムلや مヤع ネヱゲف ンギهي إح : ヵグل
レلやヱ يヨムلや يصガゼわلゅب ヴレيعヲسع.تقやヱ ュヲヰヘيص من مガゼわلや هレヨツわي ゅヨب りキゅヨヤسم عي ل

 -:やゲヅئق やلわحヤيل やلムيヨيゅئي やلヨムي やلヴ مヲヨイعわين 

1. Classical Methods of Analysis     
)るيギيヤقわلや ( るيムاسيムلや يلヤحわلや ئقやゲヅ 

2. Instrumental Methods of Chemical Analysis. يلヤحわلや ئقやゲヅ 
                      やآلي やلムيヨيゅئي

1. Classical Methods of Analysis     

)るيギيヤقわلや ( るيムاسيムلや يلヤحわلや ئقやゲヅ 

 やلわي تヨツわن تقレيわي やلわحヤيل やلحヨイي やヱلコヲني ヱتعギヨわ عや ヴヤلصヱれゅヘهي やلطやゲئق 
قやヱ ゆヲヤ ギلムيヨيゅئيる لや キやヲヨヤلヨحヱ るヤヤتゅヘعاتや ゅヰحسゆゅ تゲكيや ゴلعレصゲ أや ヱلゲヨكب やلヨط

 ュゅع ヴわي حヨヤلعや ケヲطわلや متギ1940خ. 

Chemistry

Biological
Chemistry

Anaytical 
Chemistry

Organic

Chemistry
Inorganic 
Chemistry

Physical 
Chemistry
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2. Instrumental Methods of Chemical Analysis.                         
やآلي やلムيヨيゅئي やلわحヤيل やゲヅئق  

 ゅヰفي ュギガわتس りキゅヨヤل るئيゅيゴيヘلや ソやヲガلや ヴヤع ギヨわتع るんيギح るيヤيヤئق تحやゲヅ أهي りゴヰج
لسゲيع ヱやإや ラلわطケヲ  (Spectroscope)خゅصる بゅلقيゅسや れゅلヘيゴيゅئيる مんل やلや ケゅヌレヨلطيヘي 

 れゅنيヱゲわムألや مヤفي ع(Electronics)  ئقやゲلطや ケヲتطヱ コヱゲفي ب やゲيんهم كゅس ギق
.キやヲヨヤل るئيゅيゴيヘلや ソやヲガلや ヴヤع りギレわسヨلや るيヤيヤحわلや 

 أسや ゆゅらلわحメヲ من やゲヅئق やلわحヤيل やلわقヤيヵギ إلやゲヅ ヴئق やلわحヤيل やآلي:

 やلや ヲヨレلصゅレعي やلسゲيع. .1
2. .るعレصヨلや れゅイわレヨلや ヴヤع りゲسيطヤل るحヤヨلや るجゅلحや 
3. ガわإس ラヱギيイين يグلや りゲヰヨلや ئيينゅيヨيムلや るヤيقわلや るيギيヤقわلや ئقやゲلطや ュやギ طわب تヤ

.るئيゅيヨيムلや حيやヲレلや فヤわガفي م りケゅヰヨلや من るليゅع るجケキ 
4. .ゲんأكや قتヲلやヱ ソゅガأشや من ゲらأك キギع ヴإل るيギيヤقわلや ئقやゲلطや るجゅح 

:るيギيヤقわلや ئقやゲلطや آلي عنや يلヤحわلや ئقやゲヅ れやゴيヨم 

كيゴ تやゲ أكゲん حسゅسيる من やلطやゲئق やلわقヤيギيる غゅلヱ ゅらليس やキئゅヨ حيث يゅレレムヨ تعيين .1
 . やPPbلヤらيや PPmヱ ラヲلヤヨيラヲ تصل やلヴ أجやゴء في 

2. . るعيヲنヱ るئيゅقわنや ゲんأك 
ف やتا أغヤب やلطやゲئق やآليる غيゲ تحطيヨيる أヵ تسュギガわ في やلحゅاや れلわي ا تわطヤب .3

ゅヨأعや فحص れاゅفي ح ゅヨه كヰيヲゼت ヱأ ァクヲヨأنやゅآثやヱ るلحقيقيや るيレヘلや メ ケ
. るヨيギلقや حفわلやヱ 

 سゲيعる في やلحصメヲ عن やلゅわレئج ヱبヲقت قصيヱ ゲجギヰ بヵゲゼ أقل . .4

やゲلط れやゴيヨمن م ロأعا キケヱゅم ラصل فيئإゅلحや يعゲلسや ュギقわلやヱ أليや يلヤحわلや اق ゅヰ  ギقヘي
:ゅヰレم ゆゅらلس ゅヰわيヨأه るيギيヤقわلや ئقやゲلطや 

る لキやヲヨ بゅلレسらسمゅلم تゲイ معゅيゲتる  ゅヰعュギ إعキゅヨわ نゅわئج بعض やゲヅئق やلわحヤيل やآلي .1
るレمعي- .るيギيヤقわلや ئقやゲلطゅب 

2. ヱأ ラコヱ れゅيヤヨع ラゅأحيや مヌقه في معらيس るآليや ئقやゲلطゅب れゅنヲムヨلや يح تسح تعيين
ヨムل يليる أヱ فصل تقヤيギيヱ ،るبやグ يムヨن やلقメヲ أや ラلわحヤيل بゅلطやゲئق やلわقヤيギيやヱ るآ

 تらعゅً لわヨطゅらヤته.أحギهや ゅヨآخヱ ゲيسュギガわ كاهゅヨ في عヤヨيや れゅلわحヤيل 
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ゅهギヨわي تعわلや るئيゅيゴيヘلや るصيゅガلやヱ آليや يلヤحわلや ئقやゲヅ همや نらي メヱギج 

るسゅقヨلや るئيゅيゴيヘلや るصيゅガلや ゲصらلや るصيゅガلや サゅقي ヴヤع りギレわسヨلや るيヤيヤحわلや ئقやゲلطやヵ 
ガلやئصゅص  キやヲヨヤل るيゲصらلや

 りキゅヨلや ヴヤع ネゅاشعや فعلヱ 
 

مطيゅفيや( るاشعや るلسيレيヱ るفや ベヲلヘレらسイيやヱ るلゲヨئيや  るمわصや ソゅاشعネゅ -أ
 ソゅصわامや るفيゅني , مطيヲヤلや サゅلقيや ,)ءやゲヨلحや تحتヱ

や るلヵケグ , مطيゅفيや るلゲنين やلや ヵヱヲレلヨغヅゅレيسي , مطيゅفي
 やلゲنين やلゲらمي やالヱゲわムني 

ゆ-  ネゅاشعや ゐゅعらنや  るيイسヘレらلや ベヲفヱ るيレلسيや るاشعや( ゐゅعらنや るفيゅمطي
 ,やヱلゲヨئيやヱ るالやヱ ラヱゲわムاヱكや ,)ゲلقيや サゅلヲツئي لヰヤب 

 ) るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفヱ るيレلسيや るاشعや( تألق
 るعيゅاشعや るئيゅيヨيムلや ئقやゲلطやヱ 

 れ-  ネゅاشعや ) تわゼت( ゲんعらت   ラゅمやケ るفيゅمطيヱ りケゅطわاسや サゅقي , るيゲيムعわلや サゅقي 
ゐ- ネゅاشعや ケゅسムنや  خلやギわلや サゅقيヱ ケゅسムانや サゅقي 
ァ-  ネゅاشعや キヲني  حيヱゲわムالや キヲلحيや るيقゲヅヱ るيレلسيや るاشعや るيقゲヅ 
ゥ-  ネゅاشعや ラやケヱキ  ヵゲصらلや ラやケヱギلや تわゼتヱ るبيゅقطわاسや サゅقي 
 

ガلやئصゅص るئيゅبゲヰムلや  
 やلقيや サゅلや( ヵギヰイلキゅヰイヨيやヱ )るلゲわسيب やلゲヰムبゅئي やلや ギヰイلゲヰムبゅئي  -أ 
ゆ- ئيゅبゲヰムلや صيلヲわلや  يヤصيヲわلや サゅلقيや 
 れئي سゅبゲヰムلや ケゅيわلや فيやゲكヱケاらلやヱ るيゲيらامや れゅسゅلقيや れゅتسحيح 
 ゐس るئيゅبゲヰムلや るيヨك るيゲわمヲلヲムلや 
 

  فيゴيゅئيや るخンゲ خصゅئص
ゲヅيقや るلヲわصيل やلحゲヅ, ヵケやゲيقや るلわحヤيل やلコヲني  ص حケやゲيる صゅئخ -أ

 やلحゲヅヱ ヵケやゲيقや るانゅんلらي
ゆ- るレحゼلや ヴلや るヤわムلや るらنس  るヤわムلや るفيゅمطي 
 れس  ラコヲلや  نيコヲلや يلヤحわلや 
 ゐ- مイلحや يヨイلحや يلヤحわلや 

 قギ يわطヤب やسュやギガわ أكゲん من تقレيる عや ギレلヘصل やヱلレわقيヱ るهي 

わقゅئي やان やلゲわسيب やヱلわقطيやヱ ゲاسガわاやヱ ソلや メキゅらわأيヲني やヱلや ケヲヤらわلゴイيゃي やヱلゲわسيب
 ゅفيやゲغヲتゅمヱゲムلやヱ. ゅヰعやヲبأن 



 )るبعやゲلや るヤحゲヨلや( آليや ئيゅيヨيムلや يلヤحわلや/ مんيヰلや بنや るفゲلصや ュヲヤعヤل るبيゲわلや るيヤعم        كレم るسヨه.キ 

 

 

  -هゅレلك عりギ عやヲمل تحや キギخわيやゲヅ ケゅئق やلわحヤيل やآلي ヱهي :

 らヅيعる مヲムنや れゅلعيるレ قيや ギلわحヤيل.  .1
2. るبヲヤطヨلや ئجゅわレلや るقキヱ キヱギح.  
3.   りキゅヨヤقع لヲわヨلや ゴكيゲわلやكゲわلや キゅイيل إيヤحわلや るيヤヨف من عギヰلや ラゅك やクإゴي. 
4. ゅهケギمص りケギنヱ يلヤحわلや るレعي りゲفヱ.  
 .عや キギلعيやヱ れゅレلヲقت やلゥゅわヨ لわヤحヤيل  .5

صや るلヨعゲفる بゅأسس やلゲヌレيや るلゅガ عヴヤ منやلヨحヤل  أラ يラヲムيイب  بゅاضゅفや るلク ヴلك
ゅヰمやギガわسや るنيゅムإمヱ れゅらكゲヨلやヱ ゲصゅレلعや يلヤحわل るヨائヨلや ئقやゲلطやヱ يلヤحわلゅح بわヤيل لヤ

 メヱギイلやヱ .ゅヨヰيヤك ヱや يヨムلやヱ عيヲレلや(2-1) ヱ るيヤيヤحわلや ئقやゲطヤل コゅイصافيه إي るحي
.ゅヰمやギガわإس 

  メヱギ(1-2)جゅヰمやギガわسや るصاحيヱ るيヤيヤحわلや ئقやゲلطや أهم : 

るيヤيヤحわلや るيقゲلطや عيヲيل نヤتح 
 ゲصゅレلعや れゅらكゲヨلや 

 تحヤيل كヨي
 ゲصゅレلعや れゅらكゲヨلや 

るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲف ゅم ソゅصわمや كا           نعم نعم             كا 
 كا           نعم نعم كا             やمわصソゅ مゅ تحت やلحやゲヨء
ヵケグلや ソゅصわامや るفيゅنعم           كا كا            كا مطي 
 كا           نعم كا            نعم やلゲنين やلや ヵヱヲレلヨغヅゅレيسي

 نعم           كا نعم            كا やلقيや サゅلヲツئي لヰヤب
るيレلسيや るاشعや ソゅصわمや كا   نعم        نعم            كا 

るيレلسيや るاشعや تわゼكا           نعم كا            نعم ت 
るيレلسيや るاشعや نعم          كا نعم           كا تألق 
るئيゅبゲヰムلや ئقやゲلطや نعم         نعم نعم          نعم 

るيイسヘレらلや ベヲف ゅكا          نعم كا           نعم تألق م 
ヵケやゲلحや يلヤحわلや     كا           نعم نعم       كا 

るヤئゅلسやヱ るيコゅلغや ゅفيやゲغヲتゅمゲムلや كا           نعم كا           نعم 
ゐゅعらانや るفيゅنعم          كا نعم           كا مطي 

るヤわムلや يفヅ نعم          نعم نعم           نعم 
 نعم     نعم      كا           كا やلわحヤيل やلコヲني やヱلわحヤيل やلحヨイي
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 Electromagnetic Radiation and Its Interaction with Matter 

りキゅヨلや مع ロゲثべتヱ يسيヅゅレمغヱゲヰムلや ネゅإشعや: نيゅんلや صلヘلや 

 らヅيعや るإشعや ネゅلヱゲヰムمغヅゅレيسي  

  Nature of Electromagnetic Radiation      

るيسيヅゅレمغヱゲヰムلや るأشعや  メقل خاわレي تわلや るقゅلطや ネやヲنや من ネヲهي ن パやゲヘلや
 るيレلسيや るأشعやヱ るعゼヨلや りケやゲلحやヱ ءヲツلゅك りキギعわا مゅムشや グガわتヱ , るئقゅف れゅعゲبس
 るيヱゲムيゅヨلや れゅجヲヨلやヱ ءやゲヨلحや تحت るأشعやヱ るيイسヘレらلや ベヲف ゅم るأشعやヱ

るيヲيキやゲلや れゅجヲヨلやヱ. 

 خصゅئص أゲヰドتأラ لهやإشعや ネゅلヱゲヰムمغヅゅレيسي إやケキ ラسや るلعギيギ من خصゅئص 
るجيヲم ラゅأحيや ئص  في بعضゅخصヱ( るيヨجسي ) るئقيゅقキ. ンゲأخ ラゅحيや في 

 るجيヲヨلや ئصゅصガلや(Wave Properties)  

 るゃهي ヴヤع ゲゼわレي ネゅإشعや ラأ キやゲヘنや ヴヤع やヲضゲわفや يلヲكسゅمヱ ينイيゅكل من ه
مヲجれゅ مゲكゴهゅ مصや ケギاشعヱ ネゅأنゅヰ تسيゲ في  جヨيع  やاتゅイهれゅ  بسゲعる  تヤらغ 

cm/sec(10102.9979 و)  ヴلや ゆゲيقヱcm/sec(31010و(   パやゲヘلや メخا ,
 ヱتヤわガف هや ログلسゲعや るخわافゅ بسيطゅ خاや メلやヲヰء .

ラやヱ لヲヨجや るاشعネゅ مゲكるら كゲヰبゅئيやヱ るخンゲ مغヅゅレيسيやヱ るلゲヨكラゅわら تグわبグبラゅ في 
: ロゅنキや لムゼلや في ゅヨك ネゅاشعや ギلヲت ロゅイتや ヴヤع ラゅわيキヲヨعヱ ينギمゅعわيين مヲわمس 
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 るらكゲヨلや ラやるئيゅبゲヰムلや  るقゅلطや メキゅらتヱ りキゅヨلや عل معゅヘわلや ヴヤع りケキゅلقや ゅهギحヱ هي
 , るيキゅيわاعや メやヲاحや في ゅヰمع ポヲヤلسゅي بレعヨلや ロギحヱ ئيゅبゲヰムلや メゅイヨلや ラلك فأグل

 やلヲヨجي  .

: るآتيや ゅヰااتキ ンギيسي بإحヅゅレمغヱゲヰムلや ネゅإشعや るجヲصف مヱ نムヨي- 

 Wavelength          ( やλلطや メヲلヲヨجي ) -1 

ヱهي やلヨسゅفる بين قわヨين مゅわわليわين ヱや قケやゲين مゅわわلين . ヱヱحや れやギلطや メヲلヲヨجي   
( ゲわميヱゲムيゅヨلや れやギحヲه بレع ゲらيعヱ メヲلطや サゅقي れやギحヱ هيmµ ゲわميヲنゅレلやヱ )

(nm( ュヱゲわسムانやヱ )0A.) 

  2 -   ( キキゲわلや ) Frequency 

يんヨل عや キギلヲヨجれゅ ) عヱ キギحや れやギلطや メヲلヲヨجي كゅمや ) るヤلわي تゲヨ بレقطる ثゅبるわ في 
 ゴتゲيヰلや هي ゲيらعわヤل るヤヨعわسヨلや りギحヲلやヱ  りギحやヱ るنيゅث ンギمHertz (Hz  )

やヱلヰيゲتゴ يسれやケヱキ ヵヱゅ في やلゅんنيる , كゅヨ يقサゅ بゅلゲヘيレسل ,حيث كل やヱحギ فゲيレسل 
 =1210 Hz . 

ラゅطらتゲي キキゲわلやヱ جيヲヨلや メヲلطや ラや : るليゅわلや るلعاقゅب ネゅاشعや るعゲمع س- � = � × � 

  = C /   

/ λ η   C  =ν 
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يんヨل معゅمل やنムسや ケゅلヲسط やلη ヵグ يんヨل سゲعや るإشعネゅ في やلC  ヱ , パやゲヘ  حيث    
 . ネゅإشعや خاله ゲヨي 

 るعゲس ヲه ゲغيわヨلや ラأヱ سطヲلゅب ゲغيわا ت るわبゅث るヨقي ヲمعين ه ネゅإشع キキゲわلや ラや
 ネゅإشعや るجヲمゲسط آخヱ ヴلや سطヱ من ゅヰلヲヅヱ.  

  Wave number   ( や-لعや キギلヲヨجي )  - 3

: るليゅわلや るلعاقゅه بレع ゲらيعヱ . ギحやヲلや ゲわヨわレلسや في れゅجヲヨلや キギع ヲهヱ- 

Wave number (-) =  1 /    (cm)  = cm-1 

- = ν η  / C  

 キギلعتتや サゅقيتت りギحتتヱ ラヲتتムي やゲわヨيわレستت るجتتヲヨلや メヲتتヅ サゅقيتت りギحتتヱ ラヲتتムت ゅمギتتレلك عグلتتヱ

 やゲわヨيわレجي  ستتヲتتヨلや-1   ケゴيゅكتت ラゅاحيتتや فتتي بعتتض ヴヨتتي تستتわلやヱ)Kaiser ائمわتتتヱ )

. るقゅلطや مع りギحヲلや ログه 

4 - や りヲآق るشع)   P(   Power   るحゅمس ヴلや يصل ヵグلや ネゅإشعや るقゅヅ عن ゲيらتع
 りギحやヱ るنيゅث メخا るレفي بعضمعيヱ.  るاشعや りギح شヤل مصطヨعわيس ラゅاحيや

Intensity ( I ) تヱ,わレゅ . るجヲヨلや るبع سعゲم ヴلや ラゅわيヨムلや ラゅتゅسب ه 

) るئقيゅقギلや ( るيヨسيイلや ئصゅصガلや    Properties Particle 

يわطヤب فヰم تゅヘعل やإشعや ネゅلヱゲヰムمغヅゅレيسي مع やلりキゅヨ تصや ケヲأشعヱ ネゅكأنه من 
 れゅنヲتヲヘلや ヴعギت りゴيヨわم ュゴح ヱأ れゅヨجسي(Photons)  れゅヨムلや ヱأ(Quanta)  ゅヰل

 ヲه ケヲصわلや やグه ラء. إヲツلや るعゲبس パやゲヘلや قل فيわレتヱ るヨわレムم りキギمح れゅقゅヅ
.るئيヲضヱゲヰムلや りゲهゅヌلや ゲسيヘわين لゅわゼレآي ロギヨわإعゅم 

るقゅヅ يسيヅゅレمغヱゲヰムلや ネゅإشعや   

لヘわسيゅドゲهや りゲلわأثيや ゲلヱゲヰムضヲئي أや ヱنらعゐゅ خطや ヅヲلطيف やヱلヵグ عヲلج من قらل 
( عن ゅヅقや るلヲヘتラヲ بヨعキゅلわه やPlanckلゲヌレيや るلやヲムنヲわميヱ るقギ عゲら بانك )

: るفヱゲعヨلや- 撮 = 酸� 撮 = 酸 �/�� 
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るلキゅعヨلゅب ヴتعط るقゅヅ ゅヰل るيسيヅゅレمغヱゲヰムلや るأشعや  ラبتحيث أゅんلや   h    بتゅث ヲه
 بانك

ecs .Joul 34-x10256h = 6.6 

ec. serg 27-x10256h = 6.6 

るيسيヅゅレمغヱゲヰムلや るأشعや  るقゅヅ  عن  ゲيらعわヤلت  لヲف  ラヱゲわムإلや  りギحヱ  ュギガわتسヱ 

Joul19 -10×  020= 1.6 )e.v(1 

ラヱゲわムألや-لتヲف ギヰج メخا ラヲムي ゅمギレع ラヱゲわムألや لらمن ق るらسわムヨلや るقゅلطや : ロケやギمق
.ギحやヱ لتヲف 

 ヱケキゅكヲأف キギبع るقゅطヤل るيキギلعや るヨلقيや ゆゲب ضヤطわي メヲل مムل るقゅلطや عنゲيらعわلや ゅأم
 れゅنヲتヲヘلや 6.023×2310(من(. 

 ゅド (The Photoelectric Effect)هや りゲلわأثيや ゲلヱゲヰムضヲئي

 ギئي يقصヲضヱゲヰムلや ゲأثيわلや りゲهゅヌب ラキゅعヨلや بعض ゥヲمن سط れゅنヱゲわムالや ゐゅعらنや
 ギレع るسゅلحسや من れゅنヱゲわムالや ゐゅعらكأن ,ゅهゲيゲحわل るفيゅムلや るقゅلطや له ネゅشعや るمامس

 ベヲف ゅم ヱや るئيゲヨلや るطقレヨلや من ネゅشعや ヅヲسق ギレع るيヲヤلقや れやゴヤヘلや بعض ゥヲسط
. ゅヰيヤع るيイسヘレらلや 

 

( るんعらレヨلや れゅنヱゲわムالや るقゅヅ ラや ギجヱE جبヲヨقط بゅلسや ネゅاشعや キキゲわط بらتゲت )
: るلキゅعヨلや- 撮 = 酸� − ̥  
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( ラ0حيث أw ( غلゼلや るلやキ هي )work function )هيヱ:  غلゼلや  ) るقゅلطや (
 ラギعヨلゅب キギمحヱ ゴيヨم ケやギمق やグهヱ, パやゲヘلや ヴلや ラギعヨلや من ラヱゲわムالや ゲيゲحわل ュコلاや
 ゲيゲحわل るئيゲヨلや るاشعや يヘムلك تグلヱ るゃヅやヱ شغل るلやキ ゅヰل るيヲヤلقや れやゴヤヘلゅته , فやク
 るليゅشغل ع るلやキ ゅヰヤف ュヲميキゅムلゅك るヤقيんلや れやゴヤヘلや ゅمや. ゅヰمن سطح れゅنヱゲわムالや

ク ネゅشعや ヅヲب سقヤطわتヱ ゲأثيわلや ゲヰヌわل るيイسヘレらلや ベヲفゅم るاشعゅك るليゅع るقゅヅ ヵ
 やلヱゲヰムضヲئي .

 ゅم ネゅشعや ケヱゲヨح بヨيس ゴتケやヲムلや من りグفゅجي  فيه نゅجコ ゆヲらنや من コゅヰイلや ألفわي
( لゅヰ ثقب صغيC ゲفや ベヲلヘレらسイيる . كゅヨ يحヵヲわ في やキخヤه عや ヴヤسطやヲنる جヲفゅء )

(やلヵグ يP) キやゲصヘيحる في مゲكゴ قゅعギتゅヰ يسヨح بや ケヱゲヨاشعや ネゅلヵグ يسقط عや ヴヤل
( るنやヲاسطや لヨتع . ロケゅらわخやC るيحヘلصや من るんعらレヨلや れゅنヱゲわムالや عヨج ヴヤع ) P) )

やلわي يイب ラや يラヲム سطحゅヰ نヌيゅヘ جヱ , やギكゅヨ يイب تゲヘيغ やانや ゆヲらلゴجゅجي من 
 ギأكわヤلヱ. ネゅطわسヨلや ケギء قやヲヰلや ص منヤガわヤيغ لゲヘわلや るيヤヨء عゅレثや هレيガء مع تسやヲヰلや

( نわيるイ تأثيや ゲاشعや るلるわわゼヨ تغطي ヱゲわムCنれゅ من やاسطやヲنる )من عや ュギنらعや ゐゅال
( るنやヲاسطやC ئيヲضヱゲヰムلや ゲأثيわلや りゲهゅヌل ゅيらنس るبゅイわاسや るヨيギع りキゅヨب りキゅع )

( るنやヲاسطや عتレص ゅم やクやヱ.C るيحヘلصやヱ )P) ين سيحصلわヘヤわガتين مキゅمن م )
 ベゲغ فヤらي ゅمギレعヱ . サゅヨわلや ギヰج ベゲヘف بゲيع ゅم ヲه ギヰج ベゲف ゅヨヰレبي やギح やグه ギヰイلや

( るنやヲاسطや علイبحيث يC るيحヘصヤل るらلゅس )P) لكグل れゅنヱゲわムالや るكゲيعيق ح ゅヨم )
 لコヱゅイわ هや やグلガطأ تسや ュギガわلヨقヱゅمれゅ )كゅヨ في やلガヨطط やلゅわلي(.
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*  るيحヘلصや ヴヤع るيイسヘレらلや ベヲف ゅم ネゅاشعや ヅヲبسقP) れゅنヱゲわムالや عヨイわت )
( るنやヲاسطや في ゅヰレم るんعらレヨلやC ج عنわレيヱ ) نムヨين يわيحヘلصや بين ギヰج ベゲلك فク

 やلヲわヨلギ فيقサゅ بゅسわعメゅヨ تعギيヤه بやヲسطる مقيや サゅلや.ギヰイمや ゅلわيや ケゅلヱゲヰムصヲئي
( ゲわميヲنゅヘヤムلやGサゅلحسや ).  
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  -أや ラلわيや ケゅلヱゲヰムضヲئي やلゅレتج من هや ログلعヤヨيる يヲわقف عヴヤ مゅ يأتي :

 شや りギاشعや ネゅلسゅقط )ヱやا( 

 ゅنيゅقط ()ثゅلسや ネゅأشعや キキゲت 

 شや りギاشعや ネゅلسゅقط )ヱやا( 

( فأP) ラعや ヴヤلسطح   ヱ(I)شギته  λعギレمゅ يسقط やشعや ネゅحや ヵキゅلメヲヅ ラヲヤ مヲجわه 
やالヱゲわムنれゅ تらレعث من やلسطح لわقع تحت تأثيや ゲلや メゅイヨلゲヰムبゅئي やلヲヨجキヲ بين 

るيحヘلصやP) ( るمعゅイلや るنやヲاسطやヱ )C مわي ロゲتغييヱ メゅイヨلや やグم في هムحわヤلヱ )
 るئيゅبゲヰムلや りゲئやギلや メゅبأيص(  بين ギヰイلや ベゲف ゲغيわلك يグبヱ , りゲغيわم るمヱゅمق ヴلやC )

ヱP)   . ) 

やلガヨطط やلゅわلي يヲضح やلعاقる بين やلわيや ケゅلヱゲヰムضヲئي ヱفや ベゲلや ギヰイلゲヰムبゅئي بين 
(Cヱ )P)  ケゅيわلや るヨقي ラや ضحヲحيث ي, )i ( ギヰイلや ベゲيع قيم فヨイب るわبゅث ヴقらتV )

やلわيケゅ يゅレわقص بسゲعる  ( فأP) ラ( سゅلるら نسや るらلやCヴلヲヨجب . やمや やクや ゅصらحت )
 ( .0Vحヴわ يصらح صやゲヘ حيゅヨレ تラヲム قيるヨ فや ベゲلや ギヰイلゲヰムبゅئي مんل) 

 

 

يや キやキゴلわيや2I  ケゅل1I  ヴمن  ヱλمع キコやيキゅ شりギ حゴمや るاشعや ヵク ネゅلطや メヲلヲヨجي 
( やلヲヨجヱ . るらعギレمゅ تصらح قيや るヨلヲヘلわيやV るلヱゲヰムضヲئي بヘレس やلレسるら لヨイيع قيم )

 ゅヨين هわヘヤわガتين مギゼب ラヲヤلや るيキゅأح るعيゅإشع るمゴتج من حゅレلや ئيヲضヱゲヰムلや ケゅيわلや2,I 1I  

 ول الموجي
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( るらلゅلسやV( るヨغ قيヤらت ヴわح  ケゅيわلや るヨقص قيゅレわي )Zero ギヰج ヴلや تصل ゅهギレعヱ )
 やايقゅف .

るبゲイわلや ログص من هヤガわين نسわイيわن :-  

)ゅヨヰلヱや( مヌاعや ケゅيわلや るヨقيmaximum Current    りギمع ش ゅيキゲヅ سبゅレわي
  (P)( ヱهやグ يعレي أラ عや キギألヱゲわムنや れゅلらレヨعるん من やلسطح やIاشعや ネゅلسゅقط )

 ゅهケギق るقゅبط りギحやヲلや るنيゅんلや في(E) .قطゅلسや ネゅأشعや りギمع ش ゅيキゲヅ سبゅレわت 

)ゅヨヰنيゅف ) )ثゅايقや ギヰج ラやoV( . قطゅلسや ネゅاشعや るمゴح りギش ヴヤقف عヲわاي 

ゲヘأبや لكク ゲسيヘن تムヨا يヱ من るんعらレヨلや れゅنヱゲわムلأل るكيゲلحや るقゅلطや ラأ チ
 ( ا تわعンギ قيるヨ قصンヲ معيるレ يムヨن حسゅبゅヰ من やلヨعキゅلやE: るلسطح )

.max
2e = 1/2 mU 0E = V 

   ラحيث أe   ヱ ラヱゲわムالや るレشحm   ラヱゲわムالや  るヤわك.max
2U  ンヲلقصや るعゲلسや

. ラヱゲわムلإل 

  (ゅنيゅث) :قطゅلسや ネゅاشعや キキゲت  

や ラやIلやケギسや れゅلわヨعヤقる بゅسュやギガわ تれやキキゲ مるヘヤわガ إشعネゅ شギته      ): ラや ヴلや れギق )- 

ゅヅقや るالヱゲわムنや れゅلヲツئيや るلらレヨعるん من سطح معラギ تゅレわسب キゲヅيゅ مع تキキゲ  -أ   
  ヱا تعギヨわ عヴヤ شギته . や(V )اشعや ネゅلسゅقط 

 ゆن  سムلم يゅم ラキゅعヨلや ゥヲق من سطヤطレت ラや نムヨا ي るئيヲツلや れゅنヱゲわムالや ラや
بأنه やلや キキゲわلاュコ  يعゲفやヱلや )oV(  ヵグلや キキゲわلحァゲلإشعや ネゅلسゅقط تキキゲ ا يقل عن 

.るكيゲح るقゅヅ るيや بهゅكسや ラヱキ فقط ロゲيゲتحヱ ラギعヨلや من سطح ラヱゲわムالや عヤلق 

 -: تヘسيや ゲيゅわゼレين لゅヌهや りゲلわأثيや ゲلヱゲヰムضヲئي

( لわحゲيや ゲالラヱゲわム من سطح やhvعや ラや ゲらわلヲヘتや ラヲلسゅقط يصゲف جゴءや من ゅヅقわه )
( ロケやギمق ラギعヨلや0w るكيゲح るقゅヅ لムゼب ラヲムفي ラヲتヲヘلや るقゅヅ قي منらわヨلや ءゴイلや ゅمや, )

 るئيヲツلや れゅنヱゲわムلال 

eVo =1/2 mU2
max =hv - w0         (1) 

 ヱهや ヲلや ギヰイلاュコ إيقゅف أسや ネゲالヱゲわムنれゅ أoV ヱ فベゲ جや ギヰإيقゅف
.るكゲح るقゅヅ مヌك أعヤわヨي تわلや كヤت  .ゲヘصヤل ًゅيヱゅمس りゲئやギلや في ケゅヨلや ケゅيわلや ラヲムي ゅهギレعヱ 
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0wァゲلحや キキゲわلや ギレع ラヱゲわムالや るقゅヅ لんヨت (0V ) 

1/2 mU2
max= hv س hv0  =h ( v سv0 ) -----             (2) 

やلعاقる بين やلطゅقや るلحゲكيや ヱや るلや キキゲわلحヱ ァゲشحや るレالラヱゲわム مع やسわطネゅ مヤيラゅム من ケسم 
 ラや ギجヱヱ قيمわخط مس ヴヤحصل عヱ معين サゅسطح حس ヴヤقط عゅس ラヲヤلや ヵキゅحや ネゅاشع キキゲわلや
 ンゲخや れゅسゅمن قي ゅヰيヤي حصل عわلや るヨلقيや مع るبقゅسم مطゲلや ه فيわヨقيヱ بت بانكゅث ヲيل هヨلや

キやنロゅ. ( في حيレه ) كゅヨ في やلゲسم  
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 やThe Electromagnetic Spectrumلطيف やلヱゲヰムمغヅゅレيسي 

 るنيヲムلや るاشعや ラ やءやギわأب ネゅإشعや ネやヲنや يعヨل جヨゼي(Cosmic rays)  るقゅヅ كヤわヨي تわلやヱ
 ゆヱゅレわヨلや ケゅيわلや るبأشع やءゅヰわأنヱ やギج るليゅع(A.C)  るゃヅやヲلや るقヤلطや れやク るيヲيキやゲلや るاشعや هيヱ

جヱ やギأنه ヅيف مسゲヨわ نわيや るイلやヱ ァケギわلやギわخل بين أメやヲヅ مヲجゅته やلるヘヤわガヨ مع بعゅヰツ بحيث 
. ゅヰレم ラヲムわي يわلや るيヘلطيや قヅゅレヨلや بين るヤصゅヘلや キヱギلحや ュギعレت 

 

 るأشعヲيキやゲلや | يفヱヱゲムيゅヨلや るشعや | ءやゲヨلحや تحت るاشعや | るئيゲヨلや るاشعや | ベヲف るاشعや
るيイسヘレらلや | كسや るشعや | ゅمゅج るشعや 

 やلطيف やلヱゲヰムمغヅゅレيسي

Region 
Wavelength 
(Angstroms) 

Wavelength 
(centimeters) 

Frequency 
(Hz) 

Energy 
(eV) 

Radio > 109 > 10 < 3 x 109 < 10-5 

Microwave 109 - 106 10 - 0.01 3 x 109 - 3 x 1012 
10-5 - 
0.01 

Infrared 106 - 7000 0.01 - 7 x 10-5 3 x 1012 - 4.3 x 1014 0.01 - 2 

Visible 7000 - 4000 7 x 10-5 - 4 x 10-5 4.3 x 1014 - 7.5 x 1014 2 - 3 

Ultraviolet 4000 - 10 4 x 10-5 - 10-7 7.5 x 1014 - 3 x 1017 3 - 103 

X-Rays 10 - 0.1 10-7 - 10-9 3 x 1017 - 3 x 1019 103 - 105 

Gamma 
Rays 

< 0.1 < 10-9 > 3 x 1019 > 105 

 

ناحظ や ラやلレヨطقや るلゲヨئيや るلわي تわحسや ゅヰلعين やلゲゼらيる تゼغل حيゴ صغيゲ جやギ من やلطيف やلヤムي 
( キヱギته بين حゅجヲم メやヲヅや تقعヱ400-800nm ءやゲヨلحや るيゅヰء تقع نやゲヨلحや تحت るطقレヨلやヱ )

http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/radiowave.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/Microwaves.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/Microwaves.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/InfraredWaves.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/InfraredWaves.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/VisibleLight.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/VisibleLight.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/UltravioletWaves.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/UltravioletWaves.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/UltravioletWaves.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/X-rays.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/X-rays.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/Gamma-rays.htm
http://www.hazemsakeek.com/QandA/EMR/Gamma-rays.htm
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(やヱاشعる مゅفや ベヲلヘレらسイيる تقع قらل やلヲツء やلゲヨئي 800nm メヲヅلヲツヤء やلゲヨئي)أعヴヤ من 
 (لグلك اتわحسسや ゅヰلعين やلゲゼらي400nm. るقصيゲ ) مヲجي

 

) りキゅヨلや مع ネゅإشعや علゅヘت( りキゅヨلや يسي معヅゅレمغヱゲヰムلや ネゅإشعや ゲثべت 

عギレ سقヅヲ أشعる كヱゲヰمغヅゅレيسيる عヴヤ مりキゅ فأや ラلゲヨكや るらلゲヰムبゅئيる هي やلヨسヱぽلる عن تゅヘعل 
りキゅヨلや مع سطح ネゅإشعや  メゅイヨلや ラやヱ . تわゼت ヱأ ネゅلإشع ゐゅعらنや ヱأ ネゅلإشع ソゅصわمや يحصل

ヱجや コゅヰإمわصU.V ヱIR  ソゅأجや  メや りゴヰلゲヰبゅئي هや ヲلヨسメヱぽ عن تゅヘعل やإشعる مع やلسطح .
.るإشعや ソゅصわمや ヴヤل عヨتع ゅヰヤك ヵケグلや 

 وفيما يلي بعض التحوياれ الحسابية:

1 nm =   10 -9 m    = 10 -7 cm. 

1 m  =  10 -6 m    =  10 -4  cm 

1Aº  =   10-10 m   = 10-8 cm    

1nm = 10Aº 

1 m  = 10000  Ao 

 やنムسや ケゅأشعゅド( るهや りゲانムسケゅ(- معゅمل やانムسやヱケゅلわゼわت

Refraction of Radiation سRefractive Index  and Dispersion 

 りキゅヨلや يسي معヅゅレمغヱゲヰムلや ネゅإشعや るヤعゅヘヨل るヨヰヨلや ゲهやヲヌلや من ゲらわتع れゅسやケギلや في ゅヰわيヨأه
 やلゲわكيらيやヱ るلガゼわيصيる )هゅド ゅヨهや りゲانムسやヱ ケゅلわゼわت( .

 . أقسام ال≠وجات الكهرومغ＞طيسية.(١-٢)شكل 
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فأنゅヰ تعゅني  ヵク كゅんفる فيゴيゅئيる مるヘヤわガآخヱ ヴ ゲسطعギレ مケヱゲ حゴمる ضヲئيる من ヱسط مや ヵキゅل
ログه ヴعギتヱ سطينヲلや صل بينゅヘلや لسطحや ギレع ゅヰهゅイتや في ゲتغي ケゅسムانゅب りゲهゅヌلや . 

 

 

 

 ラحيث أϴ1 ヅヲلسقや るيヱやコ هي) Incident angle(  ,ϴ2 فやゲانحや るيヱやコRefraction (
angle)  ,η ケゅسムانや ملゅمع 

 

 
تやギخل やلや メゅイヨلゲヰムبゅئي لإشعヱ  ネゅأラ هや やグلわغيゲ في やتや ロゅイلحゴمる سららه

مゅヨ يわレج عレه نقص سゲعや るلヲヨجヱ るا مع やالヱゲわムنれゅ في クلك やلヲسط 
 ゅヨبケヱ るجヲヨلや るعゲقص في سレلや بらسわي ヵجي ، أヲヨلや メヲلطや في ゲغييわلや

.るわبゅث キキゲわلや るヨء قيゅلق ネゅأشعや るقゅヅ في ゲتغي 
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纂��� :: هヲ قيサゅ لわヤأثيや ゲلメキゅらわヨ بين やأشعやヱ るلヲسط ヱعゲら عレه بゅلヨعキゅلムるسや ケゅلヲسطنإ لمعゅم = �������纂 

:ラحيث إ 

medη  . ュヲヤمع キキゲت ギレسط عヲلや ケゅسムمل أنゅمع ヴلや ゲيゼي 

vacV  هي パやゲヘلや في ネゅأشعや るعゲس. 

medV  .سطヲلや في ネゅأشعや るعゲهي س 

 ギحやヲلや من ًやギيب جゲء قやヲヰヤل ケゅسムأنや ملゅمع ラأ ゅヨبヱ)= 1.00027airη(  るلキゅعヨلや るبゅわن كムヨفي
や ���纂لسゅبقる لأغや チやゲلعゅمるヨ عや ヴヤلレحや ヲآتي: = ��餐����纂 

 كل من キゲヅيゅً معヱبحسゅبれゅ هギレسيる فإラ سゲعや るأشعネゅ سヲف تゅレわسب 

)1ӨSin ( , )2ӨSin (  ヵヱゅيس ケゅسムإنや ملゅمع ラيه فأヤعヱ ، ليやヲわلや ヴヤسطين عヲلや في كل من
:ًゅツين أيらيイلや بين るらسレلや 
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���纂 = �������纂 

���纂 = �餐��層�餐��匝 

: قゅنラヲ يヲضح やلعاقる بين معゅمヤي やأنムسケゅ في أヱ ヵسطين ا  (Snellʼs Law)قゅنラヲ سレيل 
パやゲヘلや ヱء أやヲヰلや ゅヨهギأح ラヲムي ラأ ヅゲわゼي �餐��層�餐��匝 =  �匝�層 = �層�匝 

or �層 ��� �層 = �匝 ��� �匝 

إラ : حيث  

1ϴ ヅヲلسقや るيヱやコ هي) Incident angle( , 

Iϴ فやゲانحや るيヱやコ)Refrection angle( , 

2V1 and V .ليやヲわلや ヴヤني عゅんلやヱ メヱأや سطヲلや في ネゅأشعや ゅわعゲس 

や りلや ヴلパやゲヘ أや ヱلやヲヰء حسب やلヨعキゅلる ب ヱهやグ يعレي أنه إやク مゅعين معゅمل やأنムسケゅ لヲسط مゅ نس
: ���纂 = ��餐����纂 

るلキゅعヨلや من ゲسط آخヲل ケゅسムأنや ملゅمع るفゲمه في معやギガわن إسムأم:  �餐��層�餐��匝 =  �匝�層 = �層�匝 

やク كゅنت ヱやコيる سقヅヲه تقع في إتラヲム قيるヨ معゅمل やانムسや ケゅكゲら من やلやヲحや ギلصحيح  
ロケゅسムنや ملゅمع サゅقي キやゲヨلや سطヲヤل ヲه ゅヨم るفゅんقل كや سطヱ ئعゅゼلや ヲهヱ  るمゴلحや ラا

. るفゅんك ゲんكや سطヱ ヴلや ءやヲヰلや من ゲتسي るعيゅاشعや 
 や ケゅسムانや ملゅمع るヨقي ラヲムلصحيح  قلتや ギحやヲلや سط إمنヱ ه تقع فيヅヲسق るيヱやコ نتゅك やク

やゲんك ロケゅسムنや ملゅمع サゅقي キやゲヨلや سطヲヤل ヲه ゅヨم るفゅんك. 
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  るヤئゅلسや るيヲツلعや キやヲヨヤل ケゅسムأنや ملゅقيم مع ゥヱやゲわ(1.8-1.2)ت. 
 るらヤلصや るيヲツلعや キやヲヨヤل ケゅسムأنや ملゅقيم مع ゥヱやゲわ(2.5-1.3)ت. 

 : ヴヤع ケゅسムانや ملゅمع ギヨわيع- 

1-             りケやゲلحや るجケキ2-             غطツلや3-  ネゅإشعや キキゲت 

 るجケキ ギレع りキゅع れゅسゅلقيや مわ(20)ت  ュº ュヲيキヲلصや خط ネゅشع メゅヨعわبإسヱD-(D-
)Sodium line  حらلك أصグلヱº20Dη  هレم ギيقصヱ يهヤق عヘわヨلや ケゅسムأنや ملゅمع ゴمケ ヲه

 ケゅسムإنや ملゅمع るヨقي ラأη  20قيست فيュº  ュヲيキヲلصや ゥゅらخط مص ュやギガわبأسヱسD  ヵク
 . や(598.3nm)لطや メヲلヲヨجي 

:サ ؟りケやゲلحや れゅجケキヱ غطツلや ゲغيわب ケゅسムأنや ملゅمع るヨقي ゲغيわت 

/ァ  れゅゃيゴイلや キギفي ع ゲغيわلや بらبس.るأشعや يقゲヅ チゲわي تعわلや 

  ヵグلやヱ りケやゲلحや るجケキヱ غطツلや ゲغيわب ゲغيわات ケゅسムإنや ملゅعヨل るヨقي キゅイأي るجゅلحや れゲヰド
 Specific)عゲف や ( ゆأنムسや ケゅلヲレعي( 
Refraction) 

 Specific Refractionقゅنや ラヲانムسや ケゅلヲレعي 

ゴレتケヲل ラヲنゅق- ゴنケヲل(Lorentz and Lorenz)  るجケギب ゲأثわا ت ケゅسムإنや ملゅعヨل るヨقي ヲه :
 ゲらيعヱ るسيسヅゅレمغヱゲヰムلや るيعらطヤل やキゅレわإس りキゅヨلや ケゅسムمل إنゅعヨط بらتゲي ヲهヱ غطツلやヱ りケやゲلحや

拶� قや るلゲيゅضيや るآتيる :عレه بゅلعا = �匝 − 層�匝 + 匝  ×  層� 
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 ラحيث أDr    تهギحヱヱ عيヲレلや ケゅسムانやgm/3mc 

ρ: るفゅんムلや. 

η  : ケゅسムانや ملゅمع. 

ムأنやليヲヨلや ケゅس(Molar  Refraction) ヲهヱ :ゅسムإنや ゆゲصل ضゅحケ ラコヲلや عي فيヲレلや
 るゃيゴイヤل るنヲムヨلや ميعゅイヨلやヱ れやケグヤل れやケゅسムأنや عヨصل جゅح ゅらيゲه تقわヨل قيんヨتヱ りキゅヨヤي لゃيゴイلや

 るيゃيゴج るصيゅخ ヲهヱ .ئل فゅلسや يわلゅغط في حツلやヱ りケやゲلحや るجケキ في ゲغيわلや عن るヤقわمس るئيゅيゴي
.るゃيゴイヤل るفゅإض ヱ ينヲムت るصيゅخ ヲهヱ コゅلغやヱ ��拶 = �拶 × �始� ��拶 = �匝 − 層�匝 + 匝  ×  �始��  

 や: emol/3mcانムسや ケゅلヲヨلي ヱحギته

ケゅسムانや ملゅمع れゅمやギガわسや 

1- キやヲヨلや يصガゼت. 
 .معゲفる نقや りヱゅلヱ キやヲヨتعيين تゲكيや ゅヰらلゴイيゃي -2
 .تقギيや ゲلや ラコヲلゴイيゃي  -3
4- るمヲヤمع りキゅنس من مゅイわيج مゴم れゅنヲムنسب م るفゲمع. 

: メゅんم-  ヵヱゅيس ラヲわاسيや ケゅسムنや ملゅمع ラゅك やクや1.3591  هわفゅんكヱ0.7913غم/سم るجケキ ギレع
20ュº اや ゅヨي فゃيゴイلや نهコヱ ラゅك やクや ラヲわلي لاسيヲヨلや ケゅسムهي  58.08ن るيレقわلや ログهل هヱ ؟

拶�� خゅصيる تヲムيレيやヱ るضゅفيる ؟ = �匝 − 層�匝 + 匝  ×  �始��  

��拶 = 岫層. 惣捜操層岻匝 − 層岫層. 惣捜操層岻匝 + 匝 ×  捜掻. 宋掻宋. 挿操層 

��拶 = 層掃. 層挿 ��惣 ����⁄  

るيらكيゲわلや هわصيغ ヵグلや ラヲわلي لأسヲヨلや ケゅسムإنや ゆゅن حسムヨيヱ 
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ヱ ��拶عや ヴヤلレحや ヲآتي: لヲムヨنゅته DMrمن حゅصل جヨع قيم  = 惣 × � + 掃 × � + 層 × � 岫−� = �岻 ��拶 = 岫惣 × 匝. 想匝岻  + 岫掃 × 層. 層岻  + 岫層 × 匝. 匝層岻 ��拶 = 層掃. 宋挿 ��惣 ����⁄  

 やDispersionلわゼわت 

やإنムسヱ ケゅسゲعや るأشعる في أヱ ヵسط )عや やギلパやゲヘ( يわغيラやゲ بわغيケキ ゲجる لقク ギكゲنゅ أラ معゅمل 
. るヘヤわガم ゅيやヱゴب ゲسムレي るヘヤわガヨلや れやキキゲわلや ヵク ءヲツلや ラي أレيع やグهヱ ، るأشعや キキゲتヱ りケやゲلحや 

يطヤق عヴヤ تغيゲ معゅمل やانムسケゅ  بわغيや ゲلキキゲわ أや ヱلطや メヲلヲヨجي やヱحيゅنゅ يسや : ヴヨلわゼわت 
 ヵケゅسムانや تわゼわلゅب. 

ゅドهヴ  りゲهや ヲلヘصل やلヵヱやゴ لاや メやヲヅلヲヨجيや るلヲムヨنる لحゴمや るاشعヱ ネゅتعギヨわ عヤ  نヲعيやゅلわゼわت 
 لأجりゴヰ  كゅلعギسやヱ れゅلやヲヨشيや .ゲاجやゴء やلらصゲيるإخわيやケゅلわゼわت 

やأبيض やلラヲムヨ من やلや ラやヲلطيف فإنه سヲف يベゲヘわ حسب تキキゲ كل لヱ ラヲلやグヰ فإや ラلヲツء 
 ァヱゲخ ギレيع عギらلや ゅヰヤムゼلطيف بや ラやヲلや るيぼケ طيعわلي نسゅわلゅبヱ ァゅجゴلや ヴإل グヘレي ゅمギレه عわعゲسヱ

 .やDispersionلヲツء من やلや るヰイأخンゲ لヱ ケヲゼレヨヤهや ログلゅヌهりゲ تعゲف بゅسم تわゼيت やلヲツء
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 ماحや るヌلレヨحレي やلクヲヨレجي لわゼわヤت يゲヰヌ نヲعين من やلヅゅレヨق: من

1- ヵキゅيわاعや تわゼわلや るطقレم ヱأ( キキゲわلや في りキゅيゴلや مع ًゅيイيケギت ケゅسムإنや ملゅمع キやキゴي :
 やلレقصラゅ في やلطや メヲلヲヨجي(.

2-  :クゅゼلや تわゼわلや るطقレقمヅゅレヨلや في  هي キゅح ゲتغي ゅهギレي يحصل عわلや れやキキゲわヤل キヲي تعわلや
إنわقやキ メゅئم لヤطゅقる من やأشعや るلや ヴلりキゅヨ  هや やグلネヲレ من やلキキゲわ يحゐギ معゅمل やإنムسヱ ケゅفي

.ネゅلإشع ソゅصわياحظ إمヱ 

 المنحني النموクجي للتゼتت
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  るيゲصらلや ءやゴلأج るنヲムヨلや キやヲヨلや ケゅيわفي إخ るヨヰم キやヲヨلゅب るصゅガلや تわゼわلや れゅيレحレم ラإ
. りゴヰأجや في 

  りキゅヨلや るيヤبゅق ギレع عヘتゲت ケゅسムإنや ملゅفي مع キゅح ネゅヘتケإ ゲヰヌي يわلや キやヲヨلや ソゅصわأم
.ネゅأشعや 

 ラإ ゲغيわلや مل قيم فيゅمع ケゅسムأنや キやヲヨヤل るらヤلصや مع メヲلطや جيヲヨلや ラヲムي ヴヤع ロゲأصغ 
 .やلعゅليや るأمわصソゅ مヅゅレق في أعヨヌه ヱعや ヴヤلعゅليや るلクゅヘレ مヅゅレق في

هポゅレ قيるヨ لヤطや メヲلヲヨجي لムل مりキゅ يゲヰヌ فيゅヰ إケتネゅヘ حキゅ في عゅمل やإنムسケゅ تゲتヘع  
ギレعゅه .ネゅإشعや ソゅصわأم りキゅヨلや るيヤبゅق 

  るجيヲヨلや メやヲヅأや ギレع ケゅسムإنや ملゅقيم مع チゅヘガياحظ إن ゅヨك ゲらムتゲآخ ゲيらعわبヱ .るليゅلعや
.りゲلقصيや るجيヲヨلや メやヲヅأや ギレع ケゅسムانや るيヱやコ 
 

 

サ : ؟ るيイسヘレらلや ベヲف ゅم るطقレヨلゅب ァゅجゴلや ュギガわا يس やクゅヨل 

ァ : るئيゲヨلや るطقレヨلや لح فيゅص ァゅجゴلや ラや جيヲヨلや メヲلطや ギレع りヲص بقわヨه يレムل(350nm)   
ュやギガわلح لأسゅص ゲه غيヤعイي ゅヨفي   مレヨلや やグل るيイسヘレらلや ベヲف ゅم るطق ュやギガわيه إسヤل عツヘي

ゴتケやヲムلや .ゅヰنヱキ ヱأ るطقレヨلや ログه ギレع 

: るヌماح- .ケゅسムانや ملゅمع キやキゴجي يヲヨلや メヲلطや يقل ゅヨヤك 



 やلわحヤيل やلムيヨيゅئي やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعる( /كヤيや るلゲわبيる لヤعや ュヲヤلصゲفや るبن やلヰيんم         キ.هヨسる مレعم

 

 

مヅゅレق やلطや メヲلヲヨجي やلヨطヲヤبる تラヲム مائるヨ إや ラلや りキゅヨلわي تゲヰヌ تゅわわゼً إعわيキゅيゅ ً ضヨن  
 ラヲムحيث ي ،ًゅيらنس ًゅわبゅثヱ ًゅليゅع ケゅسムإنや ملゅمع ゅヰفي ラヲムي ラب أヤطわي يわلや れゅسギلعや عレلص

.りキゅヨلや ログه ケゅيわإخ ギレن عムヨم ギح ヴنキني في أヲヤلや تわゼわلや 
  ًやキゅヨわإع ギヨわتع ゅヰレムلヱ メゅع ケゅسムمل إنゅمع ゅヰي لわلや りキゅヨلや ラلك فإク قيض منレلや ヴヤعヱ

 らيやゲً عや ヴヤلキキゲわ فإنゅヰ تケゅわガ لصレع やلやヲヨشيゲ.ك
كصるヘ فيゴيゅئيる في تガゼيص やلキやヲヨ عن ゲヅيق قيるヨ عキギ آبي يسキゅヘわ أحيゅنゅً من やلわゼわت  

(Abbbe Number ) :るآتيや るلキゅعヨلや جبヲヨب � =  �拶 − 層�擦 − �� 

=�拶 ュヲيキヲلصや خط ギレع りキゅヨلや ケゅسムمل إنゅمع  ギレعAº 5983. 

=�擦  ギレجين عヱケギيヰلや خط ギレع りキゅヨلや ケゅسムمل إنゅ4861معAº. 

=��  ギレجين عヱケギيヰلや خط ギレع りキゅヨلや ケゅسムمل إنゅ6563.معAº 

 るأشعや サゅムنعやof Radiation Reflection 

  るيヱやコ ラヲムت るفゅんأقل كや سطヲلや ヴلや るفゅんك ゲんأكや سطヲلや من ネゅعゼلやるمゴح メゅقわإن ギレع
やゅヨئやキ ラヲムتケゅسムأنや ケやギقヨلや るヨقي れゅらんل るイيわنヱ ヅヲلسقや るيヱやコ من ゲらأك: �餐��層�餐��匝 

 らعه コيりキゅ قي قيるヨ معゅمل やإنムسわ.ケゅفإラ إキコيキゅ قيヱやコ るヨيや るلسقヅヲ يイب أラ ي

 
 

  ケゅسムإنや るيヱやコ るヨغ قيヤらت ゅمギレع(90º)  ヴإل メヱأや سطヲلや منゲヨقط لن يゅلسや ネゅعゼلや ラفإ
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やلヲسط やأメヱ إلヴ يصل やلسطح やلゅヘضل فيムレسゲ سゅئや ًやゲلヲسط やلゅんني ヱإنゅヨ سيسيゲ في 
( やأشعや るلحゲجる.تسヴヨ عや ログلحゴمる من やأشعる )عメヲヅ ヴヤ هや やグلسطح مゅبين やلヲسطين

Critical rays ف ヅヲلسقや るيヱやコ ゅأمわ( ゆ فゲعるجゲلحや るيヱやゴلや )Critical angle . 

 

やلヱやゴيや るلحゲجヱ るبعムس クلك ا يレعムس やلゼعネゅ إا إやク كゅنت قيヱやコ るヨيる سقヅヲه أكゲら من  
 فإنه سيゲヨ خاや メلヲسط やلゅんني.

يヲわقف جゴء やأشعや るلレヨعムس عや ヴヤلベゲヘ في معゅمヤي إنムسや ケゅلヲسطين ヱيعطヴ جゴء  
やأ:るلキゅعヨلや るسطやヲس بムعレヨلや るشع ���° = 岫�匝 − �層岻匝岫�匝 + �層岻匝 

 شりギ اإشعاع الساقط. °�=

 شりギ اإشعاع المنعكس. ��=

=�層 .معامل إتكسار الوسط اأول 

=�匝 .معامل إتكسار الوسط الثاني 

إن لمبギأ اأنعكاサ أهمية خاصة في تصنيع أجهزり قياサ معامل اإنكسار  
(Refractometer). 

 ケゅسムإنや ملゅمع サゅقي りゴヰسأج : ケゅسムآبي لإن サゅمقي 

احギ أكثر اأجهزり شيوعا لقياサ معامل  (Abbe Refractometer)يعتبر مقياサ آبي لإنكسار 
 )قياサ الزاوية الحرجة( .اإنكسار، ويعتمギ في عمله على 
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ケゅسムآبي لان コゅヰل جヨلع るبسيط りゲムف 

ヵوالسفلي حيث يرتكز الموشور العلو ヵبين الموشورين العلو ァクمن اأنمو れقطرا りギنضع ع 
.ويرتبط يسمح بギورانه بواسطة هグا الグراع الガاص جانبية على مسنギ يرتبط بグراع القابل للギوران

ポبواسطة مفصل متحر ヵيف المواشير  يمكن من خاله الموشور السفلي بالموشور العلوヌتن
ァクوضع اأنمو ギناً باستمرار قبل وبعゼما  .يكون وجه الموشور السفلي خギينعكس الضوء فعن

من  انهاية له لي ( مصギرا لعギدعلى الموشور السفلي ويصبح هグا السطح )سطح الموشور السف
 ァクالتي تمر من خال اأنمو れالسطح البيني بين .بكافة الزوايااإشعاعا ギتتكسر اأشعة عن

النموァク ووجه الموشور العلوヵ اأملس حيث تمر إلى التلسكوゆ الثابت. يقوم بعク ギلك موشوران 
قة クاれ األوان المتعギدり إلى الزوايا الحرجة المتفرعة ش( من تجميع أAmiciمن نوع )أوميكا 

 . D-إشعاع يقابل إشعاع الصوديوم

 

إや ラلعギسや  るلعيレيる لヤわヤسゆヲム مりキヱゴ بゼعゲتين مわقヅゅعわين يわم من خالゅヨヰ تحギيギ قيるヨ معゅمل 
 . )1.3-1.7(مゅらشりゲ. يヤらغ مンギ مقيサゅ آبي  )�や)Dإنムسケゅ من خاメ تケギيج ثゅبت يعطي قيم 

 るليゅعヘلやヱ ءヲツلや ゆゅقطわسやるيゲصらلや: 

يムヨن لイわヨヤه やلゲヰムبゅئي أヵ إشعネゅ ضヲئي やヱلグわヨبゆグ بإتロゅイ عヵキヲヨ عヴヤ إتロゅイ مسや ケゅلヲツء 
 أラ يわحヤل إلヴ مゲكわらين مわعゅمギتين.

るらقطわسヨلや りキゅヨلや ラقطب( إわسヨلや(: ゆグبグわلや れゅらكゲم ンギإح るلやコفي إ るصيゅガلや ゅヰه  لイわヨل
やヱلسゥゅヨ لゲヨヤكや るらأخンゲ بゅلヱ ケヱゲヨبグلك يや ラヲムإشعや ネゅلゅレفヱク グ تグبゆグ في مسンヲわ  كゲヰبゅئي

 れゅبグبグلや فيه ゐギتح ヵグلや ンヲわسヨلや ヴヤق عヤيطヱ قطبわسヨلや ネゅإشعゅب ネゅإشعや やグه ヴヨيسヱ ギحやヱ
.ゆゅقطわإسや ンヲわسヨب 
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سب أや ラلعギيギ من やلや れやケヲヤらلطらيعيる لや ゅヰلقりケギ عヴヤ أنァゅわ ضヲء مسわقطب , やا أنه من やأن
 ゆゅقطわاسや キやヲم ヴヤع メヲلحصやPolaroid) ゅيケゅイت りゲفヲわヨلや )ケヲشヲヨك メヲムني 

るらقطわسヨلや るأشعや  ンヲわسヨلや ヴヤق عヤيطヱ, ギحやヱ ンヲわفي مس ゅヰتゅبグبグت ゐギي تحわلや るأشعや هي
ゆグبグわلや ンヲわبأسم مس れゅبグبグلや ログفيه ه ゐギتح ヵグلや 

في ゲヅيق やإشعや ネゅلヨسわقطب فأنه  (やAnalyzerمゅ عヱ ギレضع مسわقطب ثラゅ )يسヴヨ بゅلヨحヤل
 ケヱゲヨلゅء بヲツヤح لヨلسيسヤحヨلやケヲمح ラゅك やクل  إヤحヨلや ゲيヱギت ギレن عムلヱ قطبわسヨلや ケヲحヨل コやヲم

 るيヱやゴ90 بº قطبわسヨلや ネゅإشعや りヲل قヤف يقヲقطب فسわسヨلや ケヲمع مح やギヨعわم ロケヲجعل محヱ
ロケヱゲع مレヨيヱ ゲヘلصや ヴلや . 

 

 

 サ/ ءゅيヨيムلや في りゲيらك るيヨله أه ゆゅقطわاسや؟ 

 ァ )ثل أゅヨت ゴكゲم ゅヰي ليس لわلや ئلやヲلسやヱ れやケヲヤらلや بعض ラأヱ ثلゅヨت ンヲわمس
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(Asymmetric) ゅヰفي ゲヨي ヵグلや قطبわسヨلや ءヲツلや ンヲわمس ゲيヱギت ゅヰنゅムني  ،بإمゅحيث يع
)るعゅلسや ゆケゅعق るكゲح ロゅイتや( ينヨليや ヴلや ゅإم ゅنやケヱキ ()+( مينゅمي ヴعギيヱDextrorotatory) 

(ゲسゅمي ヴعギيヱ ケゅليسや ヴلや ゅأمヱ- (Levorotatory)  ヴعギت りゲهゅヌلや ログهヱるيゲصらلや るليゅعヘلゅب 
(Optical Activity りキゅヨヤل ). 

 

 -تصレيف やلやヱ キやヲヨلヨحゅليل やعやキゅヨわ عヴヤ سヲヤكや ゅヰتや ロゅイلヲツء やلヨسわقطب やلヴ صヘレين:

 تسや ヴヨلや キやヲヨلヘعゅلる بصゲيや ゅلや キやヲヨلقりケキゅ عヴヤ تヱギيゲ مسや ンヲわلヲツء やلヨسわقطب ヱや(:ヱا(

)ゅنيゅي :)ثわلや キやヲヨلやヱ قطبわسヨلや ءヲツلや ンヲわمس ゲيヱギت ヴヤع るヤبيゅلقや ゅヰليس ل  キやヲヨلや ヴヨتس
ゅيゲبص るلゅفع ゲلغيや. 
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 ラクや るيゲصらلや るلゅعヘلや りキゅヨلや فゲتع:- ゲヨي ヵグلや قطبわسヨلや ءヲツلや ケヱギي تわلや りキゅヨلや كヤهي ت
 ンヲわفي مس ゅبグبグわم ァゲガي ゅヰخالギحやヱ . 

 أや ラلや キやヲヨلヘعゅلる بصゲيゅ تヨゼل نヲعين أسゅسين من やلヘصゅئل

1- れゅらكゲبم ヱأ ケゅヰانصや ヱや るبやクإゅب ゅヰتケヲヤب るيムらحطم شわت ゅمギレع るيゲصらلや ゅヰわليゅفع ギقヘت るيケヲヤ
  بعض やلやヱゲسب やل3NaClO( ヱりケヲヤらわヨ( كや れやケヲヤلصキヲيヱュヲ لケやヲムتや やゴلわحや メヲلヴ غコゅ مんا

 .)2PbCl(مんل 

やلゲヨكや れゅらلわي تعンゴ فعゅليや ゅヰわلらصゲيや るلヴ عや ュギلゅヨわثل في تゲكيや ゅヰらلゴイيゃي やヱلわي تحゅفظ -2
ゅヰفي ギجヲي تわلや るئيゅيゴيヘلや るلゅلحや عن ゲヌレلや بغض ゅヰわليゅفع  るلゅلحや في ヱأ メヲヤفي مح ラヲムت ラكأ

るيコゅلغや るيヲツع れゅらكゲヨلや ログم هヌمعヱ ラヲبケゅك りケク キヲجヱ ヴلや キヲثل يعゅヨわلや ュギعヱ, ゲغي(
)るヤثゅわヨわم るヘヤわガميع مゅイبع مケゅصل بわين تらتيゲわم بヌわレت ラن أムヨي  ゅヨهギحや りケヲص ンゲلأخ りآゲم

 مんل やلヲヤムكやヱ コヲلسやヱ コヱゲムلケヲヨفين .

 

サ/  るلゅفع りキゅم メخا ロケヱゲم ギレع ًやケゅيس ヱأ ًゅレيヨقطب يわسヨلや ءヲツلや ラやケヱキ ロゅイإت キギيح ヵグلやゅم
 بصゲيゅً؟

ァ/  ヱأ ًゅレيヨقطب يわسヨلや ءヲツلや ラやケヱキ ロゅイإت キギيح ヵグلや ラإ るلゅفع りキゅم メخا ロケヱゲم ギレع ًやケゅيس
 メゅイヨلやヱ قطبわسヨلや ネゅلإشع ゆグبグわヨلや ئيゅبゲヰムلや メゅイヨلや بين るヤصゅلحや るヤعゅヘヨلや ヲه ً ゅيゲبص
 キヲجヲل るنيゅムإم ポゅレه ラヲムت ゅمギレعヱ )ًゅيゲبص るلゅعヘلや( りキゅヨلや れゅنヱゲわムلや من ギلヲわヨلや ئيゅبゲヰムلや

 メヲقع حصヲわي ゅヨبゲف ، りキゅヨلや في れゅنヱゲわムلأل るヤツヘم れゅらتيゲعي تヲل نムゼلين بゅイヨلや خل بينやギわلや
.ゲآخ ラヱキ ロゅイبإت ラやケヱギلや يلツヘت ヴلや ヵキぽي ゅヨئي مやヲゼل عムゼليس يヱ ئيゅقわإنヱ 
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 ヴヤكب عゲم ヵقطب أわسヨلや ءヲツلや ラやケヱキ ケやギمق ギヨわيع: 

1. るレلعيや في りキヲجヲヨلや れゅゃيゴイلや ゴكيゲتヱ ネヲن 
 .عや ヴヤلヨسゅفや るلわي يقطعや ゅヰاشعネゅ عや ゲらلعيや メヲヅ( るレلヲعゅء( .2
3.  ヴヤع ギヨわقطبيعわسヨلや ءヲツヤجي لヲヨلや メヲلطや  ュヲيキヲلصや ネゅأشع ュギガわيس ゅيヤヨعヱD- ギレع

 .や589.3nmلطや メヲلヲヨجي 
4. ヤع ゅم ギح ヴلや ラやケヱギلや ンギم ギヨわيعヴ  りケやゲلحや るجケキ ヴヤخطي ع ゲتأثي りケやゲلحや るجケギヤف(

لムل   %10يわغيや ゲلヴ حギ حゅمض やلケゅわتケゅيكل ،مんاً やلや ラやケヱギلヲレعي やلや ラやケヱギلヲレعي
 .(لムل ケキجケキ 0.1% るجる، في حين أや ラلわغيゲ لヤسコヱゲム أقل من 

 )يイب クكゲ نや ネヲلグヨيب عク ギレكゲ قيや るヨلラやケヱギ لらヅ .)りキゅヨヤيعや るلグヨيب . .5

  やotationRSpecificلや ラやケヱギلヲレعي 

ヨلや るドヲحヤヨلや れゅجケギلや キギف بأنه عゲيعヱ : ゅيゲبص るلゅعヘلや りキゅヨヤل りゴيヨم るصيゅخ ヲهわ عن るららس
 るفゅقطب مسわمس ネゅأشع ケヱゲ1م ゅهゴكيゲت ゅيゲبص るلゅفع りキゅم メسم خاキ( 3g/cm 1) るجケキ ギレع

: るآتيや るلキゅعヨلや عي منヲレلや ラやケヱギلや ゆゅن حسムヨيヱ . جي معيينヲم メヲヅヱ りケやゲح- [∝]��° = 層宋宋 ×∝鯖 × �  

بゅسュやギガわ أشعネゅ مسわقطب بطot  メヲ قيや るヨلや ラやケヱギلヲレعي لりキゅヨヤ عケキ ギレجる حりケやゲ  °��[∝]حيث
 ロケやギجي مقヲمλ. 

α  れゅجケギلや キギع るドヲحヤヨلや ネゅاشعや ロゅنゅع ヵグلや ラやケヱギヤل ゅらيゲイت るسゅقヨلや. 

L   れやゲわヨيسيギلゅب ケギمق るレلعيや メخا ネゅاشعや قطعه ヵグلや ケゅسヨلや メヲヅ.                                                           
C ゴكيゲتヱ るレلعيや لムل れゅمやゲلغゅب りケギمق メヲヤحヨلや 3100 فيcm. 

るفゅんムلゅب ゴكيゲわلや عن チゅعわيس るقيレلや ئلやヲسヤعي لヲレلや ラやケヱギلや るヨقي ゆゅلحسヱ)d 3()غم /سم )
 るلキゅعヨلゅه بレع ゲらيعヱ: [∝]��° = ∝鯖 × 纂 

 やMolecular rotationلや ラやケヱギلゴイيゃي 

[�]��° = [∝]��° × �層宋宋  
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 هや ヲلや ラやケヱギلゴイيゃي°��[�]

M ゅيゲبص るلゅعヘلや りキゅヨヤي لゃيゴイلや ラコヲلや. 

: ヴヤع ギヨわعي يعヲレلや ラやケヱギلや ラأ- 

1. りケやゲلحや るجケキ    عيヲレلや ラやケヱギلや ًاんعي،مヲレلや ラやケヱギلや ヴヤخطي ع ゲتأثي りケやゲلحや るجケギヤف(
ギح ヴلや ゲغيわيك يケゅتケゅわلや مضゅأقل من   %10لح コヱゲムسヤل ゲغيわلや ラفي حين أ ،るجケキ لムل 

0.1% .)るجケキ لムل 
 .やヱلطや メヲلヲヨجي  .2
3. ヨلや るيعらヅヱيبグ . 

ヱأ ゆゅقطヨلやゆゅقطわاسや サゅمقي : Polarimeter 

 

 

 تわم やケキسる قيや サゅاسわقطゆゅ بやヲسطる جや コゅヰلヨقطゆゅ حيث يラヲムわ من

1- ラヲヤلや ヵキゅأح るأشع ケギمص   ゲغي ヅヲطガلや るلやコشح إゲمع م ュヲيキヲلصや ケゅガب ゥゅらل مصんم :
ゅヰفي ゆヲغゲجي  مヲヨلや メやヲلطや メゴلع ソゅشيح خゲت ュゅヌق مع نらئゴلや ケゅガب ゥゅらمص ュギガわيس ギق ゅヨك

546nm. 

2-るام るسギع  るأشعや علイل.るيコやヲわم 
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 نيメヲム.يعヨل عヴヤ أنァゅわ ضヲء مسわقطب やلヨسヵヲわ مんل مヲشケヲ  مسわقطب-3

4-ゲصغي メヲムني ケヲشヲلمヌعن  نصف م ァクヲヨأنや りءやゲق ヴلや メヲصヲلや حص منゅヘلや ينムヨわته لギئゅف
 ヴヤع ロケヱゲم ギبعヱ لらق ネゅإشعや りギش るنケゅيق مقゲヅ.ァクヲヨأنや 

 キسم. キ0.5سم, キ1سم,  2لヲضع やأنァクヲヨ بطメヲ  أنコ ゆヲらجゅجي-5

 .やلァケゅガ من やلヱ ァクヲヨレهヲ مヲشケヲ نيや メヲムيや ゅツلヨسわقطبفゅئギته مゅわبعや るلヲツء  محヤل -6

7- るيレعي れゅسギع  るらسゅح ヱل آني أイمس コゅヰイلや بط معゲي ギقヱ ラやケヱギلや るيヱやコ サゅلقي ァケギتヱ
 キيイيメゅわ.لغや チゲلقやゲءり بムゼل 
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 ゆゅقطわاسや サゅقي れゅمやギガわسや ヱأ れゅيقらتط: 

1. や ヱعي أヲレلや يلヤحわيلヘصヲلや :-  るレف معيヱゲド كب نقي تحتゲヨعي لヲレلや ラやケヱギلや لんヨي
 ラゅيヤلغや ヱأ ケゅسムانや ملゅل معんعي شأنه مヲレلや يصガゼわلや チやゲأغ やギيヘم ゅئيゅيゴبت فيゅث
ヱهやグ مヘيギ لعキギ كらيゲ من やلや キやヲヨلヲヨجりキヲ في やلطらيعる مんل やلケゅムبヲهيやヱ れやケギلحヲمض 

.るيヨحゼلや 
ヤيل やلヨムي لゲヨヤكや れゅらلヘعゅلる بصゲيゅ يムヨن やسュやギガわ قيや サゅاسわقطゆゅ لわヤح -: やلわحヤيل やلヨムي .2

りゲيゅعヨلや れゅيレحレم れゅططガسم مゲحيث ت(Calibration Curves)    مع ラやケヱギلや بطゲل
. ゲムلسや るعゅレفي ص ゅらلゅغ ュギガわتسヱ ゴكيゲわلや 

3.  ラやケヱギلや في ゲغيわلや るبعゅわيق مゲヅ ي عنゃيゴイلや كيبゲわلや ل تعيينんم ンゲخや れゅسやケキ في
 ،るئيゅيヨيムلや れاヲحわヤحب لゅصヨلや عيヲレلや.るئيゅيヨيムلや れعاゅヘわلや るكيゲح るسやケキ لكグكヱ 
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 ラحيث أDr    تهギحヱヱ عيヲレلや ケゅسムانやgm/3cm 

ρ. るفゅんムلや: 

η . ケゅسムانや ملゅمع : 

や(Molar Refractionأنムسや ケゅلヲヨلي : ヱهヲ حゅصل ضや ゆゲإنムسやケゅلヲレعي في (
やأنムسれやケゅ لや れやケグヤلや ラコヲلゴイيゃي لヱ りキゅヨヤتんヨل قيわヨه تقゲيゅら حゅصل جヨع 

やヱلゅイヨميع やلヲムヨنる لゴイヤيヱ . るゃهヲ خゅصيる جゴيゃيる فيゴيゅئيる مسわقるヤ عن やلわغيゲ في 
 るفゅإض ヱ ينヲムت るصيゅخ ヲهヱ コゅلغやヱ ئلゅلسや يわلゅغط في حツلやヱ りケやゲلحや るجケキ

.るゃيゴイヤل ��拶 = �拶 × �始� ��拶 = �匝 − 層�匝 + 匝 ×  �始��  

 やmole/3cmانムسや ケゅلヲヨلي ヱحギته: 

ケゅسムانや ملゅمع れゅمやギガわسや 

1- .キやヲヨلや يصガゼت 
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 معゲفる نقや りヱゅلヱ キやヲヨتعيين تゲكيや ゅヰらلゴイيゃي. -2
 تقギيや ゲلや ラコヲلゴイيゃي . -3
4- .るمヲヤمع りキゅنس من مゅイわيج مゴم れゅنヲムنسب م るفゲمع 

: メゅんم-  ヵヱゅيس ラヲわاسيや ケゅسムنや ملゅمع ラゅك やクや1.3591  هわفゅんكヱ
فや ゅヨانムسや ケゅلヲヨلي لاسيやクや ラヲわ كコヱ ラゅنه  20ュºعケキ ギレجる 3غم/سم0.791

拶�� ؟ ヱهل هや ログلわقレيる هي خゅصيる تヲムيレيやヱ るضゅفيる ؟ や58.08لゴイيゃي  = �匝 − 層�匝 + 匝 ×  �始��  

��拶 = 岫層. 惣捜操層岻匝 − 層岫層. 惣捜操層岻匝 + 匝  ×  捜掻. 宋掻宋. 挿操層 

��拶 = 層掃. 層挿 ��惣 ����⁄  

 ケゅسムإنや ゆゅن حسムヨيヱるيらكيゲわلや هわصيغ ヵグلや ラヲわلي لأسヲヨلや 

 

ヱ ��拶عや ヴヤلレحや ヲآتي: لヲムヨنゅته DMrمن حゅصل جヨع قيم  = 惣 × � + 掃 × � + 層 × � 岫−� = �岻 ��拶 = 岫惣 × 匝. 想匝岻 + 岫掃 × 層. 層岻  + 岫層 × 匝. 匝層岻 ��拶 = 層掃. 宋挿 ��惣 ����⁄  

 やDispersionلわゼわت 

 るعゲسヱ ケゅسムإنや ملゅمع ラأ ゅنゲكク ギلق ラやゲغيわي )パやゲヘلや やギسط )عヱ ヵفي أ るأشعや
 るヘヤわガヨلや れやキキゲわلや ヵク ءヲツلや ラي أレيع やグهヱ ، るأشعや キキゲتヱ りケやゲلحや るجケキ ゲغيわب

. るヘヤわガم ゅيやヱゴب ゲسムレي 
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: يطヤق عヴヤ تغيゲ معゅمل やانムسケゅ  بわغيや ゲلキキゲわ أや ヱلطや メヲلヲヨجي やヱحيゅنや ゅلわゼわت 
 ヴヨيس ヵケゅسムانや تわゼわلゅب. 

 ゅعيヲت نわゼわلや  ヲه ギヨわتعヱ ネゅاشعや るمゴلح るنヲムヨلや るجيヲヨلや メやヲヅلا ヵヱやゴلや صلヘلや
.ゲشيやヲヨلやヱ れゅسギلعゅك  りゴヰلأج るيゲصらلや ءやゴاجやケゅيわت إخわゼわلや りゲهゅド ヴヤع 

 キキゲحسب ت ベゲヘわف يヲلطيف فإنه سや ラやヲلや من ラヲムヨلや أبيضや ءヲツلや ラفإ やグヰلヱ
やヲلや るيぼケ طيعわلي نسゅわلゅبヱ ァゅجゴلや ヴإل グヘレي ゅمギレه عわعゲسヱ ラヲلطيف كل لや ラ

بや ゅヰヤムゼلギらيع عギレ خや ァヱゲلヲツء من やلや るヰイأخンゲ لヱ ケヲゼレヨヤهや ログلゅヌهりゲ تعゲف 
 .Dispersionبゅسم تわゼيت やلヲツء

 

 

 

 المنحني النموクجي للتゼتت
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 من ماحや るヌلレヨحレي やلクヲヨレجي لわゼわヤت يゲヰヌ نヲعين من やلヅゅレヨق:

1- ヵキゅيわاعや تわゼわلや るطقレمع م ًゅيイيケギت ケゅسムإنや ملゅمع キやキゴفي : ي りキゅيゴلや
 やلキキゲわ )أや ヱلレقصラゅ في やلطや メヲلヲヨجي(.

2-  :クゅゼلや تわゼわلや るطقレقمヅゅレヨلや هي  ゅهギレي يحصل عわلや れやキキゲわヤل キヲي تعわلや
تغيゲ حキゅ في معゅمل やإنムسヱ ケゅفي هや やグلネヲレ من やلキキゲわ يحゐギ إنわقやキ メゅئم لヤطゅقる من 

.ネゅلإشع ソゅصわياحظ إمヱ りキゅヨلや ヴلや るأشعや 

 

やلゅガصる بゅلキやヲヨ مるヨヰ في إخわيや ケゅلや キやヲヨلヲムヨنる إラ مレحレيや れゅلわゼわت  
. りゴヰأجや في るيゲصらلや ءやゴلأج 

  りキゅヨلや るيヤبゅق ギレع عヘتゲت ケゅسムإنや ملゅفي مع キゅح ネゅヘتケإ ゲヰヌي يわلや キやヲヨلや
.ネゅأشعや ソゅصわأم 

  ラヲムجي يヲヨلや メヲلطや مع るらヤلصや キやヲヨヤل ケゅسムأنや ملゅفي قيم مع ゲغيわلや ラإ
عゅليヱ るعヴヤ أعヨヌه في مヅゅレق やأمわصソゅ عヴヤ أصغロゲ في مヅゅレق やلや クゅヘレل

.るليゅلعや 
هポゅレ قيるヨ لヤطや メヲلヲヨجي لムل مりキゅ يゲヰヌ فيゅヰ إケتネゅヘ حキゅ في عゅمل  

.ネゅإشعや ソゅصわأم りキゅヨلや るيヤبゅق ゅهギレع عヘتゲت ケゅسムإنや 
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  .るليゅلعや るجيヲヨلや メやヲヅأや ギレع ケゅسムإنや ملゅقيم مع チゅヘガياحظ إن ゅヨك
ギレع ケゅسムانや るيヱやコ ゲらムتゲآخ ゲيらعわبヱ .りゲلقصيや るجيヲヨلや メやヲヅأや 

 

 

サ ؟ るيイسヘレらلや ベヲف ゅم るطقレヨلゅب ァゅجゴلや ュギガわا يس やクゅヨل : 

ァ  : メヲلطや ギレع りヲص بقわヨه يレムل るئيゲヨلや るطقレヨلや لح فيゅص ァゅجゴلや ラや
طقる مゅ فベヲ مゅヨ يイعヤه غيゲ صゅلح لأسュやギガわ  في やلや(350nm)   レヨلヲヨجي

 ギレع ゴتケやヲムلや ュやギガわيه إسヤل عツヘي やグل るيイسヘレらلや.ゅヰنヱキ ヱأ るطقレヨلや ログه 

: るヌماح- .ケゅسムانや ملゅمع キやキゴجي يヲヨلや メヲلطや يقل ゅヨヤك 

  るبヲヤطヨلや جيヲヨلや メヲلطや قヅゅレن مヨض ً ゅيキゅيわإع ًゅわわゼت ゲヰヌي تわلや りキゅヨلや ラإ
 ケゅسムإنや ملゅمع ゅヰفي ラヲムي ラب أヤطわي يわلや れゅسギلعや عレلص るヨمائ ラヲムت

في أキنヴ حギ مムヨن عギレ إخわيケゅ عゅليヱ ًゅثゅبゅわً نسらيゅً، حيث يや ラヲムلわゼわت やلヲヤني 
.りキゅヨلや ログه 

  ギヨわتع ゅヰレムلヱ メゅع ケゅسムمل إنゅمع ゅヰي لわلや りキゅヨلや ラلك فإク قيض منレلや ヴヤعヱ
.ゲشيやヲヨلや عレلص ケゅわガت ゅヰفإن キキゲわلや ヴヤع ًやゲيらك ًやキゅヨわإع 

يسキゅヘわ أحيゅنゅً من やلわゼわت كصるヘ فيゴيゅئيる في تガゼيص やلキやヲヨ عن ゲヅيق  
� بヲヨجب やلヨعキゅلや るآتيる: ( Abbbe Number)قيるヨ عキギ آبي  =  �拶 − 層�擦 − �� 

=�拶  ギレع ュヲيキヲلصや خط ギレع りキゅヨلや ケゅسムمل إنゅمعAº 5983. 

=�擦  ギレجين عヱケギيヰلや خط ギレع りキゅヨلや ケゅسムمل إنゅ4861معAº. 

=��  ギレجين عヱケギيヰلや خط ギレع りキゅヨلや ケゅسムمل إنゅ6563.معAº 

 るأشعや サゅムنعやReflection of Radiation 
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  ギレع るفゅんأقل كや سطヲلや ヴلや るفゅんك ゲんأكや سطヲلや من ネゅعゼلやるمゴح メゅقわإن
 るヨقي れゅらんل るイيわنヱ ヅヲلسقや るيヱやコ من ゲらأك ゅヨئやキ ラヲムتケゅسムأنやや るيヱやコ ラヲムت

:ケやギقヨلや �餐��層�餐��匝 

فإラ إキコيキゅ قيヱやコ るヨيや るلسقヅヲ يイب أラ يらわعه コيりキゅ قي قيるヨ معゅمل 
.ケゅسムإنや 

 

 
  ケゅسムإنや るيヱやコ るヨغ قيヤらت ゅمギレع(90º)  منゲヨقط لن يゅلسや ネゅعゼلや ラفإ

やلヲسط やأメヱ إلや ヴلヲسط やلゅんني ヱإنゅヨ سيسيゲ في やلヲسط やأメヱ إلヴ يصل 
.تسや ヴヨلسطح やلゅヘضل فيムレسゲ سゅئやゲً عメヲヅ ヴヤ هや やグلسطح مゅبين やلヲسطين

( るأشعや من るمゴلحや ログعるجゲلحや るأشعや )Critical rays  るيヱやコ ゅأم
( ゆ فゲعわف ヅヲلسقやるجゲلحや るيヱやゴلや )Critical angle . 
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  るجゲلحや るيヱやゴلや من ゲらه أكヅヲسق るيヱやコ るヨنت قيゅك やクإا إ ネゅعゼلや سムعレا ي
 ヱبعムس クلك فإنه سيゲヨ خاや メلヲسط やلゅんني.

يヲわقف جゴء やأشعや るلレヨعムس عや ヴヤلベゲヘ في معゅمヤي إنムسや ケゅلヲسطين  
°��� やヲسطや るلヨعキゅلヱ:るيعطヴ جゴء やأشعや るلレヨعムس ب = 岫�匝 − �層岻匝岫�匝 + �層岻匝 

 شりギ اإشعاع الساقط. °�=

 شりギ اإشعاع المنعكس. ��=

=�層 .معامل إتكسار الوسط اأول 

=�匝 .معامل إتكسار الوسط الثاني 

إن لمبギأ اأنعكاサ أهمية خاصة في تصنيع أجهزり قياサ معامل اإنكسار  
(Refractometer). 

 りゴヰأج ケゅسムإنや ملゅمع サゅسقي : ケゅسムآبي لإن サゅمقي 

احギ أكثر اأجهزり شيوعا  (Abbe Refractometer)يعتبر مقياサ آبي لإنكسار 
 )قياサ الزاوية الحرجة( .لقياサ معامل اإنكسار، ويعتمギ في عمله على 

ケゅسムآبي لان コゅヰل جヨلع るبسيط りゲムف 

نضع عりギ قطراれ من اأنموァク بين الموشورين العلوヵ والسفلي حيث يرتكز 
الموشور العلوヵ القابل للギوران على مسنギ يرتبط بグراع جانبية يسمح بギورانه 
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بواسطة هグا الグراع الガاص.ويرتبط الموشور السفلي بالموشور العلوヵ بواسطة 
ل وبعギ وضع مفصل متحرポ يمكن من خاله تنヌيف المواشير باستمرار قب

ً  فعنギما ينعكس الضوء على الموشور  اأنموァク.يكون وجه الموشور السفلي خゼنا
السفلي ويصبح هグا السطح )سطح الموشور السفلي ( مصギرا لعギد انهاية له من 
اإشعاعاれ التي تمر من خال اأنموァク بكافة الزوايا.تتكسر اأشعة عنギ السطح 

العلوヵ اأملس حيث تمر إلى التلسكوゆ الثابت.  البيني بين النموァク ووجه الموشور
( من تجميع أشعة الزوايا الحرجة Amiciيقوم بعク ギلك موشوران من نوع )أوميكا 

 . D-المتفرقة クاれ األوان المتعギدり إلى إشعاع يقابل إشعاع الصوديوم

 

 ギيギتح ゅヨヰم من خالわين يわعヅゅقわتين مゲعゼب りキヱゴم ゆヲムسヤわヤل るيレلعيや  るسギلعや ラإ
مゅらشりゲ. يヤらغ مD�(  ンギ(قيるヨ معゅمل やإنムسケゅ من خاメ تケギيج ثゅبت يعطي قيم 

 . (1.7-1.3)مقيサゅ آبي 

:るيゲصらلや るليゅعヘلやヱ ءヲツلや ゆゅقطわسや 

 ロゅイإت ヴヤع ヵキヲヨع ロゅイبإت ゆグبグわヨلやヱ ئيヲض ネゅإشع ヵئي أゅبゲヰムلや هイわヨヤن لムヨي
 مسや ケゅلヲツء أラ يわحヤل إلヴ مゲكわらين مわعゅمギتين.

 りキゅヨلや ラقطب(إわسヨلや( るらقطわسヨلや : ゆグبグわلや れゅらكゲم ンギإح るلやコفي إ るصيゅガلや ゅヰل
 ヱク グفゅレلや ネゅإشعや ラヲムلك يグبヱ ケヱゲヨلゅب ンゲأخや るらكゲヨヤل ゥゅヨلسやヱ ئيゅبゲヰه كイわヨل
 ヴヤق عヤيطヱ قطبわسヨلや ネゅإشعゅب ネゅإشعや やグه ヴヨيسヱ ギحやヱ ンヲわفي مس ゆグبグت

.ゆゅقطわإسや ンヲわسヨب れゅبグبグلや فيه ゐギتح ヵグلや ンヲわسヨلや 

や ラا أنه من أや , قطبわء مسヲض ァゅわأن ヴヤع りケギلقや ゅヰل るيعيらلطや れやケヲヤらلや من ギيギلع
 ゆゅقطわاسや キやヲم ヴヤع メヲلحصや أنسبやPolaroid) ゅيケゅイت りゲفヲわヨلや )ケヲشヲヨك 

メヲムني 
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るらقطわسヨلや るأشعや  ヴヤق عヤيطヱ, ギحやヱ ンヲわفي مس ゅヰتゅبグبグت ゐギي تحわلや るأشعや هي
 مسや ンヲわلグわبや ゆグلヨسや ンヲわلヵグ تحゐギ فيه هや ログلグبグبれゅ بأسم

( في ゲヅيق やإشعやAnalyzer ネゅمゅ عヱ ギレضع مسわقطب ثラゅ )يسヴヨ بゅلヨحヤل
 ケヲحヨل コやヲل مヤحヨلやケヲمح ラゅك やクإ ケヱゲヨلゅء بヲツヤح لヨقطب فأنه سيسわسヨلや

 るيヱやゴل بヤحヨلや ゲيヱギت ギレن عムلヱ قطبわسヨلや 90º ケヲمع مح やギヨعわم ロケヲجعل محヱ
 . ヱ ゲヘيレヨع مやロケヱゲلヨسわقطب فسヲف يقヤل قや りヲإشعや ネゅلヨسわقطب やلや ヴلص

 

 

 サ/ء ؟ゅيヨيムلや في りゲيらك るيヨله أه ゆゅقطわاسや 

 ァ ) ثلゅヨت ンヲわمسヱثل أゅヨت ゴكゲم ゅヰي ليس لわلや ئلやヲلسやヱ れやケヲヤらلや بعض ラأ
(Asymmetric حيث ،ゅヰفي ゲヨي ヵグلや قطبわسヨلや ءヲツلや ンヲわمس ゲيヱギت ゅヰنゅムبإم )

يعゅني やケヱキنゅ إمや ゅلや ヴليヨين )やتロゅイ حゲكる عقや ゆケゅلسゅعヱ )るيギعヴ ميゅمين 
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()+(Dextrorotatory(ゲسゅمي ヴعギيヱ ケゅليسや ヴلや ゅأمヱ )- (Levorotatory )
 ヴعギت りゲهゅヌلや ログهヱるيゲصらلや るليゅعヘلゅب (Optical Activity りキゅヨヤل ). 

 

 ヴلや قطبわسヨلや ءヲツلや ロゅイتや ゅヰكヲヤس ヴヤع やキゅヨわعや ليلゅحヨلやヱ キやヲヨلや يفレتص
 -صヘレين:

تسや ヴヨلや キやヲヨلヘعゅلや  るلや キやヲヨلقりケキゅ عヴヤ تヱギيゲ مسや ンヲわلヲツء やلヨسわقطب ヱや(ヱا(:
ゅيゲبص 

:)ゅنيゅث(ヱ قطبわسヨلや ءヲツلや ンヲわمس ゲيヱギت ヴヤع るヤبيゅلقや ゅヰي ليس لわلや キやヲヨلや  ヴヨتس
ゅيゲبص るلゅفع ゲلغيや キやヲヨلや. 
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 ラクや るيゲصらلや るلゅعヘلや りキゅヨلや فゲقطب -:تعわسヨلや ءヲツلや ケヱギي تわلや りキゅヨلや كヤهي ت
. ギحやヱ ンヲわفي مس ゅبグبグわم ァゲガي ゅヰخال ゲヨي ヵグلや 

 أや ラلや キやヲヨلヘعゅلる بصゲيゅ تヨゼل نヲعين أسゅسين من やلヘصゅئل

1- ヱや るبやクإゅب ゅヰتケヲヤب るيムらحطم شわت ゅمギレع るيゲصらلや ゅヰわليゅفع ギقヘت るيケヲヤب れゅらكゲم
ュヲيキヲلصや れやケヲヤكヱ ゴتケやヲムلや اんم コゅغ ヴلや メヲحわلや ヱأ ケゅヰانصや) 3NaClO( 

 .)ヱ)2PbClبعض やلやヱゲسب やلりケヲヤらわヨ  مんل 

やلゲヨكや れゅらلわي تعンゴ فعゅليや ゅヰわلらصゲيや るلヴ عや ュギلゅヨわثل في تゲكيや ゅヰらلゴイيゃي -2
 ラヲムت ラكأ ゅヰفي ギجヲي تわلや るئيゅيゴيヘلや るلゅلحや عن ゲヌレلや بغض ゅヰわليゅفظ فعゅي تحわلやヱ

محメヲヤ أヱ في やلحゅلや るلغコゅيヱ るمعヌم هや ログلゲヨكれゅら عヲツيヱ, るعや ュギلゅヨわثل يعキヲ في 
やلヱ ヴجりケク キヲ كケゅبラヲ)غيゲ مゅわヨわثるヤ( تわصل بケゅبع مゅイميع مるヘヤわガ يムヨن أラ تヌわレم 

 بゲわتيらين やحギهゅヨ صりケヲ مゲآり لأخンゲ مんل やلヲヤムكやヱ コヲلسやヱ コヱゲムلケヲヨفين .
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サ/  قطبわسヨلや ءヲツلや ラやケヱキ ロゅイإت キギيح ヵグلやゅم メخا ロケヱゲم ギレع ًやケゅيس ヱأ ًゅレيヨي
 مりキゅ فعゅلる بصゲيゅً؟

ァ/  メخا ロケヱゲم ギレع ًやケゅيس ヱأ ًゅレيヨقطب يわسヨلや ءヲツلや ラやケヱキ ロゅイإت キギيح ヵグلや ラإ
 ネゅلإشع ゆグبグわヨلや ئيゅبゲヰムلや メゅイヨلや بين るヤصゅلحや るヤعゅヘヨلや ヲه ً ゅيゲبص るلゅفع りキゅم

りキゅヨلや れゅنヱゲわムلや من ギلヲわヨلや ئيゅبゲヰムلや メゅイヨلやヱ قطبわسヨلや  )ًゅيゲبص るلゅعヘلや(
 ゅヨبゲف ، りキゅヨلや في れゅنヱゲわムلأل るヤツヘم れゅらتيゲت キヲجヲل るنيゅムإم ポゅレه ラヲムت ゅمギレعヱ
يヲわقع حصや メヲلやギわخل بين やلゅイヨلين بムゼل نヲعي ヱإنわقゅئي ヱليس يムゼل عやヲゼئي 

.ゲآخ ラヱキ ロゅイبإت ラやケヱギلや يلツヘت ヴلや ヵキぽي ゅヨم 

: ヴヤكب عゲم ヵقطب أわسヨلや ءヲツلや ラやケヱキ ケやギمق ギヨわيع 

1.  ネヲنるレلعيや في りキヲجヲヨلや れゅゃيゴイلや ゴكيゲتヱ 
 عや ヴヤلヨسゅفや るلわي يقطعや ゅヰاشعネゅ عや ゲらلعيや メヲヅ( るレلヲعゅء(. .2
3.  ネゅأشع ュギガわيس ゅيヤヨعヱ قطبわسヨلや ءヲツヤجي لヲヨلや メヲلطや ヴヤع ギヨわيع

 ュヲيキヲلصやD- جيヲヨلや メヲلطや ギレ589.3عnm. 
4.  ゲتأثي りケやゲلحや るجケギヤف( りケやゲلحや るجケキ ヴヤع ゅم ギح ヴلや ラやケヱギلや ンギم ギヨわيع

ي عや ヴヤلや ラやケヱギلヲレعي،مんاً やلや ラやケヱギلヲレعي  لحゅمض やلケゅわتケゅيك يわغيゲ خط
ギح ヴلや10%   أقل من コヱゲムسヤل ゲغيわلや ラفي حين أ ،るجケキ لムل  %0.1 لムل
.)るجケキ 

5. .)りキゅヨヤل ラやケヱギلや るヨقي ゲكク ギレيب عグヨلや ネヲن ゲكク بイيب . )يグヨلや るيعらヅ 

 やSpecific Rotationلや ラやケヱギلヲレعي 
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 るドヲحヤヨلや れゅجケギلや キギف بأنه عゲيعヱ : ゅيゲبص るلゅعヘلや りキゅヨヤل りゴيヨم るصيゅخ ヲه
 るفゅقطب مسわمس ネゅأشع ケヱゲعن م るららسわヨلや1  ゅيゲبص るلゅفع りキゅم メسم خاキ

 (ゅهゴكيゲ3تg/cm 1 ゆゅن حسムヨيヱ . جي معيينヲم メヲヅヱ りケやゲح るجケキ ギレع)
: るآتيや るلキゅعヨلや عي منヲレلや ラやケヱギلや- [∝]��° = 層宋宋 ×∝鯖 × �  

بゅسュやギガわ أشعot  ネゅ قيや るヨلや ラやケヱギلヲレعي لりキゅヨヤ عケキ ギレجる حりケやゲ  °��[∝]حيث
 ロケやギجي مقヲم メヲقطب بطわمسλ. 

α  .ネゅاشعや ロゅنゅع ヵグلや ラやケヱギヤل ゅらيゲイت るسゅقヨلや るドヲحヤヨلや れゅجケギلや キギع 

L                                                              .れやゲわヨيسيギلゅب ケギمق るレلعيや メخا ネゅاشعや قطعه ヵグلや ケゅسヨلや メヲヅ
C  لムل れゅمやゲلغゅب りケギمق メヲヤحヨلや في るレلعيや ゴكيゲتヱ3100cm. 

るفゅんムلゅب ゴكيゲわلや عن チゅعわيس るقيレلや ئلやヲسヤعي لヲレلや ラやケヱギلや るヨقي ゆゅلحسヱd) 
°��[∝] ヱيعゲら عレه بゅلヨعキゅلる : (3()غم /سم = ∝鯖 × 纂 

 やMolecular rotationلや ラやケヱギلゴイيゃي 

[�]��° = [∝]��° × �層宋宋  هや ヲلや ラやケヱギلゴイيゃي°��[�] 

M .ゅيゲبص るلゅعヘلや りキゅヨヤي لゃيゴイلや ラコヲلや 

: ヴヤع ギヨわعي يعヲレلや ラやケヱギلや ラأ- 

1.   りケやゲلحや るجケキ ラやケヱギلや ヴヤخطي ع ゲتأثي りケやゲلحや るجケギヤاً )فんعي،مヲレلや
ギح ヴلや ゲغيわيك يケゅتケゅわلや مضゅعي  لحヲレلや ラやケヱギلや10%   في ،るجケキ لムل

 لムل ケキجる(. %0.1 حين أや ラلわغيゲ لヤسコヱゲム أقل من 
 やヱلطや メヲلヲヨجي . .2
 らヅヱيعや るلグヨيب . .3
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ヱأ ゆゅقطヨلやゆゅقطわاسや サゅمقي : Polarimeter 

 

 

 تわم やケキسる قيや サゅاسわقطゆゅ بやヲسطる جや コゅヰلヨقطゆゅ حيث يラヲムわ من

1- ラヲヤلや ヵキゅأح るأشع ケギمص   るلやコشح إゲمع م ュヲيキヲلصや ケゅガب ゥゅらل مصんم :
やلガطヅヲ غيゲ مゲغゆヲ فيゅヰ كゅヨ قギ يسュギガわ مصゥゅら بや ケゅガلゴئらق مع نュゅヌ تゲشيح 

 .546nmخソゅ لعや メゴلطや メやヲلヲヨجي 

2-るام るسギع .るيコやヲわم るأشعや علイل 

 .يعヨل عヴヤ أنァゅわ ضヲء مسわقطب やلヨسヵヲわ مんل مヲشケヲ نيメヲム مسわقطب-3

فゅئギته لムヨわين やلゅヘحص من やلヲصや メヲلヴ قやゲءり  مヲشケヲ نيメヲム صغيゲنصف مヌل-4
.ァクヲヨأنや ヴヤع ロケヱゲم ギبعヱ لらق ネゅإشعや りギش るنケゅيق مقゲヅ عن ァクヲヨأنや 

 キسم. キ0.5سم, キ1سم,  2لヲضع やأنァクヲヨ بطメヲ  أنコ ゆヲらجゅجي-5

فゅئギته مゅわبعや るلヲツء やلヨسわقطب やلァケゅガ من やلヱ ァクヲヨレهヲ مヲشケヲ نيメヲム  محヤل -6
.ゅツيや 
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7- るيレعي れゅسギع  ヱل آني أイمس コゅヰイلや بط معゲي ギقヱ ラやケヱギلや るيヱやコ サゅلقي ァケギتヱ
.メゅわيイيキ لムゼب りءやゲلقや チゲلغ るらسゅح 

 

 

 

: ゆゅقطわاسや サゅقي れゅمやギガわسや ヱأ れゅيقらتط 

やلや ラやケヱギلヲレعي لゲヨكب نقي تحت يんヨل  -: やلわحヤيل やلヲレعي أや ヱلヲصヘي .1
ヱゲドف معيるレ ثゅبت فيゴيゅئيゅ مヘيやギ أغや チやゲلガゼわيص やلヲレعي شأنه مんل 
معゅمل やانムسケゅ أや ヱلغヤيヱ ラゅهやグ مヘيギ لعキギ كらيゲ من やلや キやヲヨلヲヨجりキヲ في 

.るيヨحゼلや مضヲلحやヱ れやケギهيヲبケゅムلや لんم るيعらلطや 
لヨムي لゲヨヤكれゅら يムヨن やسュやギガわ قيや サゅاسわقطゆゅ لわヤحヤيل や :- やلわحヤيل やلヨムي .2

りゲيゅعヨلや れゅيレحレم れゅططガسم مゲحيث ت ゅيゲبص るلゅعヘلや(Calibration 
Curves)   . ゲムلسや るعゅレفي ص ゅらلゅغ ュギガわتسヱ ゴكيゲわلや مع ラやケヱギلや بطゲل 

في やケキسや れゅخンゲ مんل تعيين やلゲわكيب やلゴイيゃي عن ゲヅيق مゅわبعや るلわغيゲ في  .3
やケキسる حゲكيや るلや ラやケヱギلヲレعي やلヨصゅحب لわヤحヲاや れلムيヨيゅئيヱ ،るكグلك 

.るئيゅيヨيムلや れعاゅヘわلや 
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 ネゅإشعや ソゅصわمやAbsorption of Radiation 

 ギيقصソゅصわامゅب  ロクゅヘن ギレيسي عヅゅレمغヱゲヰムلや ネゅإشعや من るレمعي れやキキゲت るلやコإ ゅヰمبأن メن خا
 ソゅصわمや りゲムف ギヨわتعヱ るيコゅغ ヱأ るヤئゅس ヱأ るらヤص りキゅمن م るفゅヘش るقらヅإや ヴヤع ネゅإشعやるنゅعわس 

 ゲらيع れゅわنやヲل كムゼب ラヲムت ラヲتヲヘلや るقゅヅ ラأ チゲわヘي تわلや ネゅلإشع るيヨسيイلや るيعらلطゅعب ゅヰレ
 بゅلヨعキゅلや るآتيる )معキゅلる بانك(:

 

فゅレヰلك (ゴيや るゃقゲわحت やلゲヌレيや るلやヲムنヲわميる  أやク حصل やصطや ュやギلヲヘتラヲ بゅلりキゅヨ )りケク أヱ أيラヲ أヱ ج
 メゅقわنや في りキギمح るليゅヨわحや بسيط ゲيらعわبヱ .るヤصやヲわم ゲغي るيヤヨبع りキゅヨلや ヴلや るقゅلطやإキゅヨل ラ り

ゅصわإم るلゅفي حヱ.ゅヰصわヨا ي ヱأ るヤمゅك ラヲتヲヘلや るقゅヅ صわヨت ラأ ゅأم ネゅلإشع るヤらقわسヨلやヨلや ソ りキゅ
 . ثりケゅلطゅقや るلヲヘتラヲ فإنゅヰ سヲف تわレقل من مسンヲわ أヅヱأ ゅヅقや るلヴ أعゅヅ ヴヤقヱ るتحゐギ حゅلや るإ

 

 � + 酸� → �∗ 
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 ヨلや مヌمع ラإ るゃヅやヲلや るقゅلطや るلゅهي في ح キやヲسキヲヨヰلや るلゅح(Ground state) ヤعヱ ، يه
 りケゅإثや るلゅح ヴإل りギمゅヰلや るلゅلحや من メゅقわإنや نヨツわي ソゅصわإمや ラفإ(Excited state). 

  れゅنヲتヲヘلや るقゅヅ ラヲムت ラب أヤطわي りキゅヨلや لらمن ق るأشعや ソゅصわإم メヲحص ラإ(E)  ゅمس るيヱ
لطゅقي や ベゲヘبゅلュゅヨわ لヤطゅقや るلاコمる لإنわقゅاや れلヨسヲヨحる بين مسヲわيや れゅلطゅقる لや( りキゅヨヤل

ΔE.ソゅصわإم ゐギسه ايحムبعヱ ) 

サ/ ؟ゅヰレكل م れやグب りゴيヨمヱ りキギمح れゅيヨムإا ب るعيゅإشعや るقゅلطや キやヲヨلや لらقわات 

サ/ ؟るヘヤわガم ソゅصわإم るيヤبゅق キやヲヨلや ゲヰヌت 

 /サصわヨヨلや るأشعや れやキキゲت るسやケキ؟りギجي るيヤيヤتح りやキأ りキゅل مムل る 

 
ァ/ إشعや لらقわبحيث ا ت ゅヰわقゅヅ れゅيヲわصيل مسゅヘفي ت ً ゅمヲヨع キやヲヨلや افわلك إخクヱإا ネゅ 

.ゲآخ るقゅヅ ンヲわمن مس ゅヰتケゅأث ゅヰレكل م れやグب るصゅخヱ りゴيヨمヱ りキギمح れゅيヨムب 

ソゅصわامや يفヅ(Absorption Spectrum)  サゅقي( ソゅصわامや ケやギبين مق るلعاقや سمケ ヲه
わجヲم キギع ヱه أわجヲم メヲヅ ヱأ ネゅإشعや キキゲわل るلやギك ) ケゅヨلや ネゅإشعや るقゅヅ في ラゅقصレلや. ه 

ヴヤع ソゅصわامや فゅيヅأ ギヨわتعヱ :- 

1. .りキゅヨヤل るئيゅيゴيヘلや るلゅلحや 

2. .ネゅلإشع るصわヨヨلや ئلゅصヘلや るيعらヅヱ 
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 やヱلヲسط やلヵグ تヲجギ فيه . .3

 

 

 مヨわيゴين:やامわصソゅ له نヲعين 

1. ヵケグلや ソゅصわامやAtomic Absorption 
 やMolecular  Absorptionامわصや ソゅلゴイيゃي  .2
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1. ヵケグلや ソゅصわامやAtomic Absorption 

ゲ يحゐギ هや やグلネヲレ من やامわصソゅ من قらل やلギقゅئق أحキゅيや るلりケグ مんل أبや りゲガلゴئらق ヱعレص
. ュヲيキヲلصや بらلك بسクヱ るبسيط ゅヰنヲムب ヵケグلや ソゅصわإمや فゅيヅأ ゴيヨわتヱاゅح キギع るيキヱギمح れ

 ラヱゲわムلや ネゅヘتケيق إゲヅ فقط عن りケゅإثや ゐギتح ラن أムヨئق حيث يゅقギヤل るヤヨわحヨلや るقゅلطやヱأ ギحや ゲんأك ヱ
 やケヱنيキ りケゅ.るمن やلヱゲわムنや れゅلりケグ إلヴ مسゅヅ ンヲわقي أعヱ ヴヤتヨわيゴ بعヱ ュギجキヲ إثりケゅ إهコやゴわيる أヱ إث

 

 

 

 

 

 

 

 

 るجيヲヨلや メやヲヅأや ヴヤع ヵヲわتح るشعや れやケグلや ログه ヴヤطت عヤس やク589.00 إ  ヱ589.59  ラفإ ゲわميヲنゅن
 るقゅلطや ンヲわمس れゅنヱゲわムلや3s   るقゅلطや ンヲわمس ヴلや ケゅんتヱ れゅنヲتヲヘلや るقゅヅ صわヨわ3سp   ゅيヲわف مسヤわガي(

3p   في ギمゅヰلや ロやヲわمس ヴإل りキヲلعや メヱゅيح ケゅんヨلや ラヱゲわムألや ラفقط(. إ ュゲらلや れゅヘ3بصS  るلゅلحや ログهヱ
わسムや من るレレمق るيヨك ケゲحわب るبヲمصح ラヲل れゅيヲわبين مس ベゲヘلや ヴヤع ゅヰわيヨك ギヨわتع )れゅنヲتヲف( るقゅط

 るقゅلطや3s  ヱ 3p   بヰف في لヱゲعヨلや يらهグلや ゲヘأصや ءヲツلや ラヲムي れやグلゅب ュヲيキヲلصや メゅんفي مヱ
 ラヱゲわムإلや ゅヰع فيヘتゲي يわلや るلゅلحや ログف هゲتعヱ .るんعらレヨلや るأشعや ヲه ュヲيキヲلصや بيحゅمصヱ ュヲيキヲلصや

بゅامわصや ソゅلゲنيレي やلケゅガجي やلや ヴلヨسや ンヲわلطゅقや るلヵグ يヤيه مゅらشりゲ ثم يعや キヲلヴ مسや ロやヲわأصヤي 
 ゐゅعらانやヱグهヱヵケグلや ソゅصわامや في ュギガわي تسわلや るيレقわلや サゅل أسんヨت ロ. 

 P→3 3Sمسヲわيや れゅلطゅقる لギヤقゅئق やأحキゅيや るلりケグ مんا لや りケグلصキヲيュヲ عギレمゅ يや ケゅんإلラヱゲわム من 
(13S62P22S21S) 

 

 るمخطط مستويات طاق
( 3Sالكترون التكافؤ )

 في ذرة الصوديوم
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 やMolecular  Absorptionامわصや ソゅلゴイيゃي  .2

 ソゅصわامや من やギتعقي ゲんكや هيヱ れやケグلや りキギعわم れゅゃيゴل جらمن ق ネゅاشعや ソゅصわمや るيヤヨع ヲه
  るئيسيケ れゅيヲわل مسヨゼت. やギج りゲيらك りキゅيコ キやキゴت るقゅلطや れاゅح キギع ラلك اクヱ ヵケグلやºE 1E   لムلヱ

ゅヅقる أكゲん من إやク أعطي  5pأ4p  ヱمんاً やل3p  ヴقギ يゲتヘع やلや ラヱゲわムلゅムわفぽ إلヴ مسゅヅ ンヲわقや るعヴヤ من 
بガطやヱ りヲحヱ りギإن3s  ゅヨحゅجわه لヲムわين やلゲنين. ヱفي هや ログلحゅلる فإنه لن يعや キヲلヴ مゅムنه やلسゅبق في 

 ログل هんمヱ .مヤس ヴヤع ァゲحギわت りゲفي ك メゅلحや هي ゅヨك るسطيヱ れゅيヲわقت في مسヲلや ي بعضツف يقヲس
 .やلحゅلる لم تعギ تわطゅبق مع تعゲيف やإمわصや ソゅلゲنيレي ヱإنゅヨ هي أعقギ من クلك

أや やクعطヴ مصや ケギإثゅヅ りケゅقる قصンヲ فإنه من やلムヨヨن ラや يヘレصل やلやキ ラヱゲわムخヤي من やلヱ りケグفي هや ログلحゅلる يらヰط 
ムألや ラゅムم グليأخ ゅيヤلعや れやケやギヨلや れゅنヱゲわムلや ギحや やグヰل ギئゅلعや るقゅلطや في ゲغيわلや ラゅك ゅヨلヱ . パやゲヘلや ئヤヨل メヲصヘヨلや ラヱゲわ

 ラヲムت るんعらレヨلや れゅنヲتヲヘلや ラفإ، るجيケゅガلや れゅنヱゲわムألや りケゅإث るلゅفي ح ゅヨم ゲيんムب ゲんأك ヲي هヤخやギلや ケやギヨلや في メゅقわإنや
ンギ تعや チゲلや れやケグلれやク ヴ تキキゲ أكメヲヅ( ゲら مヲجي أقصゲ .....لやクゅヨ؟(. ヱهやグ مゅيحゐギ عや ギレنらعや ゐゅأشعや るلسيレيる ل

.)るヤイمع( るكゲلحや るيعゲس れゅنヱゲわムلや مع れゅمキゅتص 

 

 ぽفゅムわلや ラヱゲわムال るفゅإض( れゅنヱゲわムألや من ُやキギع ラفإ るليゅع るقゅヅ ヵク ケギمص メゅヨعわإس ギレع ラゅأحيや في بعضヱ
ヱ .るヘヤわガم れゅجケギب ケゅんت ラن أムヨجي( يケゅガلやلラفإ やグヰ るأشعや  るجيヲم メやヲヅや りギع ヴヤع ヵヲわتح ラや نムヨي るイتゅレلや

يやヱ るلゲヨئيる عヴヤ هや ログلقゅعりギ تعや ギヨわلヘレらسイمゅفベヲ قصيりゲ مヨわيやヱ りゴلわي يや ラヲムغゅヰらヤ ضヨن حや キヱギلヅゅレヨق 
 ゐゅعらإنや るفيゅطيヨب るفヱゲعヨلや るيヤيヤحわلや ئقやゲلطや.(Emission Spectroscopy)  

や やクやعطي ゅヅقや るكゲん من  4p  ヱや5pمんا やلヱ3p  ヴقギ يゲتヘع やلや ラヱゲわムلゅムわفや ぽلヴ مسゅヅ ンヲわقや るعヴヤ من 
بガطやヱ りヲحヱ りギإن3s  ゅヨحゅجわه لヲムわين やلゲنين. ヱفي هや ログلحゅلる فإنه لن يعや キヲلヴ مゅムنه やلسゅبق في 

 ログل هんمヱ .مヤس ヴヤع ァゲحギわت りゲفي ك メゅلحや هي ゅヨك るسطيヱ れゅيヲわقت في مسヲلや ي بعضツف يقヲس
 やلحゅلる لم تعギ تわطゅبق مع تعゲيف やإمわصや ソゅلゲنيレي ヱإنゅヨ هي أعقギ مヨن クلك.
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 るبيグبグت ヱأ るيコやゴわإه るعيゲف れゅيヲわمس ゅヰレم  ºV    ヱ1V   ヱ2V   في れやケグلや ゆグبグعن ت るイتゅن
 るنيやケヱキ ンゲأخ れゅيヲわمسヱ ゲصやヱأや メمن خا るゃيゴイلやºr  ヱ 1r  ヱ2r   るゃيゴイلや ラやケヱキ عن るイتゅن

ヱلグلك فإや ラلطゅقや るلヤムيる لゴイヤيIR   るゃحメヲ مゲكゴجクゅبيゅヰわ كゅヨ هや ヲلحゅلる في やأشعる تحت やلحやゲヨء 
: 撮����� = 撮��������餐� + 撮�餐産���餐�� + 撮�����餐�� 

 

 مسヲわيや れゅلطゅقる في حゅلや るلやヱ ラやケヱギلグわبやヱ ゆグانわقや メゅألヱゲわムني やキخل やلヵゴイء

 るلゅفي ح ヵケグلや ソゅصわامや عن ギعقيわلゅب るيسيヅゅレمغヱゲヰムلや るي لأشعゃيゴイلや ソゅصわامや ゴيヨわي

  るيゃيゴイلや るنيヱゲわムألや れゅيヲわسヨلや بين るقゅلطや ベゲف ラأ ギجヱ ギقヱ ، りキゲヘレヨلや りケグلやMolecular 

Electronic Levels (MEL)    ゆグبグわلや れゅيヲわبين مس ゅヨم ゲيんムب ゲらأكMolecular 

Vibrational Levels (MVL)     ゅヨم ゲيんムب ゲらأك ゆグبグわلや れゅيヲわبين مس るقゅلطや ベゲلك فグكヱ

 Molecular Rotational Levels (MRL) بين مسヲわيや れゅلや ラやケヱギلゴイيゃي

 E MEL  > E MVL   >>  E MRL  

 :ラلك فإグلヱ るنيヱゲわムالや れاゅقわانやم ネゅأشع ンヲس ゅهゲفヲا ي るليゅع るقゅヅ ヴلや ァゅわتحゅق مヅゅレ  ベヲヘلや
. るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや 

 るبيグبグわلや れゅيヲわسヨلや بين れاゅقわانやるقゅヅ ゅهゲفヲت) ゅعらヅ نيヱゲわムالや ンヲわسヨلや نヨط )ضレヨلや ゅم るق
るسطヲわヨلやヱ るらيゲلقや ءやゲヨلحや تحت 
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 ゅمや بين メゅقわانや るقゅヅラやケヱギلや れゅيヲわمس らلや ءやゲヨلحや تحت ゅي مわطقレم るقゅヅ ゅهゲفヲわفやヱ りギعي れゅجヲヨل
. るيヱゲムيゅヨلや 

グわبグبيや れゅ るلإラ حقيقる إحや メゅヨわإنわقゅاや れألヱゲわムنيる يコヲイ أラ تヨゼل إنわقゅاれ من ヱإلや ヴلヨسヲわي
ف ت やヱヱゲドلやケヱギنيや るلるヘヤわガヨ تعレي أラ أヅيゅف إمわصや ソゅلゴイيれゅゃ في مレطقる فや ベヲلヘレらسイيヱ るتح

 やギً خゅصるجケゅبる ئるヨ يムヨن أラ تや ゲヰヌأمわصゅصや れゅلギقيقる  لヨヤسヲわيや れゅلグわبグبيやヱ るلやケヱギنيや るلわヨقما
や メやヲأحや في ゅأم .ًやギج るゃヅやヱ りケやゲح れゅجケキ في ヱأ るيコゅلغや るلゅلحや ت فيヤイس ゅم やクيأわإع るيキゅ
ض عقゅヰ بفわわاحق )تやギわخل( حや ュゴإمわصゅصや れゅلギقيقや るلわヨقケゅبる مヲムنる حゴمゅً عゲيヱ るツقギ يやゲف

.るヘヤガわヨلや るقيقギلや كيبやゲわلや 

 

 

 ネゅإشعや ゐゅعらأنEmission of Radiation 

ソゅصわامや )Absorption( ヤعゅヘم ギبع りキゅヨلや ヴلや ネゅاشعや من るقゅلطや メゅقわنや るيヤヨهي عゅإشعや る ネ
ゴج ゅヰفي メヲحわي يわلやヱ ソゅصわلام るكسゅعヨلや るيヤヨلعや ゅمや . りキゅヨلや يسي معヅゅレمغヱゲヰムلや ء منや るقゅلط

ヴヨتس るعゼم るقゅヅ ヴلや りケゅんヨلや りキゅヨヤل るيヤخやギلや ゐゅعらانゅب(Emission)  . 

Benzene   

in hexane  

Benzene in a 

vapor state 
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 るئيやギわإبや りケゅإثや ゐやギن إحムヨن:يヨツわت るعヲレわم るقゅヅ ケキゅعل مصヘب りキゅヨヤل 

1. .るئيゅبゲヰムلや りケやゲゼلやヱ サヲلقや 
 أنや ネやヲلヰヤب . .2
3. . れゅنヱゲわムألゅقصف بや 
4. .)るيレلسيや るأشعや ュゴكح( るيسيヅゅレمغヱゲヰムلや るأشعや ソゅصわمや.ゅهゲغيヱ.. 

ヅيゅف أحヱ るヌلヨعヌم هや ログلヨصゅヅ ケキゅقる كゅفيる لムسや ゲأやヱصや ゲلムيヨيゅئيる في やلりキゅヨ بحيث يムヨن ما
 るيケグلや ゅヰثゅعらإن(Atomic Emission Spectra). 

りゴيヨم るجيヲم メやヲヅأ ギレع ゅيらنس るヤيヤقヱ りキゅح ヅヲمن خط るيケグلや ゐゅعらانや فゅيヅألف أわتヱ レعヤل ゲص
 ヴヨتسるطيガلや فゅيヅاゅب Line Spectra ムت ゅمギレعن ع ギحやヲلや ゅمゅヨت るヤصヘレف مゅレاصや ラヲや ゲآخ

ゅヰكأنヱ ゲヰヌئل تやヲلسやヱ るらヤلصや キやヲヨヤل ゐゅعらانや فゅيヅや ゅمや, るيコゅلغや るلゅلحや في ゅヨك ヨわب مسらبس りゲ
. ゅヰツخل مع بعやギわبحيث ت るبケゅقわヨلや るجيヲヨلや メやヲヅاや من ゲيらムلや キギلعや 
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 ゲヘسヘわلやヱ ケヲヤヘわلやFluorescence and Phosphorescence 

わمس ヴلや ゅヰتケゅيسي هي إثヅゅレمغヱゲヰムلや ネゅئق لإشعゅقギلや ソゅصわمや るヤحصي ラや ュヲヤعヨلや منヱや ンヲ 
や ギلطゅقる حيث بعギهゅ تヘق )sec)9-10-7-10مسヲわيゅヅ れやク れゅقる عゅليる لりゲわヘ قصيりゲ جやギ تゥヱやゲわ بين 

やلわي تسヨح  や(Relaxation Processes)لわヨヨصる بسらب عヤヨيれゅ تعゲف بعヤヨيや れゅإسゲわخゅء 
 りギمゅヰلや るلゅلحや ヴإل りキヲلعゅب れゅゃيゴイلや ヱأ れやケグヤل(Ground state). 

 ヱإسゲわخゅء やلギقゅئق やلりケゅんヨ يラヲム بヲレعين ケئيسيين:

やلヵグ يعレي فقや ラやギلطゅقる :  (Non radiative relaxation)أسゲわخゅء غيゲمゼع  .1
مع  やلわصュキゅبسヤسるヤ من やلガطれやヲ تわحメヲ فيゅヅ ゅヰقや るإثや りケゅلゅヅ ヴقる حゲكيる عن ゲヅيق 

.りケやゲلحや れゅجケキ في るヘيヘヅ りキゅيコ لكク ج عنわレيヱ .ンゲخや れゅゃيゴج 
 ヱهや やグلネヲレ يصゅحらه إنらعや ゐゅشعや(Radiative relaxation) : ネゅأسゲわخゅء やلゼヨع  .2

 ゲسヘسヘわلやヱ ケヲヤヘわلや يわيヤヨع ラإ .キヲヨヰلや るلゅح ヴلや りケケゅんヨلや ئقゅقギلや りキヲع ギレهعわن ゅヨ るイي
 لإسゲわخゅء やلゼヨع.

 や るلゅلحや في るゃيゴイلや りキゲヘレヨلるجヱキゴم るゃيゴイلや れゅنヱゲわムلや يعヨج ゅヰفي ラヲムت : ュゲらلや 
.りギمゅヰلや るلゅلحや في れゅゃيゴイلや مヌمع メゅح やグهヱ 

  るاثيんلや るلゅلحや في るゃيゴイلやらب れゅنヱゲわムلや るلゅلحや ログفي ه るゃيゴイヤل ラヲムت :ゲغي ュゲ 
. りキゲヘレヨلや るلゅلحや يل منヤأقل بق ゅヰわقゅヅヱ ァヱキゴم 

  りءゅأضや ゲهやヲド(Luminescence phenomena)  ケヲヤヘわلや تيゲهゅド لヨゼتヱ
 ネゅإشع ゐゅعらإن ゅヰらحゅع حيث يصゼヨلや ءゅخゲわإسや るيヤヨمن ع るイتゅレلやヱ ゲヘسヘわلやヱع ギレ

.キヲヨヰلや るلゅح ヴإل りケゅんヨلや ئقゅقギلや りキヲع 

サ/  るلゅلحや في るゃيゴイلや るقゅヅ يل منヤأقل بق るاثيんلや るلゅلحや في るゃيゴイلや るقゅヅ ラヲムتやゲヘレヨ؟لりキ 

ァ/  れゅنヱゲわムألや ァやヱキコأ ラلك أクヱ れゅنヱゲわムألや ァやヱキコأ ゅヨم ヴヤأع れゅقゅヅ るجヱキゴヨلやغ ゲي
るجヱキゴヨلや 
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نヘس  تラヲ لههヲ عや りキヲلギقゅئق مゅらشや りゲلヴ حゅلや ゅヰわلゅヰمりギ مع إنらعゐゅ فやヲلや ケヲヤヘわلゲنيレي:  
 ラヲتヲف るقゅヅع ゲيらك るيヤヨلعや ログه メヲحص メゅヨわإح ラإヱ ゅヰتケゅب إثらس ヵグلや ソゅصわإمや ゅمギレ

 サゅأس るيヤヨلعや ログه ゲらわتعヱ るゃヅやヱ ヅヲتحت ضغヱ るيコゅلغや るلゅلحや في るゃيゴイلや ラヲムتやيレقわل る
 やلヨسギガわمる في やلや ケヲヤヘわلヵケグ)إسゲわخゅء مゼع(.

 نيلやヱゲわムهヲ فقや ラやギلゴイيゅヅ るゃقや るإثや りケゅلグわبグبيる ضヨن مسや  ンヲわإسゲわخゅء やلグわبグبي : 
2S  るلゅلحや نヨبي ضグبグت ンヲわأ مسヅヱأ ヴط إلらヰتヱ れゅمキゅصわلや るイيわ2نS .ゲء غيゅخゲわإس( 

 مゼع(.
مゅゼبるヰ إلヴ  لゅヅ ゅヰق1S るهヲ إنわقや メゅلゴイيるゃ بسヲヰلる إلや ヴلحゅلや るلや りキゲヘレヨلわحや メヲلやギخヤي :  

 メ るقゅヅ 2أقلS. 
ンゲ ヴ إلبعギ عヤヨيる لわحや メヲلやギخヤي تヘقや ギلゴイيや るゃلطゅقる بسゲعヱ るتصل نわيるイ تصキゅمや れゅخ 

 りキゲヘレヨلや るلゅحヤل りケゅإث ンヲわمس ヴنキ1أS  من るلゅلحや ログه ギレعヱ.)بيグبグء تゅخゲわإس(や لヨわイヨل
:るآتيや れاゅلحや ンギإح メヲحص 

わヨヨص やل( ヱتわحゅヅ メヲقや るإشعネゅ عや りキヲلゴイيや るゃلや ヴلحゅلや るلゅヰمりギ )بإسゲわخゅءغيゲمゼع  
ヱأ      .りケやゲح ヴلや るقيらわヨلや 

ケヲヤヘわلやゲهやヲド ينらت るゃيゴイل るاثيんلやヱ りキゲヘレヨلや ينわلゅحヤطيطي لガわلや るقゅلطや ンヲわسم مسケ .ゲヘسヘわلや  
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  : ヵキゅيわأعや ケヲヤヘわلや りキゲヘレヨلや るلゅلحや من りゲشゅらم るゃيゴイلや りキヲع ヲهヱ1S لや ヴإل るلゅح
 りキゲヘレヨلやºS   キキゲت ヱص أわヨヨلや ネゅأشعや キキゲأقل من ت キキゲت れやク るأشع ゐゅعらمع إنや ケヲヤヘわل

 ゅهキヱギح りゲわن فヨض ラヲムي ヵキゅيわإعや ケヲヤヘわلや るشعや ゐゅعらإنヱ ، يレنيゲلやsec)8-10( ヱ ゲفヲت
 ギيギلعゅف .るيゃيゴイلや るヨヌأنや من ゲيんك ヴヤف عゲعわヤل りギجي るيقゲヅ ケヲヤヘわلや れゅسゅمقيヨلや ن れゅらكゲ

شعや ネゅلعヲツيヱ るبعض やلゲヨكや れゅらلاعヲツيる تケヲヤヘわ في やلレヨطقや るلゲヨئيる عギレمゅ تケゅん بإ
やヱ るقゅヅ れやク るيレسي るأشع ァゅわفي إن ً ゅツأي ً ゅヨヰم ケヲヤヘわلや ラヲムيヱ るيイسヘレらلや ベヲعف るゃヅ ギレ

 や りケゅلァクヲヨレ بأشعる سيレيゅヅ れやク るقる أعヴヤ . )إسゲわخゅء مゼع(.إث
  りキゲヘレヨلや るلゅلحや من るゃيゴイلや メヲتح るيヤヨع ヲهヱ : るمヲヌレヨلや خلやキ ケヲらلعや りゲهゅドやلや ヴل るلゅح

ゲドゅレヨلや るاثيんلや)1T-1S( ゃيゴイلや ポゲتヱ نينヱゲわムألや ァやヱキコفك إ りゲهゅヌلや نヨツわتヱ في る
 ケゅんبي مグبグت ンヲわ2(مسT( ف ゅهギح بعらتص ًゅبيグبグت ًやءゅخゲわني أسゅتع ラث أらヤا ت るلゅلحや 1يT 

. 
 : ゲヘسヘわلや  るاثيんلや るلゅلحや من るゃيゴイلや りキヲع ヲهヱ1T  りギمゅヰلや るلゅلحや ヴلやºS يقゲヅ عن 

ヘلや ゐゅعらنや قتヱ メギمع ラや بحيث るصわヨヨلや るقゅلطや ゐゅعらنや ゲأخわيヱ れゅنヲتヲف ゐゅعらإن りゲヘس
 يラヲム بين

sec) 2-10-210(  ゲヘسヘわلや れゅゃيゴイلや من るヤيヤق ネやヲأن ゲヰヌتヱ .るأشعや ソゅصわمや ギبعヱ ラإ
 ケヲヤヘわلや るيレقわب るنケゅمق ケゅゼわأنや るسعやヱ るيヤيヤتح るيレقわليس ب ラاや ヴわسه حゅإأقيや ヱ.ソゅصわم 

 るلゅلحや ئق فيゅقギلや ラ1إT يわن りケやゲمع بعض ح りギمゅヰلや るلゅلحや ヴإل キヲتع ラن أムヨي るイ
.りケゲムわヨلや れゅمキゅصわلや 

 るイلゅعヨلや ラإゅイلゅعヨلや من ギأعق ゴكيゲわلやヱ ケヲヤヘわلや りギبين ش れゅعاقヤل るضيゅيゲلやيゲلや れ るضيゅ
や るلゅガصる بعヤヨيや れゅإمわصソゅ أسゆゅら كんيりゲ . في أبسط やأحメやヲ يムヨن ヱضع やلヨعキゅل

:ケヲヤヘわヤل るآتيや るضيゅيゲلや 擦 = ���岫層 − 層宋−�岻 擦 = ���岫層 − 層宋−∈産�岻 

: ラحيث أ 
F سイم ヴلや يصل ヵグلや ケヲヤヘわلや りヲق :.コゅヰイلや )شفゅك( 
oP.メヲヤحヨلや خلギي ヵグلや يイسヘレらلや ベヲفゅم ネゅإشعや りヲق : 

K.ينヤヨعわسヨلや コゅヰイلやヱ ュゅヌレلや るعيヲن ヴヤع ギヨわبت يعゅث : 
ϵ:.ليヲヨلや ソゅصわإمや بتゅث 

B .ネゅأشعや ゲヨم メヲヅ : 

C: りゲأخيや るلキゅعヨヤضي لゅيゲلや سيらわلゅبヱ.メヲヤحヨヤل ヵケاヲヨلや ゴكيゲわلや: 擦 = 匝. 惣���՜産� 擦 = �՜� 
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خطゅً مسわقيヱ .c ヱF  ًゅヨيعطي ケسم やلعاقる بين c  メやجヨيع やلعやヲمل عや やギلゲわكي՜ ゴ�حيث يツم やلゅんبث 
( ヱمゅヰレ يムヨن حسゆゅ تゲكيや ゴلりキゅヨ أや ヱلヨحや メヲヤلメヲヰイヨ . 0.05مقA  ケやギتقゲيゅらً )عギレمゅ اتわعンギ قيم 

レحレل مムش ヲه نحイわتヱ قيمわسヨلや طガلや عن るلعاقや ギعわらわف るليゅلعや ゴكيやゲわلや في ゅي.أم 
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Quantitative Analysis by Absorption of Electromagnetic Radiation 

や ソゅصわمゅي بヨムلや يلヤحわلやيسيإヅゅレمغヱゲヰムلや ネゅشع 

 (tI) فإラ شや りギلحゴمや るلゅレفりグ عギレ تヲجيه حゴمる من إشعや ネゅلヴ إنゅء コجゅجي يحヵヲわ محヲヤاً 
 .( 0I)شや ギلحゴمや るأصヤيや るلسゅقطる عヤيه تラヲム أقل من 

 

Absorption of light by a sample 

ヴلや キヲب يعらلسやヱ: 

1. ァゅجゴلやヱ ئلゅلسやヱ ءやヲヰلや ء سطحゅقわلや ゅヰららي يسわلや れゅسゅムانعや. 

 
2.   キヲجヱ جم منゅレلや تわゼわلや ヱئق أゅقキネ لقやる  メヲヤحヨلや فيやグل هんم ラإ ヴヤع ، わلや ギت قわゼ

.るئقやゲلや ئلやヲلسや له فيゅヨهや نムヨي ًやギياً جヤق ラヲムي 
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3.  るعيゅاشعや るقゅطヤل メヲヤحヨلや ئقゅقキ ソゅصわمや ヲه ラゅقصレلや ئيسي فيゲلや بらلسや ヱأや やク
るقゅلطや من ケギئق قゅقギلゅب るمギصطヨلや れゅنヲتヲヘヤنت لゅك ュゴヤي ヵグلや لكク ヴلや ヱゅأح مس ゐやギ

 やثりケゅ مるヨわレム لヤわك やلギقゅئق .

 わصやクやソゅ كや ラゅاشعや ネゅلسゅقط هヲ ضヲء مゲئي فأや ラلحゴمや るلゅレفりグ قギ تゲヰヌ مヲヤنる بسらب やم
ゲهゅヌلや ネゅاشعや ラや ヵأ( )るجيヲヨلや メやヲヅاや ギئي )أحゲヨلや ءヲツلや ラやヲلや ギأح メヲヤحヨلや لや(ヲه )グفゅレ 

 メヲヤ .مヨわم لや ラヲヤلわヨヨص في やキخل やلヨح

 

Both cylinders contain a solution of red food coloring in water, but a small amount of gelatin 
suspension of gelatin particles.  has been added to the cylinder on the right to form a colloidal

he beam of light goes straight through the true solution on the left, but the light beam is T
.scattered by the colloid on the right 
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Color wheel 

.solution 4OnKM otassium permanganateP 
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ゅفギ る إضمن جるヰ أخンゲ، يムヨن تعيين تやゲكيゴ بعض やلキやヲヨغيや ゲلヲヤヨنる أや れやク ヱلや ラヲヤلゅらهت بع
ゅنيヲأمや من りキゅيコ るفゅإض ギレفع .るنヲヤم ネやヲأن ヴإل ゅهゅاً إيヲمح ゅヰعل معゅヘわشف يゅك ヴأ إل メヲヤمح ギح

や れゅنヲأي メヲヤمح ラヲق من لヨأع ベケコأ ラヲل やク メヲヤج محわレا يやギج るヘヘガヨلや サゅحレلや ゥأماゅحレل サ
るئيゅヨلや لطやヱ ケゅムأفや مヌمع ラيل. إヤحわلやヱ نهケゅقヨلや لヰيس ゅヨتح( مゅف ベケコي )أヤأصやئقやゲ  るصゅガلや

ヘレらلや ベヲفゅم るطقレفي كل من م ゅヰيقらن تطムヨي るئيゲヨلや るطقレヨلや ネゅإشع ソゅصわإم るسやケギبるيイس 
 やゲヨء. ヱتحت やلح

 

, るنヲヤヨلや ليلゅحヨلゅب るصゅخ るヘص صわヨヨلや ネゅاشعや ラヲك るنヲヤヨلや ليلゅحヨلや るيヨن أهヨムمن  تヱ
. メヲヤحヨلや في りキヲجヲヨلや りキゅヨلや ゴكيゲت るفゲن معムヨي ソゅصわامや ケやギمق るفゲمع 

هや ヲلわحヤيل やلムيヨيゅئي やلヨعギヨわ عヴヤ قيサゅ  (やAbsorptiometryلقيや サゅامわصゅصي )
 .やامわصソゅ في جヨيع مヅゅレق やلطيف やلヱゲヰムمغヅゅレيسي 

る من やاشعネゅ في やلレヨطقや るلゲヨئي هヲ قيサゅ مقや ケやギمわصや Colorimetry   ソゅلقيや サゅلヲヤني 
 . やلطيف .やヱلقيや サゅلヲヤني هヲ جゴء من やلقيや サゅامわصゅصي
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هヲ فネゲ من やلقيや サゅامわصゅصي ヱيわガص بやケギسや Spectrophotometry    るلقيや サゅلطيヘي 
やギガわسゅجي بヲヨلや メヲطヤل るلやギثه كゅعらنや ヱيسي أヅゅレمغヱゲヰムلや ネゅاشعや  ソゅصわمや  サゅقيヱ ュ

ヲヤنヱ るعヤيه فヲヰ يصヤح لヨヤحゅليل やلや キやヲヨلヲヤヨنヱ るغيや ゲلや (Spectrophotometer)ヨلヨطيゅف 
 . 

やامわصゅصي ヱمطيゅفيヱ るهヲ مصطヤح やヱسع يツم やلقيサゅ  :(やPhotometryلقيや サゅلヲツئي )
. ゐゅعらانや 

 ソゅصわلام るيヨムلや نينやヲلقやQuantitative Absorption Laws 

 ゲبيي ラヲنゅسق  れゲらヨلBeer- Lambert Law ) るيヨムلや るイلゅعヨلや نヨツضي تゅيケ ラヲنゅق ヲه )
ゅعわاسや تم , るイلゅعヨلや れやヲخط ネゅらإت . りキゅヨلや لらمن ق るعيゅاشعや るقゅلطや ソゅصわام るن

 )ヵヲヤلعや لقسمや(لムゼب るصゅم りキゅم ヴヤع ヵヲわيين يحコやヲわيين مヲわين مسヰجヱ ヵク فゅヘء شゅنや
ネゅإشع ( ラヲヤلや ヵキゅحやMonochromaticلقسや ゅمや , ネゅاشعや صわヨيب ايグفي م るبやグم ) م

 ( فيんヨل جゴء محや キギابعキゅ من やلعيるレ )やلりキゅヨ( やلヤムيやA. るلسヤヘي )やلゴイء 

 

キゅأح るيコやヲわم るجيه أشعヲت ギレيع ゅヰتギش ラヲヤلや る)ºI( ي أنヰجヱ ギأح ヴヤع るيキヲヨع りケヲء بصゅ
شゅヘف ヱ ヱクجヰين مسヲわيين مコやヲわيين يحヵヲわ عヴヤ مりキゅ مゅصる لإشعネゅ مやグبる في مグيب 

 るفゅمس ゅهケヱゲم ギبعヱ ネゅإشعや صわヨاي)b(  ヴヤع ヵヲわي تحわلや るレلعيや メخا)N( ゅقギلや ئق من
ヰイلや من グفゅレلや ネゅإشعや りギش ラفإ )れゅゃيゴج ヱأ れゅنヲأي ヱأ れやケク( ネゅلإشع るصゅヨلやأや るゲتقل خ ン

 ヴإل) I(  
: ヴヤع グفゅレلや ネゅإشعや りギش ギヨわتع 

 やلヨسゅفや るلわي يقطعゅヰ خاや メلعيレه )تゅレسب عムسي(. .1
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 تゲكيや ゴلعيレه أヱ عや キギلギقゅئق やلゅヨصる لإشعネゅ )تゅレسب عムسي(. .2
 ゲبيي ラヲنゅنص ق( るلعاقや ログヰي لヨムلや ゲيらعわلやس( ロやヲわمح ヵグلやヱ )れゲらام りキゅيゴلや ラأやわわヨفي ل るبعゅ

 キギع ヵキゅأح ネゅمن إشع るمゴيق حゲヅ في るقعやヲلやヱ ネゅلإشع るصゅヨلや るヤثゅヨわヨلや れゅゃيゴイلやや ラヲヤل
ゅヰب ゲヨي تわلや るعيゅإشعや るقゅلطや من るيヱゅسわء مやゴص أجわヨت.) 

dI るレلعيや من るقゲلや るهيゅレわم るقらヅ メصه خاゅصわإم るイيわن ネゅإشعや りギفي ش ラゅقصレلや : わلや ي
 ゅヰムヨس)db( . 

わヘن ゅمギレعヱゲ ネゅإشعや ソゅصわإم ラأ チف ،るصわヨヨلや るقيقギلやヱ ラヲتヲヘلや بين るヤعゅヘب مヤطわيギع ラإ キ
キ ع عギمقゅئق やلゅヨصヱ るكグلك やギإصطやギمや れゅلヨحるヤヨわ في هや ログلطらقる يゅレわسب مع كل من عや キギل
 ネゅإشعや りギفي ش ラゅقصレلや ラيه فإヤعヱ .ゅヰب りケゅヨلや れゅنヲتヲヘلや)dI( や キギسب مع عゅレわئق يゅقギل

 るصゅヨلや)N(  れゅنヲتヲヘلや キギمع عヱ)I( ヵأ ،るنيゅんلや ضي فيゲلعや قطعヨلや るحゅمس りギحヱ في  : 纂� ∝ � 纂� ∝ � 
 るصゅヨلや ئقゅقギلや キギع ラإ ゅヨبヱ)N(  るقらلطや نヨض)db( :ヵヱゅيس 

 � = 岫掃. 宋匝 × 層宋匝宋 دقيقة
مليمول

岻 × 岫� مليمول
مللتر

岻 × 岫纂産 ∙ � ∙ 桟岻مللتر 

 
 

 حيث إن:
C: ゴكيゲわلや 岫纂産 ∙ � ∙ 桟岻 るصゅヨلや るقらلطや キゅأبع 岫� ∙ 桟岻るわبゅث  � = �՜�纂産 

 �՜ = 岫掃. 宋匝 × 層宋匝宋 岻 × 岫� ∙ 桟岻 دقيقة ∙ سنتيمتر
匝

مليمول
 

  ゆゲصل ضゅسب مع حゅレわي れゅمやギإصطや キギع ラإ ゅヨبヱ)NI( : 纂� ∝ �� � = �՜�纂産 纂� = �՜��纂産 纂� = −�՜��纂産 

∫ 纂����
�ₒ = −�" ∫ �纂産産

宋  

�� ���ₒ = −�"産� 
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��� �ₒ�� = �産� = � 

ε  るليヲヨلや るصيゅصわامゅب ヴヨيس(Molar Absorptivity عゅمل ヱفي やاキبيや れゅلقギيるヨ يسヴヨ ب (
や(Molar Extinction Coefficientاゅヘヅء やلヲヨلي أヱ عゅمل やاخや キゅヨلヲヨلي )  ュギガわتس(

 るليヲヨلや るصيゅصわامやε ي أゃيゴイلや ラコヲلや るفヱゲمع キやヲヨلや ラヲムت ゅمギレع ゲبيي ラヲنゅفي ق るلصيغや ヱ
)ヵケاヲم( ヱأ )ゲわل / メヲم( لヨعわسヨلや ゴكيゲわلや عن ゲらيع るلゅلحや ログي هヘف )るئيゅيヨيムلや. 

هゲ (ゆ  ゅكيゴت やمや  ゅلや  キやヲヨلわي  تらヅ  ラヲムيعコヱヱ  ゅヰわنや   ゅヰلゴイيゃي  غيゲ  محキギين   فيعゲら عن 
 )や るلヲレعيヱ るهや ヲامわصゅصي  aبゅلゅんبت    εغم / لヱ )ゲわيسわعチゅ  في  هや  ログلحゅلる  عن やلゅんبت  

Specific Absorptivity) . ゅنゅحيや فقط るصيゅصわامゅب ヴヨيس ヱأ 

 るيヨムلや ラإ��� �ₒ��  ヲه ً ゅصゅخ ًやゴمケ أعطيت ギقヱ るヨヰم(A)  ヴヨيسゅم ヱأ ソゅصわإمゅف بゲيعヱ
 るيゲصらلや るفゅんムلゅب るヨيギلقや れゅبيキأゅب(Optical density). 

��� �ₒ�� = �産� = � 

ε  るليヲヨلや るصيゅصわامゅب ヴヨيس(Molar Absorptivity  )لゲわ/مメヲ.سم(. (

C.)ゲわل/メヲم( ゴكيゲわلや : 

b .)سم( ネゅعゼلや ケゅمس メヲヅ 

 るヨلقيや ラأε  لكグكヱ(aレيب معين عグص في مわヨヨلや ラヲايや ヱأ るゃيゴイヤل りゴيヨم るヘهي ص ) ギ メヲヅ
 わصやソゅامヱهヲ يヤわガف عن メヲヅ مسや ケゅاشعネゅ أや  ヱلゲわكيわヨゴه عヴヤ ي,ヱا تعギヨわ قمヲجي ثゅبت 

A  ゲغيわب ゲغيわم りキゅヨلや من るمヲヤمع るレلعي るヘص ヲه ヵグلや りキゅヨلや ゴكيゲاتや ケゅمس メヲヅヱ  ネゅشعや ケゅヨل
  .やヱلطや メヲلヲヨجيخالヱ ゅヰكグلك مع تغيや ゲلグヨيب 

 るيヨムلや لんヨت���ₒ るيクゅヘレلゅف بゲتعヱ るレلعيや  メخا  りグفゅレلや ヱ  るقطゅلسや  るاشعや ءゴج  

Transmittance    (T) ゆ فゲعわف るيクゅヘレヤل るيヲゃヨلや るらسレلや ゅمや ,T×100) るغゅن صيムヨيヱ )
( るالギب るلキゅمعT): � = ���ₒ %� = � × 層宋宋 

=log 1/T=εbc)o/ I tlog (I -log T = -= A  

 



 

)るبعやゲلや るヤحゲヨلや( آليや ئيゅيヨيムلや يلヤحわلや/مんيヰلや بنや るفゲلصや ュヲヤعヤل るبيゲわلや るيヤعم           كレم るسヨه.キ 

 

 

  -:آتيる امور امبرت صحيحا فمن الضروري اخذ بنظر ااعتبار اا –عند اشتقاق قانون بيير 

1. . ラヲヤلや ヵキゅحや ネゅشعや ヲقط هゅلسや ネゅاشعや ラや 
2.  るيヤヨفي ع ゅヰレبي ゅヨفي るヤقわمس りケヲف بصゲصわت ネゅلإشع るصゅヨلや ئقゅقギلやソゅصわامや. 
 مヌわレم.やامわصソゅ يحゐギ في حイم ヵク مقطع عゲضي  .3
4. .ケヲヤヘبحيث ا يحصل ت やギيع جゲقي سゅلطや メانحاや 
يゴ معゅمل やنムسや ケゅلヨحメヲヤ ا يヲわقف عや ヴヤلゲわكيヱ( ゴهや ヲمゲ غيゲ صحيح في やلやゲわك .5

.)るليゅلعや 
 るيクゅヘレヤل るيヲゃヨلや るらسレلや サゅلقي ゅأم るんيギلحや りゴヰأجや جتケキ ギلق(%T) ソゅصわإمや ヱأ  .ゅヨヰيヤك ヱأ

 や ラلعاقる بين やإمわصや ヱや ソゅلレسや るらلヲゃヨيる لクゅヘレヤيやヱ るلゲわكيゴ يらيや ゅヰレلムゼل :إ

 

 

 

 

 

 

 ネゅشع ケゅمس メヲヅヱ جي معينヲم メヲヅ ギレع ゴكيゲわلや مع るيクゅヘレヤل るيヲゃヨلや るらسレلや ヱأ ソゅصわإمや るضح عاقヲل يムش
.キギمح (Calibration Curve ) 

 (Absorption Spectrum)شكل يوضح نموذج بياني لطيف اإمتصاص بدالة اإمتصاص والنسبة المئوية للنفاذية. 
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 ュヲسيゅتヲらلや れゅمヱゲك ゲヰヌت :メゅん4(مCrO2K(  ギレع ソゅصわإم ヴヤأع ヵギعゅلقや حيطヨلや في
nmλ=372 ヴヤع ヵヲわيح ヵギعゅق メヲヤح محヨس ラ3×10-5. فإ  ヵケاヲ4(مCrO2K(  クゅヘレب

71.6%  ギレقط عゅلسや ネゅإشعや りギ372من شnm  ゅヰلヲヅ ソゅصわإم サゅقي るيヤضعه في خヱ ギレع
 سم:1.00

 مゅقيるヨ إمわصソゅ هや やグلヨحメヲヤ؟ -أ
ゆ-  ギレع ュヲسيゅتヲらلや れゅمヱゲムل るليヲヨلや るصيゅصわإمや るヨقيゅمλ=372nm؟ 
れ-  ソゅصわإمや るيヤح خらيص ゅمギレع るيクゅヘレヤل るيヲゃヨلや るらسレلやゅسم؟3.00م 

  やلحل:

    -log T=Aأ 

     log 1/T=A   

     log 1/0.716=A    

     log (1.396)=A 

      0.145=A 

A =εbc                                                ゆ 

5-10×3×ε1=0.145 

Liter/mole.cm3 ɛ= 4.8310و 

-log T=A 

log 1/T=A 

log 1/T= εbc 

)mole/liter(5-10×3)×cm(3× )Liter/mole.cm( 310×4.83 =log 1/T 

log 1/T= 0.435 

=0.3621-×100.565=100.435-T=10 

T=0.362×100=36.7%% 

عLiter/mole.cm( 310×2.45  ギレ(إمわصゅصيる مヲليる مقケやギهX  ゅمメゅん: يや ゲヰヌلゲヨكب 
λ=372nm كبゲヨلや ゴكيゲتゅم .X  ロケギق ً ゅب نقصらيس ヵグلや メヲヤحヨلや 25في%  るヨمن قس
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 メヲبط ソゅصわإم るيヤكب في خゲヨلや メヲヤضع محヲي ゅمギレجي عヲヨلや メヲلطや やグه ギレع ネゅإشعや
1.00cm؟ 

 やلحل:

 T%=75%سラヲムわ قيるヨ  %25عギレمゅ يや ラヲムلレقص 

75/100=0.75 

1/T=1/0.75=1.33  

log 1/T= εbc 

C)×cm(1× )Liter/mole.cm( 310×4.83 =log 1.33 

C)×cm(1× )Liter/mole.cm( 310×2.45 =0.124 

mole/liter5-5.06×10C=  

 ゲبيي ラヲنゅيق قらستط ヤع れゲらヨلヴ りキギعわヨلや れゅنヲムヨلや れやヱク るヨヌانや 

ネ شعゅمن やلムヨヨن تطらيق قゅنラヲ بييゲ عや ヴヤلヨحや メヲヤلヵグ يحヵヲわ عや ヴヤكゲん من مりキゅ مわヨصる لإ
 るحقيق ヴلや やキゅレわسや لكクヱ. ゅヰレبي メキゅらわم ゲثيゅت ギجヲاي ヅゲゼبラلإ أ るصゅヨلや ئقゅقギلやネゅشع 

 تわصゲف بصりケヲ مسわقるヤ فيゅヨ بيラやヱ ゅヰレ مゅ يわヨصه やلゴヨيج هヲ نァゅわ مや ネヲヨイمわصソゅ كل))
 キギجي محヲم メヲヅ ギレع りギح ヴヤع)). 

 ���層 = �層�層産�層 ����層 = ����層産��� 
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��層 = ���層 + ����層 = ���層産�� + ����層産���                 岫層岻 ���匝 = �層�匝産�層 ����匝 = ����匝産��� ��匝 = ���匝 + ����匝 = ���匝産�� + ����匝産���                 岫匝岻 

ع層 ヱ�匝  ヴヤ�مقや ケやギإمわصや ソゅلヨقサゅ لゴヨヤيج عや ギレلطヲلين やلヲヨجيين  層  ヱ��匝��إラ حيث 
 .やلやヲわلي

ヱ ���層 ���匝  ラヲムヨヤل サゅقヨلや ソゅصわإمや ケやギمقI   جيينヲヨلや لينヲلطや ギレع�層 ヱ�匝  ヴヤع
 やلやヲわلي.

ヱ����層 ����匝  ラヲムヨヤل サゅقヨلや ソゅصわإمや ケやギمقII   جيينヲヨلや لينヲلطや ギレع�層 ヱ�匝  ヴヤع
 やلやヲわلي.

 ゅأم�層�層 ヱ�層�匝 ヱ����層 ヱ����匝  نينヲムヨヤل るليヲヨلや るصيゅصわإمや ゲيキゅمقI  ヱII  لينヲلطや ギレع
 عや ヴヤلやヲわلي. や�層 ヱ�匝لヲヨجيين 

 ゅأم�層 ヱ���  نينヲムヨلや ゴكيゲتI  ヱII  جيينヲヨلや لينヲلطや ギレع�層 ヱ�匝 .ليやヲわلや ヴヤع 

آني1ヱ2  ًゅبحل やلヨعキゅلわين  ���ヱ�層 ヱعヤيه يムヨن أيや キゅイلやゲわكيや ゴلヲヰイヨلる لヲムヨヤنين في やلゴヨيج 
 عや ヴヤلやヲわلي. 層 ヱ�匝�بعギ قيサゅ أمわصや ソゅلゴヨيج عや ギレلطヲلين やلヲヨجيين 

. るヤقわمس れゅسゅحسب من قيわف るليヲヨلや るصيゅصわإمや قيم ゅأم ��層 = ���層 + ����層 = ���層産�� + ����層産���                 岫層岻 ��匝 = ���匝 + ����匝 = ���匝産�� + ����匝産���                 岫匝岻 

لゴヨيج    λAلわヤعらيゲ عن やامわصや ソゅلヤムي ヱبعギ عりギ خطれやヲ نحصل عや ヴヤلقゅنや ラヲلゲيゅضي )
 キギمن ع ラヲムわي n جي معينヲم メヲヅ ギレع れゅنヲムヨلや منλ: آتيや لムゼلや ヴヤع ラヲムي ヲه- �� = ∑ ���� = 産 ∑ ���� �� 

 キギء عやゲجや بイي るلゅلحや ログفي هn   キギع ギレع ソゅصわامや れゅسゅلقيや منn  るجيヲヨلや メやヲヅاや من
 ゴكيゲعيين تわل るヘヤわガヨلやn  ゅヰفي るヤقわسヨلや るآنيや れاキゅعヨلや من キギع ヵيج , أゴヨلや في れゅنヲムヨلや من

 キギع n れゅنヲムكل م ゅヰص فيわヨا ت るجيヲم メやヲヅや ゆゅガわنや بイفي ゅيヤヨع ゅأم.るلヲヰイヨلや ゴكيやゲわلや من
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ゴヨيج مゅ عやヱ やギحギ مゅヰレ .كゅヨ يツヘل ラや تヲヅや ラヲムا مヲجيる تヤわガف فيゅヰ قيم やامわصや ソゅكや ゲんل
 مゅヨ يムヨن .

 やلわحギيれやギ في تطらيق قゅنラヲ بييやヱ ゲانحやゲف عレه  

  Limitation to the Applicability and the Deviation from  Beers Law  

 ゲبيي ラヲنゅضي لقゅيゲلや ゲيらعわلや ラやA =   ε . C. b) )  ラや ゲヰヌيε キゅヨヤبت لゅث ケやギمق ギヨわا يع り
 ラヲنゅلقや ラや اや , قطゅلسや ネゅإشعや りギش ヱأ ネゅإشعや ケゅمس メヲヅ ヴヤع ヱأ ゅهゴكيゲت ヴヤاعゼي  ヴلや ゲي

 ゲتأثي りケやゲلحや るجケキ ゲغيわل ゅيヤヨع ギجヱ هレムيب . لグヨلや るيعらヅヱ りケやゲلحや るجケキ ゲكتأثي ゲيらأ ゲصغي ヱ
 るヨقي ヴヤعε りキヲجヲヨلや ラコやヲわلや るلゅح ヴヤع やキゅヨわعや اやヱ ネゅلإشع るصゅヨلや ئلゅصヘلや بين メゅムش

. ゅهゲغيヱ سبやヱゲلやヱ れゅنヲايや لんم メヲヤحヨلや في ゅヰل るفقゲヨلや 

ヱ ゴلغや チゲلヤガわص من تأثيケキ ゲجや るلحりケやゲ يわم قيや サゅامわصソゅ لや りキゅヨヤلヲヰイヨلや るلゲわكي
ゲفやヱ るلや りキゅヨلقيサゅ في نヘس ケキجや るلحや , りケやゲمや ゅلグヨيب فا يムヨن ヱضع قやヲعギ خゅصる لヨع

ヤع ロゲاتأثيや فيه. )في بعض るبやグヨلや ネゅلإشع るصゅヨلや ئلゅصヘヤل るيヤヨلや るصيゅصわامや ヴゅحي ラヲムي ラ
) サゅلقيや في れخاやギわلや ص منヤガわل ゅعيヲヅ ليسヱ ゅيケゅらجや يبグヨلや ケゅيわخや 

طる يイب ラや تラヲム عاقる خطيる تゲヨ بレقヱ( C (b أヱ بين  C)Aヱفي حゅلケ るسم やلعاقる بين) 
 やاصل .

 

هي  ثゅبت やامわصメヲヅヱ ソゅ مسや ケゅاشعや メヲヅ( ネゅلヤガيる(عや ギレلゲわكيヱゴجギ عヤヨيや ラや ゅلعاقる بيت 
ソ مわصゅعاقる خطيやキ るئヱ , ゅヨلムن ヱجギ في بعض やاحيや ラゅنحやゲف عن やلガطيる عケ ギレسم بين やا

( サゅقヨلやA( ゴكيゲわلやヱ )C( ネゅإشعや ケゅمس れゅらمع ث )bラヲنゅق るعヱゅمط ュギي عレيع やグهヱ )  ゲبيي
やゲنحや るヨلقيや فゲحレتヱ , هレف عやゲنحや ヱجب أヲف م(Positive Deviation) ゅف سやゲنحや ヱلب أ

(Deviation Negative ) 
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/サ  فقط るヘヘガヨلや ليلゅحヨヤل ソゅصわامや صفヱ في ゅجحゅن ゲبيي ラヲنゅق ゲらわ؟يع  

/ァ أنه ( عن ギيゴي تわلや るليゅلعや ゴكيやゲわلや 0.01فيM メギيقل مع )ゅصヘلや بين るفゅسヨلや るلヱぽسヨلや ئل
ゅイヨلや ンゲاخや ئلゅصヘヤل るレحゼلや يعコヲت ヴヤع ゲثぽت るヤعل كل فصيイي ギح ヴلや ソゅصわامや عن りケヱ

سらب بヱهやグ بロケヱギ يや ヵキぽلヴ تغييゲ قゅبヤيや るلヘصゅئل عや ヴヤمわصや ソゅاشعネゅ بطメヲ مヲجي معين 
るطيガلや ف عنやゲانحや ب فيらيس ゅヨم ゴكيゲわلや ヴヤع キゅヨわاعや  بينA ヱc لكグكヱ ,  ネゅヘتケやや ゴكيゲわل

 ラا ケゅسムانや ملゅفي قيم مع ゲتغيي ヴلや ヵキぽيε).ケゅسムانや ملゅمع ヴヤع ゅツيや ギヨわتع ) 

 -やلعやヲمل やلヨسるらら لانحやゲف عن قゅنラヲ بييゲ هي :

 る: ي( عやヲمل كيヨيゅئ1)

ラف  إやゲانحや ヴلや ヵキぽت メヲヤحヨلや في )ゆやグヨلや( ネゅلإشع るصゅヨلや ئقゅقギلや ゴكيゲت ゲعتغيゅن ق ラヲن
: ヴلや キヲتع りゲهゅヌلや ログه ラأヱ, ゲبيي- 

1. .ゅヰムムヘت ヴلや ヱأ ゅヰツمع بع ゆやグヨلや れゅゃيゴخل جやギت 
2.  れゅゃيゴمع ج ゆやグヨلや れゅゃيゴخل جやギيب.تグヨلや 
تحヵヲわ عヴヤ (やلわي ا や7O2Cr2Kنحやゲف لヵやギ كヱゲمや れゅلヲらتゅسيュヲ) مゅ يحゐギ من .3

 محメヲヤ مヌレم .

  +H2+  -24CrO2                 -
4OHCr2                 O2+H -27O2Cr 

ثる كل مゲكب يわヨص بطメヲ مヲجي معين , حيث تヤわガف قيم やامわصゅصيや るلヲヨليる لヘヤصゅئل やلんا
-やヱ2-O72Cr ヱلわي هي 

4HCrO ヱ2-
4CrO . ゅヰصゅصわمや فゅيヅや لكグكヱ 

)ゆوالسال ゆقانون بيير واإنحراف عنه )الموج  るشكل يوضح مطاوع 
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 れゅمヱゲムيやギلや るبصيغ ュヱゲムلや ヵゴكيゲبين ت るらسレلや ヴヤي عヤムلや ソゅصわإمや ギヨわيه يعヤعヱ
ヱゲムيやギヤي لイيケギわلや يفヘガわلや ラيف . إヘガわلや るجケキ ヴヤع ゅهケヱギب ギヨわي تعわلや れゅمヱゲムلやヱ れゅسم ゲيغي

 ً ゅيイيケギت ソゅصわإمや  يレحレヨلや ي  (2)منレحレヨلや ヴعن (1)إل ً ゅドヲحヤم ً ゅفやゲإنح ً ゅららمس  るمゅقわإسや
 メヲヤحヨلや ラゅك やクإ ンゲأخ るحيゅسي . من نやギلسや ュヱゲムヤي لヤムلや ゴكيゲわلやヱ ソゅصわإمや يحبينツمゅ ًゅ

ラヲنゅق ヵゲيسヱ )ラヲヤلや ليゅتقゲらلや( れゅمヱゲムيやギلや るゃهي ヴヤع ュヱゲムلや يعヨج ラヲムفسي ً ゅيヲبيي ق ゅأم .ゲ
ヴヤع ラヲムي ュヱゲムلや ラفإ ً ゅيヲق ً ゅيギعゅق メヲヤحヨلや ラゅك やクإ ヤلや ゲヘأصや( れゅمヱゲムلや るゃهي،)ラヲ  ヵゲيسヱ

.ゅツأي ゲبيي ラヲنゅق 

 ラやليلゅا  مح ゥأماやヱ ギعやヲلقやヱ مضやヲلحや بعضネヱゅل تطクヱ ゅヰヘيヘガت ギレع ゲبيي ラヲنゅق ラك أ
ي メヲヅ ف わヨصヱعク ギレلك فأや ラلゴイيれゅゃ غيや ゲلわヨأيるレ ت .تأين هや ログلキやヲヨ يキやキゴ بキコゅيや キゅلヘガわيف

  . مゅヰレ ص فيه やأيヲنや れゅلゅレتるイيヵグ わヨمヲجي يヤわガف عن やلطや メヲلヲヨجي やل

メゅんم :    +                         +H -3NO                    3OHN 
ラمض  فأゅلحや れゅゃيゴج ソゅصわإمゲヰヌي ゴكゲヨلや يكゲわレلや مضゅ3(حHNO(  ゅأم . るレأيわヨلや ゲغي

 れやゲわレلや れゅنヲأي ソゅصわإمゲヰヌف فيヘガヨلや مضゅلحや)-3NO( . 

:メゅんم ゴكゲヨلや سيكゅحレلや ギيケヲヤ2(كCuCl(  ベケコاや ラヲヤلや ヴلや メヲحわه يヘيヘガت ギレعヱゲツأخ ラヲムي 
)+2Cu(.سيكゅحレلや れゅنヲيや ラヲل 

 في كا やلゅんヨلين يحصل إخわاف في قيや るヨمわصや ソゅلゲヨكب やاصヤي やヱيヲنゅته.

أやク كラゅ عن قゅنラヲ بييや  ゲلラコやヲわ بين やلゲヨكب ヱمヲنيロゲヨ قギ يや ラヲムلسらب في やإنحやゲف .4
:メゅんم.るヘヤわガم ソゅصわمや れゅيレحレم ゅヨヰل( يヤيゴレらلや メヲحムلや メヲヤمحBenzyl alcohol )

ロゲヨليヲمع ب ラコやヲت るلゅفي ح キヲجヲヨلや ラヲبケゅムلや ギيケヲヤبع كやケ في  メヲلطや ص فيわヨي

 ソゅصわإمや فゅيヅضح أヲل يムش: 
in 0.05N NaOH 4CrO2K 

4SO2in 3.5 N H 7O2Cr2K 
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ヱإラ هやグ  (たm 3.00)بيゅヨレ يわヨص بヲليロゲヨ في メヲヅ مヲجي  や(7.76たm)لヲヨجي 
.ゲبيي ラヲنゅعن ق ًゅらجヲم ًゅفやゲب إنحらيس メヲحわلや 想�掃�捜��匝�� ↔ 岫�掃�捜��匝��岻想 

5.  ンゲخや ملやヲلك عゅレهヱ  るعヱゅمط ギلي عゅわلゅبヱ るئيゅيヨكي れやゲتغيي メヲحص ヴلや ヵキぽقت ラヲنゅ
،ゲبيي ゅヰレمن مゴلや ゲتأثي  ヴヤع れゅらإشعث るصゅヨلや れやギعقヨلや ليلゅبعض مح ラやヲهأل ゅヨك ネゅ ヲ

 れゅنゅسيヲيゅんلやヱ ギيギلحや ギمع معق メゅلحや n-3]nFe(SCN)[るجケギب キやヲヨلや بعض ゲتأثヱ 
 りケやゲلحや ソゅصわإمや قيم キゅيキコفي إ メゅلحや ヲه ゅヨك(A)  ネゅヘتケمع إ ドヲحヤل مムゼبキ るجケ

 .حりケやゲ محメヲヤ ثゅيヲسيゅنや れゅلムレわسわن

(2 るمل آليやヲع ) 

        やلコゅヰイ.تصヨيم  (1)
2)れゅらث ) ネゅاشعや ケギمص りギشヱ. 

 .やاشعや ネゅلや メゅツلヵグ يصل やلゅゼムヨف )やلイヨس( 3))
 .(やلわغيゲ في حسゅسيや るلゅゼムヨف4)
 .تヌレيم مヲقع やلヤガيる( やلاキقる في 5)
((6ネゅاشعや メヲخギب ソゅガلや قゼلや チゲع. 
(7 ヱأ ンゲخや キやヲم るأيヱ يبグヨلやヱ ァクヲヨأنや るيヤتج عن خゅレلや ネゅاشعや りギقص في شレلや )شف كやヲ

ل أجやゲء ( قBlankらيムヨن تافي هや やグلレقص بإجやゲء تゲイبる معゅيりゲ لヨヤحや メヲヤلヤガب ) .グヨيبやلمع 
.りキゅヨلや サゅقي 

 .(Polychromatic Radiation)تأثيや ゲاشعや るلわヨعや りキギلطや メヲلヲヨجي 8))

 شعヱネゅهや やグلعゅمل يや ベヲヘلعやヲمل やلسゅبقる ,ناحظ خネヲツ تュゅ لقゅنラヲ بييゲ عギレمゅ يや ラヲムا
ヱلムن بعض やاجりゴヰ  (やMonochromatic Radiationلヨسや ュギガわحや ヵキゅلطや メヲلヲヨجي )

ييゲ بتسらب やنحやゲف عن قゅنラヲ  )حゴمる عゲيや)るツلわي تケゲヨ حゴمや るشعネゅ مわعや りキギلطや メヲلヲヨجي 
: るليゅわلや ゆゅらاسや ヴلや لكク ンゴيعヱ るمゴلحや チゲع キゅيキコゅف بやゲانحや やグه キやキゴيヱ- 

 مや ラや ンギامわصや ソゅلヨقサゅ ا يムヨن ラや يラヲム هや ヲلヨعや メギلحقيقي لامわصソゅ ضヨن .1
るليヲヨلや るصيゅصわامや ن قيمムلم ت ゅم りケゅヨلや るجيヲヨلや メやヲヅاやε) )  نヨض るわبゅهثや やグ ンギヨل

 .やلヨسわعヨل
قيس ヱمن نゅحيや るخンゲ فأや ラجや りゴヰلقيや サゅلわي تケゲヨ حゴمる مわعや りキギلطや メヲلヲヨجي ت  .2

  るعヨわイم るجيヲヨلや メやヲヅاや يعヨイل りグفゅレلや るاشعやفي قي ゲثぽيゅم ًやゲيんك やグهヱإمや るヨ ソゅصわ
サゅقヨلや . 
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 شكل يوضح تأثير عرض حزمة محدودة على اإمتصاص المقاس:

a. .مكون واحد بتركيزين 

b.  منحني معايرة خطي عندλ1. 

c.  منحني معايرة غير خطي عندλ2. 



 

)るبعやゲلや るヤحゲヨلや( آليや ئيゅيヨيムلや يلヤحわلや/مんيヰلや بنや るفゲلصや ュヲヤعヤل るبيゲわلや るيヤعم           كレم るسヨه.キ 

 

 

 

ヲي هヨムلや يلヤحわヤجي لヲヨلや メヲヅ لツفや ラや:  

1- ロギレع ヵグلや جيヲヨلや メヲلطや ヲمعين من ه ンギن مヨض ゅيらنس るわبゅث るليヲヨلや るصيゅصわامや 
 メやヲヅاやفيヱ るجيヲヨلや قيمわمس りゲيゅي معレحレم ヴヤنحصل ع るلゅلحや ログه.  

2-  ヴヤع ラヲムي ゴكيゲわلや مع ソゅصわامや るヨفي قي ゲغيわلや ラや.هヨヌعや 

コゅ لغケ チゲسم عاقる خطيる لامわصソゅ مع やلゲわكيゴ لュゅヌレ معين يイب やسわعメゅヨ جヰ -: ماحヌه
 コゅヰイلや やグل هんمヱ , جيヲヨلや メヲلطや るحيゅمن ن やギج るضيق るعيゅشعや るمゴفصل ح ヴヤع ケキゅيق ヴヨس

 .Spectrophotometerبゅلヨطيゅف 

 
 في الماء . )4KMNO(طيف إمتصاص برمنغنات البوتاسيومشكل يوضح 
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ゅヰتゅنヲムمヱ يヘلطيや サゅلقيや りゴヰأج 

 Instrumentation for Spectrophotometry and its Components 

  Photometryيعゲف やلقيや サゅلヲツئي 

 هや ヲلقيや サゅلヵグ يヨゼل قيや サゅامわصやヱ ソゅانらعゐゅ لإشعや ネゅلヱゲヰムمغヅゅレيسي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :مヲムنヱ れゅتゲكيب やجや りゴヰلقيや サゅلطيヘي

 りケゅ.تسやゲヅ ギレわئق やلقيや サゅلطيヘي عやヲド ヴヤهや ゲإمわصソゅ أやヱإنらعゐゅ أや ヱلわألق أや ヱإسわط
ث ヱبゅلゲغم من ヱجキヲ بعض やلベヱゲヘ في やأجや りゴヰلゅガصる بやケギسる كل من هや ログلやヲヌهゲ من حي

や ラإ ヴإل るفゅإض るسيゅأسや れゅنヲムヨلや به من حيثゅゼわت ゅヰتيب ، إا إنゲわلやヱكيب أゲわلやゅصガئص ل
 れゅنヲムヨヤل るمゅلعや ベヲفゅم るطقレヨلや مت فيギガわأس やクإ ゅヨفي ゲヌレلや بغض るヰبゅゼわم ゅヰヤヨعヱやسヘレらل るيイ

 أや ヱلゲヨئيる أヱ مゅتحت やلحやゲヨء.

1. .るعيゅإشعや るقゅطヤبت لゅث ケギمص 
2. .)ラヲヤلや ギحヲجي )مヲヨلや メヲلطや ヴヤع ゲمسيط 
3. .ァクヲヨレلや ضعヲف لゅヘء شゅعヱ 
4. .りケゅشや ヴلや るعيゅإشعや るقゅلطや メヲيح ヵグلや ネゅف( لإشعゅゼムس )مイم 
5.  るمヲヌレيل.مイتس るآل ヱأ サゅل مقيムش ヴヤع りءやゲق 

やلعين やلりキゲイヨ مんل  やجや りゴヰلヨقケゅنや るلゲヨئيクヱ るلك لヨヤقケゅنる بين やمわصソゅ محヲヤلين عن ゲヅيق
ゲヤبيب نسゅنやNessler tubes  بسكヲيキ ラケゅمقヱDubescq comparator  ログه ラやヱ

 や.(%5±)اجりゴヰ تسらب خطأ قや ロケギكゲん من 

 ログه ヵヲわئي  حيث تحヲツلや サゅلقيや りゴヰجや ヱني أヲヤلや サゅلقيや りゴヰجや れゅشحゲヨلや ヴヤع りゴヰاجや
كヨسيطや れやゲلطや メヲلヲヨجي بゅإضゅفや るلや ヴلガايや ゅلヲツئيる لゼムヤف عن やامわصソゅ بメギ من 

りキゲイヨلや لعينや 

やلわي تسュギガわ لやケギسや るمわصソゅ أやヱنらعや ゐゅإشعやSpectrophotometers  ネゅجや りゴヰلقيや サゅلطيヘي 
やギガわن إسムヨヨلや ي منわلやヱ جيヲヨلや メヲطヤل るلやギيسي كヅゅレمغヱゲヰムلや るيイسヘレらلや ベヲفゅق مヅゅレヨلや في ゅヰم

 サゅلقيや りゴヰاج るヰبゅゼم りゴヰاجや ログيسي  )هヅゅレمغヱゲヰムلや لطيفや ء منやゲヨلحや نحتゅمヱ るئيゲヨلやヱ
 メヲلطや ヴヤع りゲلسيطやヱ مムحわلや في ゅヰわبقゅمن س りءゅヘك ゲんكや ゅヰا أنや るسيゅاسや れゅنヲムヨلや ني من حيثヲヤلや

 . やلヲヨجي
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 るعيゅإشعや るقゅلطや ケキゅمص Sources of Radiant Energy 

 ي ヵク فゲヰムベゲبゅئتラヲムわ مصや ケキゅلطゅقや るإشعゅعيる من مキやヲ تや ケゅんلヴ حゅاゅヅ れقيる عゅليる بゅسや ュやギガわلゲヘわيغ やل
 ヴلや キやヲヨلや ログه りキヲع ギレعヱ) ئيゅبゲヰムلや ينガسわلや يقゲヅ عن ヱلي أゅلعや ギヰイلや(るレكゅلسや ゅヰわلゅحりギمゅヰلや ゅヰفأن )

( るレمعي るقゅヅ れやク れゅنヲتヲعث فらتE)خ.)キヲヨヰلや(ラヲムلسやヱ りケゅاثや يわلゅبين ح ベゲヘلや لんヨت 

: るليゅわلや ヅヱゲゼلや فيه ゲفヲわت ラや بイي ソゅصわامや れゅسゅلي لقيゅんヨلや るعيゅإشعや るقゅلطや ケギمص ラや- 

 やسやギガわمه. ラや يらعث ヅيゅヘ مسやゲヨわ يحヵヲわ عヴヤ جヨيع やاや メやヲヅلヲヨجيる في مレطقる س 1

2- わヤلヱ( ً ゅレムヨسه مゅقيヱ هヘゼعل كイي ゅヨヨヰわمゲجي بヲヨلや メヲلطや ンギن مヨض るわبゅث りギش やク ラヲムي ラやヤب عヤغ ヴ
ヨلや سヘين من نわمゴتعطي ح りゴヰجや تヨヨجي, صヲヨلや メヲلطや افわخや مع ケギصヨヤل ネゅاشعや りギاف شわخや )ケギص

 آنيケ .ゅنグゅヨヰわ في آやヱ ラحヱ ギمقゅتسや( ヴヨجりゴヰ ثゅレئيや るلحゴمる( يわم فيゅヰ قيサゅ شや りギإشعや ネゅلسゅقط やヱلゅレف
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. ゲقわمس りケギق ゴヰイم ュやギガわإس ュゴヤفي るمゴلحや るيキゅأح りゴヰأج ゅأم 

 るيイسヘレらلや ベヲف ゅم ネゅإشع りギلヲヨلや ケキゅصヨلやSources of Ultraviolet Radiation 

 Hydrogen Lamp)مصや ゥゅらلヰيヱケギجين ) -1

2- ( ュヲيゲわيギلや ゥゅらمصDeuterium lamp) 

3- ( ラヲレيゴلや يغゲヘت ゥゅらمصXenone) 

ポゅらゼب ゴヰイم مムجي محゅجコ ゆヲらنや عين فيヲضヲين مらمن قط ラゅعレيص ュヲيゲيわيギلやヱ جينヱケギيヰلや ゥゅらمن  مص
ギヰج ベゲيط فヤتس ギレعヱ ،るゃヅやヱ ヅヲتحت ضغ ュヲيゲわيギلや コゅغ ヱجين أヱケギيヰلや コゅء بغヲヤヨمヱ ゴتケやヲムلや ゲقわمس 

لحゅلや ゅや るلヱ る ヴعギレ عキヲتヰيحゐギ تゲヘيغ كゲヰبゅئي ヱتヰわيج やلヱゲわムنれゅ في جゴيや れゅゃلغコゅ لヨسヲわيゅヅ れゅقيる عゅلي
るطقレヨلや في ًやゲヨわا مسゅعゅعث إشعらت りギمゅヰلや 

 (160-375)nm . 

(  るليゅع  るيわلヲيط  فヤتس ヴヤع  ギヨわي  تعわلや  るيレجيヱケギيヰلや  بيحゅمص   ラ6000-2000أムت )لتヲف ゅヰبゅقطや ラヲ
( ゅヰわيわلヲي فわلや ゅمや , ュヲيレヨالや 40من ラヲムわف ゅヨヰレئي بيゅبゲヰك サヲق メヲحصヤل るفيゅلت كヲف )قطや ヱأ ゴヤمن ف ゅヰبゅ

 خヲيط اヱكسيギ سゅخن .

 
 

 

 

 

 

3- ( ラヲレيゴلや يغゲヘت ゥゅらمصXenon:) 

 るليゅع りギش ヱク ゅعゅشعや جわレنه يや غم منゲلゅب ، るيイسヘレらلや ベヲفゅم ネゅاشعケギصヨمه كやギガわن إسムヨإ يや , نه ليسや 
らلや ベヲف ゅم れゅيقらفي تط ゲثぽي ギق ゅئيゲم ゅعゅشعや عثらنه يや ゅヨجين كヱケギيヰلや ゥゅらل مصんم やゲقわمسるيイسヘレ ログヰل  ,

. ュやギガわاسや يلヤق ヲヰف ゆゅらاسや 

يコゅわヨ مصや ゥゅらلギيゲわيュヲ عヴヤ نヌيロゲ مصや ゥゅらلヰيヱケギجين بらعんه 
 やشعゅعゅ مسやク やゲヨわ شや りギعヴヤ تحت نヘس やلヱゲヌف .
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 るئيゲヨلや るطقレヨلや ネゅإشع りギلヲヨلや ケキゅصヨلやSource of Visible Radiation 

 مصゥゅら خヲيط やلムレわسわن .1

ゲلقや ءやゲヨلحや تحتヱ るئيゲヨلや るطقレヨلや ئع فيゅゼلや ケギصヨلや نヨんلや خيصゲلや نわسムレわلや يطヲخ ゲらわتيع. るらي ギヨわع
 やグفي هヱ, نわسムレわلや يطヲخ りケやゲح るجケキ ヴヤع ケギصヨلや やグمن ه るعيゅاشعや るقゅلطやケキ تصل ゥゅらصヨلやケやゲح るج り

( メや يطヲガلや  (2870ºk بين りケヲحصヨلや るطقレヨلや في るヤصわم るأشع ゅهギレعث عらي تわلや(320-2500nm) ヱ يムل
ヱや يسュギガわ  نصل やلヴ هや ログلケギجや るلحケやゲيる يわطヤب やسュやギガわ مゅヅ ゴヰイقる يعヨل بわيケゅ مسゲヨわ ليسガن やلヲガيط .

. チゲلغや やグヰل りギيツن 

 
2.  サヲق ケギمصヱ ラヲレيゴلや ゥゅらمص:ラヲبケゅムلや 

 るطقレヨلや نヨض ًやゲヨわمس ً ゅヘيヅ غلゼي るليゅع りギش やク ً ゅعゅإشع ラヲレيゴلや ゥゅら(600-250)يعطي مصnm 
 ً ゅعゅإشع ギلヲفي ラヲبケゅムلや サヲق ゅأم .ラヲレيゴلや コゅمن غ ヲج メئي خاゅبゲヰك ケゅتي ケヱゲم るイيわئي نゲم ゲんأك ًゅ

 شりギ من مصや ゥゅらلムレわسわن.
ュやギガわإسや يلヤق ゅヨن كاهわسムレわلや ゥゅらصヨب るنケゅغم  مقケلゅع りギش やク ネゅأشع ラゅんعらي ゅヨヰأن.るي 

 やSource of infrared Radiationلヨصや ケキゅلヲヨلりギ إشعネゅ مゅ تحت やلحやゲヨء  

  りケヲحصヨلや るسطيヲلや ءやゲヨلحや تحتるطقレفي م ュやギガわإسや るئعゅゼلや ケキゅصヨلや كヤهي تヱ2.5-50)µm: ) هيヱ
ا. ュº)1800-1100(عりケゅら عن やجسュゅ صるらヤ خゅمるヤ تسガن كゲヰبゅئيや ًゅلケキ ヴجる حりケやゲ بين  ゅらيゲتق 

 

 
:ゅيやゴヨلや  جيケゅبغاف خ ゅヰわتغطي ヴلや るجゅلحや ラヱキ من ًゅئيゅبゲヰك ゅヰレيガتس るイيわء نやヲヰلや في ゅヰイهヲت

 .قギ يわヨص やشعネゅ مゅتحت やلحやゲヨء
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りケキゅ مんل من مゴيج من やكゅسيや ギاتゲبや るلる レمصヲレع مヲイفる إسطやヲنヱるيラヲムわ من  -: مヲわهج نيゲنست -ヱやا:
 ヴلや نガحيث تس ュヲبيゲايやヱ ュヲيゲわايやヱ ュヲنيヲكケゴلや1500( صاわم ゅعゅشعや عثらيヱ ヵヲゃ20-0.4م µm )

コゅわヨيヱ  نムلヱ るليゅع りギゼب ゥゅらصヨلや やグبههヲه . عيヘヤتヱ هわنヲガس るعゲهي س 

 

ゅنيゅث:- ゲبヲヤك ケギعن  -:مص りケゅらعるنやヲسطや ゲقطゅلي  هやヲله 5حヲヅヱ مヤ50م ギبيケゅمن ك ネヲレم مصヤمや ラヲムヤلسي
やلヴ  هや やグلヨصゥゅら بゅらんته نسるら يコゅわヨم1200. ヵヲゃ(ヱيسガن やلヴ حやヲلي µm 40 -1,يらعث やشعゅعゅ مわصا)

 やنه يحや ァゅわلヴ تゲらيや . ギامヲわهج نيゲنست 

 
: ゅんلゅث- るイهヲわヨلや るيムヤلسや ケキゅصヨلや:-لや ケギمص ゅヰわヤんمや يمنレ فヲヘヤك مヤعن س りケゅらع ヲهヱ ュヱゲムصف بやゲわ
 ギيギش ヴلや نガ1100يسヵヲゃلك مグكヱ،ئيゅبゲヰك ケゅيق تيゲヅ عن  ュヲيキヱゲلや ケギمصヱゲلや ك منヤس ヲه ヵグلや ュヲيキ

ا أラ كヲヤبや ゲهや ログلヨصゅبيح بラゅ شギتヅヱや ゅヰأ من نيゲنست ヱ تや .コゅわヨلヨسガن やヱلヨغヤف بإسطやヲنる من やلسيやゲميك
メヲヅأ ゅهゲヨع や يلヤحわلや チやゲأغ りギヨわعヨلや るخيصゲلや るيヘلطيや サゅلقيや りゴヰأج ュギガわتسゅم ًゅらلゅغヱゅيわإعるيキ . 

 
 

:ゆヲعي  メلءツわثم ت るطقレヨلや ログمن ه りゲلقصيや るجيヲヨلや メやヲヅأや ギレع ネゅلإشع りギم شヌأع ゲヰヌت
 .15たmمن قيや ゅヰわヨلعヴヨヌ بゅلقゆゲ من やلطや メヲلヲヨجي  や(1%)لりギゼ لわصらح حやヲلي 
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 Wavelength Control  مسيطや れやゲلطや メヲلヲヨجي

 るسعやヱ れゅيギيغطي م ًやゲわمس ً ゅعゅعث إشعらت るヤヨعわسヨلや ネゅإشعや ケキゅمص ラإ るجيヲヨلや メやヲヅأや من،  ラحيث أヱ
 ゅهゲغي ラヱキ るجيヲヨلや メやヲヅأや ログه メゴع ヵケヱゲツلや ح منらيص りキギمح るجيヲاً مやヲヅص أわヨي ァクヲヨレلや،  مわيヱ

 クلك عヤヨيゅً بإسュやギガわ مسيطや れやゲلطや メヲلヲヨجي.

ラヲム أラ مسيطや ゲلطや メヲلヲヨجي يقュヲ بわحムم في عチゲ حゴمや るإشعや ネゅلらレヨعるん من やلヨصヱ. ケギيツヘل ラや ت
  -る من やإشعネゅ أや ヱشعや ネゅحや ヵキゅلラヲヤ أنゅヰ تعطي やلやヲヘئや ギلゅわليる :حゴمる ضيق

1- ラلك أクヱ ゲبيي ラヲنゅلق  るيヘلطيや れゅسゅلقيや عتヱゅمط キゅيキコや صه فيゅصわمや نムヨヨلや ネゅاشعや や ログه  るلゅلح
 هや ヲلヵグ سيわم قيゅسه فقط. 

ゴمメゅヨ る حإسらわعキゅ تأثيゲ مやギخاや れلعゅレصやゲأخや ンゲلわي تわヨص بعض やأや メやヲヅلヲヨجيる في حゅلる إسわع -2
  .るツيゲع 

 サゅ .بゅسュやギガわ حゴمる ضيقる من やاشعネゅ يムヨن قيや りヱケク サゅامわصヱ ソゅبやグヰ  تキやキゴ حسゅسيや るلقي -3

: ゅヨجي هヲヨلや メヲلطや ヴヤع れやゲسيطヨلや من ラゅعヲن ポゅレه- 

(1) ( れゅشحゲヨلやFilters) 
(2)  ラヲヤلや れやギحヲمMonochromators 
(1( れゅشحゲヨلや)Filters: )-  メやヲヅاや صわヨفي حين ت るレمعي るجيヲم メやヲヅや クゅヘレح بヨي تسわلや هيヱや るجيヲヨل

ラヲム تبأنه مや ンギلطや メヲلヲヨجي やلヵグ صレヨه ))やاخヱ , ンゲتヲصف やلゲヨشحれゅ بعや チゲلحゴمや るلぽヨثヱ ゲيعゲف 
 .  ((عや チゲلحゴمや るلぽヨثれキやキコや ゲ كゅヘءや りلゲヨشحやلクゅヘレيる نصف قيや ゅヰわヨلقصンヲ عや ヴヤاقل ヱكゅヨヤ قل 

 

 

 

:ゅヨسيين هゅسや عينヲن れゅشحゲヨلやヱ- 

1- ソゅصわامや れゅشحゲمAbsorption Filter      

 منヱ ヱتラヲム مヲヤنヱ るتسュギガわ في やلレヨطقや るلゲヨئيる من やلطيف ヱتصレع من قطع コجゅجيる مヲヤنる أ
.るجيゅجコ ئحゅヘبين ص ケヲحصヨلや اتينイلや في るلقゅع るغらيأتي: صゅヨب コゅわヨت 

ネゅإشعや من るمゴلح ゲثぽヨلや )ベゅطレلや( ゲثぽヨلや るمゴلحや チゲضح عヲل يムش. 
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1.  ゥヱやゲわي ゅヰل ゲثぽヨلや るمゴلحや チゲ(250-20)عnm. 
 أぼやキهゅ أقل من مゲشحや れゅلやギわخل. .2
3.  ゅهケやギمق るيクゅヘن ゅヰلヱ るبヲヤطヨلや るأشعや من ًやءゴص جわヨ0.1ت  るヨق ギレأقل ع ヱأや.るمゴلح 

 

     Interference filtersمゲشحや れゅلやギわخل   -2

  れاخاギأ التギفي عملها على مب ギاإمتصاص . وتستن れا النوع أكثر تطورا من مرشحاグه
لى البصرية ، حيث بإمكانها عزل حزم أشعاعية ضيقة نسبيًل قギ تصل في عرضها المؤثر ا

10nm . 

 

んم( るفゅヘه شらش るنيギمع りキゅين من مわيحヘلص るيヤخやギلや ゥヲلسطや ヴヤيط ラي بأヤخやギわلや شحゲヨلや لヨيعツヘلや ل )る
 ギيケヲヤف ヱأ ュヲيسيレغヨلや ギيケヲヤل فんم るفゅヘش るلコゅع りキゅمن م るقらヅ るツヘلや سطح ヴヤع ヴヤمن ثم يطヱやلسيゅムل ، ュヲ

.ًゅيヤخやギت ًゅشحゲم ラヲムわل ァゅجゴلや يわيحヘبين ص るاثんلや ュأفاや ゲتحصヱيأتيゅヨب コゅわヨت 

1. .ソゅصわإمや れゅشحゲمن م ًやケヲتط ゲんأك 
キやヲ مや ュやギガわلヘレらسイيヱ るتحت やلحやゲヨء ( بعや ギسヅゅレق やلんاثる )やلゲヨئيヱ るمや ゅلヨ ベヲヘتسュギガわ في やل .2

.るطقレل مムل るヨائヨلや يعレصわلや 
3.  ゲثぽヨلや ゅヰضゲتصل في ع ギق ゅيらنس るضيق るعيゅشعや ュゴح メゴع ゅヰنゅム10بإمnm. 
4. . ソゅصわامや れゅشحゲمن م ゲらكや ゅヰわفيゅヘش 
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 グخぽيゅمヤلや サゅلقيや りゴヰجي في أجヲヨلや メヲلطや ヴヤع れやゲسيطヨك るمギガわسヨلや れゅشحゲヨلや ヴヤنيعヲ: 

 らيゅً.عュギ حسゅسيゅヰわ لんムيゲ من やإمわصゅصれゅ نやゲヌً أنゅヰ تعメゴ حゴمる إشعゅعيる عゲيるツ نس .1
 ヱ. ゲلやグ ايムヨن إيキゅイ مレحレي حقيقي لإمわصソゅ بゅヨ يقキヲ إلヴ عュギ نطベゅら قゅنラヲ بيي

 やلゲわكيゴ فقط ヱإنゅヨ يわغيゲ من جコゅヰ إلヴ آخや.ゲإمわصや ソゅلゅヌهヵゲ ا يわغيゲ مع  .2

(2 ラヲヤلや れやギحヲم )Monochromators  

ヱギه يヤヨم في عムحわلや مわيヱ りキギمح るجيヲم メやヲヅや れやク りケゅわガم ュゴح メゴع ゅヰわسطやヲن بムヨي りやキأ ヲهヱ ヱأ ゅي
. ゅيムتيゅمヲتヱや 

 
ヵケヲشヲم ラヲل ギحヲヨطط لガم 

 るنケゅضح مقヲل يムصيلشゅصわشح إمゲヨل るفيゅヘゼلやヱ りゲثぽヨلや るمゴلحや チゲي عヤخやギت ゲآخ. 
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 -أラ مヲムنれゅ مヲحや ギلラヲヤ تヨゼل :

 やلヨصケギ.شق キخや メヲإشعネゅ من  (1
2) .りآゲم ヱأ るسギع ゅأم ラヲムتヱ るاشعや ギيギسわل るヤسيヱ 
3)  ゴمح ヱأ ケヲشヲم ゅمや هيヱ るسيゅاسや るجيヲヨلや メやヲヅや ヴلや ネゅاشعや يقゲヘわل るヤسيヱ.コ 
4) .ヵケぽب ゴكيゲت りآゲم ヱأ るسギع 
5) .ベゲヘわヨلや ネゅاشعや ァヱゲガشق ل 

**  ベヱギレخل صやキ ءやゴاجや ログت هらんليه تや ヱه أレم グヘレم ا يムمح. ネゅشعや 

 るヌماح:-  ラややゲヨلحや تحتゅمヱ るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅم りゴヰجや في るمギガわسヨلや ラヲヤلや れやギحヲمヰبゅゼわء ت る
ヤع ギヨわف تعヲس ゅヰレع مレي تصわلや キやヲヨلや ラや اや)ءやゴاجや سヘن ゅヰل ヵや( يムنيゅムيヨلや كيبゲわلや طقفيレم ヴ メヲلطや る

. ゅヰفي ゅヰمやギガわسや キやゲヨلや جيヲヨلや 

 

 

 

 

 

 

 ラヲヤلや れやギحヲن مムヨわمنت ( بين ゥヱやゲわي ゲثぽم チゲع ゅヰل ュゴح メゴ35 -0.1عnmギع ヴヤلك عク ギヨわيعヱ ) り
: ゅヰヨهや مل منやヲع- るاشعや ァヱゲخヱ メヲخキ شقي チゲعヱ يقゲヘわلや りやキや لムشヱ ネヲن. 

 (2ケヲشヲヨلや )Prism 

れやギحヲم (في ネゅاشعや صلヘب ュヲتق りやキや ヲهヱ  ラヲムت りキギمح るجيヲم メやヲヅや れやク やギج るضيق ュゴح ヴلや )ラヲヤلや
. るヘヤわガم ゅيやヱゴه بレم るجケゅخ  ログه ゴكゲم ラヲムي るلحقيقや في( るيقツلや ネゅإشعや るمゴح ヴヤع メヲلحصや チゲلغヱ

 ゅهゴكيゲتヱ るمゴلحや جيهヲم تわي ラأ ンأ ケヲشヲヨلや ケヱギي ، ァヱゲガلや من شق )ゆヲヤطヨلや جيヲヨلや メヲلطや ヲه るمゴلحや
ヱيصレع やلヲヨشケヲ من مキやヲ شゅヘفヱ , るإمゅムنيヱ  るتسقط عヱ ヴヤعゅء やإمわصソゅ. عヴヤ شق やلァヱゲガ لグヘレわ مレه

ゅヰレع مレي تصわلや キやヲヨلや ゲヰヌت ラや بイي るمゅع りケヲبصヱ  ،キキゲわلや مع ケゅسムإنや ملゅعヨل ًゅヘيヘヅ ًやゲتغي れゅسギلعや
 ギヨわيق يعゲヘわلや ラや حيث(، ゲشيやヲヨلや لك معク سムع ラヲムبل يゅقヨلゅبヱ ،ネゅني لإشعヲヤلや يغゴلや ل منヤيق やグهヱ
 ًゅツيや صفわت ラや بイي ラヲヤلや ギحヲم れゅنヲムم キやヲم ケゅيわخや ラإ .キキゲわلや مع ケゅسムإنや ملゅعヨل ゲغيわلや メギمع ヴヤع

れやゲأثيわヤل ゅヰわمヱゅقヨب .るيゲらわガヨلや りゲガأبやヱ るيヲイلやヱ るيムنيゅムيヨلや 
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ヱヰ 

 

 ュゴحヤلي لゅيق عゲヘت ヱク بأنه ケヲشヲヨلや صفヲيヱ .ネゅيقه( لإشعゲヘه )تわيわゼت るيヤبゅق ヴヤقف عヲわت ًゅيヤヨمه عやギガわسや
(ヵヱやゴلや هわيわゼت るヨقي ラヲムت ゅヨレحي るجيヲヨلやdϴ/ dλ.ゅヰヨヌعや ヴヤع ) 

 

ヲحレلや ヴヤع ヵヱやゴلや تわゼわلや るبゅわن كムヨآتي: يや- 

(dη / dλ    .dϴ/ dη ( =dϴ/ dλ) 

 حيث تんヨل:

 : dϴ/ dη .ケゅسムانや ملゅعヨل るらسレلゅف بやゲانحや るيヱやコ في ゲغيわلや 

: dη/ dλ .ケヲشヲヨلや عレص りキゅم ヴヤع ギヨわيعヱ جيヲヨلや メヲلطや مع ケゅسムإنや ملゅفي مع ゲغيわلや 

ゴ ラヱجキ ァゅأحسن تわゼيت لヲヨヤشケヲ يラヲム قゆゲ مレطقる إمわصゅصه، فんヨا ラや سゲعや るلゴيりキゅ في معゅمل إنムسや ケゅل
400n.m  ラヱキ ゲشيやヲヨك りキゅヨلや ログه ュやギガわع إسレヨي تわلや ソゅصわإمや في りキゅح りキゅيコ ゅヰヤبゅ350يقn.m ヴヤعヱ .

る لヘレらسイيمヅゅレق مゅفや ベヲنヘس やأسس يわم やنわقゅء مや りキゅلヲヨشや ケヲلヨائるヨ لヲヨحや れやギلや ラヲヤلヨسギガわمる في 
 やヱلゲヨئيヱ るمゅتحت やلحやゲヨء.

 ヱتصレع やلやヲヨشيゲ في

 るيイسヘレらلや ベヲفゅم るطقレヨلや  ゅムيヤلسや りキゅ2من مSiO ヱ )ゅムيヤسヤل りケヲヤらわヨلや るلصيغや( ゴتケやヲムلやヱ ゅムيヤلسや لكグك
 キヱギح ヴلや ネゅإشعや クゅヘレح بヨي تسわلや りゲヰصレヨلや200n.m ゅムيヤلسيや من コゅわヨف مレص ポゅレه ラإ ゅヨك, クゅヘレح بヨيس 

 るيゅلغ ネゅإشعや185n.m. 

るغゲヘヨلや るيイسヘレらلや ベヲفゅم ( يتやケヲヤヘلや ュギガわ2يسCaF. ) 

らه في تゲكي فわصレع من مや りキゅلゴجや ァゅلصや ラやヲلヨحやヵヲわلレヨطقや るلゲヨئيヱ るمゅ تحت やلحやゲヨء やلقゲيるら أمゅ في ,
. ソゅصゲلや ヴヤع 

 (.(や3µmلわي يゴيヲヅ ギلや ゅヰلヲヨجي عن  مレطقる مゅتحت やلحやゲヨء 

 メや キやヲم ゲらわتعKBr  ヱNaCl ヱCsBr  ゲشيやヲヨلや るعゅレلص るヨائヨلや キやヲヨلや من 

:ゲشيやヲヨلや عين منヲن ギجヲي- 
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ヱヱ 

 

1- :ヲنケヲك ケヲشヲم-  るيヱやゴلや ヵク ゴتケやヲムلや りキゅمن م ネヲレمص ケヲشヲم ヲ060ه  ,ネヲレيه مصヘنص ギحや  من
+ るيゲبص るليゅفع れやク( منゅمي ゴتケやヲムلや りキゅم )(ゲسゅمي ゴتケやヲムلや من ゲاخや هヘنصヱ-م لわيヱ)ゴي صق جゃي

 ケヲشヲヨلや.るんعらレヨلや るاشعや ゆゅقطわسや キゅعらわلك اسク ゅヨヰツعらب 

 

 
2- :ヱゲわلي ケヲشヲم- るيヱやコ ヵク ケヲشヲم ヲهヱ 030 فヤガلや في りآゲف مع م ネゅاشعや ケやゲمや ヴヤل عヨي تع

 )هي عゅكس مطヤي بゅالレヨيクヱ.) ュヲلك بعムسه من ヱجه やلゲヨآり . بゅتゅイهين 

 
: ゲشيやヲヨلや ュやギガわسや むヱゅمس- 
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ヱヲ 

 

1-  メやヲلطや ゲغيわت بわゼわلや るجケキ ゲلتأثゅيق عゲヘわلや るجケキ ラヲムت るجيヲم メやヲヅأ ギレفع ، るجيヲヨلやفيヱ るي 
.るゃヅやヱ ラヲムت ンゲخや るجيヲم メやヲヅや 

2- . るجيヲヨلや メやヲヅاや ص بعضわヨت ギيه ,قヤع ケゅヨلや ネゅاشعゅب ケヲشヲヨلや عレص りキゅم ゲتأثي 
ً مゅヨ يツعف -3 ゅنゅء( أحيゅヨلや ケゅガبヱ りケやゲلحや るجケキ( るيヲイلや ملやヲلعゅب ケヲشヲヨلや りキゅم ゲأثわمن ك ت ゅヰءتゅヘ

 ゅヰضゲيعヱ. فヤわヤل 

2))  コゴحヨلやGrating 

 るيコやヲわヨلやヱ るヨقيわسヨلや ギيキゅاخや من キギمن ع コゴحヨلや ألفわيق ,حيث يゲヘت りやキكأ るئعゅش りケヲبص コゴحヨلや ュギガわيس
やヱلヨحりケヲヘ عヴヤ سطح صقيل ヱيわطヤب やلヨحコゴ في صレعه مキヱ りケゅヰقる عゅليヱ るهヲ غゅلي やلヨんن ヱيحヵヲわ كل 

1mm ヴヤ6000-2000ع) るئيゲヨلや るطقレヨلや في キヱギخや ) るيイسヘレらلや ベヲفゅمヱわكل , في حين يح ヵヲ1mm 
 ヴヤ(30-20)ع るطقレヨلや في キヱギخやءやゲヨلحや تحتゅم. 

 

 

 

 

 
: ゅヨه れやコゴحヨلや عين منヲن ギجヲيヱ- 

1- クゅヘن コゴمح :-  
 ヱجي أゅجコ سطح ヴヤع りケヲヘفيه مح ギيキゅاخや ラヲムتヱ يهヤع るقطゅلسや るلأشع やクゅヘن ラヲムحيث تやキゅم ヵ り

. ネゅاشعや クゅヘレح بヨتس ンゲخや 
  -: محや コゴانعゅムسي -2

هヱ  やグهや ヲكゲん شيヲعゅ في やاسュやギガわ من محや コゴلクゅヘレ حيث يレعムس やاشعや ネゅلسゅقط عヤيه ヱيصレع
 りケヲسطح ص ヴヤع ュヲيレヨالや قيق منケ مヤف ゲيガらت るسطやヲبヱأ ネゅヨل ラギسطح مع ゴيゴحわب コゴحヨلやヅ قら

 .コゴحヨأصل لや 

ヤわガم れゅهゅイتやヱ ゅيやヱゴب ゲゼわレيヱ コゴحヨلや في ギيキゅاخや من ヵや ヴヤقط عゅلسや ネゅاشعや تわゼわيゲらيع るヘ ゅヰレع 
: るاتيや るلキゅعヨلゅب- 

λn = d )sin i ± sin ϴ) 

عネゅ بやヲسطや るلヨحや れやコゴلヴ قやヲنين やلわゼわت やلわヨعヤقる يツガع تゲヘيق やأش
 ヴヤيق عゲヘわلや るيヱやコ キゅヨわإعヱ هヨتحطيヱ )ءゅレらلや خلやギわلや( ネゅإشعや るبヲقわب

.ネゅجي لإشعヲヨلや メヲلطや  
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ヱン 

 

: ラや حيث-  
  d .ليينゅわわين مキヱギخや بين るفゅسヨلや =  

n .صحيح キギع ヲهヱ ネゅاشعや るらتケ = 
λ . جيヲヨلや メヲلطや = 
i . ネゅاشعや ヅヲسق るيヱやコ = 

ϴ .ネゅاشعや ゅヰب ベゲヘわي يわلや るيヱやゴلや= 
 

 
 

 
 



 

 やلわحヤيل やلムيヨيゅئي やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعや/)るلヘصل やلやゲبع                   キ.هヨسる مレعم

 

ヱヴ 

 

 

 
 

 

( るらلゅلسや りケゅاشや لヨعわتسヱ- )ヤع ケゅسムانや るيヱやコヱ ネゅلإشع ヅヲلسقや ゅわيヱやコ ラヲムي ゅヨレنبحيゅج ヴ  ギحやヱ
. コゴحヨلや ヴヤع メコゅレلや キヲヨلعや من 

( ヅヲلسقや るيヱやコ ゅمギレعヱi= ) :るلキゅعヨلや ラヲムت ゅهギレفع ゲヘص- 

nλ = d sin ϴ 

 بゅلヨعキゅلResolution :るيムヨن やلわعらيゲ عن قや りケギلヨحコゴ عや ヴヤلヘصل 
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ヱヵ 

 

� = �՜∆� = �� 

R ヴヤع コゴحヨلや りケギصل.= قヘلや 
-λ   .لينヲصヘヨلや جيينヲヨلや لينヲطヤجي لヲヨلや メヲلطや メギمع = 

λ = جيين .خヲヨلや لينヲلطや بين ベゲヘلや 

 N.ギيキゅي لاخヤムلや キギلعや = 

n.صحيح キギع ヲهヱ ネゅاشعや るらتケ = 

 
 

لسゅقطる أخキヱギ في やلسわレيや ゲわヨلやヲحギ سيや ベゲヘأشعや る (2000)مんاً محや コゴلゲヘわيق やلヵグ له 
= �� بأメやヲヅ مヲجيる تعطヴ بゅلعاقる : (6º)عキヲヨيゅً عや ヴヤلヨحコゴ خاヱやコ メيる تゲヘيق   � ��� � 纂 = 層

ギداأخاديギع  纂 = 層 匝宋宋宋 = 岫捜 × 層宋−想岻�� 

� =  � ��� �� = 岫捜 × 層宋−想岻岫��� �岻�  ��� 掃º = 宋. 層宋想捜 

 ラفإ やグبヱλ  ヴلヱأや るらتゲヤل(n=1) : ヴلや るيヱゅمس ラヲムわس � =  � ��� �� = 岫捜 × 層宋−想岻岫宋. 層宋想捜岻層 = 捜匝匝. 捜�� 
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ヱヶ 

 

(n=2) :ヴلや るيヱゅمس ラヲムわس � =  � ��� �� = 岫捜 × 層宋−想岻岫宋. 層宋想捜岻匝 = 匝掃層. 匝�� 

(n=3) :ヴلや るيヱゅمس ラヲムわس � =  � ��� �� = 岫捜 × 層宋−想岻岫宋. 層宋想捜岻惣 = 層挿想. 匝�� 

 ヴヤه عレم ゲわヨيわレلسや ヵヲわيح ヵグلや コゴحヨلや メヲヅゅم :メゅんيق 500مゲヅ ن عنムヨي ヵグلや キヱギخや メゴع る
 ュヲيキヲلصや س 589.5خطيD  ؟ 589.0عنネゅإشعや من ヴلヱأや るらتゲヤل 

 やلحل:

ギحやヲلや في سم ギيキゅأخや キギع/ギيキゅي لأخヤムلや キギلعや =コゴحヨلや メヲヅ 

� = �՜∆� = �� 

� = 岫捜掻操. 宋 + 捜掻操. 捜岻 匝⁄岫捜掻操. 捜 − 捜掻操. 宋岻 = �� 

 � = 岫捜掻操. 匝捜岻岫宋. 捜岻 = 層層挿掻. 捜 = �� 

 ラや ゅヨبヱn=1 � = 層層挿掻. 捜層 = 層層挿掻. 捜 

��匝. 惣捜掃 = 層層挿掻. 捜捜宋宋 = コطول المحز  
 

:ゅヰヨيت من أهわゼئل تゅسヲك ゲشيやヲヨلや ヴヤع ゅヰب コゅわヨت ギئやヲف れやコゴحヨヤل 

1-  メ るヨقي ケゅيわبإخ るجيヲヨلや メやヲヅل لأツفや ヱや يقゲヘت るجケキ ヴヤعや ヴヤع メヲلحصや نムヨيd. 
 やلわゼわت يラヲム ثゅبت تقゲيゅら مع やلطや メヲلヲヨجي. -2
3- ギレヰلや هヤムش ヴヤع ギヨわيعゅم ケギبق コゴحヨلや りキゅم るيعらヅ ヴヤعコゴحヨلやるسطやヲيق بゲヘわلや ギヨわايعヱ ،سي やグب

るجケキ ヴلや るعレص りキゅم ヴヤع ギヨわيع ヵグلや ケヲشヲヨلや ヴヤل عツヘفأنه ي  .ゅم 
や りキلゅヨ بゅسや ュやギガわلヨحや れやコゴلعゅكسる ليس هゅレلك فقラやギ في شや りギاشعネゅ بسらب やامわصソゅ من قらل -4

.るيゲصらلや 
5-  . るبヲヅゲلやヱ りケやゲلحや るجケギب やゲقل تأثや れやコゴحヨلや ラヲムت 
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ヱΑ 

 

 )ゅخاي( れゅيヱゅحァクヲヨレلや 

( . ヱتblank ラヲムهي やاヱعيる )やلحヱゅيる( やلわي تヲضع فيや ゅヰلや ァクゅヨレلヨعゲضる لヘヤحص أや ヱلグヨيب أヱ ヱسط やلゅヘわعل)
 عヴヤ عや りギشヱ メゅムحュヲイ تヤわガف بإخわاف هギレسや るلやヱ コゅヰイلغゅيる من やسやギガわمه.

ヘヤل るبヲヤطヨلや るيヘلطيや るطقレヨلや في るأشعや クゅヘレح بヨتس キやヲمن م )ゅايガلや( るعيヱأや ログع هレب صイحص.ي 

 るئيゲヨلや るطقレヨلや( ァゅجゴلや من ゅヰفي ァクヲヨانや ゅع خايレتص ゅヰنヱキヱ350 -2000nm ヱأ ).كわاسらلやف ゅم ベヲ
るيイسヘレらلや (200-350nm.りゲヰصレヨلや ゅムيヤلسيや ヱأ ゴنケやヲムلや ع منレتص ゅايガلゅف ) 

 ゅ . ュلسيヲتصレع やلガايゅ من بれやケヲヤ كケヲヤيや ギلصキヲيュヲ أヱ بヱゲميや ギلヲらتゅسيュヲ أヱ فケヲヤيや ギلム مゅتحت やلحやゲヨء

/サ ؟るيヤガلや جهヱ ヴヤع ًゅمゅヨت るيキヲヨقط عゅلسや ネゅإشعや るمゴح ラヲムت ラأ ヲء هゅعヲヤتيب لゲل تツأف ラや 

/サ ؟ るنيやヲاسطや ゅايガلや ヴヤع れطياわمس ヵコやヲわل مムش ヴヤع ゅايガلや لツヘت 

/ァ .ケゅسムإنやヱ サゅムأنعや عن るイتゅレلや るأشعや في りケゅسガلや يلヤقわل 

 )ネゅاشعや ゲヨم メヲヅ( るيヤガヤي لヤخやギلや チゲلعや ケゅيわخや ラやヴヤعヱ ネゅلإشع ァクヲヨانや るسيゅحس ヴヤع ギヨわف يع るقキ صل
يれやク ゅ ( بゅإضゅفや るلヴ تヲفゲ خا(や れやク1cmلطUV-Vis))  メヲمレطقわي やلや , コゅヰイكや ゲんلガايや ゅلヨسわعるヤヨ في 

ل やヱلسやヲئل (. ヱيラヲム لガヤايや ゅلわي تسュギガわ لやケギسや るلヨحゅلي10cmأや ヱقصゲ( やلヴ ) や0.1cmاメやヲヅ تゥヱやゲわ بين )
 るطقレفي مや تحتゅء مやゲヨلح( أقل من ネゅإشعゲヨم メヲヅ1 りギعヱ れやゲわヨيわレس りギبين ع ゥヱやゲわفي حين ت )مヤفي أمケゅわم

 やケギسや るلキやヲヨ في やلحゅلや るلغコゅيや.るلガايや ゅلガヨصصる ل

 
や ゅيف خايヌレب تイء.)يゅレわأإعヱ ュやギガわإسや るيقゲヅ ヴヤع ケヲمن بين أم ソゅصわإمや れゅسゅقي るقキ ギわヨتعヱヲヨل انらق ァク

 コヲイا ي ゅヨك,ュやギガわاسや ギبعヱ.)بヰヤلや ベヲف ヱين أガسわلゅب ゅتゅわب ゅヰヘらヘイت 

 れゅفゅゼムヨلやDetectors  

ヱيわم クلك  ,هヲ جゴء やلや コゅヰイلヵグ بقيس شや りギإشعや ネゅلسゅقط عヤيه بعギ نロクゅヘ من ヱعゅء やانや ァクヲヨلゅゼムヨف 
や ヱ サゅلقيأمن خاや メمわصや ソゅلゅゼムヨف لطゅقや るلヲヘتヲنや れゅلسゅقطる عヤيه ヱتحヲيや ゅヰヤلヴ كヨيる قゅبるヤ لわヤحسس 

)りケゅشや( :لんم 

1. .るفيやゲغヲتヲف るيحヘص ギيヲتس 
2. .りケやゲلحや るجケキ في ゲتغيي 
 ゅヅقる كゲヰبゅئيる )تيケゅ كゲヰبゅئي(. .3
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 キヱキゲم ラヲムي るんيギلحや れゅفゅゼムヨلや مヌمع(Output قيサゅ أヱ مأشケゅتや ゅヰلゲヰムبゅئيる في آخや ゲأمゲ تゼغيل  (
 مسイل.

 ヱلムي يや ラヲムلゅゼムヨف جيやギً يイب تヲفや ゲلわヨطや れゅらヤآتيる فيه:

1.  りケゅإشや سبゅレわت ラبه.أ るمギصطヨلや るعيゅإشعや るقゅلطや مع ًゅيキゲヅ هレم るイتゅレلや 
2. ,るعيゅإشعや りケギقヤل るゃヅやヲلや れゅيヲわسヨلや ف عنゼムلや るبغي るليゅع るسيゅحس やク ラヲムي ラأ 
3. .るجيヲヨلや メやヲヅأや سع منやヱ ンギم ヴヤه عわبゅイわإس ラヲムت ラأ 
 ثゅらتيる عゅليコヱ るمن أسゅイわبる سゲيع. .4
5. .るلヲヰبس ゅヰヨيガツن تムヨي るئيゅبゲヰムلや تهケゅشや 
ا )تحゐギ هや ログلヲツضゅء بسらب تيや ケゅإドاや ュ (noise level)له مسンヲわ ضヲضゅء  .6 ゅيらئ نسヅやヱ ヱ

 نわيや るイلわأثيや れやゲلゲヰムبゅئيや るلりケヱゅイヨ لゅゼムヨヤف(.

るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅم れゅفゅゼムم : 

 メキゅらわヨلや ゲأثيわلや ヴヤء عやゲヨلحや تحتゅم ゆゲق ヴわحヱ るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅم ネゅشعや れゅفゅゼムل مヨع ギレわيس
شعネゅ مع やلسطح やلヘعメゅ لゅゼムヨヤف ، クや تヤわヨك فヲتヲنれゅ هや ログأشعゅヅ るقる كゅفيる أنや ァゅわلヱゲわムنれゅ عギレ إصطやギمゅヰ لإ

ً やコやحや るألヱゲわムنれゅ ضヨن  ゅツيや ゅヰصゅصわمや بらيس ギق ゅヨك . ネゅلإشع るسゅلحسや キやヲヨلや من ネやヲبأن るヤمゅمع ゥヲبسط
わヤك .れصاヲヨلや ロゅらشや في بعض るヤصヲم ュゴح ヴلや るヤصヲヨلや ゲغي ュゴلحや سب معゅレわت るئيゅبゲヰك るقゅヅ ギلヲين تわيヤヨلعや ゅ

 るئيヲضヱゲヰムلや れゅفゅゼムヨلゅب れゅفゅゼムヨلや ログه ヴعギت . るصわヨヨلや れゅنヲتヲヘヤل るعيゅإشعや りケギلقや(Photoelectric 
detectors). 

1.  るئيヲツلや بيبゅانやPhototubes 

ゅم るطقレفي م メゅヨعわلاس ゴتケやヲムلや من りグفゅレب キヱゴم( パゲヘجي مゅجコ ئي من غافヲツلや ゆヲらانや ラヲムわي ヲヘلや ベ
طヤي عりケゅら عن نصف やسطやヲنヲヅ るليる م やلゅムثキヲ)مصعギ(,ヱآنキヲ)مらヰط( ヱكゅثやキヲلヘレらسイيる يحヵヲわ في やキخヤه 

( れゅنヱゲわムالや ラやギقヘل ゲيらميل ك れやク りキゅヨب ゲقعヨلや ゅヰسطحるゃヅやヱ شغل るلやキ ゅヰلレع)ゅطヤل ゅヰضゲتع ギاや るق, るعيゅشع ゅمや
.キヲآنや ムلや من るんعらレヨلや れゅنヱゲわムالや عヨج ヴヤل عヨلغاف يعや خلやキ ゴكゲヨわي ヵゴヤك فヤعن س りケゅらفع キヲثゅب بらس

مゴヰイ  (عや ギレلقطらين بやヲسطや90v)るاشعネゅ ,كやヱ ゅヨنه يラヲム عギレ جギヰ مヲجب يムレヨه من تسヤيط جギヰ يقゆゲ من 
. りケギق 
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 ゆ ケギيقヱ やギيل جヤئي قヲツلや ゆヲらانや في キヲجヲヨلや ケゅيわلや ラأA(11-10( يわلや やグيم هガツم تわه.حيث يヤيイتسヱ ケゅ 

  ヴヨيس れゅفゅゼムヨلや من ネヲレلや やグحب هゅيل يصゃض ケゅلك تيゅレهヱュاドاや ケゅتي )Dark current) イيわن る
 ヱإケتネゅヘ لゅムثややキヲإنらعや ゐゅلعやヲゼئي لالヱゲわムنれゅ من سطح やلゅムثヱ キヲيキやキゴ هや やグلわيケゅ مع キコやيキゅ مسゅحる سطح 

ゲわムالや キギع キやキゴف يヲئي سヲツلやや ゆヲらانや يらبين قط ギヰイلや ベゲف キやキゴي ゅمギレعヱ .りケやゲلحや るجケキや れゅنヱ るヤصやヲل
ヰイلや ベゲف ラや . ケやゲقわاسや るلゅح ヴلや تصل ラや ヴلや キヲانや ヴلや ヴヨيس るقطレلや ログه ギレع ギギヰج ベゲヘب 

ネゅらاشや) Saturation voltage( ツلや ゐゅعらانや れゅنヱゲわムلや ゅヰع فيヨイわي تわلや るقطレلや لんヨي ヲهヱ りءゅヘムئي بヲ
100%. 

 サ/مゅهي やلや キやヲヨلわي تسュギガわ لطاء やلゅムثキヲ في やأنゅبيب やلヲツئيる؟

لレヨطقる  هらヅ ゅقやゅلヲツئيヱ るيわم إخわيァケゅ/ تسュギガレ أنネやヲ مるヘヤわガ من やلヅや キやヲヨاء やلゅムثキヲ في عや ュヲヨأنゅبيب 
 やإشعや ネゅلわي يسレعヨل فيや ゅヰأنや ゆヲらلヲツئي. يわألف やلらعض مゅヰレ من:

1. .るツヘلや ギكسيヱأ ヱ るبيやゲわلや るيヲヤلقや ヱأ るيヲヤلقや ゲصゅレلعや ギسيゅمن أك ゲんأك ヱأ ギحやヱ 
 أSb3Cs ヱيحヵヲわ عヴヤ مキやヲ شらه مヲصるヤ كゅلطらقや れゅلゲقيقや るلゅゼئعや るإسや ュやギガわلヲムヨنる من  .2

bCsS2K ヱأNa2KSb るツف るبعゅわわم りケヲبص ゅヰيヤسب عゲわم ヱأ ュ-ينイكسヱأ-.ュヲيゴسي 

-0.2)أnm   ヵ(1200-200)إラ مや ンギأや メやヲヅلヲヨجيや るلヵグ تわحسسه やأنゅبيب やلヲツءيる يゥヱやゲわ بين 
1.2)たm. 

2. るヘعゅツヨلや るئيヲツلや بيبゅانやThe Photomultiplier Tubes  

ゅレ りتج ヱشわギيや ケゅلヱلムن )やلゅツヨعるヘ( تヨわيゴ بゅツヨعゅヰわヘ لヤتعキヲ هや ログانゅبيب やلや ヴانゅبيب やلヲツئيる نヘس やلعヨل 
イيل ムヨن تعيحسゅسيヱ ゅヰわيわم تガツيم やلわيケゅ فيه بゅاسりキゅヘわ من ゅドهや りゲانらعや ゐゅالヱゲわムني やلゅんنヵヲ حيث 
ヱゲわنや ケゲ れゅلやムالヱゲわムنや れゅلわヨحりケゲ من やلゅムثキヲ بわأثيや ゲلや メゅイヨلゲヰムبゅئي حيث تわムسب ゅヅقヱ るبゅلゅわلي تわح

 ヱ ゲتケゲムわ هや ログلعヤヨيる عりギ مれやゲ .جギيりギ من سطح آخ
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キヲレيやギلや ئي بأسمヲツلや عفゅツヨلや في れゅنヱゲわムالや عثらئح لゅヘمن ص るيحヘف كل صゲتعDynode) ムتヱ ) ラヲ

(ゆ بقهゅعن س ギيゴئي يゅبゲヰك ギヰج ギレع ゅヰレم りギحやヱ 90كلvبヱ يヤاصや ラヲتヲヘヤيم لガツت ゐギحيث يح ) تسع ギع
 ケやギقヨم بガツわي ギحやヲلや ラヲتヲヘلや ラحل فأやゲ610مヴلや710れゅفゅゼムヨلや من ネヲレلや やグه ュギガわيسヱ ,ゲيらمや  チゲلغ

. るيケやゲقわإسや ュギمن ع るليゅع るجケキ ゲヰヌت ゅヰسه فإنムبعヱ るゃヅやヲلや れゅعゅاشعや サゅقي 

 

3.  りゴجゅلحや るقらلطや るيヤخ ヱأ るئيゅわلヲヘلや るئيヲツلや るيヤガلや 

  Layer cell سPhotovoltaic cell (or) Barrier  
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 ネゅإشعや サゅقيヱ فゼムل るيヤガلや ログه ュギガわتسるئيゲヨلや るطقレヨلや لطفيや ギレع るبゅイわإس ヴヤأع ヵギらتヱ .ヲヨلや メヲ جي
350nm  ヴصل إلわجي لヲヨلや メヲلطや りキゅيコ مع るبゅイわإسや ログض هヘガレتヱ ،ا ゅらيゲل %10تقや るヨلقيや من ヴヨヌع

らقる من ヱヅتラヲムわ من قطب سゅنギ من やلحギيギ أや ヱلレحサゅ يゲسب فヲقه  .  750nmتقゲيゅらا عや ギレلطや メヲلヲヨجي 
لヲわصيل جيや ギ سヤيレيュヲ أヱや ヱكسيや ギلレحゅسコヲ ثم تغطヴ هや ログلطらقる بヤヘم ケقيق من فゴヤمりキゅ شらه مヲصるヤ مんل やل

や ログه ヅゅتحヱ れゅنヱゲわムمع لالゅقطب ج ラヲムي ヵグلやヱ ソゅصゲلや ヱهب أグلや ヱأ るツヘلや لんم るئيゅبゲヰムヤل るيヤガبل るقらط
 ゅヰبأن るيヤガلや ログه ゴيヨわت ゅヰيヤع るヌفゅحヨヤلك لクヱ るيムيわباس りキゅمن م るقらヅ ゅヰتحيط ァゅجゴلや من: 

 سュギガわ هや ログلヤガيる لゼムف ヱقيや サゅإشعネゅ في やلレヨطقや るلゲヨئيる.ت .1
ا، ヱتヘガレض هや ログإسゅイわبる مع コيヱ350nm ゅتヵギら أعヴヤ إسゅイわبる عや ギレلطや メヲلヲヨجي  .2 ゅらيゲتق りキ

 ヴصل إلわجي لヲヨلや メヲلطや10レا عゅらيゲتق ヴヨヌلعや るヨلقيや من %ギ  جيヲヨلや メヲلطや750nm. 
3. ケギمص ヴلや ァゅわاتح ゅヰنや ゅヨك るレيわمヱ نヨんلや るخيصケ るئيゅبゲヰムلや るقゅطヤجي لケゅخ. 

 

 
: ゅヰيヤع ゆゅيعゅم ゅأم 

 . や ケゅلやァケゅガلわي やلヨقヱゅمや るلやギخヤيや るلるゃヅやヲ لや やグヰلネヲレ من やلガايゅ يイعゅヰヤ غيゲ مゅレسるら لعヤヨيる تガツيم .1
2.  ネゅإشعや من るゃヅやヲلや れゅيヲわسヨلや ロゅイت ゅヰわسيゅحس ュやギنعや ヴلや るفゅإض. 
3.  わヨلや りءゅإضや るيヤヨع ケやゲヨわسや ギレع ゅヰらيصي ヵグلや ءゅإعيやヲلや ケゅيわلや ل منヤيق ゅヨم るヤصや ァケゅガب りケヲص

 るيイيケギت. 
اら りヱيゅ عإجや りゴヰلわي تسヨح بクゅヘレ حゴمる عゲيるツ من やإشعネゅ نسゅكや ラや ゅヨسわعゅヨلゅヰ مقيギ عヲヨمゅ ب  .4

.りケやゲلحゅب ゅهゲتأث ヴヤع 

 Infrared Detectorمゅゼムفれゅ مゅتحت やلحやゲヨء 

:るらيゲلقや ءやゲヨلحや تحتゅم るطقレفي م るمギガわسヨلや れゅفゅゼムヨلや 

1.  :るيイسヘレらلや ベヲفゅمヱ るئيゲヨلや れゅفゅゼムم るجيヲヨلや メやヲヅأや ギレع ゅヰمやギガわسや نムヨيやりゲلقصي 
(0.75-1.20たm) . 

2.  れصاヲヨلや ゅسخاي るئيヲツلや : れゅعゅف عن إشعゼムヤل るسيゅحس れゅفゅゼムヨلや ゲんهي أكヱ
るらيゲلقや ءやゲヨلحや تحتゅم 

 (0.75-4.5たm). 
 



 

 やلわحヤيل やلムيヨيゅئي やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعや/)るلヘصل やلやゲبع                   キ.هヨسる مレعم

 

ヲヲ 

 

 るسطيヲلや ءやゲヨلحや تحتゅم るطقレفي م るمギガわسヨلや れゅفゅゼムヨلやゲلحや れゅفゅゼムヨلや( りギعيらلやヱ)るيケや: 
1. .ヵケやゲلحや ァヱキゴヨلや فゅゼムمThermocouple Detector 
2.  るيケやゲلحや るقゅلطや サゅمقي(ゲわميヲلヲらلや.)るعيゅإشعやBolometer 
3. .)ヵコゅلغや りケやゲلحや فゅゼムلي)مヲف كゅゼムمGolay Detector 
4. . ヵケやゲلحや ئيゅبゲヰムلや فゅゼムヨلやPyroelectric Detector 

 
 りケゅل ( إشイمس ヱأ( むケゅلقや: فゅゼムヨلや 

わإسやヱ ゅهゲسيヘت るゃهي ヴلや فゅゼムヨلや في りギلヲわヨلや るئيゅبゲヰムلやりケゅإشや メヲيح ヵグلや コゅヰイلや ءゴج ヲمه りキゅヘ في ゅヰレ
や ヱ مぽشゲ أゅسやク ًゅلわحヤيل، كأラ تقゲأ عヴヤ شムل قやゲءり مطヤقる أヱ إمわصソゅ أヱ نクゅヘيや.... るلخ ヱقギ يや ラヲムلヨسイل مقي

ヨك ヱأ るيツمヱ れやケゅبإش ًゅمゅقケيعطي أ ًゅئيヲض ًゅسゅي .مقيムتيゅمヲتヱل خطي أイس 
: りキゅف عゅゼムヨلや في りギلヲわヨلや りケゅإشや るイلゅم معわتヱ 

1.  れゅヨガツヨلや ュやギガわسやヱ りギعゅمس(Amplifiers )  .ギヰイلや ييسゅمقヱ ケゅيわلや りギييس شゅمقヱ 
2. . ヵギヰイلや サゅلقيや れاイمس 
 や ヱやلعムس. やacلdc  ヴإسヱ ュやギガわسゅئل ケبゅヨ لわغييや ゲإشりケゅ من  .3
 .やلゅヘわضل や ヱやلゅムわمل や ヱやلわحヲيل やلや ヴلヲヤغケゅتれゅヨ إجやゲء عヤヨيケ れゅيゅضيる عや ヴヤإشりケゅ مんل .4

:るجيクヲヨレلや يヘلطやヱ نيヲヤلや サゅلقيや りゴヰأج ヴヤع るヤんأم 
 ゅヰレムヨي りゴヰأجや ログيع هヨجヱ ، ソゅصわإمや サゅبقي るصゅガلや るيケゅイわلや りゴヰأجや من ギيギلعや ゲفヲわيやヨتع ラポゅل أم 

1.  りキゲヘレヨلや るمゴلحや ュゅヌレب(Single سbeam). 
2.  るجヱキゴヨلや るمゴلحや ュゅヌレب(Double س beam)  في ゅヰقヲヘت ゅヰنや غي ヴلヱأや من ギأعق ラヲムي تわلやヱや.るقギل 

 
:るجيクヲヨレلや るئيヲツلや نيヲヤلや サゅلقيや りゴヰجや Filter Photometers Colorimeters 

りゴヰجや りキゲヘレヨلや るمゴلحや れやク نيヲヤلや サゅلقيやSingle beam Colorimeters (Photometers) 

やلムレわسわن(ヱعギسる تヲفゲ مや ケヱゲشعる مコやヲわيや るلヨصヱ ケギحゅجゴ مわحポゲ يや ラヲムわلコゅヰイ من مصや ケギشعネゅ )خヲيط 
 るئيゅわلヲف るيヤخヱ يبグヨلや ヱأ ァクヲヨانや ءやヲわء احゅعヱヱ شحゲヨلや メخا ケゅヨلや ネゅاشعや るيヨم في كムحわلや ヴヤل عヨيع
 るئيゅわلヲヘلや るئيヲツلや るيヤガلや طらتゲتヱ ゅヰليや صلやヲلや ネゅاشعや りギته مع شギسب شゅレわت ゅئيゅبゲヰك やケゅتي ギلヲف(تゅゼムم(

 ヨقيサゅ مゅيヵヱゲム)مゅيヱゲムميゲわ(بゅんヨبる مسイل يわحسس بヨقや ケやギلわيや ケゅلヲわヨلヱ ギيラヲム تケギجه بين やلصやヱ ゲヘلゅヨئる.ب
 コゅヰج  るمゴلحや りキゲヘレヨلや りゴヰأجや ヴヤع るئعゅゼلや るヤんأمや منEel-Colorimeter  コゅヰجヱUnicam 

Colorimeter . 

 
 りキゲヘレم るمゴح ヱク نيヲل サゅقي コゅヰイضيحي لヲطط تガم 
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ヲン 

 

 
 ログه ゴيヨわتるヅゅسらلゅب りゴヰاجや 

 مヰم سららه: عيبやا やنゅヰ تعゅني من 
1.  ゲتغي ヱأ ゥゅらصヨلや りケやゲح るجケキ ゲمع تغي ゲغيわي ヵグلや ネゅاشعや ケギمص りギش ゲغيわب ゅヰءتやゲق ゲتغيやわلヲヘل. るي 
2. . ゅآني ュギガわسヨلや يبグヨلや مع るنケゅقヨلや るنيゅムمや ゲفヲت ュギبع ゅツيや ゆゅيعヱ 

 
るجヱキゴヨلや るمゴلحや れやヱク るئيヲツلや نيヲヤلや サゅلقيや りゴヰجや:beam Colorimeters -Double

(Photometers) 
ヵコやヲ يわألف من مصケギ لإشعネゅ هヲ خヲيط やلムレわسわن やلヲهや ァゅلヵグ تレعムس やشعわه بやヲسطる عゅكس やلヴ عギسる ت

ヲلゅわئيる فヲئيる تعヨل عヴヤ فصل هや ログاشعや るلヴ حゴمわين , تや ゲヨحやギهゅヨ خاメ خヤيや るانヱ ァクヲヨمن ثم やلヴ خヤيる ض
ضヲئيる  خヤيる طる مゲآり مわحゲكや るلヴ)مゅゼムف( تسヴヨ بゅلヤガيや るلヲツئيや るلعゅمや , るヤمや ゅلحゴمや るاخンゲ فヲわجه بやヲس

 ロケヱゲم ギبع るيسゅقヨلや るئيヲツلや るيヤガلゅب ヴヨتسヱ ヴلヱاや ヴلや るヰبゅゼم )ゲخや فゅゼムم( ンゲخや るئيゅわلヲن خامف るيヤخ メ
Klettمن やأمや るヤんلゅゼئعる عや ヴヤأجや りゴヰلヱキゴヨجや るلحゴمる جや コゅヰلグヨيب .  -Summerson . 

 

  

 

ゲヰبゅئيる كやئや ラやキ りゲلわيや ケゅلゅレتج من やلヤガيや るلヲツئيや るلعゅمるヤ يقラケゅ بグلك やلصケキゅ عن やلヤガيや るلヨقゅيسる عن ゲヅيق 
. チゲلغや やグヰل るヨヨمص 

 ヱキゴجるمガطط تヲضيحي لコゅヰイ قيサゅ لヲني ヱク حゴمる م
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:ゅヰتやゴيヨم-  
1. . ゅيらن نسヨんلや るخيصケヱ るレيわمヱ るبسيط れやヱキや ゲらわتع 
2.  . るمやキاや るヤヰس ゅヰヤعイجي يヲヨلや メヲطヤل れやゲسيطヨك れゅشحゲヨヤل ゅヰمやギガわسや ラや ゅヨك 
3.  . るيقゲطヤل るヨヰم ゲغي るقギلや ラヲムت ゅمギレيل عヤحわلや チやゲاغ ゅヰمやギガわسや نムヨلك يグكヱ 
4.  るلعاقや سمケ من ثمヱ ゴكيやゲわلや るمヲヤليل معゅمح ソゅصわمや りءやゲق りゴヰاجや ログه るسطやヲن بムヨيヱやنゅيらبين ل るي

 لヱゲヌفやقيم やامわصやヱ ソゅلやゲわكيヱ ゴمن ثم معゲفる تゲكيや ゴلや りキゅヨلヲヰイヨلる من نヘس やلヱ ネヲレتحت نヘس 
るيらيゲイわلや . 

 
  や                Spectrophotometersجや りゴヰلقيや サゅلطيヘي

ヅゅレق مゅヰ في تヲفや ゲلヨصや ケキゅلケゅイわيや るعやキやギً كらيりゲ مヲレわعる من やجや りゴヰلقيや サゅلطيヘي やلわي يムヨن やسやギガわم
 り مゅゼبラやるヰ مヲムنれゅ هや ログاجや ベ ゴヰلヘレらسイيヱ るمゅتحت やلحやゲヨء تゅらわين في キقヱ ゅヰわثやヲ.ゅヰレヨلゲヨئيヱ るمゅف

ゅ ヴヤسيる عやا やنゅヰ تسや ュギガわنや るヨヌلやヲヨشيや ヱや ゲلヨحれやコゴ كヨسيطや  れやゲسلヲムヨنや れゅجや りゴヰلقيや サゅلヲヤني ,
. りケヲطわيل مイئل تسゅسヱ ゅヰレم ケヲطわヨヤلヱ جيヲヨلや メヲلطや 

:ゅヰفي ュギガわي تسわلや るيヘلطيや قヅゅレヨلや ヴلや ゅعらعين تヲن ヴلや تقسمヱ- 
a- るيイسヘレらلや ベヲفゅم ヱأ るئيゲヨلや قヅゅレヨヤي لヘلطيや サゅلقيや りゴヰجや .りキゲヘレヨلや るمゴلحや れやク 
b-  .るجヱキゴم るمゴح ヱク るيイسヘレらلや ベヲفゅمヱ るئيゲヨلや るطقレヨلや في ュギガわي يسヘلطيや サゅلقيや りゴヰجや 

a):りキゲヘレヨلや るمゴلحや れやク るيイسヘレらلや ベヲفゅم ヱأ るئيゲヨلや قヅゅレヨヤي لヘلطيや サゅلقيや りゴヰجや ) 

ن لネヲレ م,يعヨل هや やグفي هや やグلネヲレ يヲجギ مやヱ ゲヨحギ لإشعネゅ يギらأ من مصヱ ケギيヰわレي بゅلゅゼムヨف ثم やلヨسイل 
.ネゅاشعや ケギفي مص ケやゲقわسや بヤطわيヱ ゅيヱギت يらんجي يヲم メヲヅ ギレع りゴヰاجや 

 
 

:ゅヨه るئعゅゼلや るヤんامや منヱ 
1. るئيゲヨلや るطقレヨヤح لヤيص ヵグلや مبヲلヱ スヲب コゅヰج や )نわسムレت ゥゅらمص( ネゅلإشع ケギألف من مصわي , ヵグل

ヲヅاや ヴلや るقゲヘわم ァゲガわيق لゲヘわلや コゴمح ヴヤع メヲخギلや شقヱ, るヰجヲم るسギع メه من خاわشعや تسقط メや
 ァヱゲガلや شق メخا りキギحヨلや るجيヲヨلや メやヲلطや れやク るاشعや ゲヨت . るبヲヤطヨلや るヘヤわガヨلや るجيヲヨلやسقط لわع ヴヤ

レلや ネゅعゼلや يسقط やゲخيやヱ ァクヲヨانや ءゅعヱ ئيヲツلや ゆヲらانや فゅゼムヨلや ヴヤع ァクヲヨانや メخا グفゅヱ ヵグلやي ュヲق
.)ゲわمي(サゅقيヨلや ヴلや سلゲي ケゅتي ヴلや るئيヲツلや るقゅلطや يلヲحわب ロケヱギب 
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ヲヵ 

 

 
 

2.  ヲي ヵキ ラゅヨムف بゅمب , 2-مطيヲلヱ スヲف بゅسه عن مطيゅسや ف فيヤわガم   20-فا يヨنه مصや ンヲس
るيイسヘレらلや ベヲفゅمヱ るئيゲヨلや るطقレヨلや في ュやギガわه لاسギحや ネゅشعや ヵケギمص ヴヤئه عヲわلك احクヱ ,مص ゅヨ ゥゅら

 や るلゲヨئيレヨヤるطقلやلギيゲわيや ヱや( ュヲلヰيヱケギجين( مائم لレヨطقる مゅفや ベヲلヘレらسイيヱ , るثゅنيゅヨヰ مصや ゥゅらلムレわسわن 
ヤلح لゅلصや ュやギガわسや م فيムحわلや نムヨفين يゅゼムم キヲجヱ عهらわي ゅヨمヱ . るレعيヨلや るطقレヨلや ل فيヨع ゴヰイهي やグ

イسヘレらلや ベヲفゅمヱ るئيゲヨلや يわطقレفي م ュやギガわبل لاسゅه قヤعイت ゴتケやヲムلや من れゅيゲصらف بゅطيヨلやك, るي ラや ゅヨ
( るヤطيわمس ゅبع خايケや عن りケゅらفيه ع ァクヲヨانや るيヤقسم خ ラヲムف يゅطيヨلや やグ1هb=1cmや نムヨي ) م فيムحわل

. チゲلغや やグヰل ポゲحわمل مゅح るسطやヲب ゅヰضعヱ  
 

 
 
 

 
: りキゲヘレヨلや るمゴلحや れやク يヘلطيや サゅلقيや りゴヰجや むヱゅمس- 

1. ゲتغي ゅنキケや ゅヨヤك ロギحヲب( لヤガلや( يبグヨلや メゅヨعわسゅبヱ コゅヰイヤل るيسゅمق るيヤヨع ヴلや ァゅわتح ゅヰنや ヲلطや جيヲヨلや メ. 

 20-لヨطيゅف بヱ スヲلヲمبمガطط تヲضيحي 

 2-لヨطيゅف بヵキ ラゅヨム يヲ تصヨيممガطط 
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صケギ منわيるイ تグبゆグ كラや ゅヨ حسゅسيや るلゅゼムヨف تわغيゲ بわغيケキ ゲجや るلحりケやゲ أヱ تغيゲ في مصや ケギلヲツء  .2
 やلقや りヲلゲヰムبゅئيや るلゲئيسي.

 るئيゲヨلや قヅゅレヨل るجヱキゴヨلや るمゴلحや れやク るيヘلطيや サゅلقيや りゴヰجやس ゲヨلحや تحتゅمヱ るيイسヘレらلや ベヲء فや 
: ソゅصわإمや るيヤخ ヴヤع ゅهケヱゲل مらين قヨقس ヴلや ネゅاشعや るمゴيق حゲヘم تわي りゴヰاجや ログفي ه-  

:メヱاや بヤガلや ヱや( يبグヨلや ソゅصわمや るيヤخ メخا ゲヨي. ) 
ヱنيゅんلやヤمن ك りグفゅレلや るاشعや るنケゅم مقわفحصه ثم ت キやゲヨلや メヲヤحヨلや ソゅصわمや るيヤخ メخا ゲヨي :ガلや ゅわمや ينわيヤ ゅ

. りギحやヲلや るنيゅんلや メخا れやゲم りギلعヱ るبヱゅレわم ヱや りゲヨわمس りケヲبص 
:ゅヰレسゅمح- ヰلاج るらحゅصヨلや むヱゅسヨلや コヱゅイت るنيゅムمや يレبقين تعゅلسや عينゅلاشع るآني るنケゅقヨلや れやク りゴや るمゴلح

  やلやヱ りキゲヘレヨلるヤんヨわヨ في やلわقや れゅらヤلحゅصるヤ في شりギ مصや ケギاشعやヱ ネゅسゅイわبや るلゅゼムヨف.

 
わي ゅهギبعヱ るيヤمن كل خ グفゅレلや ネゅاشعや りギسب مع شゅレわف يゅゼムヨلや ヴヤقط عゅلسや ネゅاشعや りギش ラやيイل م تس

ヨلや ヴヤع ァクヲヨانや るيヤخヱ يبグヨلや るيヤمن عن خ るイتゅレلや るئيゅبゲヰムلや りケゅاشや بين るらسレلやل )بイس ァケギわبق مゅطわ
 ヴلやT%) ゲشぽヨلや ラفأ るيヱゅسわين مわيヤガلや يわヤمن ك りケキゅلصや るعيゅإشعや るقゅلطや ラヲムت ゅمギレن يعطيل( ,فع  るيや

や ゐヱギب حらبس ゅヨヰافわخや るلゅفي ح ゅمや , ゲヘصヤل ヵヱゅتج مسゅレلや ギヰイلや ベゲف ラや ヴヤع るالキ りケゅشや ソゅصわي فم
 ゅيムتيゅمヲتヱや لイصل يسゅلحや ギヰイلや ベゲف ラفأ ァクヲヨレلや るيヤخるヨءته قيやゲق キギيح ヵグلや لイسヨلや ヴヤع (A や ) ヱ

T%). ) 
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 :るヨヰم るヌماحるجヱキゴヨلや るمゴلحや ネヲء هي من نやゲヨلحや تحتゅييف مゅيع مطヨج ラ؟؟؟؟ إ 

 /ァ مع ネゅأشعや ケギمص りギفي ش ゲغيわلや عن るイتゅレلや ءゅأخطや ヴヤب عヤغわلや نムヨيم يヨصわلや やグヰلمأنه بや ケヱゲ منゴ
 るヨقي サゅعه من خطأ في قيらわي ゅمヱ るゃヅやヲلや هわقゅヅ بらبسるيクゅヘレلや (ₒI/tI( . 

/サ؟ ラヲヤلや ギحヲل مらء قやゲヨلحや تحتゅم るطقレفي م ァクヲヨانや ヱأ ソゅصわامや ゅضع خايヲت やクゅヨل 

/ァ わي تわلや りキケゅゼلや るاشعや مヌمع るلやコبإ ュヲء تقやゲヨلحや تحتゅف مゅفي مطي ラヲヤلや ギحヲم ラلك أクヱلヲفي ギ  るيヤخ
 やانァクヲヨ أや ヱلゲヨجع.

/サ ؟ るيイسヘレらلや ベヲفゅمヱ るئيゲヨلや りゴヰجや في ラヲヤلや ギحヲم ギبع りキゅع ソゅصわامや ゅضع خايヲت 

/ァ ギين قグلや ألقわلやヱ ئيゅيヨكيヲتヲヘلや كムヘわلや メゅヨわحや يلヤقわلك لクヱأش るجيヲヨلや メやヲヅاや ゅヨヰららتس ゅم るعや ベヲヘل
るيイسヘレらلや . 

 

مطياف クو حزمة 
مزدوجة يستギガم 

في منطقتي 
 ベالمرئية ومافو

 .البنفسجية

مطياف クو 
حزمة مزدوجة 

يستギガم في 
منطقة ماتحت 

 الحمراء.
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 るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅين مわطقレヨلや るفيゅفي مطي ソゅصわامや れゅسゅقي れゅيقらتط 

The Application of Absorption Measurements in Ultraviolet and 
Visible Spectroscopy 

サ/ ゅيヲس るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅين مわطقレヨلや るسやケキ ヴلやケゅ؟يص 
サ/ئゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅين مわطقレヨلや نヨل ضヨعヤل ًゅらلゅغ るイわレヨلや るيケゅイわلや りゴヰأجや مヨ؟ تصるي 
ァ/ゅムわلや れゅنヱゲわムلや りケゅثや ヴヤعゅヰتやク りケギلقや ゅヰين لわطقレヨلや تينゅه れゅعゅشعや るقゅヅ ラلك أクヱفي ぽف  れやケグلや

. れゅゃيゴイلやヱ 
  ゲわميヲنゅレلや れやギحヲين بわطقレヨلや تينゅجي في هヲヨلや メヲلطや عن ゲيらعわلや مわي(nm) حヲبヱ ًゅらلゅغ れやギ

 ュヱゲわسムإنや(Aº)   ًゅنゅأحي 
 -تんヨわل إشعゅعれゅ مゅفや ベヲلヘレらسイيる بレヨطقわين:

 1- ( ゴتケやヲムلや るطقレヨب ヴヨتسゅم ヱأ るらيゲلقや200- 380nm). 

2-  ゅنゅحيや ヴヨتسヱ りギعيらلやるيイسヘレらلや ベヲفゅم パやゲف るطقレヨب (Vacuum UV) (100-200nm), 

サ/ヴヨبين  تس るيイسヘレらلや ベヲفゅم るطقレم(200-100nm) ؟るغゲヘヨلや ヱأ りギعيらلゅب 

 ァ/ や )れやグلゅين بイكسヱاや( ヵヲイلや ءやヲヰلや من ネゅاشعや لكゅيغ مسゲヘب تヤطわي ゅヰل بヨلعや ラأヨي ヵグص لわ
レع やلسヤيゅム لص( ラヱキヱ هや やグلゲقم ヱكグلك يわطヤب やسュやギガわ نネヲ خソゅ من 200nmعや ギレلطや メヲلヲヨجي )

. コゅヰイلや れゅيゲبصヱ ソゅصわامや るعيヱや 

サ/るらيゲلقや るيイسヘレらلや ベヲفゅمヱ るئيゲヨلや يわطقレل في مヨعヤل るئعゅゼلや るيケゅイわلや りゴヰأجや عレ؟فقط تص 

ァ/ لヨلعや ラبين أ るغゲヘヨلや ヱأ りギعيらلや るيイسヘレらلや ベヲفゅم るطقレفي م(200-100nm) ゲヘب تヤطわيغ ي
( 200nmمسゅلك やاشعネゅ من やلやヲヰء やلヵヲイ )やاヱكسイين بゅلれやグ( やلヵグ يわヨص عや ギレلطや メヲلヲヨجي )

ゅيゲبصヱ ソゅصわامや るعيヱや عレلص ゅムيヤلسや من ソゅخ ネヲن ュやギガわسや بヤطわلك يグكヱ قمゲلや やグه ラヱキヱ れ
. コゅヰイلや 

يる لヘレらسやイشعゅعれゅ مゅفや ベヲيヲجや ギلعギيギ من やلわقレيや れゅلわحヤيヤيや るلわي يゲتゴム عゅヰヤヨ عヴヤ صるヘ تやギخل 
:ゅهコゲي أبわلや ، りキゅヨلや مع るئيゲヨلやヱ 

1. . ヵケグلや ソゅصわإمや 
2. .ヵケグلや ゐゅعらإنや 
 やヱلقيや サゅلヲツئي لヰヤب . .3
 や ヱإنらعや ゐゅلらاコمي. .4
 やإمわصや ソゅلゴイيゃي . .5
6. .)るيゃيゴイلや りゲヘسヘلやヱ ケヲヤヘわلや( يゃيゴイلや ゐゅعらإنや 

 طやゲئقبゅسュやギガわ مطيゅف مائم ب يعゲら عن نゅわئج やケキسや るمわصソゅ مりキゅ معيるレ ضヨن هゅتين やلレヨطقわين
.)ソゅصわإمや يفヅ( ًゅعヲشي ゅهゲんمن أك りギيギع 
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ソゅصわامや يفヅ ヲه や るقゅلطや قص فيレلや بلゅمق )キキゲわلや ヱجي )أヲヨلや メヲلطや بين るعاقヤسم لケعゅاشع るي
ソゅصわمや(A るيクゅヘレヤل るيヲゃヨلや るらسレلや ヱأT%صゅصわامや مわيケゅغヲلヱ جيヲヨلや メヲلطや سم بينケ ヱأ) るي
 るيケاヲヨلやlogE  るيケاヲヨلや るصيゅصわامや ヱأE.) 

 

 ネゅلإشع るصゅヨلや ئلゅصヘلやAbsorbing Species 

M+hν= M* 

M*=M+Heat 

サ/لや ميعゅイヨلや يصガゼわل るヨヰم るヤسيヱ るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅي مわطقレم ソゅصわمや يفヅ ゲらわيعるلゅعヘ 
 في やلゴイيるゃ؟

ァ/  るصゅヨلや るゃيゴイلや في ゲصべわلや れゅنヱゲわムلや りケゅب في إثらسわي ソゅصわإمや ラأゅわلゅبヱ ネゅنلإشعムヨبط  لي يケ
 . やأや メやヲヅلヲヨجيる لقヨم やإمわصソゅ مع أنや ネやヲأやヱصや ゲلヲヨجりキヲ في やلヘصゅئل

キやヲヨ يعや ギヨわمわصや ソゅلطゅقや るإشعゅعيる في مレطقわي مゅفや ベヲلヘレらسイيやヱ るلゲヨئيる من قらل فصゅئل やل
れゅنヲيや ヱأ れゅゃيゴج( ゅヰفي りキヲجヲヨلや れゅنヱゲわاكや تيبゲتヱ キギع ヴヤع るيヲツلاعやヱ るيヲツلعやحيث ) ل يحص

ن محيث يわレج عレه やنわقや メゅلヱゲわムني  (Selective) Absorptionمゅ يسヴヨ بゅامわصや ソゅانゅガわبي 
.りケゅاثや れゅيヲわمس ヴلや キヲヨヰلや れゅيヲわمس 

: るنيヱゲわムالや れاゅقわانや من ネやヲنや るلك ثاثゅレه- 

1-  れゅنヱゲわムلや れاゅقわنやδ  ヱπ  ヱn. 
2-  れゅنヱゲわムلや れاゅقわنやd  ヱf . 
 やلヨعقや.れやギنわقや メゅلゼحるレ في  -3

 れゅنヱゲわムلや ヴヤع るيヱゅلحや ئلゅصヘلやδ   ヱπ  ヱn  

 れゅنヲايや من ギيギلعや لكグكヱ るيヲツلعや れゅنヲايやヱ れゅゃيゴイلやヱ れゅنヲايや كل ネヲレلや やグل هんヨيやらلゅلس る
. るيヲツلاعや 

 -や ラやالヱゲわムنや れゅلヨعレيる بゅامわصソゅ هي :
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A-  ゅヨムس ネヲمن ن ゲصやヱや ラヲムي تわلや れゅنヱゲわムالや(Sigma) δ ヨهゅسわلや ゅヨムس りゲآص ラヲムわت るي
 يヨわيヱゴبين ケクتين نわيるイ تاحم ケヱやبゅわاهケ ゅヨآسゅ بゲآサ بムゼل يقヤل やلゅレわفゲ بين نやヲتين 

حゅلや( りゲδ)  るاケヱبيや メゅわلべわصや ゲلゴイيゃي بロゲドゅレわ حや メヲلヨحや ケヲلヵグ يゲبط やلケグتين ヱتんヨل やآص
بيメゅわ اケヱيる يعゲف بやゅلسラヲム في やلゴイيるゃ لムن やثや りケゅلゴイيるゃ هや ログلケヱや ヴبيゅヅ ヵク メゅわقる عゅل

 (.やδلキゅツヨ لべわヤصヱ ゲيゲمゴ له )*

 

 

 

 メゅわبيケヱやπ  
( ネヲلين من نゅわبيケヱا ヵコやヲわمن تاحم م ラヲムわت ヵゅب りゲآصや ラやP)  لヘسやヱ ヴヤعや りケク من كلや ثيやギح

في やギثي やヱعヱ ヴヤأسヘل やاحتべصゲهヱ ゅヨبグلك تんムわف やلゼحや るレالヱゲわムنيる عヴヤ هيるゃ مسヲわيين مコやヲわيين 
ゅわبيケヱや ヴلや りゲآصや ログه りケゅثや るلゅحメ ゲصべわلや نقيض(π*) るレحゼلや ネコヲわت ヴヤاعや るقゅلطや ヵク  تيやヲن メヲح

( ギل عقムゼب りゲآصや ラゅنヲムتين تケグلやNodalsلكグل ,) حسبヱ  ラي فأゃيゴイلや メゅわبيケヱاや るيゲヌل كن
. ゲصべわلや نقيض メゅわبيケヱや فقهやゲي ヵゲصべت メゅわبيケヱや 

ヵゲصべلاتやヱ ヵゲصべわلや ゅヨムس メゅわبيケヱأや 
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B-  るيゲصべلاتや れゅنヱゲわムالや n (Non bonding :) 

ゴمゲيヱ るゃيゴイلや ئي فيゅيヨيムلや ゲصべわلや في ポケゅゼي ا تわلや ぽفゅムわلや れゅنヱゲわムلや ゅヰب キヲقصヨلや ゅヰلn) يヘف )
 れゅنヱゲわムلや ギجヲت るيヲツلعや れゅゃيゴイلやn)や لんم れやケグヤل るجيケゅガلや るيケグلや れاゅわبيケヱاや جين ( فيヱゲわレل

れゅレجيヲلゅヰلや, يتゲらムلや,ينイكسヱاや, لخや ケヲヘسヘلや, 
: メゅんم-   ギيゅヰيギلゅمケヲヘلや るゃيゴイل  HCHOヱ ヵゅبヱ ゅヨムس りゲصや ヵヲيح(n) 

 

 れاゅقわانや ネやヲنや 
1- れاゅقわنや *      

 ラヱゲわムلや りケゅثや نヨツわتσ ゲصべわلや キゅツم メゅわبيケヱや ヴلや るゃيゴイلや في ゲصべわヨلや* や ソゅصわمや ギレع ネゅاشع
  ネヲمن ن りケゅاثや るلゅفي ح ゅヰبأن るゃيゴイلや صفヲت ゅهギレع, ゆヲヤطヨلや *      や .ラ レلや やグمن ه ネヲ

や るيイسヘレらلや ベヲف ゅم るطقレヨلや في りゲفヲわم るقゅلطや ログهヱ るليゅع るقゅヅ ヴلや ァゅわيح れاゅقわانやغゲヘヨل る
( ヱلn ゅヰنيる )تヤわヨك や ァやヱコやلや るヱゲわムلらゼヨعやヱ るلわي ا يやلヱケギヰكケゅبヲنや れゅلعや(- ヲツلらعيりギ(.مク メゅんلك :

 . (や125nmلヨيラゅん حيث تわヨص やاや メやヲヅلヲヨجيる )-やヱやصゲ سゅヨム فقط مんل :
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るنيヱゲわムالや るゃيゴイلや れاゅわبيケヱلا るيらسレلや るقゅلطや れゅيヲわسヨطط لガم 

サ/レらلや ベヲفゅم パやゲف るطقレفي م ラゅんلإي ゅヨع ラゅんيヨلや ロギレص عわヨي ヵグلや جيヲヨلや メヲلطや فヤわガيるيイسヘ؟ 

サ/ جيヲヨلや メヲلطや ギレع ラヲムي ラゅんيヨヤل ソゅصわمや مヌعや125nm  ل ソゅصわمや مヌعや ラفإ ラゅんإيや ゅه أم
 ؟  135nmيラヲム عや ギレلطや メヲلヲヨجي 

ァ/ りゲآصや れゅنヱゲわムلや ポケゅゼت ラゅんايや لك أنه فيクヱC-C りゲآصや ログه りヲق ラإヱ りケゅإثや في  りヲأقل من ق
  りゲآصやC-H .)メヲヅجي أヲم メヲヅ ヵأقل )أ るقゅヅ ヴلや ァゅわتح ゅヰلك فإنグل ラゅんيヨلや في 



 

 やلわحヤيل やلムيヨيゅئي やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعる(/كヤيや るلゲわبيる لヤعや ュヲヤلصゲفや るبن やلヰيんم           キ.هヨسる مレعم

 

ヶ 

 

サ/  れاゅقわعن إن るイتゅレلや れゅصゅصわإمや ラإ*     らلや ベヲفゅم るطقレفي م ً ゅقヤلن تاحظ مط るيイسヘレ
るيキゅيわإعや)るらيゲلقや( ؟ るيイسヘレらلや ベヲفゅم パやゲف るطقレفقط في م サケギتヱ 

ァ/ るقゅヅ ヴلや ァゅわيح れاゅقわانや من ネヲレلや やグه ラل أや ベヲفゅم るطقレم ゅهゲفヲات ًやギج りゲيらيكイسヘレらيわإعや る るيキゅ
 )やلقゲيるら( ヱاتヲفゲهや ゅا مレطقる مゅ فや ベヲلヘレらسイيや るلゲヘヨغる )やلらعيりギ( فقط.

2-  れاゅقわنや    * n    

 るكゲわゼم ゲغي ァやヱコや ゅヰل れやケク ヱأ りケク ヴヤع ヵヲわي تحわلや るعらゼヨلや るيヲツلعや れゅらكゲヨヤل ネヲレلや やグه ゐギيح
 るقゅلطや أقل من るقゅヅ ヴلや れاゅقわانや من ネヲレلや やグه ァゅわيح , )るيゲصべا ت れゅنヱゲわムلや( れゅنヱゲわムالや من

 メゅقわلان るمコاや *       ゅヰلやヲヅや ゥヱやゲわي تわلや れゅعゅاشعや ソゅصわمや مわبين ), ي るجيヲヨلや- 150
250nm.)  るيケاヲヨلや るصيゅصわإمや قيم ゥヱやゲわتヱ(E)  ソゅصわإمや من ネヲレلや やグفق هやゲي تわلや(1000-

3000)L/mole.cm. 

:るヌماح-  りゲآص ヴヤع ヵヲわا يحヱ ゅهゲغيヱ يتゲらكヱين أイكسヱや ヱجين أヱゲわن ヴヤع ヵヲわكب يحゲم ヵや
 メゅقわانや ゅヰيحصل ب るجヱキゴم   * n   .     *     n * れاゅقわنや -3    

イ ヴヤيる عتعギヨわ معヌم تطらيقや れゅامわصソゅ لゲヨヤكや れゅらلعヲツيる في やلレヨطقわين やلゲヨئيヱ るمゅ فや ベヲلヘレらس
るヤيヤق るقゅلط ゅヰجゅيわحや بらبس りケゅاثや من ネやヲانや ログه ゅهゲبغي るنケゅمق れاゅقわإنや من んمヱ,ログل ه  るقゅلطや

れ تわطヤب . ラやヱ هや ログانわقゅا700nm س わ(180ي تやヲヅや ゥヱやゲわلや ゅヰلヲヨجيる)تヲわفゲ في مレطقや るلطيف やل
 れاゅわبيケヱや ゲفيヲわل るعらゼم ゲغي るلゅفع るعヲヨイم キヲجヱ  るعヲヨイヨلや ログل هんم ヴヨتسヱヲفヲمヱゲムلゅب ケ

Chromophore فゲتعヱ:  るعヲヨイم るيや مع メキゅらليست في ت るعらゼم ゲغي るゃيヰم るعヲヨイم ヵや ゅヰبأن
 ンゲخやゲヰヌت  ً ゅصゅصわمやりゴيヨم るيعらヅ やク   るيイسヘレらلや ベヲف ゅم ヱأ るئيゲヨلや るطقレヨلや في. 

  やヱ C=C (nاثيヤين     ヱC=Oمゅイميع やلゲムبヲنيل    N=O-Oمゅイميع やلレيヱゲわ   -مثل :
*) 

 (butadiene    C= C -C= C -)    *  مんل مゲكب 
 メゅقわإنや ゴيヨيゅم ラإ    *  عن*n  :ヲه 

مヲجي やقصゅヅ( ゲقや るعラやヱ )ヴヤ شりギ يحゐギ ع   *  メヲヅ ギレ أや ラإمわصや ソゅلヨسらب عن  .1
 سم..( لゲわ/ مや1000 ヱ10000 メヲمわصゅصه やكヱ ゲらقيم やمわصゅصيる مヲاケيる عゅليる  تゥヱやゲわ بين )

2.  メゅقわنや في حين(*n قヱ قلや ソゅصわمや りギشヱ ) قلや るقゅヅ( メヲヅや جيヲم メヲヅ ギレع ゐギيح ) يم
 ( لゲわ / مメヲ .سم .や10  ヱ100مわصゅصيる مヲاケيるゃヅやヱ る تゥヱやゲわ بين )

** ゲخや ヴلや كبゲمعين من م ケヲفヲمヱゲك りケゅإث ュコلاや صわヨヨلや ネゅجي لإشعヲヨلや メヲلطや فヤわガي イيわن る
: ゅヰヨهや من りギيギع れやゲتأثيヱ ملやヲع- 

A)  يبグヨلや ゲتأثيSolvent Effect  
B)  るنケゅقわم るيケヲفヲمヱゲميع كゅイم キヲجヱ ゲتأثي 
C)  ュヱゲكヲكسヱاや ميعゅイم キヲجヱ ゲتأثي 

 ロゅنキمل أゅضح كل عヲف نヲسヱ 

 



 

 やلわحヤيل やلムيヨيゅئي やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعる(/كヤيや るلゲわبيる لヤعや ュヲヤلصゲفや るبن やلヰيんم           キ.هヨسる مレعم

 

Α 

 

A - يبグヨلや ゲتأثي 
ب لグヨيطらيやや るلゴيりキゅ في ق يعヨل やلグヨيب やلقطらي عヴヤ خヘض مسヲわيゅヅ れゅقや るلゴイيや るゃلやグヨبヱ るتわسらب

 :やلヨسュギガわ في
1. ソゅصわامや ロギレع ゐギيح ヵグلや جيヲヨلや メヲلطや るحやコや 

n* ゥゅيゴانゅف بゲيعゅم やグهヱ ゲقصや جيヲم メヲヅ ヴلや ベケコاや (Blue Shift 
()HYPSOCHROMIC ) 
2. ギفي حين يح るらسレلゅب ゅヨئやキ ليسヱ りキゅس عムلعや ゐ メゅقわلان(*  )  ゅيゴلや بらسわفي حيث ت りキ

 حゲヨقطらيや るلグヨيب في やنゴيゥゅ قや るヨامわصや ソゅلメヲヅ ヴ مヲجي ヱ メヲヅやهやグ مゅ يعゲف بゅانゴيや ゥゅا
Red Shift)()BATHOCHROMIC). 

  
 ゲسيヘن تムヨيヱ ゲヨاحや ゥゅيゴانや:-  メゅわبيケヱاや れゅنヱゲわムلや ラや* ムلや من るيらقط ゲんكや りキゅع れゅنヱゲわ

 メゅわبيケヱاや  れاゅわبيケヱや ヵヲتح るゃيゴج るبやクや ラゅلك فグلヱ レسي メヲحムلや لんي مらيب قطグه في مレج عわ
 メゅわبيケヱや ンヲわمس るقゅヅ ضヘخ*  るقゅヅ ضヘمن خ ゲらكや ケやギقヨب قلや قيゅلطや ベゲヘلや حらيه يصヤعヱ  キヲجヲب

ヨلゅي بらلقطや يبグヨلやゅقメヲلطや ゥやゴي ヵや( بهゅغي るلゅفي ح るنケ .)ゲらكや るヨقي ヴلや جيヲヨلや 
 

 
 

 るらسレلゅب ゅمや ベケコاや ゥゅيゴلان れゅنヱゲわムالや ラや فヱゲعヨلや فأنه منn يヨلや ゅヰل るيゲصべلاتや ل ゲصやヱاや ينヲムわل
るيレجيヱケギيヰلや  れاゅわبيケヱや れゅنヱゲわムلや ゲصべت ベヲヘي  معヤعヱ るنيヲتヱゲらلや るيらلقطや れゅらيグヨلや るقゅヅ ラيه فأ

 ンヲわمسn  ンヲわسヨلや るقゅヅ ضヘガレت ゅヨم ゲらكや ضヘガレت* . ネヲレلや やグيب من هグم キヲجヱ ギレع 
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ソ ベケコاやヱ ゲヨاحや ゥゅيゴانや في るقゅلطや れゅيヲわطط مسガسم مケ158 
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Γ 

 

 
 
 
 

B-  キヲجヱ ゲتأثيるنケゅقわم るيケヲفヲمヱゲميع كゅイم 

 ラケゅقわلや るيヤヨبع ギيقص:- ラケゅقわلや لんم , りキゲヘレم ンゲخや مع るبヱゅレわم るجヱキゴم ゲصやヱや キヲجヱ ヲهや صلゅي فلح
ゴイيや るゃالヱゲわムنيる عل や メヲヅل ( حيث تわسらب عヤヨيや るلわقラケゅ في やنケゅゼわ شحやC=C-C=O るレلゲわكيب )

ゲصべわلや نقيض メゅわبيケヱاや るقゅヅ ضヘガレلك تグبヱ*  メ بらسヨلや ソゅصわامや ゥやゴلك يグل るイيわنヱ( * )  
( メヲヅや جيヲم メヲヅ ヴلやゲヨحや ゥゅيゴنやわيケヲفヲمヱゲعين كヲヨイم キヲجヱ ゲتأثي ラや ギجヱ ギلقヱ ,)يゅقわين مわنケ ن

ヱ ヵキجキヲ تقラケゅ بين やاصや りゲلヱキゴヨجる اヱكسイين مゅイميع ぽعや ヴヤلطや メヲلヲヨجي فعل جヨعي . ي
 ゅثل .ポヲヤ مやヨلケゅムبヲكسيヤيやヱ るاصや りゲلヱキゴヨجる لاヱلヘيヘين やلヴ سやالギيゅヰيギ أや ヱلムيラヲわ أや ヱلحやヲمض 

:メゅんمヘلヲレيヘلや ليلキ صわヨيんや ベヲヘلや ゅم るطقレفي م ゲجي قصيヲم メヲي بطツمゅلحや سطヲلや لين فيゅسヘレらل るيイ
 ラヲわيムلや كيبゲت ヴلや メヲحわته تゅقヤح ンギحや ラفأ ヵギعゅلقや سطヲلや في ゅمや , ラヲヤلや يمギع ラヲムيヱやي ヵグج لわレ

ゅヰレإ عケゅقわヤل キやギわمヲل ラヲムيヱ ينわيゲاخや ينわقヤلحやヱ るيゴكゲヨلや ラヲبケゅムلや りケク لヨゼبحيث ي ラケヱ نه ヵキ.  ヱأ
.ヵギعゅلقや سطヲلや في )ヵキケヲلや( ラヲヤمل لゅح ケヲفヲمヱゲムلب كゅلسや ラヲآيや ラヲムي ゲآخ ゲيらعわب 

 れاゅقわإن ゅヰتحصل في るゃيゴイل ソゅصわإمや يفヅ ضحヲل يムش    * *n في るبやグم 
 مグيب قطらي.-قطらي   ゆغيゲ :أ مグيب  
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carotene-beta Chemical structure of 

carotene-beta  るطقレヨلや ヴلや ソゅصわامや يحゴي ゅヨم るلキゅらわم るجヱキゴم ゲصやヱや りギع ヴヤع るيヲわحヨلや
 .や400nmلゲヨئيる فヱギらわ مヲヤنクや , る تわヨص بطメヲ مヲجي やكゲら من 

C-  ュヱゲكヲكسヱاや ميعゅイم キヲجヱ ゲتأثي 

 ュヱゲكゴكヱاやAuxochrome في ゅبيゅガわنや ゅصゅصわمや ゅヰسヘء نゅقヤمن ت ゲヰヌا ت るلゅفع るعヲヨイم ヲه  るطقレم
جゅنب  , やا ヱ ラやجキヲهゅ في やلゴイيや るゃل200nm ヴمゅفや ベヲلヘレらسイيや るلي تゴيやヲヅや ギلや ゅヰلヲヨجيる عن 

( メヲヅや るجيヲم メやヲヅや ヴلや ケヲفヲمヱゲムلや ソゅصわمや مヨق ゥゅيゴنや بらبس ケヲفヲمヱゲムلやءやゲヨح るحやコや ,)ヱ من
يケギيل やلヰيヱケギكسيل ,やامين ,ヱبعض やلゅヰلヲجيやヱ れゅレلسやゅヰヘヤلゅイヨميع やاヱكヱゴكヱゲميや るلゅゼئعる هي 

ゲتأثي( نينケ メヲخキ ヴヤع るيヤبゅاقل له قや ヴヤع れゅنヱゲわムالや من やギحやヱ ゅجヱコ كヤわヨت ゅيعヨجヱ, ゅらわمع م)メキ
 れゅنヱゲわムلや ケヲفヲمヱゲムヤل れゅنヱゲわムلや بين メキゅらわヨلや ゲأثيわلや やグل هヨحيث يعn ヱملأ ュヱゲكヱゴك れゅنヱゲわムلや ع

  ンヲわمس るقゅヅ ضヘخ ヴヤع ケヲفヲمヱゲムヤل* メヲヅأや جيヲヨلや メヲلطや ヲنح ゅヰيحゴيゅヨم. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beta-carotene
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta-carotene
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beta-carotene-conjugation.png
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サ :- ギيゅكسヲレيヘلや ラヲيや ゲヰヌي)-O5H6Cや جيヲم メヲヅ ギレع)ヴヤ؟ ع メヲレيヘلや من 

 
ゆやヲイلや :- , فيه れゅنヱゲわムالや りゲفヱ بらني بسケ るلゅخل في حギني يヱゲわムألや ァヱキゴヨلや ラや ن مع حيثや るقヤلح

 طゅقヱ るيや ゥやゴإمわصソゅ نحメヲヅ ヲ مヲجي أや.メヲヅلمゅヨيゴيギ من やسわقケやゲيゅヰわ فヘガレわض 

 يمتص الفينول عند طول موجي اطول من البنزين. -1
 في حゅلケ るنين مع やلحヤقOH るعヱや りケク ヴヤكسイين مヲヨイعや メや るلや ァヱキゴヨألヱゲわムني  キخメヲ بسらب

メヲヅجي أヲم メヲヅ ヲنح ソゅصわإمや ゥやゴيヱ るقゅلطや ضヘガレわف ゅヰわيケやゲقわسや من ギيゴيゅヨس م مムلعや ヴヤن ع
               ゲجي أقصヲم メヲヅ ص عنわヨفي るميヱゲكヲكسヱや るعヲヨイم るيや كヤヨاي ヵグلや ينゴレらلや    

サ/ يヤانيや ラヲيや ソゅصわمやيレゅゼم ラヲムي ュヲب ゅらيゲين تقゴレらلや ケヲفヲمヱゲك ソゅصわام ゅヰ؟ 

 ァ/  ヲب هらلسやるعヲヨイم ヴヤع りキヲجヲヨلや れゅنヱゲわムالや ァヱコ メゅغゼنや)2NH (في ラヲتヱゲらلゅب )+
3NHس.) 

 
ن يゅツ مややاやコحや るلحやゲヨء やヱنゅヨ يゴيラやヴヤ  ギ فعل ヱجや キヲاヱكヱゴكュヱゲ بゅイنب やلヱゲムمヲفケヲ ايقわصゲ ع

HYPERCHROMIC EFFECTشりギ قや るヨامわصヱ ソゅهヲ يطヤق عヤيه           るレج عわレي ゲثيゅت :
コ HYPOCHROMIC EFFECTيりキゅ في شや りギامわصヱ ソゅهヲ نقيض : تゅثيゲ يわレج عレه        

ソゅصわامや りギش ラゅنقص 

ヱ るتギشヱ  ソゅصわامや قعヲم ゲفي تغيي  ゲثيゅわلや من ネやヲنや るبعケや تعطي るضヲعヨلや ميعゅイヨلや ラやي ゅヨي :كヤ- 

1- Bathochromic shift (red shift) س a shift to lower energy or lower 
wavelength. 

2- Hypsochromic shift (blue shift) س a shift to high energy or 
shorter wavelength. 

3- Hyperchromic effect س an increase in intensity. 
4- Hypochromic effect س a decrease in intesity.  
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 れゅنヱゲわムلや ヴヤع るيヱゅلحや ئلゅصヘلやd ヱf  

 ネゅإشعや ソゅصわأم ギيゅレわاكやヱ ギيゅレんレヤلや ゲصゅレعヱ るليゅقわانや ゲصゅレلعや れゅنヲيや مヌيل معヨفتヨلや ين يわطقレ
 れやケやギヨヤل るنيヱゲわムالや れاゅقわانや ラヲムتヱ, لطيفや من るيイسヘレらلや ベヲف ゅمヱ るئيゲヨلや4d,3d  عن م るلヱぽس

 ゅأم るليゅقわانや ゲصゅレلعや ソゅصわمや5f,4f . ギيゅレわاكやヱ ギيゅレんレヤلや ゲصゅレلع 

 -مわصソゅ بやヲسطや るيヲنや れゅلれやゴヤヘ لسヤسや るلعゅレصや ゲانわقゅليや るاヱلやヱ ヴلゅんنيる :( やا1)

やلゲヨئي  امわصや ソゅاشع4d,3d ネゅ تヨيل جヨيع やيヲنヱ れゅمعقや れやギلや れやゴヤヘلقヲヤيる في هゅتين やلسヤسわين
ゅレلعや ログه ゴيヨわتヱ . るيギأكسわلや ゅヰاتゅيع حヨن في جムلم ي ラや るيギأكسわلや ゅヰاتゅح ンギحや بأفي ゲصヨخ ゅヰل ラ るس

 ネヲمن ن れاゅわبيケヱやd ( れゅنヱゲわムالゅب ゅゃيゴج るلヲغゼ3مd ヱ ヴلヱاや るسヤسヤ4لd ゅんلや るヤسヤسヤل.)るني 
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 ゐギبييحゅガわانや ソゅصわامや  ゲصゅレلعや ログه れゅنヲايゅمギレي عヨيحヱ عらゼم ゲقي غيゅヅ ンヲわأ مسゼレيヘヤيغヱ ه ه
. ンゲخや れゅゃيゴج ヱأ れやケク مع ギضゅعわلや يقゲヅ عن りキゅع ラヲムわبت يゅث ゲخや نيヱゲわムلや ンヲわمس 

:メゅんكي : -مゅنيヲامや サゅحレلや كبゲم- サゅحレヤل ヵケグلや キギلعや(29) 

ゴمゲلゅله ب ゴمゲيヱ ئيゅヨلや لهヲヤفي مح ゲلحや لムゼلゅسيك بゅحレلや ラヲآي ギجヲاي)++Cu( له ميل ラأ  ًやゲيらك
 るيギضゅتع ゲصやヱين أヲムわل(Coordinated bonds) りギجやヲわヨلや れゅنヲأيや ヱأ れゅゃيゴイلや من ヵفي  مع أ

 りギحيヱ ヱأ るكゲわゼم ゲغي るنيヱゲわムلや ァやヱコأ ゅヰلヱ メヲヤحヨلやLone pair electrons  عやヲك كقヤتس( ギ
 れゅنヲأيやヱ れゅゃيゴイلや من ゲんفي ك るنيヱゲわムألや ァやヱコأや ログل هんم ギجヲتヱ )يسヲء كلゅヨلゅأや ، ゅنيヲم، 

 ヱ ،.ゅغيゲهやلسيゅنيや ،ギلゅヰلヲجيや ،れゅレيや ラヲلや،ヱゲわレلヰيヱケギكسيل،やلゅんيヲسيゅنيヵやキ،ギ أثيل أمين 

 

らわيحيث يゅヨهギحや りゲغゅش ヵヲنゅث れاゅわبيケヱや بعケや سيك لهゅحレلや ラヲيや ラや 4نS  ヲمن ن るثاثヱ ネ  4P  ゅヰل
レلや ラヲيや حレヨت ラا キやギعわسや ゅヰل ログهヱ ゅنيヲامや من るيギضゅتع れゅゃيゴبع جケや لらقわل キやギعわسやسيكゅمن  ح ァヱコ

  3dيケメゅわجي ثゅبت يحヨي في やキخヤه ケヱやبやゅالヱゲわムنれゅ من كل جゴيや るゃمヲنيゅ يわレج عレه مسゅヅ ンヲわقي خ
 .ムيヨيゅئيや るゃるلتヨわيゴ حュゴ إمわصや ソゅلعゅレصや ゲانわقゅليる بヲムنゅヰ عゲيヱ るツبわأثゲهゅ بعやヲمل やلらي غيゲ مらゼع .

 /サ るليゅقわإنや ゲصゅレعヤل ソゅصわإمや ュゴح ゴيヨわ؟بم ت 
ァ/  ااんم( りゲيらك りケヲبص るئيゅيヨيムلや るゃيらلや ملやヲبع ゅهゲأثわبヱ ً ゅليゅغ るツيゲع ゅヰنヲムب ゴيヨわحتわي ラヲヤلや メヲ 

 ليه(.ゅヨئي やلや ヴلや ラヲヤأや ベケコلغゅمق عギレ إضゅفや るأمヲنيやや ゅأや ベケコلゅゼحب آيや ラヲلレحゅسيك やل
 
 

 



 

 やلわحヤيل やلムيヨيゅئي やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعる(/كヤيや るلゲわبيる لヤعや ュヲヤلصゲفや るبن やلヰيんم           キ.هヨسる مレعم

 

ヱヴ 

 

ギيゅレわاكやヱ ギيゅレんلانや ゲصゅレع れゅنヲيや سطやヲب ソゅصわامや  

 るطقレفي م ソゅصわامや عن るلヱぽسヨلや れاゅقわانや ラやUV-Vis) )يゅレわاكやヱ ギيゅレんلانや ゲصゅレلع ギعن るイتゅن 
 れゅنヱゲわムلال るقゅلطや れゅيヲわاف مسわخや4f ヱ5f. ليやヲわلや ヴヤع ゲصゅレفي ع ソゅصわإمや ュゴح ラヲムت  ギيゅレんلانや

.ًゅيらنس るضيقヱ りゴيヨわم ギيゅレわاكやヱ 

 

 

 るレحゼلや メゅقわنや ئلゅفص ソゅصわمや 
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ゅقわنや هららس やゴيヨم ゅصゅصわمや るيヲツلعや れやギعقヨلや بعضヱ るيヲツلاعや れやギعقヨلや من ギيギلعや ゲヰヌتゼلや メ るレح
Charge س Transfer) فأنه من, るレحゼلや メゅقわنや يفヅ ギعقヨلや ゲヰヌي يムلヱ ) ラヲムي ラや ヵケヱゲツلやأ ギح

ゅخ ンゲلاخヱ れゅنヱゲわムالや るらه るصيゅخ ギعقヨلや れゅنヲムصمソゅصわمや るيヤヨن عヨツわتヱ. ゅヰلゅらقわسや るاش يや るع
ラヲムヨلや メゅわبيケヱや ヴلや هبやヲلや ラヲムヨلや من ラヱゲわムالや )りケゅثや( るレحゼلや メゅقわنや ギل معقらمن ق わヨلやكأنヱ,لらق ゅヰ

)りケゅاثや(  يヤخやキ メやゴわخやヱ りギكسや るيヤヨع. ヤわガلك تグهي بヱلや ケヲفヲمヱゲムلや في りケゅإثや لف عنや ヵヲツع ヵグ
.ゲんأك ヱتين أケク من ラヲムわヨلや يゃيゴイلや メゅわبيケヱأや نヨفيه ض ラヱゲわムألや りケゅإث ラヲムت 

 

 メゅんلك:مク-
فヘي إمわصソゅ إنわقメゅ  لゴイيや るゃليキヲ.أや ヱلヘيヲレلك أヱ معقや ギليキヲ  مع やلゅんيヲسيゅنيت معقや れやギلحギيギيك 

 ギيギلحや نيتゅسيヲيゅث ギفي معق るレحゼلや)III(  من ラヱゲわムألや メゅقわنや ヴلや れゅنヲتヲヘلや ソゅصわأم ヵキぽي-SCN(
)  ギيギلحや ラヲفق أيやゲヨلや メゅわبيケヱأや ヴلや(III ヱتラヲム حصيや るヤإمわصソゅ هي やلヘصゅئل やلや りケゅんヨلわي  (

 ギيギلحや بヤأغや ヴヤن عヨツわت(II )  メキゅعわヨلや نيتゅسيヲيゅんلや ケグجヱ(SCN). 
 

 

 

:るيレقわلや حيやヲレلや أهم 
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مレطقる مゅفや ベヲلヘレらسイيやヱ るلゲヨئيる يイب مやゲعりゅ  يلヤحصメヲ عヅ ヴヤيف やمわصやヱ ソゅضح ヱمヘيギ ف
るصゅガلや るيレقわلや حيやヲレلや: 

 るجيる مطヲヤبやلヨطيゅف やلقケキゅ عヴヤ تヰイيメやヲヅや ゴ مヱヲكグلك やخわيや ケゅلグヨيب やلヨائم أわ  ヱحツيや ゲلヨحメヲヤك 
ヱるヨائヨلや )ソゅصわامや ゅايガلや( ァクゅヨレلや るعيヱや . 

 )サيب ؟グヨلや ケゅيわخや ギレع ケゅらわاعや ゲヌレب グخぽي تわلや れやケゅらわاعや ゅم 
ァ) 
1-  るレلعيや يبグي ラや.  
2-  るيレعヨلや جيヲヨلや メヲلطや るطقレمن م ラヲムي ヵグلや ネゅاشعや クゅヘレح بヨيس.るسやケギلゅب 
3- ネゅلإشع るصゅヨلや ئلゅصヘلや ヴヤع るヤヨわحヨلや تهやゲتأثي るفヱゲه(. معわليゅفع ヱه أわيらب قطらبس( 

るヌماح るヨヰم:- ゲناحظ ت るعらゼヨلや れゅنヲبケゅكヱケギيヰلや لんي مらيب اقطグفي م るレعي るبやクや ギレكيب عやキ るقيق
ي مグيب يるレ فヱ ソゅيقや ゆゲわلطيف في شヤムه ヅيف やلりキゅヨ في حゅلや ゅヰわلغコゅيや, るمやクや ゅبや るلعفي ヅيف やامわص

يる من やلやゲわكيب やلギقيقる من ヅيف やامわصやヱ ソゅلわヨأت فわعヨل عヴヤ إやコلる قطらي )كゅلムحメヲ أや ヱلゅヨء(
. るيコやゴわاهや れやゲأثيわلや 

 るيイسヘレらلや ベヲفゅم るطقレヨلや في ソゅصわامや れゅسゅلقي るيヤيヤحわلや れゅمやギガわاسやるئيゲヨلやヱ 

.ゅهゲغيヱ るانيギلصيやヱ るيらلطやヱ るعيゅレلصや れاゅイヨلや في ュギガわتس 
: ゅヨيل هヤحわلや فヲレسيين من صゅسや ينヘレص ヴلや れゅمやギガわاسや ログن تقسيم هムヨي- 

1)るيヲツلعや れゅらكゲヨلや في るلゅعヘلや ميعゅイヨヤي لヘصヲلや يصガゼわلや ) 

  やQuantitative Analysisلわحヤيل やلヨムي  ((2

 لゅイヨヤميع やلヘعゅلる في やلゲヨكや れゅらلعヲツيやるلガゼわيص やلヲصヘي  (1(

らكゲヨلや هي りキゅع るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅين مわطقレヨلや في ネゅإشعや صわヨي تわلや キやヲヨلや ラلإや れゅ ゅヰي لわ
 れاゅわبيケヱやπ  れاゅわبيケヱや ヱأ )れゅレيヘليヱاや ヱأ るتيゅمヱケاや(π  れゅنヱゲわムلやヱn  れゅらكゲヨلや (や.るيヤنيヲبケゅムل 

サ/ في ソゅصわامや るفيゅمطي ラやا るيヨاهや るヤيヤق ラヲムت るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅين مわطقレヨلや チやゲغ
 ؟؟やلガゼわيص やلヲレعي )やلヲصヘي(

ァ/  لكクヱラج أヲヨلや メやヲヅاや من ゆケゅقわم ンギن مヨض ラヲムت ゅم ゅらلゅغ ギحやヲلや فレلصや れゅらكゲم ラや るيゅヨك ラأ 
 ソゅصわامや ュゴح ラヲムتゅم ًゅらلゅغ キギلعや るヤيヤقヱ るツيゲع. 

や ゲلヌレ صるヤ بゅلゲヨكب بغضヱわヨلムن يムヨن やلゼムف عن ヱجキヲ بعض やلゅイヨميع やلヘعゅلや( るلヱゲムمヲفや )れやケヲل 
: ゆヲヤسや من ゲんكや ネゅらبأت るゃيゴイلや るيレحقق من بわلや ヱأ るゃيゴイヤل ュゅلعや لムيヰلや عن- 

 やلれゅらわムヨ.مطゅبقる بعض قヨم やامわصソゅ مع جメヱやギ خゅصる مヲجりキヲ في  -1

2-  るيヘلطيや れゅمヲヤعヨلゅب るنゅعわاسや: りキゅヨلや يفヅ مع ゅヰنやゲわقやヱ ンゲاخや  بعض ヴヤف عゲعわヤلやميعゅイヨل 
 . やI.R,NMR,Massلドヲيヘيヱ るبレيや るلゴイيれゅゃ مんل ヅيف

 メヲ عやヴヤلヨقケゅنや るلゅらヨشりゲ لطيف やمわصや ソゅلゲヨكب やلメヲヰイヨ بأヅيゅف مゲكゅら نクヲヨجيる معヱゲفる لヤحص -3
 るيレب メヲح れゅمヲヤعヨلや كب.بعضゲヨلや 
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  やQuantitative Analysisلわحヤيل やلヨムي  ((2

حヤيل ヅゅレق مゅفや ベヲلヘレらسイيやヱ るلゲヨئيる اغや チやゲلヨわعや ヴヤلゲغم من محキヱギيや るسや ュやギガわامわصソゅ ل
ンギحや ゅヰنや اや , )يヘصヲلや( عيヲレلや ع أهم ヴلや キヲيع やグهヱ يヨムلや يلヤحわلや チやゲئل اغゅسヲلやسや りギ من ゆゅら

: ゅヰヨهや- 

 るليゅلعや るسيゅلحسや :-  بين ロやギفي م ゥヱやゲわت ゴكيやゲわلや ف عنゼムلや نムヨي クや4-,105-10نヨض ヵケاヲتين  مゅه
 ヴلや تصل ギقヱ ينわطقレヨلや 6-10 ,7-10.れやゲيヲطわلや بعض メゅخキや ギبع ヵケاヲم 

 ن .やمゅムنيや るاسゅイわبや るلんムيゲ من やلヘصゅئل やلاعヲツيやヱ るلعヲツيる لامわصソゅ ضヨن هゅتين やلレヨطقわي 
إشعゅ ネゅصる لمギيギ من やلヘصゅئل やلわي ليس لゅヰ قゅبヤيる إمわصや ソゅلヴ فصゅئل بゅأضゅفや るلや ヴمゅムنيる تحヲيل やلع

.るヨمائ るئيゅيヨكي るヤمゅمع メمن خا 
る معゲف やلقりケギ عや ヴヤلわحムم في やنわقゅئيや るامわصソゅ عヱ ギレجや キヲكゲん من فصيل مソゅ لاشعクヱ , ネゅلك من 

ゅイن تムヨلك يグبヱ يل فقطヤحわلゅي بレعヨلや صيلヘلや ロギレص عわヨي  ヵグلや جيヲヨلや メヲلطやصヘلや りヲخط コヱ. ل 
 . أكゲん عゅレيるمゅ يヲلや ヴلعヨل (% ヱيムヨن تقヤيゅヰヤ عや1-3ギレلギقや るلイيりギ:حيث نسや るらلガطأ من ) 
 . るんيギلحや りゴヰاجや ュやギガわسや ギレي عヤيヤحわلや ءやキاや في るعゲلسやヱ るلヲヰلسや 

  -やلわطらيقれゅ أغや チやゲلわحヤيل やلヨムي :

1. ラヲنゅق ュやギガわسゅب ギحやヱ ラتين في آキゅم ヱأ るレمعي りキゅم ゴكيゲت キゅイيや ( ュゅلعや ソゅصわامやヲنゅق ゲبي ラس 
:)れゲらام- 

 Determination the concentration of unknown (analyte) 
A = abc =- log T = A = abc   
A = E b c 
   

 りキゅヨヤل ソゅصわإم ヴヤأع ロギレيحصل ع ヵグلや جيヲヨلや メヲلطや るفゲلك معク بヤطわي(λmax) من ثمヱ 
やケキسる تغيや ゲإمわصソゅ مع やلゲわكيゴ عク ギレلك やلطや メヲلヲヨجي لゲسم مレحレي تケギيイي 

(Calibration Curve) レع ゅヰصゅصわإم サゅبقي るلヲヰイم りキゅم ゴكيゲت るفゲه في معレم キゅヘわيس ギ
や ヴヤع ゲبيي ラヲنゅيق قらتط ヴلや ネヲجゲلや نムヨيヱ .لムゼلや ضح فيヲم ゅヨجي كヲヨلや メヲلطや سヘنゅヌレل ュ

 るヨヌأنや ヴヤعヱ ギحやヲلや. れゅنヲムヨلや りキギعわم 

 

 ソゅصわإمや るي لعاقイيケギي تレحレم
 ギレع ギحやヱ ラヲムヨل ゴكيゲわلゅبλmax 

:ラヲムヨヤل 
`A  =.メヲヰイヨلや ソゅصわإم` C  ゴكيゲت =

.メヲヰイヨلや 
 .b=1عギレمやE=A/bC  ゅلヨيل 
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ゴكيゲتعيين ت ケグعわي يわلやヱ るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲヘلゅم ネゅلاشع るصゅم ゲلغيや ئلゅصヘلや ゅمや , ゅن يهムヨ
ين ي هゅتمゅヘعゅヰわヤ مع  كやヲشف مائヱ るヨتحヲيや  ゅヰヤلヴ  نやヲتج  لや  ゅヰلقゅبヤيる عや ヴヤمわصソゅ قヲيる  ف

ギيギلحや ل تعيينんين .مわطقレヨلや ュヲيレيギらلヲヨلや ヱت أヤبヲムلや ヱأ ヰレيヲムわبゅ ギمعقれや يや شفゅمع كや ラヲゅسيヲيゅんنيتل 
ヱ جينヱケギيヰلや ギكسيヱゲبي ラヲأني ヲجヲب ュヱゲムلや ヱأ ュヲيキゅレヘلやヱ ュヲنيゅわيわلや تعيينヱレث ュやギガわئي إسゅيل مん

 やلムايヲكسيم كゅムشف مらヤガي عヵヲツ لわقギيや ゲلレيムل.

2. : ゅيヘيヅ りギعقヨلや れゅنヲايや るسやケキ- 

キ يキゅイ عやギايヲنيる في やلヨحゅليل )ややلヲسゅئل لヲわضيح صや るヘلヨعقれやギ  أهم やلطيヘيる هي やحやれゅ ンギلقيゅس
 やケキسやゲヅ るئق تヲムيや. ゅヰレايヲنや れゅلわヨعゅضりギ مع や りケクلعレصや ゲلゲヨكゴيや ,)るضゅفや るلヴ معゲفる ثやヲبت 

 -やلヨعقヅ れやギيヘيヱ ゅهي :

 

 (Mole ratio ( るليヲヨلや るらسレلや るيقゲヅ-A 

ゲصレلعや ラヲأي るらسレلゅبت بゅلي ثヲم ゴكيゲت れやク ليلゅحヨلや من るヤسヤس ゲيツم تحわي)MC(  ゴكيやゲتヱم りギيやゴわ
 )A( يわم بعギهゅ قيや サゅامわصX1C ….X2C X3.C…XnC ソゅ. )Ligand( بゅلレسるら لايや ラヲلらヤガヨي
ヨلや メヲلطや ليل فيゅحヨヤلヲتجゅレلや ギعقヨلや لらمن ق ネゅلإشع ソゅصわمや ヴヤعや ロギレيحصل ع ヵグلや ا , جيヱ 

.ロギحヲص لレلعや ラヲأي ヱأ ロギحヲي لらヤガヨلや ラヲأيヤل ソゅصわمや ロギレع ゐギيح  るらسレلや سمケ مわثم يヱやليヲヨل る
ゲصレلعや ゴكيゲت ヴلや يらヤガヨلや ラヲلاي: 岫����� … ��惣��  ، ��匝�� ،

��層�� 岻 

  ラや ヅゲش ソゅصわامや ギضメヲلحصや لヨわمح ギعقヨヤين لヲムわلや بتゅث ラヲムخطين  ي ヴヤلك نحصل عク ギレعヱ
 مسわقيヨين مゅヨسゅヨヰ بヨيヤين مヘヤわガين . تんヨل نقطや るلわقヅゅع لや ゅヨلレسや るらلヲヨليる لヲムわين やلヨعقや ギلらヤガヨي . 
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 れやゲغيわلや るيقゲヅりゲヨわسヨلや -B 

.ソゅصわإمや مع ギعقヨヤل るليヲヨلや るらسレلや るضح عاقヲل يムش 
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メ محヲヤ في هや ログلطゲيقる تحゲツ محゅليل مわعりキギ لゅヰ نヘي やلحイم やلゅヰレئي クヱلك بァゴヨ حュヲイ مるヘヤわガ من
ヤحヨل るليヲヨلや ゴكيやゲわلや ラヲムت ラや ヴヤي عらヤガヨلや ラヲايや メヲヤمع مح)ヵゴكゲヨلや ゲصレلعや( ラヲايやاや メヲ ラヲي

ゅحヨلや ل منムل ソゅصわامや サゅقي ゅهギم بعわي, るيヱゅسわي مらヤガヨلや ラヲايや メヲヤمحヱف りゲツحヨلや لطليلや ي メヲ
ヨلや ソゅصわامや سمゲي . るヤعゅヘわヨلや ゲغي キやヲヨلや ソゅصわمや ヴلや るらسレلゅيصحح بヱ ائمヨلや جيヲヨلやع صحح م

 ヵأやلムسや ゲلحヨイي やヱلヨسや ヵヱゅلや ヴلムسや ゲلヲヨلي في حゅلる لايや ラヲلゲヨكヵゴ أヱ لايや ラヲلらヤガヨي 

 

Vm / (Vm + VL)  

VL / (Vm + VL) 

 Vm=  حイم محや メヲヤايや ラヲلヲヨجب   

 VL=  حイم محや メヲヤايや ラヲلらヤガヨي  

 や= Vm / VLلムسや ゲلحヨイي

ヤガヨلや ギعقヨヤل るضعيヲلや るلصيغや るفゲمع ゅレレムヨسم يゲلや やグمن هヱيら:  

 

 

 �暢 �挑⁄ إن قمة اإمتصاص في الゼكل تحゐギ عنギ الكسر الحجمي   

やヱلわي تعンゴ إلや ヴلレسや るらإتحキゅيる لΔيや ラヲلゲヨكヵゴ مع やأيや ラヲلらヤガヨي في やلヨعقヱ ギفي やلムゼل  
0.66فإラ هي        Vm/(Vm+VL  (  ヱ   0.33هي  Vm/(Vm+VL ( 

 مخطط التغيرات المستمرة
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 ラيه فإヤعヱ Vm/VL  ヵヱゅ0.33/0.66تس   るي له صيغらヤガヨلや ギعقヨلや ラأ チゲわヘي تわلやヱ
 .ヱ2MLضعيる هي 

 
Determination of pKa of the Indicator تعيين ثやヲبت やلムヘわك لギヤائل   ) .3   )  

 ゅヰل ゴمゲي ギعやヲق ヱمض أやヲائل هي حギلや ラやHIn  ヱأHOIn ゴمゲلや ゲيゼحيث بIn ヨヤك ゲصわガم ヴلや る
 حسب やلヨعキゅلや るآتيHIN :るيムヘわك やلギليل )ヱليムن  やلギليل .

  
 HIn   H

+
 + In

-
 (1)  

Color 1  Color 2  

The equilibrium expression would be: 

 

pKa = -log of the Ka..  

Taking the log of equation 1 above gives: 

 

Rearrangement gives: 

 

or 

 



 

 やلわحヤيل やلムيヨيゅئي やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعる(/كヤيや るلゲわبيる لヤعや ュヲヤلصゲفや るبن やلヰيんم           キ.هヨسる مレعم

 

ヲヲ 

 

 

 هや ログلヨعキゅلる تゲبط قيや サゅلやギلや るلحゅمツيる مع ثゅبت やلムヘわك لギヤائل

نحصل على الゼكل التالي.  pH لحلول الギليل عنギ قيم مガتلفة ل (A) أما عنギ رسم قيم اإمتصاص
التركيز السائギ أو الطاغي عنギ قيموإن   Amax れهو تركيز أيونا (In). لك أنクو Amax  تقع

れحيث تتفاعل أيونا ،)ヵギية العالية )المحلول القاعギالة القاعギضمن ال (OH) مع (H)  وتوجه
تقع   Amin ، وクلك أن(HIn) فإن التركيز السائギ هو تركيز Amin التفاعل نحو اليمين. أما في

ة الحامضية الواطゃة )المحلول الحامضي( أヵ ان البروتون يتفاعل معضمن الギال  (In)  ヵمما يؤد
 HIn يكون Amax والعكس يصح بالنسبة للガط المガطط، حيث .HIn الى اإسراع في تكوين
يمثل  Amin و Amax هو السائギ . وإن متوسط المسافة بين In يكون Amin هو السائギ. وفي

كيز متساوية منإمتصاص محلول يحوヵ على ترا  In  و HIn  أو 

[HIn]=[In -] 

 

 るヨقي ラヲムت るبقゅلسや るلキゅعヨلや ヴلや ネヲجゲلゅبヱpKa  るヨلقي るيヱゅمسpH : ヵأ 

pH=pKa 
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 ヘيヱメヲレكメゅんヨ تطらيقي عヴヤ مゅتقュギ يらين やلムゼل やلゅわلي تغيゲ مレحレيや れゅإمわصソゅ لギليل أحや ゲヨل
Phenol red  لل るヘヤわガقيم م ギレعpH れゅيレحレヨلや ログياحظ من هヱ . في キやキゴي ソゅصわإمや ラأや メヲلط

ヲヨجي ، بيゅヨレ يヘガレض やإمわصソゅ مع やلゴيりキゅ في やلطや メヲل pHمع إキコيキゅ قيم や615nm  メやلヲヨجي 
430nm  メヲلطや تقع في ゅらيゲتق るكゲわゼم るع في نقطヅゅقわت れゅيレحレヨلや ログه ラياحظ بأ ゅヨك .やجヲヨي ل
495nm  ソゅصわإمや ثلゅヨت ヱبه أゅゼت るقطレب るقطレلや ログه ヴヨتسヱIsoabsorptive point  ヱأ

Isobestic point ヲحわي ، ラヲヤين لヤمゅين حらكيゲألف من تわي ヵグلや ュゅヌレلゅب るصゅخ るهي نقطヱ メ
.るわبゅث ゅヨヰل るيヤムلや るيヨムلや ラヲムبحيث ت ゲآخや ヴإل ゅヨهギأح 

 

 

 

 

 ソゅصわإمや りギبين ش るلعاقや تヨسケゅم やクإヱA  جيヲヨلや メヲلطや ギレ615عnm  メや بلゅمقpH  مわسي
ليسケゅ من كゅヨ في やلムゼل やلゅわلي . ヱفيه يقゅبل やلゴイء やأفقي やلやS や ヴلحصメヲ عヴヤ مレحレي بヰيるゃ حゲف 

や لムゼヤل ً ゅمゅاً تヲين تحヨليや ヴلや ヵヲヤلعや ءゴイلや بلゅيقヱ ،يلギヤي لツمゅلحや لムゼلや يレحレヨلやギعゅلق ゅヨبヱ ゴأي ラ
pKa  ليلギلや نصف ゅヰفي ラヲムي يわلやるقطレلや ログه ラي ، فإツمゅل حムゼب ゲآخや هヘنصヱ ヵギعゅل قムゼعي بわن ت

ヱ ゲ ラヲتムبわقヅゅع やلレヨحレي مع やلガط やأفقي في نقطる في مわレصف やلヨسゅفる بين やلゴイئين やأيヨن やヱأيس
pH  ヴلや るيヱゅ7مس  ラや ヵأ(pKa=7 .) 

 مpH  .るヘヤわガمレحレيや れゅامわصソゅ لヘヤيや メヲレأحゲヨ عギレ قيم 
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4.  れゅتسحيح ( ヵゲわمヲتヲヘلや سحيحわلや )るئيヲツلや れゅسゅلقيや Photometric Titration 

ゅحや るلسح يわم في やلわسحيح やلヲヘتヲمヵゲわ قيや サゅمわصや ソゅلヨحメヲヤ بعギ كل やضゅفる لヤسゅحや( ゥヲلや りキゅヨلゅツヨفる من
Titrant) ヲحゅلسや مイح ヴヤع メギわلك يسク ギبعヱ , فゅツヨلや ゥヲحゅلسや مイبل حゅمق ソゅصわامや سم قيمケ ثمコلاや ゥ ュ

わلや ءゅヰわنや るنقط ラや . سحيحわلや يレحレعل من مゅヘわلや ءゅヰわنや るنقط ヴلや メヲصヲヤلや سحيحわلや عل فيゅヘヲتヲヘل ヵゲわم
ヲムعل ,حيث يゅヘわلや تجゅن ヱأ ゥヲحゅلسや ヱأ るヤعゅヘわヨلや りキゅヨلや ゴكيゲفي ت ゲغيわヤل るイيわهي ن ゲشゅらヨلやギحや ラ ヴヤع ゅヨهや اقل

أヨ  ヱطيゅفمソゅ لإشعネゅ عや ギレلطや メヲلヲヨجي やلヵグ  يヵゲイ عや ロギレلわسحيح . يわم やخわيや ケゅلطや メヲلヲヨجي )في やل
レع ヵゲイت ヵグلや)نيヲヤلや サゅلقيや コゅヰين :جヤمゅع ヴلや やキゅレわسや حらسحわلや るيヤヨع ロギ- 

:ゅヨヰلヱや- . メヲヤحヨلや في りキヲجヲم ラヲムت ギي قわلや ンゲاخや れゅنヲムヨلや ソゅصわمや れخاやギم キゅعらわسや 

:ゅヨヰنيゅضح لقيم  -ثやヱ ゲتغيE . علゅヘわلや ءゅヰわنや るنقط キヱギن حヨض 

 ベゲヅ جهゅわتح ゅヨم ゲんكや るصゅخ るヨتسحيح مائ りゴヰجや ヴلや ヵゲわمヲتヲヘلや سحيحわلや ァゅわسحيح يحわلや
. るيキゅيわاعや 
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 ヵゲわمヲتヲヘلや سحيحわلや れやゴيヨم 

** ソゅصわامや في قيم ゲلك تغييゅレه ゅヨلゅヅ ンゲاخや ゲصゅレلعや れخاやギم キヲجヱ メゅヨわحや るヤق 
**. ギحやヱ ラヲムم ヱأ ゲصレع ゴكيゲت ギيギفي تح れゅسゅلقيや من ゲيらك キギع メゅヨعわسや 
** や ヲه ゅヨك メゅك عムヘبت تゅتج ثゅレلや كبゲヨلや ラヲムي ラや سحيحわلや من ネヲレلや やグفي ه ヅゲわゼا ي メゅي فلح

 やانや ネやヲاخンゲ من やلわسحيح .
يح やمゅムنيや るسやギガわمゅヰ لわヤسحيحや れゅلわي بラヲム فيや ゅヰلわسحيح やلヲヤني صعヱ , ゅらخゅصる عギレ تسح**

 やلحやヲمض やヱلقやヲعや ギلツعيヱや るヘ يや ラヲムلわسحيح غيゲ مムヨن.
**ヰイئゅわن. るيキゅيわاعや れゅسحيحわلや ئجゅわمن ن るقキ ゲんكや ゅ 

ゥ , كやギلる لحイم やلسゅحラや ヲ مレحレي やلわسحيح やلヲヘتヲمヵゲわ عりケゅら عن ケسم بيゅني لامわصや ソゅلヨصحح
 ن ヱヵヱクبゅخわيや ケゅلや ヅヱゲゼلヨائるヨ لわヤسحيح , فや ラゅلレヨحレي سヲف يわألف من جゴئيين لガطين مسわقيヨي

ゅヰء や ゅنわحيح ヱيや ゲヰヌاخゲ بعギ نقطや るلゅムわفや , ぽمميل مヤわガف يや ゲヰヌلヨسわقيم やاメヱ عギレ مطヤع やلわس
 やلゅヘわعل فぽわخグ عギレ تقヅゅع やمや キやギわلヨسわقيヨين .
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ゅヨصヱ るأجل やلحصメヲ عヴヤ نقطや るنゅヰわء تゅヘعل فヲتヲمゲわيる صحيحる , يイب ラや تツガع やانや るヨヌل
 るفゲعヨل るمコلاや るطيガلや هわヘسحيح صわلや يレحレم ギقヘف بヲإا سヱ , ゲبي ラヲنゅلق ネゅلإشع るنقطやءゅヰわن 

 やلゅヘわعل .

 -ヱفي やلعりキゅ تや ラヲムلわسحيحや れゅلヲヘتヲمゲわيる عヴヤ نヲعين :

 تسحيحれゅ فヲتヲمゲわيる بヲجキ キヲليل  -1
 ((indicating س Selfتسحيحやク れゅتيや るلギليل  -2

 ヵゲわمヲتヲヘلや سحيحわلや れゅيレحレヨل るجيクヲヨレلや ネやヲنや عضらضح لヲت るاتيや メゅムاشや 

 

 يحصل عギレمゅ تわحや メヲلや りキゅヨلゅヘわヨعや るヤلゅヨصる لإشعや ネゅلヴ نゅتج غيゲ مやa  ラヲヤلレヨحレي 
 やلわسحيح やلヲヘتヲمヵゲわ لヲムわين معقれやギ لや ゅヰمわصゅصれゅ مやb c,    るヘヤわガلレヨحレي 
 يゼيや ゲلヴ تسحيح نュゅヌ تや ラヲムلや りキゅヨلゅレتるイ هي やلゅヨصる الゼعやe  ネゅلレヨحي 

 . り مヲヤنや ラるلヴ نゅتج غيゲ مラヲヤ بأضゅفる مキゅيんヨل やلや ヴلわسحيح やلヵグ يわحメヲ فيه مゲكب مやd ヲヤلレヨحレي 
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サキゅلسや صلヘلや 
るيゲムعわلや サゅقيヱ りケゅطわاسや サゅيل بقيヤحわلや 

Nephelometry and Turbidimetry Analysis 
 

سギレわ تسュギガわ قيゅسや れゅاسわطヱ りケゅقيゅسや れゅلわعゲム بやケギسヱ るتحヤيل やنや るヨヌلعやヲلق . ヱت
 ヴヤع ゲيムعわلやヱ りケゅطわاسや ゅわيقゲヅ りギحやヱ るصيゅهي خ( りゲんبع ヱأ りケゅطわسやScattering )

ل معゅم やاشعネゅ بやヲسطキ るقゅئق )ヱや جسيや )れゅヨلعゅلق やヱلわي لゅヰ معゅمل やنムسケゅ يヤわガف عن
 やلヲسط やلりゲゼわレヨ فيه.

ヱやيる تقレيや るاسわطりケゅ قيサゅ شや りギاشعや ネゅلヨسわطケゅ عヱ( りキゅليس やキئゅヨ( عコ ギレتヨツわن  
 قゅئるヨ بゅلレسるら لإشعや ネゅلسゅقط .

や ラ りゴجやヰفي حين يヨツわن やلわعムيゲ قيサゅ شや りギاشعや ネゅلゅレفグ خاや メلや ュゅヌレلعゅلق )ناحظ  
 やلقيや サゅلヲヤني やヱلطيヘي له عاقる بや ログヰلわقレيわين(.

 

: るيゲヌレلや اسسや-  

 ヴلや يレتع ゲيムعわلやヱ りケゅطわاسや れゅسゅلقي るفقやゲヨلや )れゅنヲتヲف ロケゅらわعゅء )بヲツلや りケゅطわسや ラや
 ネゅاشعや キキゲاف بين تわخや ラヲムي ラや ラヱギب ロケゅゼわنや れゅهゅイتや ئي فيやヲゼلعや ゲغيわلや ゲيらك ギح

 やRayleighلヨسわطヱ ケゅتや キキゲاشعや ネゅلゅゼقط ヱهヲ مゅيギعや ヴسわطやケ りケゅيヤي )
Scattering) لمゅلعや やグبين ه ギفق  ゲم صغيイح ヵク جسيم ヴヤقط عゅلسや ネゅاشعや ラや((

 キキゲわب ゆグبグわي ラや بイي ゅئيゅبゲヰك ゅجيやヱキコや ゅمゴع ゐギيح るقطゅلسや るجヲヨلや メヲヅ مع るنケゅقヨلゅب
مسヱゅ لや キキゲわاشعや ネゅلسゅقط , ヱعヤيه فラゅ هや やグلعや ュゴلグわヨبゆグ يعヨل ヱكأنه مصケギ ضヲئي 

 )) れゅهゅイاتや يعヨفي ج キキゲわلや سヘレع بゼي. 
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 ヴヤع りギヨわمع りギمعق るيムنيゅムن ميヨツわت ケゅطわسヨلや ネゅاشعや りギش ラや: 

 .やلطや メヲلヲヨجي لإشعや ネゅلسゅقط )يギعや ヴحيゅنゅ بゅإشعや ネゅاヱلي( .1
 .ヱعヴヤ شムل ヱحイم やلギقゅئق أや ヱلゴイيやヱ れゅゃحيゅنゅ تゲتيや ゅヰらلギレヰسي やلやゲヘغي  .2
3.  .ゅヰيヲわيح ヵグلや سطヲلやヱ ئقゅقギヤل ケゅسムانや れماゅمع ヴヤلك عグكヱ 

 

 

 ゲصわليلسيقゅحヨلや ヴヤع ゅレه ゥゲゼلや: 
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 ( るらヤلصや れゅヨسيイヤل るيヱゲلغや هらلقشやヲلعや Suspensoid ). 
 ( るヤئゅلسや るيヱゲلغや هらليل شゅحヨلやヱるらヤحわسヨلや Emulsoid).  

メヲヤئي في محゲء مヲض ケやゲمゅليل بゅحヨلや ログل هんئق في مゅقギلや ゴكيやゲت れゅسゅقي ヵゲイت 
 ァクヲヨانや. 

 خاメ محメヲヤ يحヵヲわ عキ ヴヤقゅئق قりケキゅ عや ヴヤسわطや りケゅلヲツء 0Iعギレمゅ يゲヨ ضヲء شギته 
ゥヲسط ヴヤمن ع るレمعي ゅيやヱゴسه بゅムنعゅب ゲطيわيس ケゅヨلや ءヲツلや قسم من ラや فسياحط, 

 ゅهケやギمق ロギゼبヱ れゅヨسيイلやrI قل من شや りギゼء بゅعヲلや من やグفゅن やءヲسياحظ ض ゅヨك, りギ
لヲツء .やケキ ラやسる شやtI や りギلヲツء やلسゅقط やاヱلي نわيや るイامわصやヱ ソゅلسわطヱ りケゅيゲمゴ له 

 ケゅطわسヨلやrI  ゲيムعわلや サゅي قيレفي حين يع , りケゅطわاسや サゅي قيレيع ゅم ヲشبه るسやケギ りギ
 グفゅレلや ءヲツلやtI . 

ケゅطわسヨلや ネゅاشعや りギش ラやrI   ضعهヱ ギレف عゅゼムヨلや ゅヰヤイي يسわلやヱ ئقゅقギلや لらبمن ق るيヱやゴ
りキゅع( るレقط 090معيゅلسや ネゅلإشع るらسレلゅب )0I や يヤيやケ るلキゅمع ュやギガわسゅتعين ب ,:るليゅわل- 

  

�� = �ₒ [�層匝 − �匝�匝 × ��匝�想�匝 岫層 + ��史匝試岻] 
 

1η,η  ليやヲわلや ヴヤヤسط عヲلやヱ لقゅلعや ケゅسムنや ماゅمع ゅヨه 

N るيヱゲلغや هらش ヱأ るلقゅلعや れゅヨسيイヤي لヤムلや キギلعや 

V  لقゅلعや ヱや ヵヱゲلغや هらمن ش ギحやヱ م جسيمイح 

λ  ネゅجي لإشعヲヨلや メヲلطや)ليヱاや( قطゅلسや 

r るجيゅجゴلや るيヤガلやヱ فゅゼムヨلや بين るفゅسヨلや  

β قطゅلسや ネゅإشعやヱ ケゅطわسヨلや ネゅاشعや ゅヰヤغゼي يわلや るيヱやゴلや 

キلやケ るيヤي ثゅبヱ るわعヤيه やعりキゅ كゅわبる معヱ1η,η  ,r ,β  ゅفي やケキسや るاسわطりケゅ تらقや ヴلقيم )
:るاتيや るسطらヨلや りケヲلصゅب ロعاや- 
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ヴ 

 

�� = �ₒ� [��匝�想 ] 
 يんヨل قيم やلやヲんبت やلヨعキゅلや るلسゅبقK  る حيث ラや ثゅبت 

るلキゅي من معヤيやケ :يヤيゅن مらわي- 

や( ヵやلعゅلقラや  る شや りギاشعや ネゅلヨسわطケゅ تゅレわسب キゲヅيゅ مع عや キギلギقゅئق)やلイسيれゅヨ(-أ
)ゴكيゲわلや مع ゅيキゲヅ سبゅレわسم م تケ ギبع るلヲヰイヨلや ァクゅヨレلやゴكيやゲن تعيين تムヨي ヵや يレحレ

るسيゅليل قيゅحヨل りゲيゅمع ネヲレلや سヘمن ن. 

ゆ- .ゅツيや るلقゅلعや ئقゅقギلや مイبح ケゅطわسヨلや ءヲツلや りギش ゲأثわت 

サ/  るيقゲヅ ュやギガわف عن إسヱゴلعやNephelometry يل إاヤحわلや チやゲلأغ )りケゅطわإسや(  ゅم
 نケギ؟؟

ァ/ :りケゅطわي لإسヤيやケ るلキゅحسب معヱ أنه �� = �ₒ� [��匝�想 ] 
ف في ل やلツعやلعゅلقヱ ،るيんヨل هやグ أحギ عやヲمفإラ شや りギاشعや ネゅلヨسわطケゅ تわأثゲ بحイم やلギقゅئق 

.ゅهギتعقي ヴヤع ギヨيل أنه يعヤحわلや في るيقゲلطや ログه メゅヨعわإس 

ァ- ملゅعヨلや ゲيゼ4( يλ/1( قص فレلや مع るعゲبس ギيゴت ケゅطわسヨلや ネゅاشعや りギش ラや ヴلや ي
 や . れゅلطや メヲلヲヨجي لإشعや ネゅاヱلي ,ヱبゅレءや عヤيه يツヘل やلヲツء やلベケゴ في هや ログلعヤヨي

サ/ ءヲツلや لツヘ؟يりケゅطわإسや サゅقي りゴヰفي أج ネゅإشع ケギصヨك ベケコأや 

ァ/:りケゅطわي لاسヤيやケ るلキゅحسب معヱ ، ゲجي قصيヲم メヲヅ ヱク ベケコأや ءヲツلや ラلك أクヱ �� = �ₒ� [��匝�想 ] 
ゴت ケゅطわسヨلや ネゅاشعや りギشキやキ لヱاや ネゅجي لإشعヲヨلや メヲلطや قص فيレلや مع るعゲي. بس

 سゅقط.بヨعヴレ تキやキゴ تキやキゴ شや りギاشعや ネゅلヨسわطケゅمع إنや チゅヘガلطや メヲلヲヨجي لإشعや ネゅل

  



 

)るبعやゲلや るヤحゲヨلや( آليや ئيゅيヨيムلや يلヤحわلや/مんيヰلや بنや るفゲلصや ュヲヤعヤل るبيゲلや るيヤعم           كレم るسヨه.キ 
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 ラفأ るيゲيムعわلや れゅسゅلقيや في ゅمやtI : るاتيや るلキゅعヨلや تحسب من- ��� �ₒ�� = � �産纂惣纂想 +  詩 �想 

ラや حيث: 

0I   ネゅاشعや りギقط.شゅلسや 

tI  グفゅレلや ネゅاشعや りギش. 

C るلقゅلعや ئقゅقギلや ゴكيゲتりゲثぽヨلや ギمق )るلقゅلعや( メヲヤحヨلや في ネゅاشعや ヴヤع やケب/ュやゲلغゅ 
ゲわل.  

 b ネゅلإشع ソゅヨلや لقゅلعや メヲヤحヨلや るقらヅ كヨس. 

d لقゅلعや れゅヨجسي ゲبي لقطゅلحسや سطヲلや.  

K  ヱ  ὰサゅلقيや るيقゲヅヱ لقゅلعや るيعらヅ るヤع ラやギヨわيع ラゅわبゅث. 

λ  )ليヱاや( قطゅلسや ネゅجي لإشعヲヨلや メヲلطや. 

� -: تصらح やلヨعキゅلや るعاロ عや ヴヤلレحや ヲاتي ヱ  d ,ὰ, K, λعギレ ثれゅら كل من قيم = ��� �ₒ�� = �産� 

Turيんヨل やلわعムيS  ゲحيث  bidance 

K  るليヲヨلや るيゲيムعわلや ملゅعヨب ヴヨيسMolar Turbidity Coefficient  ログإラ هياحظ    
 ラヲنゅه لقヰبゅゼم るلキゅعヨلやゲصي س بييゅصわإمや يلヤحわلや في れゲらام . 

سュギガわ يやヱلゲわكيゴ مع نァクゅヨ قيゅسيる ، ثم   )ヱlog )Iₒ/Itيわم やلحصメヲ عや ヴヤلعاقる بين 
  يりゲ لわعيين تやゲكيやゴلや ァクゅヨレلヲヰイヨلゅ.るمレحレي やلヨع

サ/ ヅヱゲゼلや هيゅم りケヲبص るيゲيムعわلや れゅسゅقي るلキゅيق معらطわل ゅهゲفヲجب تやヲلや؟るقيقキ 

ァ/  るسヱケギヨلや ليلゅحヨلや ラヲムت ラや بヤطわيるヘヘガم ゴكيゲわلや キやキゴي ゅمギレنه عや بらلك  بسクヱC 
 るららف مسゅゼムヨلや ヴلや هレم りゲيらك れゅيヨصل كわف ネゅاشعや りケゅطわاسや キやキゴت ゲيل قيم غيイتس

るقيقキ メS ヰمن جヱ,る ゅف ンゲخやラ  ليلゅحヨلや ًやギج ًゅليゅع ゅヰヘيヘガت ラヲムي يわلや بらتس ンゲأخや هي 
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ヶ 

 

 サゅفي قي ゅخطるيゲيムعわلやS  يわヨقي ゆケゅب تقら0 بس, I tI  يصعب ゅヨم ヴヤف  عゅゼムヨلや
 . るقギب ゅヨヰレبيゴييヨわلや 

 るيヤヨلعや حيやヲレلや 

ヤع メヲحصヤي لヤيゅم りゅعやゲغي مらレي ゲيムعわلやヱ りケゅطわاسや يわيレتق るسطやヲيل بヤتح ギレعゅقي ヴ れゅس
: るقヲثヲم- 

1- るيヤبゅق れやク بヤحわسヨلや ヱや لقゅلعや ئقゅقキ ラヲムت ラや ラゅبヱク  るヤيヤق ً ゅيらنس るヤヨヰم ヱلفي  أや. ءゅヨ 
2- (ロゴكيゲت コヱゅイわف ا يヘガلق مゅلعや ラヲムي ラや بイ100يmg/Lءゅبق ヴヤع ドゅヘحヤل ゅنゅヨض ) 

 أجやゲء やلヘحص . كゅفيキ るقゅئق やلや りキゅヨلعゅلقる مりギ من やلゴمن
3- ヱぽسヨلや ئقゅقギلや لムشヱ مイح ヴヤع ギヨわيع るيヱやコ るيや ギレع ケゅطわسヨلや ネゅاشعや ءゴج ラやعن るل 

 عヤヨيや るاسわطりケゅ ,لグلك 
レي:ゅヰيヤه عわヨقف قيヲわي تわلや るليゅわلや ملやヲلعや ケゅらわاعや ゲヌレب グخぽت ラや غيら- 

 .تゲكيや ゴايヲنや ヱや れゅلやヲムشف  -أ
ゆ-  , ァゴヨلや るيقゲヅヱ るعゲس 
れ-  , りءやゲلقや لらق メヲヤحヨلや ءゅمن بقコ 
ゐ-  , جيケゅليت خヱゲわムلや キヲجヱ 
ァ-  , りケやゲلحや るجケキ 
ゥ- るنيヲايや りヲلقやヱ るيツمゅلحや るلやギلや. 
ォ-  るيヱゲغ ヴヤع ドゅヘحヤل るفゅツヨلや キやヲヨلやメヲヤحヨلや. ) 

4- るيケヲヤلق ا بゅلعや ئقゅقキ ラヲムت ラや (Amorphous) يケヲヤらلや ئقゅقギلや ラلك أクヱ る
 るعゲسب بسゲわبت りゲقわمسヱ サゅلقيや りゲわف メخا るわبゅلق ثやヲلعや ラヲムت ラや بイيヱ ゅヨك ، ケヱゲヨ

 ヴヨيسゅم るفゅب  إضヤطわلك يク ラسيب .إゲت ラヱキ منゴلやや:)メギعヨلや メヲヤحヨلゅب(りケゅらع ヲهヱ  عن
キやヲم るقيやヱ るيヱゲه غらين(  شゲيسヤムلやヱ メヲحムلや يط منヤخ ヱや اتينイلや(るفゅل إضやヴ يج مゴ

 بقゅئゅヰتゅツف やلや ヴلعやヲلق أ مらゼغゲ مラヲム من كケヲヤيや ギلصキヲيヱ ュヲحゅمض やلヰيヱケギكケヲヤيك (
.サゅلقيや りゲわف メخا りゲقわمسヱ るわبゅث 

عりキギ )سやヲء مゲبعヱや る مや わسヱや ュやギガわعيる نァクゅヨ )خايや ゅانァクヲヨ( مヤツعや るاヱجه -5
ヱاや من メギجه( بヱاや. るنيやヲاسطや るعيゅلسや ءヲツلや りケゅطわسゅح بヨتس るعヤツヨلや ラأゴقط ب ゅيやヱ

るわبゅاً  ثんم るレ45معيº,60º,90º,135º . في حين るعيヱأや لヨف يعヲس るنيやヲاسطや  ゅヰسطح
るわبゅث ゲغي りケゅطわاسや ゅيやヱコ حらلك تصグبヱ قطゅلسや ネゅاشعや يقゲヘわل るسギكع ゆギحヨلや わمعヱ りギヨ

. サゅلقيや خطأ في ヴلや ヵキぽسط مم يヲلやヱ ئقゅقギヤل ケゅسムانや れماゅمع ヴヤع 

るيゲيムعわلや サゅقي りゴヰجや 
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Α 

 

يムヨن やسヵや ュやギガわ حコゅヰ لقيや サゅامわصソゅ لقيや サゅلわعムيゲيる مんل やلヨطيゅف 
(Spectrophotometer)  ヱやنيヲヤلや サゅقيヨلや (Photometer)  ヱや るنケゅقヨلや りゴヰجや

ラヲ لمヲحヱ  ギلムن مقيや サゅلわعムيゲيる  ا يヨツわن,  やلヲヤنيる كأنゅبيب نسや ヱや ゲヤلヨقキ ラケゅيヲبسك
ヨي تわلや れゅشحゲヨلや ケゅわガن りキゅعヱ شح مائمゲヨه بレع チゅعわيسヱ ヵケヱゲض ゲغي ロキヲجヱ クや ケゲ

や るلヲヨجや るلケゴقゅء や ヱやلقゲيるら من مゅفや ベヲلヘレらسイيクヱ るلك لغや チゲلحصメヲ عヴヤ حسゅسي
メヲ ラヲヤ مヨحヤعゅليる هやグ في حゅلや るلイسيや れゅヨلعゅلقやヱ るلヲسط عギيヨي やلやクや ュや . ラヲヤ كや ラゅل

 ) ゆやヲلصやヱ طأガلや( ゆヲヤبأس るヨائヨلや るجヲヨلや ケゅيわخや مわらف. 
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Β 

 

 

 

 

(Turbidimeter ) (ュゅヌレلや ヵゲصらلや) 

 りケゅطわاسや サゅمقي 
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ヨわيت , るسيゅلحسやヱ るقギلゅب ゴムي りキゅفه عゅゼムم ラや في るيゲيムعわلや サゅف عن مقيヤわガيヱ ラヲ
  るيヱやゴب やギمゅعわ090 (م( ゅヰسヘي نヰف ンゲاخや れゅらヤطわヨلや ゅمや, قطゅلسや ネゅاشعや مع  サゅفي مقي

 .るيゲيムعわلや 

サ/や ラヲヤلゅب ゅヰنやケギج ヴヤتط ァクゅヨن るعيヱや りケゅطわاسやヱ ゲيムعわلや ييسゅفي مق ュギガわتسキヲاس 
)るاشعや ゅヰمن خال グヘレي تわلや れゅحゅسヨلや ءゅレんわبأس( ゅمゅヨ؟ت 

 ァ/ . فゅゼムヨلや ヴلや メヲصヲلや من るبヲヤمط ゲغي るسムعレヨلや れゅعゅاشعや るلやコلك اクヱ 

  るらسレلや ラや0I/tI ئゅقギلや キギع りキゅيコ ض معヘガレت ゲيムعわلや サゅقي りゴヰجや في るسゅقヨلや ق
 るらسレلや キやキゴت ゅヨレبي , )ゴكيゲわلや( るلقゅلعや ヱや るيケヱゲツلやoI/rI ゴヰجや في るسゅقヨلや サゅقي り

. ゴكيゲわلや りキゅيコ مع りケゅطわاسや 
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ヱヰ 

 

るيゲيムعわلやヱ りケゅطわاسや れゅسゅئق قيやゲヅ れゅيقらتط 

 れゅ )عゲらムヴヤيわمعゲفる نقや りヱゅلゅヨء クヱلك بわعين كヨيや るلケヲヤムيギ )عヴヤ هيるゃ كケヲヤيや ギلやヱ,) るツヘل -1
 )ュヲيケゅらلや れゅわيゲらك るゃهي. 

2-  ゴكيゲت サゅمنقيゲيらك キギليل  عゅحヨلや في れゅنヲايや سبゲヨلや شفゅムلや ュやギガわلك بإسクヱや سبゅレヨل
わلや るيヤヨلعや فヱゲヌلや ケゅيわإخヱゅヨك، ًやゲقわمس ً ゅيヱゲغ ًゅلقゅب عヤلصや ケヲلطや علイي ت や ف فيゼムل

يらه مヤيラヲ جゴء من やلゅヨء بゲわس 300عن やلヲヘسケヲヘ )بムゼل فヲسれゅヘ( بحキヱギ جゴء やヱحギ من 
れゅヨء مヤيラヲ جゴء من やل 160مع مヲلらيや れやギلسゲわكレين، やヱلゼムف عن جゴء من やأمヲنيゅ في 

.)ゲヤنس メヲヤقيك )محらئゴلや ギيケヲヤك るسطやヲب 
3- ゅسゅقي ュやギガわفي إس るيゲيムعわلや れヱ سيبゲわلや れゅفي بعض تسحيح るيゅヰレلや るيتعيين نقط ゅヰم فيわ

( るيゲيムعわلや سمケS) . فゅツヨلや ゥヲحゅلسや مイبل حゅقيم  مق キやキゴتヱ(S) ヲムت キゅيキコسب بإやゲلや ラ
 ぽفゅムわلや るنقط ヴلや メヲصヲヤفئ لゅムヨلや ゥヲحゅلسや مイح ゆゅن حسムヨحيث ي ، ゲغيわلや من

 やلヨحسサヲ فس شムل やلレヨحレي.
4-  りヱゅء .تعين نقやヲヰلや 
5- . れやゲヨليヲらلや في るيゃيゴイلや ラやコヱاや تعين 
  تقギيゲ قطや ゲلギقゅئق لヤعやヲلق . -6
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 やلヘصل やلسゅبع
 مطيゅفيや るمわصソゅ مゅتحت やلحやゲヨء

Infrared Absorption Spectroscopy 
やヱلゴイء  هي やلレヨطقや るلわي تقع بين やلゴイء やلゲヨئي  や infrared raysأشعる تحت やلحやゲヨء 

 . やلゅヨيヵヱゲム لヤطيف やلヱゲヰムمغヅゅレيسي 

 

 ヱتコゅわヨ هや ログلレヨطقる بゅヨيヤي:

 مレطقやヱ  るسعる  من やلطيف やلヱゲヰムمغヅゅレيسي.   هي .1
( 1000um-0.78um  ヱやتヨツわن  やشعゅعれゅ  تやヲヅや ゥヱやゲわلや ゅヰلヲヨجيる بين ) .2

 るجيヲヨلや ゅهキやギعや  るالギ12800-1(بcm-10(. 
3. : ヴلや ゅヰわعゅشعや فレء تصやゲヨلحや تحتゅم るطقレم るلسعヱ- 

.りギعيらلやヱ るسطيヲلやヱ るらيゲلقや ءやゲヨلحや تحت ゅم るطقレم 
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4. .るسطيヲلや るطقレヨلや ヴヤع るيヤヨلعや れゅيقらطわلや مヌمع ギヨわتع 
 نيヱゲわム.るتحゐギ فيゅヰ إنわقゅاゅヅ れقيる إهコやゴわيやケヱキヱ るنيヱ るاتحゐギ فيゅヰ إنわقゅاや れل .5
 لゲヨヤكれゅら. تسュギガわ في やلわحヤيل やلヨムي やヱلヲレعي .6
 يんヨل ヅيف やإمわصソゅ لや ゅヰلعاقる بين % لクゅヘレヤيる مقゅبل やلعや キギلヲヨجي. .7

 

 メ ءやゲヨلحや تحتゅم ソゅصわيف إمヅ ضحヲل يムش(Polystyrene) 

 やأشعる مゅتحت やلحやゲヨءمヅゅレق 

 لسعる مレطقる مゅتحت やلحやゲヨء تصレف やشعゅعや ゅヰわلヴ ثاゐ مヅゅレق هي :

1.   るらيゲلقや ءやゲヨلحや تحت ゅمNear infrared    

レطヱ ベゅهや ログأشعる هي やأقゆゲ إلや ヴأشعや るلゲヨئيヱ るبゅلわحギيや ギلطيف やأحゲヨ في やل
 やلゲヨئي ヱتعヨل هや ログأشعる في やلや ンギヨلゅわلي:
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0.75 - 2.5 m        or       12800 - 4000 cm-1 

2.  ヴسطヲلや ءやゲヨلحや تحت るأشعやMid infrared   

 るらيゲلقや ءやゲヨلحや تحت るأشعや تقع بين るأشعや ログهヱ ءやゲヨلحや تحت るأشعやヱやギعيらل り
 ヱتعヨل في やلや ンギヨلゅわلي:

 m   or   4000 - 200 cm-1   50.00 س 2.50

3.   りギعيらلや ءやゲヨلحや تحت るأشعやFar infrared    

ف ヱヱゲムيヱهや ログأشعる هي やأبعギ من やأشعや るلゲヨئيヱ るلや  ゅヰレムأقゆゲ إلヴ أشعや るلゅヨي
 ヱتعヨل في やلや ンギヨلゅわلي:

50 - 1000 m          or            200 - 10 cm-1 
 

るヌفي ت:ماح りギيヘヨلやヱ ゐاんلや قヅゅレヨلや ログبين ه ًゅمやギガわسや ゲんأكや るطقレヨلや ラإゅيقらأشعطや れ る
やゲわي تわلや りギعيらلや るطقレヨلや ء منゴجヱ るسطيヲلや るطقレヨلや أ منギらء تやゲヨلحや تحتゅمヅأ ゥヱ ゅヰلやヲ

 るجيヲヨلや mた )15-5.2( جيヲヨلや キギلعや るالギب ヱ1 أ-cm )667-4000(. 
サ/ ヌレلや أسسや من حيث るヤقわمس りギحヲء كやゲヨلحや تحتゅم るطقレم るفيゅمطي るسやケキ مわي るيゲ

 やヱلعヤヨيる؟
ァ/عゅإشع ソゅصわإم るسやケキ ラلك أクヱゅわガت るئيゅيゴأسس في ヴع إلツガء تやゲヨلحや تحتゅم れ فヤ

فュギ ゲ تれヲ مゅفや ベヲلヘレらسイيやヱ るلゲヨئيヱ るلعゅتゅヨمゅً عن تヤك やلわي تعや キヲلや ヴمわصや ソゅشعゅع
ヱ るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅم ゐاんلや قヅゅレヨلや れゅسゅيغطي قي ギحヲف مゅلممطيや تحتゅやゲヨء.ح 

 るيゲヌレلや حيやヲレلや 

 ケIR Spectral Plotsسم أヅيゅف مゅتحت やلحやゲヨء 

تラヲム حصيるヤ فحص نァクヲヨ في مطيゅف مゅتحت やلحやゲヨء في やلعや りキゅلحصメヲ عケ ヴヤسم 
.   IR Absorption Spectrumيسヅ ヴヨيف やإمわصソゅ في مレطقる مゅتحت やلحやゲヨء 

  

هケ ヲسم لヤعاقる بين  -: ヅ IR Absorption Spectrumيف やمわصソゅ مゅتحت やلحやゲヨء
 るيクゅヘレヤل るيヲゃヨلや るらسレلや )ヵキゅلصや ケヲحヨلや (لや キギلعや ヱや جيヲヨلや メヲلطや بلゅجي مقヲヨや( ケヲحヨل

 ソゅصわم إمヨفيه ق ゲヰヌتヱ .) يレلسيや(Peaks)  キギس عムع ヴヤع ، りキギعわم ゅنيキヱ ゅيヤم  عヨلقや
.ًゅيらنس るヤيヤق ラヲムي تわلや るئيゲヨلやヱ るيイسヘレらلや ベヲفゅق مヅゅレم ソゅصわف إمゅيヅفي أ 
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る يムヨن تحヲيل من ヱحや れやギلعや キギلヲヨجي やلヱ ヴحや れやギلطや メヲلヲヨجي ヱبゅلعムس بゅلعاق
:るليゅわلや- �̀岫��−層岻 × �岫侍�岻 = 層宋宋宋宋 

  や(mた = )10000لطや メヲلヲヨجي (وや1-cmلعや キギلヲヨجي )

サゲيらعわلや جي عنヲヨلや キギلعや るالギب ソゅصわامや قعやヲعن م ゲيらعわلや لツヘي やクゅヨل  ) ゅヰレع 
 بギالや るلطや メヲلヲヨجي ؟

ァ キキゲわلやヱ るقゅلطや كل منヱ جيヲヨلや キギلعや بين ゲشゅらヨلや سبゅレわلや ヴلや やグه ンゴيع ),  ヴلや لكグكヱ
ゅ لヲ كゲら مやヨامわصゅصれゅ بギقやや るلや ンギヨلやヲسع لケギわيれゅイ هや やグلقيサゅ مゅヨ يわيح やلヨわييゴ بين 

 やسュギガわ مقيや サゅلطや メヲلヲヨجي .

 メヲلطや ヱや جيヲلや キギلعや ا منギي بレسي ケヲحヨك キキゲわلや サゅمقي ュギガわسや やクや ゅمや ヨلや جيヲ
ギحヲل るヨائヨلや ゲغي やギج りゲيらムلや لقيمや بらحيا بسわن مسムلم ي ラや やギج ケキゅن ヲヰته .فや 

 نゲヌيやるمわصや ソゅأشعる تحت やلحやゲヨء:

 ゅبقゅس ゅنゲأشや ラやれاゅقわان  るنيヱゲわムلや  يわطقレن مヨض れゅقゅヅ ソゅصわمや بヤطわتUV س Vis 
فゅنゅヰ تや ヵキヲلIR  ヴ, في حين やمわصや ソゅلゴイيれゅゃ لطゅقる من やلطيف やلヱゲヰムمغヅゅレيسي

るيコやゴわاهや るقゅلطや りキゅيコ (Vibration energy) نيやケヱギلやヱる(Rotation Energy) 
れاゅقわانゅب ゅヰيヤق عヤيط ヱや( れゅゃيゴイヤل るيヨهゅسわلや ゲصやヱلا るنヲムヨلや れゅنヱゲわムالゅب るطらتゲヨلや 

transitions   れاゅقわانや ゅヰらヤطわت ゅヨقل مや るقゅヅ بヤطわت ログهヱ るنيやケヱギلやヱ るيコやゴわاهや
るنيヱゲわムالや . 

 るヨفي قي ゲتغي るゃيゴイلや نيゅتع ラや بイء يやゲヨلحや تحتゅم ネゅشعや るقゅヅ るゃيゴイلや صわヨي تムلヱ
ゴلقطبعや ئيゅレث ュ(dipole moment )  ギلヲわي ゅヨم るنيやケヱギلやヱ るيコやゴわاهや れゅكゲحヤل るイيわレك

عレه مメゅイ كゲヰبゅئي له تキキゲ يゅツهي تや キキゲلや メゅイヨلゲヰムبゅئي اشعネゅ مゅتحت やلحやゲヨء 
 ンギحや るفي سع やゲتغي ゅららلين مسゅイヨلや بين メキゅらわم ゲيحصل تأثي ラや نムヨي やグبヱ طヤسヨلや
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 るنيやケヱギلやヱ るيコやゴわاهや れゅكゲلحや(ソゅصわمや يحصل ヵや  ).  れゅゃيゴイلや るيらلゅغ ラلك فإグل ًゅعらتヱ
 ソゅصわإمや من るتヱゅヘわم れゅجケキ ゲヰヌت るيヨهゅتس ゲصやヱبأ るطらتゲم るヘヤわガم れやケク نヨツわي تわلや

るأشعや ログヰئي لゅقわإنや  قلわレف تヲقي سゅヅ ソゅصわإم ゅヰي يحصل فيわلや るヌحヤلや فيヱ ،
 ヱأ ヵコやゴわإه ンヲわمس ヴلや ئヅやヱ نيやケヱキ ヱأ ヵコやゴわإه ンヲわمن مس りゲآصや れゅنヱゲわムلや
 ゅهコやゴわهや ンヲわمس ヴلや りゲآصや れゅنヱゲわムلや ネヲجケヱ るقゅلطや ラやギفق ギレعヱ . ヴヤني عやケヱキ

ゼムヨلや ゅヰحسسわي るئيゅبゲヰك りケゅه إشレج عわレي るقゅヅ ゐゅعらي يحصل إنヤأصや لらل من قイتسヱ فゅ
 やلヨسイل عベケヱ ヴヤ بيゅني تんヨل صりケヲ لطيف أشعる مゅتحت やلحやゲヨء.

غيゲ  . حيث ياحظ أラ تコヲيع やلゼحるレ حや メヲلゴイيるゃ يラヲムمんل جゴيるゃ كケヲヤيや ギلヰيヱケギجين
ゅレئي عュゴ ث حيث أラ لケヲヤムヤ كゅんفや るلヱゲわムنيる أعヴヤ مゅヨ لヰヤيヱケギجين ، ヱبやグ يラヲム لهمゅヨわثل 

 ドヲحヤيقطب مヱ مヌわレم キキゲت ヵク メキゅらわم ゲله تأثي ラヲムئي يゅبゲヰك メゅイلك مク أ عنゼレع م
ゅإشع ソゅصわإم ゐヱギح ヴإل ゅيキぽم ケゅヨلや ءやゲヨلحや تحتゅم ネゅئي إشعゅبゲヰムلや メゅイヨلや ネ

بين  ヱيعين عュゴ ثゅレئي やلقطب من مقや (ケやギلベゲヘ في やلゼحやヱ るレلヨسゅفるمゅتحت やلحやゲヨء .
  .مゲكや ヵゴلゼحわレين(

 
サ/ لんم りゲドゅレわヨلや れゅゃيゴイلや2,N2,CI2,H2O اヱ ءやゲヨلحや تحتゅم るطقレفي م るلゅفع ゲغي 

 تわヨص أشعネゅ مゅتحت やلحやゲヨء في やلヱゲヌف やإعわيキゅيる؟

ァ/やラ  لんم れゅيヲレلや るヤثゅヨわヨلや れゅゃيゴイلや2,N2,CI2,H2O ヨفي قي ゲتغي ゅヰفا يحصل ل ュゴع る
ヰムلや メゅイヨヤخل لやギلك ا يحصل تグلヱ ゅヰتゅゃيゴج ゲصゅレع コやゴわهや ءゅレثや لقطبや ئيゅレئيثゅبゲ 

 ネゅاشعIR   や ء فيやゲヨلحや تحتゅم ネゅشعや صわヨت ラや ゅヰレムヨا ي れゅゃيゴイلや ログل هんمヱ فヱゲヌل
 ロゅイتや るلゅفع ゲغي ゲらわتع ヵや( るيキゅيわاعやIR ,)تحت れゅゃيゴイلや ログه キヲجヱ ギレع ゅمや  ヅヲضغ

ヵキヲ عゅليヱ るتصキゅمゅヰ مع بعゅヰツ مゅヨ يわسらب في حصメヲ تヲゼيれゅヰ في تゲドゅレهヱ ゅبゅلゅわلي ي
 عネゅ مゅتحت やلحやゲヨء .やلや ヴسわقطゅبヱ ゅヰقゅبヤيゅヰわ عや ヴヤمわصや ソゅش

 るيコやゴわإهや れاゅقわإنやヱ るنيやケヱギلや れاゅقわإنやس るنيやケヱギلや 

 ゅヰإن ゅヨك ، るヨقيわمس るليゅقわإن るكゲفي ح るيヲقل سわレت むゴイヤل るヘلぽヨلや れやケグلや ラや فヱゲعヨلや من
 れゅكゲلحや بらجع سゲيヱ. ゅヰヤثق ゴكゲم メヲح るيケヱキ りケヲبص ケヱギتヱ ゴわヰسه تヘقت نヲلや في
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 ヴلや るنيやケヱギلや ヱ るيコやゴわاهや るヘلぽヨلや れやケグلや ンヲレل ゲفゅレわلや りヲق ゅヨتين هキゅツわتين مヲق キヲجヱ
لاصヱ りゲمゅيحيط بゅヰ من مや れやケやギلヱゲわムنيる مらゼعヱ るقや りヲلべわصや ゲلわسゅهヨي やلゅレتるイ عن 

.ぽفゅムわلや れゅنヱゲわムلや 

るنيやケヱギلや れاゅقわانや るيコやゴわاهや れاゅقわانや 
 るヤيヤق メゅقわانや やグل هんم ゐヱギلح るمコلاや るقゅلطや

 やلらعيりギ لاや メやヲヅلヲヨجيIR  るجやギ,تヲわفゲ في 
 メゅقわانや やグل هんم ゐヱギلح るمコلاや るقゅلطや

 やلヲسطيる لاや メやヲヅلヲヨجيやIR  るعヴヤ,تヲわفゲ في
 るطقレヨلや ログفي ه れやコゅلغや ソゅصわمや فゅيヅやゴييヨت

 りゴيヨم るضحやヱ ヅヲخط ケヲヰヌبログبين ه 
やるقيレلや るنيやケヱギلや れゅيヲわسヨل  ゅヰنヲب كらبس

るヨわレムم れゅيヲわمس. 

れやコゅلغや ソゅصわمや فゅيヅやゴييヨت  るطقレヨلや ログفي ه
 れゅفゅسヨلや れやク ヅヲطガلや من るヤسヤس ケヲヰヌب

やギج るبケゅقわヨلや 

やمゅ في حゅلや るلسやヲئل やヱلや キやヲヨلصるらヤ فレاحظ 
やتسネゅ في عチゲ خطや ヅヲامわصソゅ بسらب 

れやゲأثيわلやヱ يヤخやギلや يゃيゴイلや ュキゅصわلや  るلキゅらわヨلや 

 るイيわنヱ るらヤلصやヱ ئلゅلسや キやヲヨلや るلゅفي ح ゅمや
سやلガطや ヅヲاهコやゴわيる لわقيや ギلラやケヱギ لグلك تヘわガي 

مるヘヤガ قゅヨヨ عゲيるツ نヲعやる  ゅلやケヱギنيや るلわヨقطع
ゅفي  مソゅصわامや فゅيヅや.  

 

 るيゃيゴイلや れやコやゴわاهや ネやヲأنTypes of molecular vibrations 

 ゲتغيتت ラأ れやケグلتتや ログتتヰتتن لムヨي ゅتتヨإنヱ るレكゅلستتや れやケグلتتや متتن りギヤصتت るعتتヲヨイم るتتゃيゴイلや ليستتت
ヤتتヴ مやヲقعヰتتや ゅلレستتらيる لヲムنヰتتゅ غيتتヱ ゲثيقتتや るلわتتやゲبط بعツتتゅヰ بتتらعض ヱبتتグلك تムتتラヲ لヰتتや ゅلقتتりケギ ع
ゅヰヘيレتصتヱ れコやゴتわإهや ログهت ネやヲأنتヱ キギعت ァゅわレわأست るنيتゅムمتع إمヱ . ゅتヰقعやヲمتن م コやゴわإهや  فتي

るثاثي ヱأ るئيゅレث れゅゃيゴイلや إ ソゅصتわإم ヴلتや れやコやゴتわإهや ログه ヵキぽت やクや ゅヨفيヱ れやケグلや メや ネゅشتع
IR لや れゅتتゃيゴイヤحياً لわتتن مستتムلتتم ي ラإ ًやギجتت ًやギمعقتتヱ ًゅらح صتتعらيصتت ァゅわレわإستتや やグهتت ラفتتإ りキギعتتわヨ

ثيや れやゲلれやケグ )أكゲん من ثتاれやケク ゐ( بستらب やلعتや キギلらムيتゲ لやゲヨكتや ゴإهわتヅヱ やゴتグلك بستらب やلわتأ
.ゴكやゲヨلや ログبين ه るلキゅらわヨلや 

 やإهれやコやゴわ ضヨن صヘレين أسゅسيين:ヱتقع 

1   )るيヅゅطわامや( コやゴわاهや .Stretching vibrations 

メ محتケヲ تغيやゲً مسやゲヨわً لヨヤسゅفや るلやギخヤيる بين やلれやケグ عヱヲヅ ヴヤهي やإهや れやコやゴわلわي تヨツわن 
 れやケグلتتや ءゅقص متتع بقتتレتتت ヱأ るبتتグبグわヨلや れやケグلتتや بتتين るفゅستتヨلや キやキゴتتت ヵや ،ゅヨヰレبيゲصتتべわلやع ヴتتヤ

 ثク ゲلك عヱやコ ヴヤيや るلべわصヱぽ  .ゲبラヱギ أラ ي محや ケヲلべわصゲ نヘسه

 コやゴわاهや قسمレيヱيヅゅطわإمや ヴヤعين: عヲن 

1-  コやゴわهやيヅゅطわصل أمヘレم Isolated stretching   
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ネヲتتレلや やグتتض  هتتヨء حヵゴفتتي جتت るيتتキゲヘلや るبطتتやゲلや  :تتلんفقتتط ، م りギحتتやヱ るبطتتやケ キギتتヨل تヨتتゼي
 في やأسيC=O .ラヲわ- أや ヱلやゲبطや るلゲムبヲنيヤيやH-Cl    るلヰيヱケギكケヲヤيك   

  coupled stretching ( س2CH)مんل  مやァヱキゴهコやゴわ أمわطヅゅي  -2

ネヲレلや やグين فتي  هわبطやゲلتや キギتヨل:  تんقت ، مヲلや سヘفي ن ゲんأك ヱين أわبطやケ キギヨل تヨゼءجتيヵゴ 
 حيث نりケク ギイ كゲبラヲ تゲتらط بケグتي هيヱケギجين أやケ ヵبطわين.   やH-C-Hلヤんヨين  

 
 スゅヨムانやヱ キギヨわلや عين منヲن ゐギيح ゅレهヱ:ァヱキゴヨلや ヵコやゴわاهや 

  ァヱキゴي مヅゅطわأم コやゴわهや ثلゅヨわم )s)νsymmetrical stretching  
   As)νsymmetrical stretching A( مァヱキゴ غيゲ مゅヨわثل   やهコやゴわ أمわطヅゅي  ヱ فيه يحゐギ تキギヨ أや ヱنスゅヨム لやゲヤبطわين في نヘس やلヲقت .   

レتヱ るفيه تや キギヨわحや ンギلやヱゲبط بيゅヨレ تヨムレش やأخンゲ في نヘس やلヤحヌتヱ るبطゲيقتる مやゴわم
 شムل كゅヨ يツわح من 

 

2 .コやゴわاهやれや ゅレانحやるئي   Bending vibrations  るيヰيヲゼわلや れやコやゴわاهや ヱや 

レلゅب りケグلや قعヲم ゲغيわي ラأ ヵتين ، أゲبين آص るيヱやゴヤل ゲヨわسヨلや ゲغيわلゅب ゴيヨわتヱや るらسケヲمح ヴل 
. ゲصべわلや  

 

:ネやヲأن るبعケأ ヴلや ءゅレイانゅب コやゴわاهや قسمレيヱ 

(I) :عينヲهي نヱ れやケグヤل ラコやヲわلや ンヲわن مسヨتقع ض- 
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Β 

 

 Scissoringحゲكる مقص )やهれやコやゴわ مقصيる(  أ ـ

ゼت るكゲبح ゅヨヰツعらل るらسレلゅب ゅيヲس ラゅわطらتゲم ゲلغيや ラゅتケグلや ギعゅらわتヱ ゆケゅقわحيث تゲه حら るك
ラやゴاتや ンヲわس مسヘقص في نヨلやゅヰل ゴمゲي,S).) 

 やRockingهや コやゴわلわأケجحيه   ゆ ـ 

ラやゴاتや ンヲわس مسヘفي ن ュゅأمや ヴلやヱ فヤガلや ヴلや るيらكيゲわلや りギحヲلや جحケأわحيث تヱ,ゴمゲي  ゅヰل
(ρ). 

II ) )ラコやヲわلや ンヲわمس ァケゅتقع خ :- 

 (ωيゲمゴ) やWaggingهや れやコやゴわاケتゅイحيや   る ـ 

 ヴلやヱ فヤガلや ヴلや りケグلや るثاثي )るخطي ゲلغيや( るيらكيゲわلや りギحヲلや جحケأわأحيث تやخ ュゅم ァケゅ
ゅヰبطやヱケヱ りケグلや ل منムゼヨلや ラやゴاتや ンヲわمس. 

 (τيゲمゴ )やTwistingهや れやコやゴわلやヲわئيゆ  る  ـ 

  ラやゴاتや ンヲわمس ァケゅء خヵゴイلや ヴقゅبين بヱ ゅヰレبي るبطやゲلや メヲح れやケグلや فヤحيث ت. 
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Γ 

 

 حسゅヅ ゆゅقや るاهや コやゴわامわطヅゅي

 りケヲتين بصケク بين りゲي لاصヅゅطわإمやコやゴわاهや キキゲت ゆゅن حسムヨلعايや من るيらيゲاتقや るق るتي
:- 

  � = 層匝� √�侍 

ラや حيث: 

 V キキゲわلや = )1-sec(. 

π  هわبゅんلや るらسレلや :3.14 . 

K( れやギحヲب りゲاصや りヲبت قゅث =dynes/cm, ) 

 µるلゴわガヨلや るヤわムلや= 

ケグلや يわヤわムفقي لやヲわلや سطヲわヨلや لんヨي تわلやヱ るلゴわガヨلや るヤわムلや るヨقي ゆゅن حسムヨيヱ 1تينm ヱ 2m
 層×�匝�層+�匝  =µ� -بゅاصりゲ كل عヴヤ حやギ من やلعاقや るاتيや: るلヨعレيわين  

 .هゅヨ كや るヤわلや りケグاヱلやヱ ヴلゅんنيる بゅلغm1m ュやゲ,2 إラ: حيث

ゅئع لやグ يラヲム بギالや るلعや キギلヲヨجي ヱهや ヲلや ラやIR ゼلわعらيゲ عن مやヲقع やامわصソゅ في ヅيف 
: ロعاや るلعاقや حらتص- 

  �̀ = 層匝�� √�侍 

  ラحيث إC  パやゲヘلや ء فيヲツلや るعゲسcm/sec1010×3. 

 るعاق( りゲاصや りヲق りキゅيゴب キやキゴت りゲاصや コやゴわهや るقゅヅ ラや るلعاقや ج منわレわنسヅ)るيキゲ  تقلヱ

.) るسيムع るعاق( ュゅヌレヤل るلゴわガヨلや るヤわムلや りキゅيゴب 
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ヱヰ 

 

Q- لا るسيゅاسや ソゅصわامや るヨي لقらيゲقわلや جيヲヨلや メヲلطやヱ جيヲヨلや キギلعや ヲه ゅمやゴわه れやコ
يسC=O  ヵヱゅ( عラや ゅヨヤ قيるヨ قや りヲاصヲヨイヨ)C=O りゲعや るلケゅムبヲنيل やامわطヅゅيる ل
dyne/cm61O×1  ヵヱゅتس ラヲبケゅムلや りケク るヤわك ラやヱ ゅらيゲتق 

g(23-10ين 2وイكسヱاや るヤわكヱ )g(23-102.7و) ؟ 

̀� やلحل:  = 層匝�� √�侍 

�層×�匝�層+�匝  =µ 

� = 匝 × 層宋−匝惣 × 匝. 挿 × 層宋−匝惣匝 × 層宋−匝惣 + 匝. 挿 × 層宋−匝惣 =  捜. 想 × 層宋−想掃想. 挿 × 層宋−匝惣 = 層. 層想操 × 層宋−匝惣 

 �̀ = 層匝�� √�侍 

 

�̀ = 層匝 × 惣. 層想 × 惣. 宋 × 層宋層宋 √ 層 × 層宋掃層. 層想操 × 層宋−匝惣 

�̀ = 層. 捜掃掃 × 層宋惣��−層 

 � = 層�̀ = 層層. 捜掃掃 × 層宋惣 = 掃. 惣掻掃 × 層宋想�� 

 � = 掃. 惣掻掃 × 層宋−想 × 層宋想 = 惣. 掃掻掃侍� 
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ヱヱ 

 

 تヨت تヲضيحゅヰ في やلヘصل やلやゲبع やجや りゴヰلقيサゅ في مレطقる مゅ تحت やلحやゲヨء 

 ァクヲヨانや مل معゅعわلや れゅيレتق 

1- : るيコゅلغや ァクゅヨレلや 

イعل يلや ァクヲヨレヤلغヱや ヵコゅ بケゅガ لسゅئل ケキ ヵクجる غヤيIR  るゃヅやヱ ラゅيわم やلحصメヲ عヅ ヴヤيف 
わامや ゅخاي ラヲムتヱ. ءやヲヰلや من るغゲヘヨلや コゅلغや ソゅصわمや るيヤفي خ キギヨわي ァクヲヨレلやع ソゅص ヴヤ

 ネゅإشع るفゅヘش りキゅمن م グفやヲن ヵク نيやヲسطや جيゅجコ ゆヲらنや لムشIR  ソやゲقや لんم
2NaCI,KBr,CaF 

るقيレلや ئلやヲلسやヱ ليلゅحヨلや -2 

  ュゴح ヴヤف عゲعわلや نムヨي クや るيレقわلや ログئع في هゅليل(شゅحヨلや( るヤئゅلسや ァクゅヨレلや ュやギガわسや ラや
 ラヲムي りキゅعヱ ネゅاشعや ケゅمس メヲヅヱ ゴكيゲわلゅم بムحわلや ギقيق بعキ لムゼب ゆやグヨヤل ソゅصわامや

تゲكيや ゴلゆやグヨ من نصف やلヴ عりゲゼ  بゅلゅヨئコヱ るنヱ  .ゅا  يسわعヨل やلゅヨء や ヱやلムحヲاれ كグヨيب 
ゅم るاشعや صわヨانه ي  ラやケギج ラا ァクヲヨانや ゅء خايゅヨلや فヤわلك يグكヱ りギゼء بやゲヨلحや تحت

 ギيケヲヤبع كやケ チゲلغや やグヰل لヨعわيسヱ. るيヲヤلقや るبゲاتや れやギليゅمن ه るعヲレمص ゅايガلや ログه
 やلケゅムبヱや ラヲ ثゅني كゲらيわيや ギلケゅムبや ヱや ラヲلヱケヲヤムفュケヲ كグヨيب . 

るらヤلصや キやヲヨلや : ゅヰحصヘئق لやゲヅ ゐثا ギجヲتヱ:- -3 

 ラヱゅه るسطやヲب ァクヲヨانや م بسحق)5-2 غم(منわلك يクヱ -:るレيイلعや ヱや ベヲسحヨلや لヨع るيقゲヅ
مع قطりゲ من やلヲレجل    やلヵグ هコ ヲيت هゅيヱケギكケゅبヲني ثقيل ヱيわم حصや ゲلعイيるレ بين قゲصي 

. るيキゅيわاعや ソゅصわامや るيヤخ 

 るيヨمع ك るらヤلصや りキゅヨلや من ュやゲيغヤم بسحق 1- 5مわتヱ  ュヲسيゅتヲらلや ギميヱゲب ソゲق るيقゲヅ
بヱゲميや ギلヲらتゅسيや ュヲلレقي جヱ やギمن ثم عヨل قソゲ شゅヘف من やلعゅلق やلラヲムわヨ بعギ مゅレسるら من 

. チゲلغや やグヰل ソゅخ コゅヰج ュやギガわسゅسه بらك 

 るらヤلصや ュافاや るيقゲヅゲيゅطわم ゅヰらيグم りキゅم メヲヤم من محヤسيب فゲيق تゲヅ لك عنクヱ  ヴヤع
やقソやゲ خヤيや るامわصヱ ソゅيゅツف やلヨحメヲヤ قطりゲ فقطや りゲلや ヴلقヱ ソゲتゲكゅヰ لイわف قらل 

 やلقيサゅ حヴわ يラヲムわ فヤم ケقيق صヤب من やلりキゅヨ قيや ギلヘحص .

 -やسやギガわمや れゅلわحヤيل やلطيヘي في مレطقる مゅ تحت やلحやゲヨء :

يんヨل ヅيف やمわصソゅ مゅ تحت やلحやゲヨء لゲヨكب عや ヵヲツحや ギلや :-  ソやヲガلわحヤيل やلヲレعي -1
やلヘيゴيゅئيや るلヨヨيりゴ احやヲわئه عヴヤ قヨم مわعりキギ يムヨن やسやギガわمゅヰ أغや チやゲلヨقケゅنヱ るمن ثم 
 ラゅيヲツع ラゅらكゲم ギجヲاي るيゲヌレلや るحيゅレلや ن منムكب .لゲヨヤل るيゃيゴイلや るيレらلや عن ゥゅافصや

やلや れゅヰらゼわヨلらصゲيや( るايヱゴمれやゲ( لヘレس يわヨصや ラゅاشعる بヘレس やلطゲيقる تゅヨمゅ بゅسゅレんわء 
やلゲヨكب .ヱقヱ ギجラや ギ هゅレلك ケやتヱ ヅゅらثيق بين قヨم やامわصや ソゅاهヱ ヵコやゴわتゲكيب やلゅイヨميع 



 

 اد.همسة منعم ابن الهيثم     التحليل الكيميائي اآلي )المرحلة الرابعة(/كلية التربية للعلوم الصرفة

 

ヱヲ 

 

やلドヲيヘيや るلヨسヱぽلる عن هや やグامわصヱ, ソゅمレه يムヨن やاسギわاメ عヱ ヴヤجキヲ هや ログلゅイヨميع 
るレمعي れやキキゲت ヱや ソゅصわمや ュゴميع حゅイヨلや ログل من هムل ラや كب حيثゲヨلや م  فيわيヱ ゅヰيヤع メギت

 るطقレم ゅヨه りキゅヨلや يفヅ ين فيわيゴيヨわين مわطقレم ヴヤع キゅヨわاعゅب ヵヲツلعや كبゲヨلや يصガゼت
 تや れやキキゲلゅイヨميع ヱمレطقる بصや るヨاصゅبع .

a- :るلゅعヘلや ميعゅイヨلや るطقレجي  -مヲヨلや キギلعや ギレ1تقع ع-cm)4000-1400 ラヲムيヱ)
イلや ソゅصわمや ليسヱ تين فقطケク من ラヲムわميع تゅイعن م ゅイتゅن ソゅصわامやグهヱ لムك るゃيゴ ロ

やや ラاهれやコやゴわ تラヲム من やلや ネヲレامわطヅゅي ヱتسュギガわ لゼムヤف عن هや ログلゅイヨميع ヱيムヨن 
ع يわأثゲ مヲقع やلヲヨイヨعや るلやヲحりギ في هや ログلレヨطقる حسب مヲقع やلヲヨイヨعや ヱや るلゅイヨمي

. るغيやゲヘلや ملやヲلعや لكグكヱ ゅヰل りケヱゅイヨلや 
b-  بعゅاصや عらヅ るطقレجي  -:مヲヨلや キギلعや ギレ1تقع ع-cm)650-1500 )れやコやゴわهや هيヱ 

る れゅら اثやنحゅレئيヱ るيや ラヲムامわصや ソゅلゅレتج عن やهや コやゴわلゴイيるゃ كムل ヱتسュギガわ هや ログلレヨطق
. ゅيヤكب كゲヨلや ヱや るゃيゴイلや るيヲه 

 

 

 

 -: やلわحヤيل やلヨムي -2

メや れゅمやギガわسや ゲらわتعIR や れゅلヨムيる مるヨヰ بسらب やنわقゅئيや るلطゲيقや るلわي تイعل やجやゲء やلحسゅب  
ゅتや る るイلレلりキゅヨヤ في خヤيط معقや ラヱキ ギجやゲء عヤヨيや るلヘصل , كゅヨ في تحヤيل やلヲヤヨثや れゅلヲイي

. るعيゅレلصや れゅيヤヨلعや من 

りギ عي ヱや يギヰف やلわحヤيل やلヨムي في مレطقる مゅ تحت やلحやゲヨء やلや ヴيキゅイ تゲكيゴ مやヱ ラヲムحギ نق
بヱ るبラヱギ صعや ヲلقゲيるらمヲムنヱ れゅيムヨن تطらيق قゅنラヲ بييゲ عヴヤ مレطقる مゅ تحت やلحやゲヨء 

 レヨحレيبسらب やمゅムنيや るسュやギガわ محゅليل مるヘヘガ من やانヱ ァクヲヨبやゲわكيゴ مるヘヤわガ لわحツيや ゲل
 や. りゲلケギわيイي ヱや مレحレي やلヨعゅي
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ヱン 

 

サ/لやヱ るسطيヲلや( ءやゲヨلحや تحت ゅم るفيゅطيヨي لヨムلや يلヤحわلや علイي تわلや ゆゅらاسゅمりギعيら) 
: るيイسヘレらلや ベヲف ヱや るئيゲヨلや るطقレヨلや るلヲヰسヱ るقギليس ب 

ァ/ 

1- ヲصع ヴلや ヵキぽي ゅヨم るطقレヨلや ログء في هやゲヨلحや تحت ゅف مゅيヅا ゲيらムلや ギعقيわلやجや るء بやゲ
 ラヲنゅف عن قやゲانحや ヴلや キヲي تقわلや るقيقギلや るيヘلطيや れゅسゅلقيや.ゲبيي 

2- やギガわسや ヴヤم عわحわي ゅヨم るطقレヨلや ュヲヨلع るヨائヨلや れゅらيグヨلや من キギع ゲفヲت ュギخاع ュ れやク ゅي
 ゴكيやゲت りキゅيコヱ やギج ゲصغي ゲヨم.ァクゅヨレلや 

3-ソゅصわامや サゅن قيムヨا ي  Aヨلや من るららسわヨلや るيヘヤガلや ソゅصわمや بらقيق بسキ لムゼيب بグ
.るيヤガلやヱ 

りゲقヘلや في( قيقキ لムゼب ソゅصわامや サゅقي ュギع るヤムゼم ヴヤب عヤغわヤلヱ3)ヅ りギع ュギガわئق (تسやゲ
:ゅヰレم サゅقيヤل- 

A-サゅاسや خط るيقゲヅ:-اقや ヴヤع ヱやるわبゅيب ثグヨلや るيクゅヘن ラや るيقゲلطや ログه チゲわヘتヱ غلわت ゲي
 るمゴف حゅわكや مع ゅخطي.ソゅصわامや 

B-  りゲضゅح るيヤخ るيقゲヅس  るيヤخ:るらئゅا-غやヱ يبグヨلや فゅيヅや ヴヤع メヲلحصや مわي ゅヰفيヱ ァクヲヨن
 عや ヴヤلわعゅقب نسや るらلヴ حゴمや るلゲヨجع غيゲ محヲイبヱ るبゅسュやギガわ نヘس



 やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعる(/كヤيや るلゲわبيる لヤعや ュヲヤلصゲفや るبن やلヰيんم           キ.هヨسる مレعم やلわحヤيل やلムيヨيゅئي

 

るئيゅيヨكيヱゲヰムلや ئقやゲلطゅيل بヤحわلや 

Methods Analysis by Electrochemical 

るيヤيヤتحヱゲヰムلや ءゅيヨيムلや ヴلや خلギم 

 ヴلや りギレわسヨلや يヨムلや يلヤحわلや ئقやゲヅ るسやケギم بわヰت るヤيヤتحヱゲヰムلや ءゅيヨيムلや ラや
( りキゅヨヤل るئيゅبゲヰムلや ソやヲガلやれゅらكゲم ヱنت أゅك ゲصゅレمن ع やءゴج ラヲムت ゅمギレع )

 るسيゅسや りケヲبص るヤيヤتحヱゲヰムلや ءゅيヨيムلや ネヲضヲم メヱゅレわيヱ . るئيゅيヨكيヱゲヰك るيヤخ  
 れやギحヱ ヴتصل إل るليゅع るسيゅبحس るئيゅヨلや ゅヰليゅفي مح ゲصゅレلعや يلヤتح(ppm) 

 ヴإل るレمعي れاゅفي حヱ(bbm)  ネヲضヲヨلや ラإ ゅヨك،るسيゅلحسや るヘعゅツم ギレلك عクヱ
ヤحわق بヤعわت ンゲأخ れاゅイم ヴإل ギわヨيゲヨلや ف كيلギヰب るيヲツلعやヱ るيヲツلاعや れゅら

.ًゅツأي るئيゅلامや ヅゅسヱأや فيヱ ゅヰي  لゃيゴイلや كيبゲわلや メヲح れゅمヲヤمع ヴヤع メヲلحصや 

サ/ れاヲلギヨلや هيゅم るئيゅبゲヰムلやゅヰيヤع ギヨわي تعわلや  るيヤيヤحわلや れゅبゅلحسやئق لやゲطヤ
るيヤيヤحわلや؟ 

ァ/  ケゅيわلや ヱأ るيわلヲヘلゅك るئيゅبゲヰムلや れاヲلギヨلや ヴإل ギレわتس ヱفي أ りギلヲわヨلや るمヱゅقヨلや
やلヤガيや るلヱゲヰムكيヨيゅئيる تحت ヱゲドف معيヱ るレعヴヤ تゲكيや ゴلعレصゲ أや ヱلゲヨكب やلヨعレي 

ヤيヤحわلゅلب  れاヲلギヨلや ログيه قيم هヤقف عヲわت ヵグلや. 

 
 قانون اوم
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  るئيゅيヨكيヱゲヰムلや ゅايガلや نヨツわت るيヤيヤتحヱゲヰムلや ئقやゲلطや れゅيقらم تطヌمع ラحيث إヱ
 ベゲطわلや ءギب ヵク むキゅب ギيヘヨلや نヨف ،ヴلや  في ゅヰل るيヤヨلعや حيやヲレلやヱ るيゲヌレلや أسسや

 هや やグلヘصل.

 るئيゅيヨكيヱゲヰムلや るيヤガلや Electrochemical Cell  

 عギレ غゲヨ فゴヤ في محや メヲヤيヲنゅته يゼレأ فベゲ جギヰ بين やلやヱ ゴヤヘلヨحメヲヤ بسらب ميل
)るعゴن )نヲيや لムゼب メヲヤحヨلや ヴلや メヱゴレヤل ゴヤヘلや れやケクゅ ゅヰتゅنヱゲわムلや るヘヤガم るらجヲم れ

 るيヤガلや ل نصفんヨي ュゅヌレلや やグل هんم ラや . るらلゅه سレئه شحゅإعط ゴヤヘلや سطح ヴヤع
(Half Cell) ( لقطبゅته بゅنヲيや メヲヤفي مح ゴヤヘلや ヴヤق عヤيطヱElectrode. ) 

°�  -( やلや , ゴヤヘلゅヘわعل يムヨن تんヨيヤه عや ヴヤلレحや ヲآتي :ºMيんヨل ) ↔ ��+ + ��− 

  るيヤヨع ロギレت عヤحص ヵグلや لقطبや ヴヨيسヱ りギعل أكسゅヘت ヲعل هゅヘわلや やグه ラإ
 キヲبأن りギأكسや(Anode)  ラإ サヲムعل عゅヘت ヲعل هゅヘわلや ラヲك るヌب ماحイي .

 ュゅヌレلや れゅنヲムا بين م ゅيヤヨب عわわتس ラコやヲわلや من るلゅح) , en+Mº, M(. 

れやケク るنヲムم れゅنヱゲわムألや ゆゅسわيل أكヨت れやゴヤヘلや بعض れゅنヲأي ラأ ギجヱ ギلقヱ  ゴヤヘلや
+�� ي عヤヨيる معゅكسる لゅヘわヤعل やلسゅبق :ف + ��− ↔ �° 

 ヵゴヤヘلや ラヲأيや ラإ クإ メやゴわعل إخゅヘت ヲعل هゅヘわلや やグه ラإ)+NM(  أصاً في キヲجヲヨلや
 るلキゅعわم りケク ヴإل メヲتحヱ لقطبや من れゅنヱゲわムلや سبわإك メヲヤحヨلや)ºM(  سبゲわت

حصヤت عロギレ عヤヨيや るإخメやゴわ بゅلゅムثや  キヲلヵグعや ヴヤلقطب . ヱيسや ヴヨلقطب 
(Cathode)  . 
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 れعاゅヘわلや ネヲبقين من نゅلسや ينヤعゅヘわلや ラヲك るヌماح ヵケヱゲツلや من
やヲわلや من るلゅح ラإヱ るسヲムلعやラコ  ギحやヲلや ュゅヌレلや れゅنヲムبين م ً ゅيヤヨب عわわتس

.ゅヰتやク ギبح るيヤل نصف خんヨي ヵグلや 
やلヤガيる ليس بゅإمラゅム قيサゅ فや ベゲلギヰイ بين やلヱ ゴヤヘمحヲヤله في نصف 

やلやヲحりギ مゅらشりゲ، أمケ ゅبط نصヘي خヤيる مع بعゅヨヰツ خاメ إتصメゅ يسヨح 
 るヤمゅك るئيゅيヨكيヱゲヰك るيヤخ ギلヲفي るيヤガلや يヘلي نصヲヤبين مح れゅنヲأيや りゲイヰب
مع نヲゼء فベゲ جギヰ يムヨن قيゅسه من خاメ سゲيラゅ تيケゅ كゲヰبゅئي في 

 .やلヲヨصل やلケゅガجي بين やلقطらين

 نصヘي やلヤガيる فيゅヰ عや ヴヤلレحや ヲآتي: やلムゼل やلゅわلي يらين خヤيる نクヲヨجيる تゅヘعل

 

 燦�岫史岻 ↔ 燦�匝+岫�刺岻 + 匝�−         ���讃 ���� (Anode) �四匝+岫�刺岻 + 匝�− ↔  �四岫史岻              ���讃 ����(Cathode) 

:るلキゅعヨلや في ゅヨك るيヤガلや يヘعل نصゅヘت ネヲヨイم ヲي هヤムلや علゅヘわلや ラإヱ 燦�岫史岻 + �四匝+ ↔ 燦�匝+ + �四岫史岻 Overall cell reaction 
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إラ إكや メゅヨわلやギئヱ りゲسゲيや ラゅلわيケゅ ايわم في هや ログلヤガيる إا بヲجや キヲلヲヨصل    
  やلケゅガجي بين やلقطらين.  
:るئيゅيヨكيヱゲヰムلや ゅايガلや  )ينらين )قطヘمن نص るئيゅيヨكيヱゲヰムلや ゅايガلや ألفわت

ゅيわلや ラゅيゲسヱ りゲئやギلや メゅヨわإك ラإ .)ゅヨヰتゅنヲأي メヲヤين في محケヲヨم إا مغわاي ケ
 بヲجや キヲلヲヨصل やلゲガجي بين やلقطらين.

ا يムヨن قيサゅ جギヰ نصف やلヤガيる بصりケヲ مطヤقる مゅلم يゲبط やلヴ نصف  
 サゅقヨلや ギヰイلや ラإ ヵأ ゲآخ るيヤي خらنس ギヰجヲهラمع  ،حيث إ るيヤي خヘبط نصケ

ヲم ゲآخ ヴمن قطب أل れゅنヲأيや りゲイヰح بヨيس メゅإتص メخا ゅヨヰツا بعやギلك  لグب
 るسطやヲب ギلヲわヨلや ギヰイلや ベゲف サゅقي ゅヰن من خالムヨي るヤمゅムわم るئيゅبゲヰك りゲئやキ

.ゲわيヨわلヲف コゅヰج 
:るئيゅيヨكيヱゲヰムلや ゅايガلや ネやヲأن 

1. るنيゅヘヤムلや るيヤガلや Galvanic Cell: ケゅتي ゅヰفي ギلヲわي يわلや るيヤガلや كヤهي ت
مんل やلヤガيや( るلゅムثやヱ キヲانキヲ(. كゲヰبゅئي نわيるイ تゅヘعاれ كيヨيゅئيる عギレ قطらي

 れعاゅヘت れやク ゅايガلや ログه ラヲムتヱ れやケゅلسيや るيケゅبطヱ るفゅイلや るيケゅطらلや
.るئيゅقヤت 
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2. ヱゲわムالや ゅايガلやわلي るي lytic CellElectro : ゐギي تحわلや ゅايガلや كヤهي تヱ
ゲب مらين بسらلقطや ギレع るئيゅيヨكي れعاゅヘت ゅヰفيヱ ئيゅبゲヰك ケゅتي ケ ゅヰمن في

أヱ فヲلわيる خケゅجيヱ . るتラヲム تゅヘعاتゅヰ ا تヤقゅئيる مんل خヤيる  مصケギ خケゅجي
 やلわحヤيل やلゲヰムبゅئي ヱخヤيや るلطاء やلゲヰムبゅئي.

  ラやギفق( れعاゅヘت ゅヰفي ゐギتح ゅايガلや عين منヲレلや كا ラや
 . メやゴわخや )れゅنヱゲわムلや ゆゅسわكや(ヱ りギكسや )れゅنヱゲわムلや 

 

  Liquid Junctions مわヤقيや れゅلسやヲئل 

 ゅنゲكクゅヨك ポゅレه ラヲムي ラب أイي るيヤガلや في るئيゅبゲヰムلや りゲئやギلや メゅヨم إكわي يムأنه ل
 メゅإتص れゅنヲأنيやヱ れゅنヲتيゅムلや りゲイヰح بヨي يسムل るيヤガلや يヘلي نصヲヤبين مح

るレحゼلや نقل チゲلين لغヲヤحヨلや قت  بينヲلや سヘفي نヱ ゲشゅらヨلや علゅヘわلや عレヨي
 بين محヲヤلي やلレصヘين مゅヨ يقヤل من كゅヘءり بسらب やلゲわسيب كゅヨ في تゲسب

ヱلヲわلギ جギヰ عや ヴヤلسطح やلらيレي بين  やلレحサゅ مゅらشりゲ عや ヴヤلケゅガصين
 ヴقわヤヨلや ギヰイب ヴヨيين يسわليヱゲわムألや ليヲヤمح(Junction potential). 
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 ュギガわتس ،るيヤガلや يヘصレليل لゅحヨلや ァやゴわإم ラヱキ れゅنヲأيや りゲイحقيق هわلヱ
 ヴヨيسゅم ゅヰレم れゅيレتق りギحيعヤヨلや ゲسイلや. 

 ヴقわヤヨلや ギヰج Junction potential 

كゅヨ  نيわيلやلヱゲわム نヱهク ヲلك やلや ギヰイلヵグ يヲわلギ عや ヴヤلسطح やلらيレي بين محヲヤلي
. サゅحレلやヱ صينケゅガلや るيヤفي خ 

   Saltس やBridgeلイسや ゲلヤヨحي 

 ギيケヲヤل كんليت مヱゲわムلや るبやクبأ りキゅل عヨيعヱ ئلやヲلسや れゅيヘわヤم ネやヲنや ギحや ヲهヱ
ثم صب やلヨحAgar gel) ) メヲヤهاميや るاكや ケゅلسゅخن مや りキゅلヲらتゅسيュヲ في 

يصらح بعギ تゲらيロギ جسや(U)  やゲلゅレتج في やنコ ゆヲらجゅجي عヴヤ شムل حゲف 
. りギجي るئيゅيゴفي りヲبق コゅわヨيヱ ゅわبゅث ゅئيゅبゲヰا كゅتصや ゲفヲي ゅحيヤم 

تヲضع كل نゅヰيる من نゅヰيわي やلイسや ゲلヤヨحي في تサゅヨ مع محメヲヤ نصف 
 ًゅيキぽم るيヤガلやبطإケ ヴل .ゅヨヰレبي れゅنヲايや りゲイヰب ゥゅヨلسやヱ るيヤガلや يヘنص 

 



 やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعる(/كヤيや るلゲわبيる لヤعや ュヲヤلصゲفや るبن やلヰيんم           キ.هヨسる مレعم やلわحヤيل やلムيヨيゅئي

 

 

 
 

:هヲ فや ベゲلLiquid Junction Potential ギヰイجギヰ مわヤقや ヴلسやヲئل 
.るيヤガلや نصف メヲヤحي مع محヤヨلや ゲسイلや メヲヤء محゅقわلや るطقレم ギレشئ عゅレلや 

 るيヤガلや りءゅヘيل من كヤقわلや ヴヤل عヨئل يعゅلسや ءゅقわتج من إلゅレلや ギヰイلや ラإ
 メゅヨعわإس メن من خاムヨيゅأقل م ギヰイلや やグه るヨب جعل قيイيه يヤعヱ

やヱلسらب في クلك هヲ تسヵヱゅ سKCl  ネゲمحメヲヤ عゅلي やلゲわكيゴ من 
 れゅنヲأي ケゅゼわأن+K  ヱ-Cl .ًゅらيゲتق 

ュやギガわهي إس ンゲأخ るيقゲبط るيヤガلや لي نصفヲヤن فصل محムヨء  يゅゼلغや
 やلヨسゅمي أや ヱلقや ソゲلヨسゅمي やلヵグ يعヨل عヨل やلイسや ゲلヤヨحي.
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サ :- حيヤヨلや ゲسイلや るヘيドヱ؟ 

ァ/لや ラやゲسイ حيヤヨلやي メゅقわان るヤسيヱヱ るらلゅلسやヱ るらجヲヨلや れゅنヲلأي ًゅنゴガم ゲらわع
わلや るلゅح ヴヤع ドゅヘلحや チゲلغ ゲأخや ヴين إلらلقطや ギمن أح れゅنヲأيやラコやヲ 

شゅヅゲً أسゅسيゅً اسケやゲヨわ سゲيや ラゅلわيケゅ  ي في やلヨحヲヤلين やヱلヵグ يعゅゲらわئやلゲヰムب
ゥゅ سヨيヱ るلゅヤئاكや メゅヨلやギئや りゲلゲヰムب)لや やクゅヨلイسや ゲلヤヨحي(  ي .ゅئやلゲヰムب

 بゅنわقや メゅأيヲنれゅ من ヱإلや ヴلヨحヲヤلين.

るجيクヲヨレلや ゅايガلや فゅنصや بعض  

1-  ゴヤسف  ゴヤヘلや ラヲيや 
 メヲヤفي مح ケヲヨمغ ヵゴヤألف من قطب فわي ゅايガلや فゅنصや ئع منゅش ネヲن

 ヵヲわته .يحゅنヲيや ギحや ヴヤع 
2Pb / (s)+   :مんل 

0Pb     ラや حيث)(s
0Pb   ヱゅمس ロギتأكس キギعヱ بヤص ゴヤف

 ヴヤع ヵヱゅلحや メヲヤحヨلやヱ بヤلصや ゴヤヘلや صل بينゅヘلや ギلحや لんヨي /ヱ , ゲヘلص
 サゅسや ヲته هゅنヲيやヱ ソゅصゲلや ゴヤشئ بين فゅレلや ギヰイلや ベゲف ラや , れゅنヲايや

. るيヤガلや صفレل るئيゅبゲヰムلや 
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2-  るヘヤわガم ギتأكس れاゅفي ح ゲخや ゲصレع れゅنヲيや مع メゅتصや مل فيゅقطب خ 

  Fe3+ Fe |Pt,2+  -مク メゅんلك :

ヱفيه تラヲム كا هيわゃي やلعレصや ゲلぽヨكسやヱ るلゴわガヨلる لألヱゲわムليت . ヱيわم 
)عや りキゅلらاتين( ليラヲム بゅんヨبる نゅقل لألヱゲわムنれゅ بين  إسュやギガわ قطب خゅمل

 ラإ.るجيケゅガلや りゲئやギلやヱ ليتヱゲわムألやゴكيゲت ヴヤع ギヨわيع るيヤガلや نصف ギヰج 

 +2Fe ヱ+3Fe . 

3-  コゅسغ   ラヲيや 

 メゅんم:-   るيレجيヱケギيヰلや るيヤガلや نصف+H  |  2Pt , H  

やグفي هヱ  ベヲيقع ف ヵグلや コゅلغゅضغط معين ب ギレع عらゼم メヲヤحヨلや ラヲムي ネヲレلや
 コゅعل مع غゅヘわا ي やグلヱ ملゅاتين خらلや كヤس ラمل، إゅخ ゴヤ2سطح قطب من فH 

れゅنヲأيや مع ヱمن  أ れゅنヱゲわムألや メゅらقわإس ヱقل أレل るヤسيヲلや ゲفヲلك يク ه معレムلヱ
レلや やグشئ في هゅレلや ギヰイلやヱ ュゅヌレلやヲ れゅنヲبين أي ヲه ネ+H コゅغヱ2H . 

 فゴヤ مغطヴ بطらقる صるらヤ من مヤحه غيやク ゲئب في やيヲنゅته やلسゅلるら  س 4

   AgCl ,Cl|Ag-    -نصف خヤيる  -مク メゅんلك :
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 やيラヲ  سمヤغم  -5

   Na  |Na(Hg)+   مんل 

ヱفيゅヰ يわم مヤغるヨ فゴヤ فعメゅ بحيث يわم تقヤيل やلゅヘわعل やلムيヨيゅئي やلゅらヨشゲ مع 
 .نヴ حやキギلグヨيب やلヴ أ

6-  ゴヤسف  ギمعق ラヲيや 

3NH  ,+  2           مんل 
4)3Cu(NH  |Cu        

. ゲقわسヨلや ギعقヨلや ラヲムمن ت ギأكわヤل ギعقヨلや ملゅلعや من りキゅيコ فゅツفيه تヱ       

 やلガايゅ )قيサゅ جや キヲヰاقطゆゅ(قيや サゅلや キヲヰイلレسらيる انصゅف 

サ/؟)キゲヘレヨلや قطبヤل ヵأ( ゅヰتやグب るيヤガلや صفレق لヤطヨلや ギヰイلや サゅن قيムヨا ي 

ァ/   لكグلヱ .ギヰイلや ليسヱ ギヰイلや ベゲيقيس ف )ギヰイلや( るيわلヲヘلや サゅقي コゅヰج ラأ
 ヴヨبت يسゅثヱ ュヲヤمع ギヰج ヱク )るيヤنصف خ( ゲقطب آخ ヴلや لقطبや بطゲي

 サゅي يقムجعي لゲヨلや ヱسي أゅلقや لقطبゅليه.بや るらنس ゆヲヤطヨلや لقطبや ギヰج 

ゲらわسي  أعゅلقيや جينヱケギيヰلや قطب(S.H.E) ي لحヨلゅلعや جعゲヨلや キヲヰج ゆゅس
 るيらسレلや ゅايガلや فゅنصや るيヤガلや نصف ヴلや بطゲي るيヤل نصف خんヨحيث ي ،

  .ロギヰج サゅقي キやゲヨلや لقطبや ヴヤع ヵヱゅلحや ゲآخや 

らわأعヱゲ( سيゅلقيや جينヱケギيヰلや قطب ギヰج ラجين أヱケギيヰلや بين ギヰイلや ベゲف
نحヲ عゲヘ ヴヤ صقطب تحت ヱゲドف قيゅسيる هや ヲلやلやヱيや ラヲلヰيヱケギجين في 

ヱعヤيه فإラ جや キヲヰأقطや ゆゅلヨقゅسる نسや るらليه تعゲらわ جキヲヰ قيゅسيや るفやゲわضي . 
 ゴمゲلゅب ゅヰل ゴمゲيºE  ログت هらتケ ギقヱ . ゆゅلأقط るسيゅلقيや キヲヰイلや ヴヨتسヱ

.るليゅعヘヤل るヤسヤس ヱأ キヲヰイلや メヱやギج ヴヨتس るصゅخ メヱやギفي ج キヲヰイلや 
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 :メゅんヨلや يلらس ヴヤع るيヤبط نصف خケ من ギلヲわヨلや يヤムلや ギヰイلや ラゅك やクإ

 ヵヱゅته يسゅنヲأي メヲヤصين في محケゅخ るيヤجين مع نصف خヱケギيヰلや
(+0.76V) ラヲムصين سيケゅガلや るيヤنصف خ ギヰج ラفإ るسيゅف قيヱゲド تحت 

 (-0.76V)  ギヰج ラأ(S.H.E) .ًやゲヘص ヵヱゅيس 

サ/سي؟ゅلقيや جينヱケギيヰلや ألف قطبわمم ي 
ァ/ سيゅلقيや جينヱケギيヰلや ألف قطبわي (S.H.E)  اتينらلや من るقيقケ من

やلヨطヤي بヨسحや ベヲلらاتين やأسキヲ لゴيや りキゅلヨسゅحや るلسطحيや るلわي يحصل 
ヘت ゅヰيヤعゅ جينヱケギيヰلや コゅمن غ ケゅلسطح تيや やグه ヴヤخ عツيヱ るيヤガلや عل نصف

بصりケヲ ثゅبヱ るわمسヱ りゲヨわيغゲヨ في محメヲヤ يحヵヲわ عヴヤ  (atm 1)تحت ضغط 
.إラ جギヰ هや やグلقطب يسヵヱゅ صゴ(1M)  ゲヘ يأيヲنや れゅلヰيヱケギجين ヱبゲわك

 ヱيムヨن أラ يعヨل كゅムثキヲ أヱ أنキヲ إعやキゅヨわا عヴヤ نصف やلヤガيや るلヵグ يゲبط やليه.
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ヤمع キヲヰج れやク ゅف خايゅنصや ュやギガわسゅبヱヲ るيらسレلや キヲヰイلや ن تعيينムヨي るم

. るيヤガلや يヘبين نص ギلヲわヨلや يヤムلや ギヰイلや ベゲف サゅقي ギبع ンゲخや ゅف خايゅانص 

ヴヤيل عらس メゅんヨلや :やクإ ラゅك ベゲف ギヰイلや ギلヲわヨلや بين ヘين ينصわيヤガلや ゅわلやينلわي ヲه 
(+1.10V) ギヰイل ゅレわفゲمن معヱنصف るيヤصين خケゅفي خ メヲヤته محゅنヲأي  ヵグلやヱ

ヵヱゅيس (-0.76V)  ラヲムسي サゅحレلや るيヤنصف خ ラج أわレわ(0.34+)نس. 燦�岫史岻 ↔ 燦�匝+岫�刺岻 + 匝�−         ���讃 ���� (Anode) �四匝+岫�刺岻 + 匝�− ↔  �四岫史岻              ���讃 ����(Cathode) 
 

:ゅايガヤل ヵギيヤقわلや يلんヨわلやヱ れやケゅإشや れゅأصطاح 

 るيقيらطわلやヱ るفゲلصや ءゅيヨيムヤلي لヱギلや キゅإتحや れゅصيヲبحسب ت -IUPAC 
... International Union of Pure and Applied Chemistry 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj05KvAk5zKAhWEzxQKHUZqCJcQFghBMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iupac.org%2F&usg=AFQjCNFvt0h2HQVrFhutcJ9TI4JF7ql7dg
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj05KvAk5zKAhWEzxQKHUZqCJcQFghBMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iupac.org%2F&usg=AFQjCNFvt0h2HQVrFhutcJ9TI4JF7ql7dg
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj05KvAk5zKAhWEzxQKHUZqCJcQFghBMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iupac.org%2F&usg=AFQjCNFvt0h2HQVrFhutcJ9TI4JF7ql7dg
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1.  れعاゅヘل تんم ، メやゴわإخ れعاゅヘわك ゅايガلや فゅأنص れعاゅヘيع تヨب جわムت
燦�匝+岫�刺岻   نصヘي やلヤガيや るلسゅبقわين ヱعや ヴヤلレحや ヲآتي: + 匝�− ↔  燦�岫史岻        �四匝+岫�刺岻 + 匝�− ↔  �四岫史岻        

2.  ゲヰヌتメやゴわإخ りヲق ゅヰي لわلや ゲصゅレلعや جينヱゲيヰلや م منヌأع  ゲيらميل ك(
لわヤأكسギ( جやキヲヰً سゅلやヱ ،るらلعゅレصや ゲلわي لゅヰ قりヲ إخメやゴわ أقل من 

. るらجヲم ًやキヲヰج )メやゴわلإخゲيらجين )ميل كヱケギيヰلや 

+燦�岫史岻 /  燦�匝 مんا:    = −宋. 挿掃�    �四岫史岻 /�四匝+   =  + 宋. 惣想 
هヲجや ギヰلقطب やلヨقサゅ نسや るらلヴ قطب :  )ºE(جや ギヰلقطب やلقيゅسي .3

جヨيع やاصゅレف やلゲわゼヨكラ  るعギレمゅ تヲム (S.H.E) سيやゅلヰيヱケギجين やلقي
 فيه في حゅاتや ゅヰلقيゅسيヱ るكゅヨ يヤي:

a)   هわليゅفع ラヲムت ゅمギレهي ع メヲヤفي مح ゅم ラヲأي るسيゅلقيや るلゅلحや
عゅليる مسヱゅيる لゲわヤكيや ゴلヲヨاヘ ヵケمسヱゅيやヱ るحヱ . ギيムヨن إعや ケゅらわل

 るسيゅلقيや るلゅلحゅيه فヤعヱ .るヘヘガヨلや ليلゅحヨلや في ً ゅصヲخص ギحやヲلや
 メ るيヱゅمس ヵケاヲヨلや ロゴكيゲت るجケキ ラヲムت ゅمギレهي ع ゅم ラヲأي

(1M). 
b)  ًゅيヲج ً ゅي ضغطゃيゴイلや ضغه ラヲムي ゅمギレهي ع コゅغヤل るسيゅلقيや るلゅلحや

 ًやギحやヱ(1atm). 
c)  .)りゲلحや( るيゲヘلصや تهケヲفي ص ゴヤヘヤل るسيゅلقيや るلゅلحや 

 ヱلらわسيط ヱصف やلガايゅ نらわع مゅيヤي:

i. لقطبや ギヰイل ラإ ヱأ+( يهヤي عわلや るレحゼلやヱ- صفレل るفعやギلや りヲلقやヱ )
.ゅヰسヘن りケゅإشやヱ ゅヰسヘن るيキギلعや るヨلقيや علゅヘわلや 
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ii. :آتيゅك るبゅわك るيヤガلや عن ゲらيع 

や メヲヤحヨلゅب るقヤعわヨلや れゅمヲヤعヨلやヱ キヲأنや ضعヲي ゴمゲيヱケゅليسや ヴヤفيه ع ケヲヨغヨل
 ゆ ロギヰイل)LE(  فيه ケヲヨغヨلや メヲヤحヨلゅب るقヤعわヨلや れゅمヲヤعヨلやヱ キヲثゅムلや ضعヲيヱ

 ゆ ロギヰイل ゴمゲيヱ ينヨليや ヴヤع)RE( طينガحي بヤヨلや ゲسイلや عن ゲらيعヱ .
 .(|). ヱيヲضع بين やلقطب ヱمحヲヤله خط やヱحギ (||)مコやヲわيين 

:サゅحレلやヱ صينケゅガلや るيヤخ :メゅんم  燦� |  燦�匝+岫��岻 || �四匝+岫��岻 | �四 

 
 

iii.  )るئيゅبゲヰムلや るفعやギلや りヲلقや( يヤムلや るيヤガلや ギヰج ラإ(e.m.f)  るヤهي محص
:ロゅイإتゅب ًゅヨئやキ グخぽتヱ ينらلقطや ヵギヰبين ج ヵゲらイلや ベゲヘلや 撮���� = 撮� − 撮鯖 

إラ تゅヘعل やلヤガيや るلヤムي ا يムヨن أラ يヲلギ أヱ يسヤヰわك やلヱゲわムنれゅ بل يレムヨه 
 ゅヰヤنقゅسわم ゅنヲムي ラب أイي るيヤガلや يヘعل نصゅヘت ラيه فإヤعヱ ، فقطヱ يين

ギبعキ  れゅنヱゲわムالや(n)  ギأح ゆゲب ضイيين يヱゅسわم ゅنヲムلم ي ラإヱ
.れゅنヱゲわムألや فグسب لحゅレمل مゅبع ゅヨヰيヤك ヱين أヤعゅヘわلや 

iv.  サゅحレلやヱ ソゅصゲلや るيヤل خんم るيヤガل るらجヲヨلや るيわلヲヘلや るヨقي ゲيゼعت ヴヤ
ケゅガجيる هヲ من やليسや ケゅلや ヴليヨين ラや جゲيや ラゅالヱゲわムنれゅ في やلやギئや りゲل

ヤل ラإヱ .قط ギヰج )キヲثゅムلや( نヨأيや ب ゐギتحヱ キヲأنや من るيらجヲم ゲんأك
عヤيه )عヤヨيる إخメやゴわ(. やلقطب やأيسゲ )やآنキヲ( جギヰ أقل مヲجらيる من 

.ًゅئيゅقヤت るيヤガلや غيلゼت ギレع )りギأكس るيヤヨيه )عヤع ゐギتحヱ キヲثゅムلや 燦� |  燦�匝+岫��岻 || �四匝+岫��岻 | �四 
 
 

LE RE 

LE RE 
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 The Nernst Equationمعキゅلる نيゲنست 

 ログهヱ , るيヤガلや نصف ギヰج るヨفي قي ゲثぽت るレمعي れやゲغيわلك مゅレه ラや ゅيヤヨع ギجヱ
 :やلわヨغيれやゲ تヨツわن

1.  りケやゲلحや るجケキ. 
2.  メヲヤحヨلや في れゅنヲايや ゴكيゲت. 
3.   るヤقわレヨلや れゅنヱゲわムالや キギع. 

 るيヤガلや نصف ギヰبين ج るلعاقや عن ゲيらعわلや تم ギقヱ )لقطبや(  れやゲغيわヨلやヱ
 や (Nernstلグヨكや りケヲعاロ بصيغケ るيゅضيる سヨيت بヨعキゅلる نيゲنست

equation) . 

: ヲته هゅنヲيや メヲヤمع مح サゅヨفي ت ゴヤمن ف るيヤصف خレنست لゲني るلキゅمع- ��+ + ��− ↔ �° 撮 = 撮° − ���擦 �� [���纂四��史][��������史] 



 やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعる(/كヤيや るلゲわبيる لヤعや ュヲヤلصゲفや るبن やلヰيんم           キ.هヨسる مレعم やلわحヤيل やلムيヨيゅئي

 撮 = 撮° − ���擦 �� [�°][��+] 
: ラや حيث- 

E = るيヤガلや نصف ギヰلقطب( جや( ヱأ )るئيゅبゲヰك るفعやキ りヲلت. )قヲヘلゅب 
ºE るسيゅلقيや فヱゲヌلや سي تحتゅلقيや るيヤガلや نصف ギヰقطب = ج ギض るسゅمق(

 بゅلヲヘلت. やلヰيヱケギجين やلقيゅسي(

Rコゅلغや بتゅث =  (1-mole 1-JK 8.314) 

T るجケキ =( るقヤطヨلや りケやゲلحやK) 

nعلゅヘわلや メخا るヤقわレヨلや れゅنヱゲわムالや キギع =  キギفي ع ゲغيわلや ً ゅツأي ヵヱゅيسヱ(
.)ゲصレلعや ギتأكس  

F= ヵやキやゲف キギع =  −C mol 9648533289    ~ 50069 

[] .るيケاヲヨلや ゴكيやゲわلや = 

تصらح  やlogلヱLn  ヴ تحヲيل  ヱF (25Cº)عヱ R ヱT  ギレعギレ إキخメゅ قيم 
: ヴلや るلキゅعヨلや 撮 = 撮° − 宋. 宋捜操匝�  ��� [���纂四��史][��������史] 

 ヲحレلや ヴヤع るلキゅعヨلや るبゅわك りキゅن إعムヨي メやゴわإخやヱ ギأكسわلや تيケヲص るالギبヱ
や 撮آتي: = 撮° − 宋. 宋捜操匝�  ��� [�°][��+] 
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 りケヲلصや ゴكيゲت るجケキ بين るらسレلや ヴヤع ギヨわلقطب يعや ギヰج ラلك فإク ヴヤعヱ
 るلゴわガヨلや[�°] りギكسぽヨلや りケヲلصやヱ[��+]  ログヰل ラعل . إゅヘわلや في نصف

.りギيギع るيヤيヤتح れゅيレقわل ًゅسゅأس ゅヰنヲب كらبس りゲيらك るيヨأه るلعاقや 

:メゅんم-  ゲيギلقصや ヴヤع ヵヲわيح メヲヤفي مح ケヲヨغヨلや اتينらلや قطب ギヰحسب جや
 ゴكيゲわعي بゅبゲلやM(0.10 ゴكيゲわئي بゅレんلや ゲيギلقصや ヴヤعヱ )M(0.01 مع )

 るヨقي ラや مヤلعや0E  (ヵヱゅئي تسゅレんلや ヴلや عيゅبゲلや ゲيギلقصや メやゴわاخ
+0.15V)؟ 

+2Sn               -+2e4+ Sn  撮 = 撮° − 宋. 宋捜操匝�  ��� [��匝+][��想+] 撮 = 宋. 層捜 − 宋. 宋捜操匝匝  ��� [宋. 宋層][宋. 層]  撮 = 宋. 層掻 ���� 

:ゴكيゲわلやヱ るليゅعヘلや بين るلعاقや 

 るلキゅلقطب في معや ギヰج ゆゅحس ラأ ゅنゲكクمن بي ギヨわنست يعゲنني  ンゲأخ ケヲأم
عや ヴヤلやゲわكيや ゴلヲヨاケيヱ .るفي حقيقや るأمゲ فإや ラلや ギヰイلヲわヨلギ يゅレわسب مع 
 るلعاقや ラإ . るيケاヲヨلや ゅهゴكيやゲمع ت ヲه ゅヨم ベキأ りケヲف بصゅレأصや るليゅفع

 るليゅعヘلや بطゲي تわلや)Ma(  ヵケاヲヨلや ゴكيゲわلや مع]M[ : هي �� = 讃�[�] 
 ゲيゼحيث ت讃�  るليゅعヘلや ملゅمع ヴإل(Activity Coefficient لヤصレف  (

ً やلゲわكيや  ゴلヨعレي في تゅヘعل ゅنゅأحي ヴヨتس( るليゅعヘلや فヤわガتヱ . るيヤガلや نصف
 メヲヤحヨヤل るنيヲأيや りギゼلや مع ゲغيわت るليゅعヘلや ラヲムلحقيقي لや ゴكيゲわلや عن )メゅعヘلや

り يع やأيヲنや れゅلヲヨجやヱヨキヲلわي تعギヨわ عや ヴヤلクゅイわبやヱ れゅلゅレわفれやゲ فيゅヨ بين ج
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في やلヨحヱ メヲヤليس أيヲنや れゅلヘصゅئل やلゅヘわヨعるヤ لヲحギهゅ، إضゅفや るلや ヴلヘسح 
.ゅヰل ゆヱグヨわلや るヘヤأغヱ るعヲレわヨلや فゅレأصや ゅヰヤわي تحわلや りキヱギحヨلや 

ゅヰبゅحس るيقゲヅヱ るنيヲأيや るليゅعヘلや れماゅعヨب لヰسヨلや ゥゲゼلや ラإ  ラヲنゅحسب ق
 ヵゅらيキس ヲه ゅレيレيعゅم ラإヱ . るئيゅيゴيヘلや ءゅيヨيムلや بわفي ك ヴل معطムإنه في هي

حゅلや るلヨحゅليل やلるヘヘガヨ جやギً حيث تや ラヲムلや りギゼآيヲنيる بحギهや ゅأキنヴ يصらح 
 ًゅيキギع ゴكيゲわヤل るヤثゅヨم るليゅعヘلや حらتصヱ ギحやヱ ヴلや ًゅيヱゅمس るليゅعヘلや ملゅمع ケやギمق

: ラإ ヵأ �� = 讃�[�] �� = [�] 
. ゴكيゲわلや من るصح ゲんأك ヲه るليゅعヘلや ュやギガわإس ラفإ ュヲヨلعや ヴヤع 

ً في عキギ مヲاや れأصゅレف تヨツわن تゅヘعاれ أنصゅف  ゅافわإخ ً ゅنゅأحي ゅايガلや
�や 使لぽヨكسやヱ りギلゴわガヨلる كゅヨ في やلゅヘわعل やلعや ュゅآتي : + 刺晒 + ⋯ … �� ↔ �� + 史� 

 ゅヨレبي )ゅヰنヱギب ヱأ るレحゼب ゅأم( るヤعゅヘわヨلや ئلゅصヘلや صيغ りゲيらムلや فヱゲلحや لんヨت
 )れゅنヱゲわムألや ゅヰレヨツكل فصيل )ب れاヲم キギع りゲلصغيや فヱゲلحや لんヨت

やالヱ .ラヱゲわムعヤيه تやe  ラヲムلゲわゼヨكる في تゅヘعل やلヤガيや るلレصヘي . ヱتんヨل 
や 撮لصيغや るلعゅمる لヨعキゅلる نيゲنست هي: = 撮° − 宋. 宋捜操匝�  ��� [�]�[�]史[�]使[晒]刺 

 ラحيث إ []ゴイلや غطツلや يレتع るلキゅعヨلや في りケヲكグヨلや فゅレأصや من ヵئيأ 
 ヲイلや りギحヲب(atm)   やクإ )ヵケاヲヨلや( ゴكيゲわلや ヵヱゅيسヱ ًやコゅغ りキゅヨلや نتゅك やクإ

 やギحやヱ ヵヱゅتسヱ るبやグم りキゅヨلや نتゅ(1.00) ك ヱأ るنقي るらヤص りキゅヨلや نتゅك やクإ
 سゅئるら في فيض من やلグヨيب .
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メゅんعل مゅヘわلや في : 匝�+ + 匝�− ↔ �匝岫賛岻 
 るヨتحسب قيE :يأتي ゅヨك 撮 = 撮° − 宋. 宋捜操匝�  ��� [���纂四��史][��������史] 撮 = 撮° − 宋. 宋捜操匝匝  ��� ��匝[�+]匝 

メゅんعل مゅヘわلや في : ��匝�挿匝− + 層想�+ + 掃�− ↔ 匝��惣+ + 挿�匝� 

 るヨتحسب قيE :يأتي ゅヨك るيヤガلや صفレل 撮 = 撮° − 宋. 宋捜操匝�  ��� [���纂四��史][��������史] 
撮 = 撮° − 宋. 宋捜操匝掃  ��� [��惣+]匝[��匝�挿匝−][�+]層想 

 ヱسヤسや るヤلヘعゅليる :   (Eºجや ギヰلقطب やلقيゅسي )

( يسヵヱゅ جや ギヰلヤガيEº るيツわح أや ラلゅんبت )عや ギレلヨわعن في معキゅلる نيゲنست 
 ギح ケやギمق ラヲムي ゅمギレي عヘصレلや في ゅنゲكク ギلق . ギحやヲل ً ゅيヱゅتم مسケゅغヲヤلや

ゅايガلや يلんヨت ネヲضヲبت  مゅんلや るヨقي ゆゅحس ネゅطわسヨلゅب ラإ(Eº علゅヘわل )
ゅعヘ るヤعゅヨレ تやヲわجギ جヨيع やلや キやヲヨلや(S.H.E) わヨلヤガيや るلレصヘيる مقゅبل 

わبإعヱ . )ギحやヲل るيヱゅمس るليゅعヘب ヱأ( ギحやヲل るيヱゅمس ゴكيやゲわب るイتゅレلやヱب  ケや
ヨسي قيゅلقيや لقطبや ギヰجる  ً ゅئيゅيゴفي るわبゅتث るفعやギلや りヲلقや ヴلや ً ゅيヨك ゲيゼ
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やلゲヰムبゅئيや るلレسらيる لゅヘわعل やلヤガيや るلレصヘيる فヨن やلヵケヱゲツ مやゲعや りゅلحقゅئق 
 やلゅわليる في هや やグلゅイنب:

やلわي )جギヰ نصف やلヤガيや るلقيゅسي( تعギヨわ عケキ ヴヤجや るلحヱや:-  ラやºE  りケやゲا
ゅヰفي れゅسゅلقيや تヨت. 

 ゅنيゅث:-  ラやºE ヴلや るらسレلゅب るيらنس るيヨهي ك  ゲらわأع ヵグل キヲأنや  قطب
قطب مゲجعي ヱقيゅسي ラやヱ جロギヰ مسヱゅيや ゅلや ヴلصゲヘ ك やلقيゅسي  やلヰيヱケギجين

 فヲلت .
 ゅんلゅث:-  りケゅشや ラやºE  るيヘصレلや るيヤガلや في ケヲヨغヨلや صلヲヨلや りケゅأش るヤثゅヨم

. るنيゅヘヤムلや るيヤガヤل るسやケギلや تحت ケゅらع ンゲأخや るيヘصレلや るيヤガلや ラヲムت ゅヨレبي り
 .(S.H.E)عن  
 ゅبعやケ:-  るيヤガヤل るفعやギلや りヲلقや りギゼل ゅسゅسي مقيゅلقيや るيヤガلや نصف ギヰج ゲらわيع

. るيヘصレلや 
 )ゅايガلや فゅأنص( ゆゅلأقط るسيゅلقيや キヲヰイلや メヱやギجEº: 

 れعاゅヘわت كヤイس ギق ゅايガلや فゅأنص れعاゅヘيع تヨج ラأ キヲヰイلや メヱやギين جらت
 るجケキ في )ゲヘص ヵヱゅيس ロギヰج ヵグلや( سيゅلقيや جينヱケギيヰلや قطب ギض メやゴわإخ

25Cº  ヴلや るيヱゅتج مسやヲレلやヱ れعاゅヘわヨلや يعヨج れゅليゅفع ヱأ ゴكيやゲيع تヨج ラأヱ
. るسيゅلقيや ゅヰわلゅبح ギحやヱ 

 るヨقي ラإEº  るفعやギلや りヲلقや りギゼل サゅمقيヲهヱ りケやゲلحや るجケキ ヴヤع ギヨわتع
 لゅヘわعل やلقطب .

ヱكらيりゲ مゅヨ يメギ عヴヤ إラ في أعや ヴヤلメヱやギイ تラヲム قيم مヲجラEº  るら قيم メや  إ
ヰأس れعاゅヘわلや ログله  ゅレヰイإت ゅヨヤكヱ りギكسぽمل مやヲعゲらわي تعヰف やグلヱ ًاやゴわإخ

ギヰ إلや ヴأسヘل تقل قيم やلキヲヰイ حヴわ تصل やلや ヴلصヱ ゲヘهي قيるヨ ج
 ヲه ゅヨعل كゅヘわلや ラإ ヴヤع メギي ゅヨم るらلゅلسや キヲヰイلや أ قيمギらجين ثم تヱケギيヰلや
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فإنゅヰ  همゆヲわム غيゲ تヤقゅئي إヵ أや ラلゅヘわعل やأكゲん إحゅヨわاً هや ヲأكسヱ りギعヤي
 . るلゴわガمل مやヲع ゲらわتع 
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サヲムلعや るيヤガلや ヱ  ゲغي   サヲムلعや 

يعゲらわ تゅヘعل やلヤガيや るلレصヘي من やلゅレحيや るلムيヨيゅئيる غيゲ عサヲム إやク كゅنت  
わعل لゅヘわت ゅヰإن ヱعض أらلや ゅヰツعل مع بعゅヘわه ا تイتやヲنム キやヲヨلや ゲغي やキやヲم ラヲ

يや るلゲヰムبゅئيる فيムヨن إيク ゥゅツلك ئيヨيムゅ. أمゅ من やلゅレحيや るلやأصヤيや るلゅヘわヨعヤه 
 ヲسط هヲلや ラヲムي ゅヨإنヱ ئلゅسヤل ヴقわヤن مヨツわي ا تわلや るآتيや るيヤガلや るسやケギب

 メヲヤمحHCl  . るيヤガلや يヘصレل  

/AgCl/Ag(solution) /HCl2+Zn/Zn 
 ゅايガلや فゅأنص れعاゅヘت ラجي فإケゅك خヤبس るيヤガلや ログه メゅتم أيص やクفإ

�やヱ 燦لゅヘわعل やلヤムي هي : → 燦�匝+ + 匝�− 匝���� + 匝�− → 匝�賛 + 匝��− 燦� + 匝�賛�� → 匝�賛 + 燦�匝+ + 匝��− 

 ケゅتي ケやゲف إمゅجي كケゅئي خゅبゲヰك ケギصヨب ァケゅガلや من るيヤガلや بطتケ ヲلヱ
+�匝 بصりケヲ عサヲム في やلヤガيる فإや ラلゅヘわعاや れلわي سわحゐギ هي: + 匝�− → �匝 匝�賛 + 匝��− → 匝���� + 匝�− 匝�賛 + 匝�+ + 匝��− → �賛�� + �匝 

 るツヘلや قطب ラأ ュギتق ゅヨفي حين  سياحظ م ، サヲムقطب ع ヲه るツヘلや ギيケヲヤك
حゅمض やلヰيヱケギكケヲヤيك غيゲ عサヲム ، يムヨن やلقメヲ أラ  سأラ قطب やلケゅガصين 

やلヤガيや( るلقطب( やلヵグ يسらب تغيゲ إتや ロゅイلわيや ケゅلケゅヨ بゅヰ إلヴ عムس やلゅヘわعل 
 サヲムلعや るيヤガلゅب ヴヨئي تسゅيヨيムلや(Reversible Cell)   ヴヨتسヱ ゅايガلや
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 ギأح ヴヤع るヘヤわガم れعاゅヘت ゐヱギح ヴلや ゅヰفي ケゅيわلや サゅムب إنعらسわي يわلや
 るسヲムلعや ゲغي ゅايガلゅب ゅヨヰيヤك ヴヤع ヱين أらلقطや(Irreversible Cells). 

サヲムلعや ゅايガلや ケゅヨلや ケゅيわلや ロゅイإت ゲب تغيらي يسわلや ゆゅأقطや ヱأ ゅايガلや هي :
 بゅヰ إلヴ عムس やلゅヘわعل やلムيヨيゅئي.

 ゅايガلやلغيやゲ لや るسヲムع : ケゅيわلや サゅムب إنعらي يسわلや ゆゅأقطや ヱأ ゅايガلや هي
.ゅヨヰيヤك ヱين أらلقطや ギأح ヴヤع るヘヤわガم れعاゅヘت ゐヱギح ヴإل ゅヰب ケゅヨلや 

 るجعيゲヨلや )ゆゅأقطや( ゅايガلや فゅأنص(Reference Half س Cell) 

( ギヰج サゅقي チゲلغポ.キ.ベ ه معわنケゅم مقわحわعل يゅヘت ヵي أヘصレلや るيヤガلや )
)فや ベゲلギヰイ(  يラヲム بゅんヨبる مゲجع ، ثم قيや サゅلや ギヰイلゅレتج جギヰ خヤيる نصヘي

يعゲらわ  (S.H.E)من やلヤガيや るلヤムيヱ . るعや ヴヤلゲغم من أラ قطب やلヰيヱケギجين 
 ً ゅヨمائ ラヲムاي るيヤヨلعや るحيゅレلや فإنه من ، ゅレヘヤأس ゅヨك ً ゅجعゲم やグه ヴヤعヱ ً ゅヨئやキ

 ً ゅنゅأحي ヴヨتس( ンゲأخ ゆゅأقط れゲムわأب ギفق サゅأسやゆゅأقطゅأ ب )るجعيゲヨلや ゲんك
 ً ゅتゅらلثやグヰ  فヱゲド ته تحتゅنヲفي أي ゴヤヘل ュゅヌن ヵأ ラفإ ュゅأ عギらヨكヱ . チゲلغや

مسيطゲ عヤيゅヰ يصヤح أラ يラヲム نصف خヤيる مゲجع أヱ قيゅسيヱ .るعヤヨيゅً ا يムヨن 
 تドヲيف هや やグلギらヨأ やキئゅヨً أسゆゅら كんيりゲ مゅヰレ ، مんاً :

1.  るلゅعヘلや れやゴヤヘلや ラإ(K,Na) .ليتヱゲわムألや عل معゅヘわヤل るضゲع ラヲムت 
2.  ラإ. るنقي りケヲبص ゅヰيヤع メヲلحصや يصعب )ギيギلحや لんم( ンゲأخ れやゴヤف 
تや ラヲムلحゅلや るآيヲنيる لらعض やلれやゴヤヘ غيゲ ثゅبるわ تロゅイ تعゲضゅヰ لやヲヰヤء  .3

. りケやゲلحやヱ 
4.  ゆゅらأسや ログヰلヱ .るقيقキ りケヲبص れゅわليヱゲわムألや ゴكيやゲت ヴヤع りゲلسيطや るبヲصع

ヱغيゲهゅ فإنه تヲجギ أنるヨヌ قヤيるヤ تわصف بやヲヨصれゅヘ نصف やلヤガيや るلゲヨجع 
. るわبゅんلや 
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                   Calomel Electrodeقطب やلゅムلヲميل  (1)
 コヲقらئゴلや ギيケヲヤムع بらゼヨلや قらئゴلや من るレيイعن ع りケゅら2عCl2Hg  ギيケヲヤكヱ    

KCl  メヲヤمح ゅヰقヲضع فヲيヱ るجيゅجコ るبヲらضع في أنヲتKCl  るيゅヰفي ن ギجヲيヱ
 れゅنヲأيや メゅقわإن ラゅヨツمي لゅمس ソゲق بقヤتغ りゲصغي るحわف るجيゅجゴلや るبヲらأنや
ヱيغゲヨ في やلعイيるレ سヤك مヲصل يゲبط إلヴ جコゅヰ قيや サゅلヲヘلわيヱ るيعゲら عن 

:るيヤガلや عل نصفゅヘت 
            // KCl(XF),  2(sat.)Cl2Hg/ Hg 
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: ヲلقطب هや علゅヘت ラإヱ   

 
ヱ: 撮بわطらيق معキゅلる نيゲنست  = 撮° − 宋. 宋捜操層匝 ��賛 [�賛]匝[��−]匝[�賛匝��匝]  

  ラヲムت ゅمギレعヱ,Hg 2Cl2Hg : るイيわレلや ラヲムت るسيゅلقيや るلゅلحや في- 撮 = 撮° − 宋. 宋捜操層匝 ��賛 [��−]匝 

 れゅنヲأي ゴكيゲت ヴヤع ギヨわميل يعヲلゅムلや قطب ギヰج ラإ-Cl  ليゅمケヲヘلや)XF( 
 ヱعヤيه يイب クكゲ هや ログلヨムيる مع مやヲصや れゅヘلقطب .

メゅんヨلや يلらس ヴヤعヱ: 
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V Calomel Electrode 
+0.241V Saturated 
+0.280V 0.1F 
+0.334V 1.0F 

 

サ/ ع منらゼヨلや メヲヤحヨلや ヱク ميلヲلゅムلや قطب りキゅل عツヘيKCl  لقطبや ヴヤع
 メヲヤمن مح キギمح ゴكيゲت ヵヲわيح ヵグلやKCl  ؟  

ァ/. りケやゲلحや るجケギب ロゲتأث るヤلقヱ ロゲيツتح るعゲلك لسクヱ 

تんヨيل やلقطب やلや ヴلレقطや るلわي تゲتらط بゅヰ نصف يゼيや ゲلガط やلァヱキゴヨ في  
.ゲآخや るيヤガلや مع نصف るيヤガلや 

 ヴヤسع: メゅんヨلや يلら 
            (+),Pt2H/+HKCl(XF) //,  2(sat.)Cl2Hg/ Hg(-) 

(2)   るツヘلや سقطب  るツヘلや ギيケヲヤك∃:Silver Chloride -Silver
Electrode 

نュゅヌ تヲムيレه مゅヨثل له . هや やグلقطب やقل شيヲعゅ من قطب やلゅムلヲميل , ヱلムن 
ゼヨلや ュヲسيゅتヲらلや ギيケヲヤك メヲヤفي مح ケヲヨمغ るツヘلや ゴヤك فヤمن س ラヲムわيヱら ع

: るツヘلや ギيケヲヤムب 

// , KCl(XF) (sat.)AgCl / 0Ag 

 : ヲي هヘصレلや هヤعゅヘت ラや- 

 AgCl(s) + e-                Ag(s) + Cl- (aq)          
 

 るツヘلや ギيケヲヤムي بヤطヨلや るツヘلや ك منヤعن س りケゅらع ヲهAgCl  في ケヲヨمغ
 メヲヤمحKCl   ِ ゆ عらゼمヱ معين ゴكيゲわبAgCl   ギヨわلقطب يعや やグه ギヰج ラإヱ



 やآلي )やلゲヨحや るヤلやゲبعる(/كヤيや るلゲわبيる لヤعや ュヲヤلصゲفや るبن やلヰيんم           キ.هヨسる مレعم やلわحヤيل やلムيヨيゅئي

 

ヱيや ラヲムلقطب مヲضネヲ في أنヲらبKCl  るعヴヤ تゲكيゴ أيヲنや れゅلケヲヤムيギ في 
 ゲبقط るجيゅجコ1cm  るيゅヰレلや صلヲت ゅヨレمي بيゅمس ソゲبق ゅヰيわيゅヰن ンギق إحヤتغ

ク ンゲأخや كヤلسや れやAgCl/Ag . るيわلヲヘلや サゅقي コゅヰج ヴإل 
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 (قطب やلヰيヱケギجين やلقيゅسي 3(

 ヴلや ゅيヱゅمس ロギヰج ゲらわجع يعゲقطب مりケやゲلحや れゅجケキ يعヨلت في جヲف ゲヘص. 
 ヴヨب )تسらحヨلや اتينらلや من るقらبط るيヤمط るيレباتي るيحヘمن ص ラヲムわيヱ

 ヱや يعゲعل سゅヘتج من تゅن ヲهヱ )يイレヘاسや キヲاسや اتينらلゅب メやゴわخや
(, やلغゅيる م6PtCl2H ゅヰレ)ゅئي لヨحメヲヤ حゅمض やلヱケヲヤムباتيレيككヱゲヰكيヨي

 ヴヤع ケゲヨيヱ. ゅسヲムعヱ ゅيعゲعا سゅヘن تヨツわي تわلや るلسطحيや るحゅسヨلや りキゅيコ
 ロケやギئي مقゴغط جツجين بヱケギيヰلや コゅغ るيヤطヨلや るيレاتيらلや るيحヘلصや سطح
やヱحギ جヱ ヲيや ラヲムلقطب مغやケヲヨ في محメヲヤ فعゅليや るيや ラヲلヰيヱケギجين 

(.ギحやヲヤل るيヱゅفيه مس )ヵケاヲヨلや ロゴكيゲت 
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  -ヱصف نュゅヌ قطب やلヰيヱケギجين عや ヴヤلレحや ヲلゅわلي:

// (XM) +H / 2(P atm )Pt , H 

نキヲ أヱ قطب كゅثキヲ مゲجع إعやキゅヨわً عヴヤ أヱيムヨن أラ يラヲム عヤヨه كقطب 
 やグه ュギガわأس ギلق. るヤمゅك るيヤخ ラヲムわل ゅヰب ラゲわي يقわلや るيヘصレلや るيヤガلや

 サゅي لقيヤليキ جعيゲكقطب م りゲんムب ً ゅツلقطب أيやpH  るفゅليل إضゅحヨلや
.ンゲأخや ゅايガلや فゅجع أنصゲヨك るمゅلعや تهギئゅف ヴإل 

( るسيゅلقيや ラヲわيسヱ るيヤخeston CellWStandard  ) 

や ログلヤガيる بラゅ لゅヰ قやキ りヲفعる كゲヰبゅئيる معヲヤمや るلقيヱ るヨمるヅヲらツ , تコゅわヨ ه
ヱتسや ュギガわلヤガيやキ るئゅヨ عギレمゅ يや キやゲجやゲء قيゅسれゅ مるヅヲらツ في بعض 
やلعヤヨيや  れゅلゲヰムبゅئيヱ. るتわألف من قطらين やحギهゅヨ قطب やلキゅムميュヲ مع مヤغم 

ュヲميキゅムلや(10-12 ュヲميキゅムلや れゅわيゲらك メヲヤيغطيه مح )ュヲميキゅムلや من ً ゅنコヱ %
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ヴ سطح らゼヨع やلحヵヱゅ عヴヤ كヨيやヱ るفりゲ من بや れやケヲヤلキゅムميュヲ لゲわわسب عやヤل
.りケやゲلحや れゅجケキ يعヨع في جらゼわلや ラゅヨツغم لヤヨلや  ゅعن أم りケゅらع ゲاخや لقطبや

らヅ ق نقي تغطيهらئコ. るらヤلصや コヲقらئゴلや れゅわيゲらمن ك るق 

/Hg  4 sat,dSO2, Hgsat,d O 2H.8/34CdSO/  Cd(Hg) 

 るيヤガلや れعاゅヘت ラヲムت ラن أムヨآتي :يや るحレلや ヴヤع るيヘصレلや �纂岫�賛岻匝  →  �纂匝+ + ��賛 + �− �賛匝��想岫�岻 + 匝�− → 匝�賛 + ��想匝− 

 
ヱعギレ أيケキ るجる حケやゲيる ثゅبるわ سラヲムわ فعゅليる جヨيع やأصゅレف やلゲわゼヨكる في 
 コヲقらئゴلや れゅわيゲらكヱ ュヲميキゅムلや れゅわيゲらك るنيゅبヱク بらه بسわبゅث ゆゅأقطや علゅヘت
 ュギع るيطゲش ًやギج るヤيヲヅ りゲヘل るわبゅث ラヲわيسヱ るيヤخ るيわلヲء فゅي بقレيع やグهヱ

ヨレلや ラヲわيسヱ るيヤガل ヵゲヌレلや ギヰイلや ラや .ゅヰレم るليゅع れやケゅسحب تي るجيクヲ
 ヵヱゅ1.0181يس V  りケやゲح るجケキ ギレ25⁰عC  ゲغيわت ラأ るヨلقيや ログヰن لムヨيヱ .
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 ラإヱ ュヲميキゅムلや れゅわيゲらك るنيゅبヱク في ゲغيわلや بらبس りケやゲلحや れゅجケキ ゲغيわياً بヤق
 ヵヱゅيس ヵケやゲلحや ゲغيわلや ملゅ0.04-معmV/⁰C. 

 るئيゅبゲヰムلや يلヤحわلや ئقやゲヅ 

 るيヤيヤわلや れゅيレقわلや يل منヤلقゅليس ب キギع ゲヰド ギلق ソやヲガلや ヴヤع りギレわسヨلや
ソゅل خムゼب ゅヰレم るيゴلゅヘلや ( ゲصゅレعヤل るئيゅبゲヰムلや ラإヱ ، るنيヲآيや ゅヰヤليゅمحヱ )

 ゲ هや ログلطやゲئق شيヲعゅا هي:んأك

1- )るيキゅヰイヨلや( るيギヰイلや れゅسゅلقيやPotentiometry                    
  やElectrodepositionلゲわسيب やلゲヰムبゅئي やヱلقيや サゅلヲムلヲمي   -2

and Coulometry 
3-  ヵゲيらامや サゅلقيや れやゲيゅمعヱ  ゅفيやゲكヱケاヲらلやヱ るيわلヲヘلや れゅسゅلقيや 

Polarography and Amperometric Titrations 
4-  )るيヤصيヲわلや ( صيلヲわلや れゅسゅقيConductimetry                      
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