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  تقدیر المبید دورسبان بتقنیة الحقن الجریاني المقترن بالبریق الكیمیائي
  عمر صالح حسن،  نوري محمد محمد مصدق،  سهام توفیق أمین

  ، تكریت ، العراق جامعة تكریت،  كلیة العلومقسم الكیمیاء ،  
  لملخص:ا
الظــروف المالئمــه التــي تعطــي فضــل شــده للبریــق واقــل اســتهالك  أفضــلوذلــك عــن طریــق اختیــار  ندور ســباالمبیــد الحشــري تضــمن البحــث تقــدیر ی

/مـل ممـایكرو غرا0.87 فوحدا لكشـ )500ppm_300( نما بیوكان المدى الخطي  )(luminol_H202_Pt+2حیث استخدم نظام  الكیمیائیةللمواد 
اقـل المحسـوبه tوكـذلك قیمـة 0.9970) واظهـر معامـل ارتبـاط %-1.78وكـان الخطـاء النسـبي هـو(98.22 واالسـترجاعیه   0.77واالنحـراف القیاسـي 

  الجدولیة من 
  :المقدمة

وتفشــي االمــراض واالفــات  الصــحةلحمایــة  البیئــةتســتخدم المبیــدات فــي 
الزراعیه والمبیدات هي سموم بایولوجیه ومواد خطره تسـبب القلـق علـى 

وان المبیددورســـــبان مـــــن اســـــمائه الشـــــائعه االخـــــرى )1(صـــــحة االنســـــان
  )وتركیبه هوlorspanاو chlopyrpisهى(

  
-phosphorothioate)o,o.diethyl-oواســـــــــــــــمه العلمـــــــــــــــي هـــــــــــــــو 

(3,5,6tri chloro-2-pyridyl  
علیهـــا ثالثـــة pyridineوان المجموعـــه الفعالـــه فـــي المركـــب هـــي حلقـــة 

اســتبداالت كلوروهــو مــن المبیــدات التــي لهــا مــدى واســع الفعالیــه .ولــه 
 وكـان اول تسـجیل)2(فترة بقـاء فـي التربـه تصـل الـى حـوالي اربعـة اشـهر

ـــــــــه عـــــــــام  ـــــــــه االمریكی ـــــــــة البیئ ـــــــــة حمای لالســـــــــتخدام عـــــــــن طـــــــــرق وكال
 .والمبید دورسبان مبیدصلب بلوري ابیض یشبه رائحة البـیض)3(1965

والضــــغط البخــــاري لــــه یســــاوي )5و4(والتــــي هــــي عائــــده للكبریــــت الفاســــد 
1.87×10-5mmhg م.وزنــــــــــــــه الجزئــــــــــــــي 25فــــــــــــــي درجــــــــــــــة حــــــــــــــرارة

350.6gmol-1)3( وذوبانیتــه فــي المــاء تصــل الــى) 0.0014حــواليg̸̸ 

l)7و6)وعنـــد تعـــرض االنســـان لـــه فانـــه یشـــعر بالغثیـــان وتشـــوش الرویـــه( 
 .)8و9(وكذلك هو مادة لها القدره على التمیؤ

  :البریق الكیمیائي
یعرف البریق الكیمیائي أنه الضوء أو األشـعة الكهرومغناطیسـیة (غالبـًا 

شـعة تحــت مـا تكـون فـي المنطقـة فـوق البنفسـجیة والمرئیـة أو منطقـة األ
الحمراء) المنبعثة نتیجة لتفاعالت كیمیائیة منتجة حالة الكترونیـة مثـارة 
وســطیة أو ناتجــة حیــث تكتســب الجزیئــة طاقــة اإلثــارة نتیجــة لتفــاعالت 
كیمیائیــةمحررًا جــزءًا مــن الطاقــة خــارج النظــام وبشــكل فوتونــات، بینمــا 

لـذلك یطلـق تبقى حرارة النظام بعیدة عن حـرارة أشـعة الضـوء المنبعـث؛ 
  (10)لعدم مرافقة انتاجه حرارة Cool lightعلى البریق بالضوء البارد

هي تقنیـة الحقـن الجریـاني لتقدیر المبید ومن الطرق الحدیثة المستعملة 
ــــتم  ــــار الحامــــل وی ــــى التی ــــن النمــــوذج إل ــــائي حق ــــالبریق الكیمی ــــرن ب المقت

غرفــة  Tااللتقــاء مــع الكواشــف عنــد نقطــة االلتقــاء علــى الشــكل حــرف 
مظلمــة منعزلـــة عــن الخـــارج ثـــم یمــرر التیـــار الحامـــل مــن خـــالل ملـــف 
مسـطح زجــاجي موضــوع أمــام واجهـه األنبــوب المضــاعف الضــوئي ،إذ 
ــة أمــام الكاشــف  یســاعد الملــف علــى المــزج الكفــوء  وایقــاء مــواد متفاعل

 5-15مــــدة أطــــول لكــــي یــــتم تحســــین معظــــم اإلشــــعاع المنبعــــث لمــــدة 
  (11ثانیة.

  لتقدیر المبید المستخدمةبعض الطرق  )1جدول رقم(
 المصدر النتائج  المستخدمة الطریقة  العینةنوع 

 LOD=0.45 ngml-1 12  المتقطر استخدام فولتماتریة النزع باستخدام قطب قطرة الزئبق  نماذج البیره

 HPLC LOD=3 ngml-1  13تم  التقدیر بواسطة تقنیة   مبیدات حشریه تجاریه

 FTIR LOD=0.32 ngml-1  14تم استخدام تقنیة   المواد الغذاییه

 GC LOD=0.05mgl-1 15استخدام تقنیة   النبات الطبیه واالزهار

 GC LOD=45Mgl-1 16تم التقدیر بواسطة   النماذج المائیه

 ELISA LOD=52mgl-1 17باستخدام تقنیة   العنب والنباتات

  :التحلیل بتقنیة الحقن الجریاني المستمر
الـى حقـن االنمــوذج  (FIA)ویسـتند التحلیـل بـالحقن الجریــاني المسـتمر 

الســـائل عبـــر تیـــار مســـتمر لمحلـــول ناقـــل وبطـــرق ذات تطابقیـــة عالیـــة 
ومــن ثــم مزجــه مــع كواشــف البریــق الكیمیــائي التــي تكــون علــى محالیــل 

جاریـــة ایضـــًا مـــن خـــالل خلیـــة التفاعـــل وبصـــورة أنیـــة ومســـتمرة وبعــــد 
حدوث تفاعل البریـق حیـث ال یحصـل أي فقـدان ألي اشـارة الن عملیـة 

ج والتفاعـــل تحـــدثان أمـــام المتحســـس المثبـــت مقابـــل خلیـــة التفاعـــل المـــز 
 (Peak)بحیث یتحول الضوء المنبعث الـى اشـارة كهربائیـة بهیئـة ذروة 
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اما شكل هذه الـذروة وحجمهـا یعكـس أو یمثـل تركیـز األنمـوذج المحقـن 
وتعــزى اهمیــة هــذه التقنیــة الــى تحلیــل اكبــر عــدد مــن  )18(المــراد تقــدیره.
قــل فتــرة زمنیــة واقــل مقــدار مــن محلــول الكاشــف واألنمــوذج األنمــوذج بأ

بحیــث تــتالئم مــع طریقــة الكشــف باإلضــافة الــى درجــة التخفیــف القلیــل 
والمـــنظم لمنطقــــة األنمـــوذج والتطابقیــــة العالیـــة التــــي تعـــد حالــــة جدیــــدة 
عملیًا في الكیمیاء التحلیلیة بحیـث تـتالئم مـع متطلبـات العمـل التحلیلـي 

ـــاعالت الكیمیائیـــة ومـــن خـــالل هـــذه ال ـــة باإلمكـــان التعامـــل مـــع التف تقنی
اآلنیة (البریق الكیمیائي) واإلحیائیة إلمكانیـة تتبـع خطـوات التفاعـل فـي 
الخلیــة وأمـــام الكاشـــف مباشـــرة باإلضـــافة الـــى إمكانیـــة الـــتحكم بظـــروف 
ـــل أو ابـــدال األنابیـــب الناقلـــة بأقطـــار  العمـــل مثـــل ســـرعة ضـــخ المحالی

ــــن بوســــاطة مختلفــــة، كــــذلك باإلمكــــا ــــتحكم بحجــــم األنمــــوذج المحق ن ال
 19(صمام الحقن.

  :الجزء العملي
 ULجهــاز اإلذابــة بــاألمواج فــوق الصــوتیة : األجهــزة المســتخدمة

ATROSONIC CLEANER  مودیـلCLEANER – 50 B 
 JENWAYمودیـــل  pH meterجهـــاز قیـــاس الدالـــة الحامضـــیة،

قطـــب الكالومیـــل  مودیـــل ،SARTORIUSمیـــزان حساســـمودیل ،350
SWISS SOURCE مسـخن حـراري مـع محـرك مغناطیسـي  مودیـل،

JENWAY HOTPLATE WITE STIRRER – GERMA 
  المواد الكیمیائیة المستخدمة:

والمبینــة ذات نقــاوة عالیــة  اســتخدمت المــواد الكیمیائیــة فــي هــذه التقنیــة 
  .) 2في جدول (

  

  ت  المواد الكیمیائیة  الصیغة الكیمیائیة  الوزن الجزیئي غم/مول  النقاوة %  المجهزةالشركة 

Fluka 98 177.16 PhNH2C2O2(NH3)2 Luminol 1 

BDH  48 34 H2O2  Hydrogen peroxed 2 

BDH 97 410 H2PtCl6xH2O Hexa platonic acid 3 

BDH 99 106 Na2CO3  Sodium carbonat 4 

Fluka 96 98 H2SO4 Sulfuric acid 5 

Sigma  98  350 C8H12O3Cl3NPS  dursban 6  

  تحضیر المحالیل :
 . موالري 0.1بتركیز  Na2CO3الصودیوم  كربوناتمحلول   - أ

 موالري 1x10-3بتركیز  Luminalمحلول اللومینول   - ب

 موالري 1.0بتركیز H2O2محلول بیرو كسید الهیدروجین   - ت

 موالري 0.1بتركیز  H2SO4محلول حامض الكبریتیك   - ث

 جزء من الملیون  250بتركیز ++pt البالتینمحلول ایون   - ج

 PH 9تحضیر المحلول المنظم عند   - ح

  .جزء من الملیون 300  بتركیزتحضیر المحلول القیاسي للمبید   - خ
  حضیر أعمدة المبادالت األیونیة      ت

ـــات ـــادالت إلزالـــة االیون الموجبـــة والســـالبة مـــن المـــواد  تســـتخدم هـــذه المب
  المتفاعلة في منظومة البریق الكیمیائي وتشمل المبادالت نوعین:

  أوال: عمود المبادل الكایتوني 
الـذي Flukaالمجهـز مـن شـركة (Dowex 50)تـم اسـتخدام الـراتنج     

ــــایون الصــــودیوم  ــــوي مــــرتبط ب ــــة حــــامض ق ــــى هیئ وذي  +Naیكــــون عل
RSO3مجموعـــة 

مـــایكرون وبنســـبة  100-50)وذا دقـــائق ذات قطـــر ( -
ـــراتنج للعمـــل بالشـــكل  108 ـــي مكـــافئ غرامي/مـــل ، ویكـــون إعـــداد ال مل

  االتي:
مللتـــر ویملـــالْ إلـــى  200غـــم مـــن الـــراتنج فـــي بیكـــر ســـعة  25)یوضـــع (

ساعة إلتمام عملیـة انتفـاخ  24نصف البیكر بالماء المقطر ویترك لفترة 

ــة ثــم یــر  ج الــراتنج عــدة مــرات مــع المــاء المقطــر ثــم الــراتنج بصــورة كامل
یترك لیستقر ویسكب المـاء منـه ویغسـل عـدة مـرات بالمـاء المقطـر حتـى 

  یصبح ماء الغسیل رائقا.
ملـم) وتـم سـد احـد طرفـي  10Xسم 15استخدم أنبوب زجاجي  أبعاده (

األنبــــوب بالصــــوف الزجــــاجي ثــــم یبــــدأ األنبــــوب بــــالراتنج  المنــــتفخ مــــع 
زالــة الحركــة االهتزازیــ ٕ ة إثنــاء عملیــة التعبئــة. مــن اجــل تجــانس الــراتنج وا

الفقاعــات وبعــد إكمــال التعبئــة یــتم إغــالق الطــرف األخــر مــن األنبــوب 
بالصـــوف الزجـــاجي وذلـــك لمنـــع التحـــرك حبیبـــات الـــراتنج بفعـــل التیـــار 
الحامـــل الجـــاري ویـــتم ربطـــه قبـــل صـــمام الحقـــن بالنســـبة لتیـــار محلـــول 

  ة البریق.منظم و البیروكسید في منظوم
  یونينثانیا: عمود التبادل األ 

تعــــــاد نفــــــس الخطــــــوات الســــــابقة ألعــــــداد المبــــــادل األیــــــوني باســــــتخدام 
)Amberlite IRA-(400  المجهـز مـن شـركةFluka) 10)وبقطـر-

ملـي مكـافئ غرامـي /مـل  ویكـون علـى هیئـة  1.2مایكرون وبسعة  50
R+Cl-  الكیتوني.ویوضع على خط البیروكسید باالشتراك مع عامود  

 – Luminol – H2O2قتصمیم منظومة التفاعل لنظام البری
M+   

ــــة ــــة كیمیائی ــــذ آلی ــــة لتصــــمیم وتنفی -بصــــریة-یــــتم إجــــراء دراســــة تمهیدی
الكترونیـــة لقیـــاس البریـــق النـــاتج مـــن نظـــام تفـــاعلي یعتمـــد أساســـًا علـــى 
جزیئة اللومینول في وسط قاعدي وبوجود مادة مؤكسدة قویـة وبحضـور 



  2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 
 

77 
 

عامل مساعد. طبیعة التفاعل وأسلوب مزج المواد یتطلـب أسـلوبا معینـًا 
ــــة  ــــة بدیل ــــة تحلیلیــــة أو طریق مكــــان اســــتخدامه طریق ٕ إلنجــــاح التفاعــــل وا
ــــاط االلتقــــاء  ــــى ان تكــــون المســــافات بــــین نق ــــل. وهــــذا یعتمــــد عل للتحلی
(اإلضافة والمزج) بین مادة وأخرى إلى نقطـة القیـاس للبریـق أو إحـداث 

ً واسـعًا لمقطـع األنمـوذج ظاهرة الب ◌ ریق على اقلـه كـي ال یسـبب انتشـارًا
المرتحــل عبــر األنابیــب؛ أي تفضــیل ظــاهرة الحمــل علــى ظــاهرة التنافــذ 

فــي هــذا النــوع مــن القیاســات ألســباب تتعلــق بالحصــول علــى قمــم حــادة 
لالســتجابات وقیــاس شــدة االســتجابة الناتجــة جمیعهــا عنــدما تكــون أمــام 

أو بعـده، ومحاولـة التقلیـل لظـاهرة التـذییل لمقطـع المتحسس ولـیس قبلـه 
  األنموذج التي تحدث عند حركة السوائل داخل األنابیب

  )1كما في الشكل (صممت المنظومة على وفق متطلبات التفاعل 

  
  ) منظومة البریق الكیمیائي1شكل (

  

  والمناقشة :النتائج 
ـــــه اذن ان  ـــــاز بحساســـــیه عالی ـــــائي یمت ـــــق الكیمی لمـــــا كـــــان تفاعـــــل البری
االنبعـــاث النـــاتج هودالـــه لتفاعـــل كیمیـــائي مضـــاف الیـــه كـــل الضـــروف 

  الفیزیائیه والكیمیائیه.
    والكیمیائیة الفیزیائیةتم دراسة المتغیرات 

A-: المتغیرات الكیمیائیة وتشمل 
  أختیار تركیز االیون المحفز - 1
 دراسة تأثیر تركیز اللومینول - 2

  دراسة تأثیر تركیزبیروكسید الهیدروجین 3- 
 دراسة تأثیر الحامضیة على االیون المحفز  - 4

  دراسة تأثیر أزالة االیونات الموجبة والسالبة على شكل القم - 5
 

B – :المتغیرات الفیزیائیة  
 دراسة تأثیر حجم النموذج  - 1

 دراسة تأثیر سرعة الجریان - 2

ــــى خــــط القاعــــدة  -3 ــــل عل ــــي المحالی ــــأثیر الغــــازات المذابــــة ف دراســــة ت
Baselin  

 

A- : المتغیرات الكیمیائیة  
   لبالتینأختیار التركیز االمثل لألیون ا -1

اتقـــدیر المبیـــد دورســـبان تـــم اختیـــار  مـــن خـــالل دراســـة الظـــروف المثلـــى
ایـون البالتـین كعامـل محفزیسـاعد علــى اكسـدة اللومینـول مـع بیروكســید 

جزء مـن 50_250الهدروجین حیث حضرت سلسله من التراكیز مابین(
جـــزء مـــن الملیـــون افضـــل تركیـــز فـــي هـــذا 250الملیون)حیـــث وجـــد ان 

التراكیــز البحــث وذلــك العطائــه قمــم منتضــمه خالیــه مــن التشــوه وعنــد 

الواطئــه لــوحظ عــدم انتظــام القمــم وذلــك النــه عــدد مــن الجزئیــات ســوف 
یحصل فیهـا تصـادم یـودي الـى الحصـول علـى جزئیـات مثـاره والفـائض 
منهـــا ســـوف یتصـــادم مـــع جزئیـــات المـــواد المتفاعلـــه مودیـــا الـــى فقـــدان 
الطاقه بشكل حراره وهـذا سـوف یـودي الـى نقصـان شـدة البریـق والشـكل 

  قة البریق مع تركیزالبالتین.ضح عال)یو 2(

  
  )یوضح عالقة تركیز االیون مع البریق2شكل رقم(

  تـــأثیر تركیز اللومینول  -3
ـــأثیر  ـــز لالیـــون وتثبیتهـــا تمـــت دراســـة ت ـــار افضـــل تركی بعـــد ان تـــم اختی
تركیز اللومینول على شـدة انبعـاث البریـق الكیمیـائي وذلـك باخـذ تراكیـز 

) مـوالري x10-6M 5_3-10یتـروح بـین (مختلفـه مـن اللومینـول وبمـدى 
حیث تم حقـن هـذه التراكیـز كـل تركیـز ثـالث مـرات .تـم الحصـول علـى 

  . )2النتائج الموضح في شكل (
ـــار ( ـــث تـــم اختی ) مـــوالري كافضـــل تركیـــز x10-4 5ومـــن الشـــكل حی

للومینــول یالحــظ ان فــي التراكیــز العالیــه تقــل شــدة البریــق وذلــك الیــون 
وین المعقـــد مـــع اللومینـــول وبالتـــالي یقـــل ایـــون البالتـــین یعمـــل علـــى تكـــ
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البالتـــین وهذاســـوف یـــودي الــــى تقلیـــل شـــدة البریــــق بســـبب قلـــة القطــــع 
  الباعثه الواهبه للبریق وبالتالي یقل البریق كما في الشكل

  
  یوضح عالقة البریق مع تركیز اللومینول )3شكل (

جزئیــــات ان الزیــــادة فــــي تركیــــز اللومینــــول قــــد یــــؤدي الــــى زیــــادة عــــدد 
ـــین الجزئیـــات  ـــى حصـــول تصـــادمات حـــرة ب ـــارة مؤدیـــا ال ـــول المث اللومین
المتفاعلة مسببة فقدان طاقتها بشكل طاقة حراریـة ال اشـعاعیة وبالتـالي 
نقصان في شدة البریق، اما التراكیز اقلیلة فانها تودي نقصان فـي شـدة 

  . البریق بسبب قلة القطع المثارة للبریق (الجریئة الواهبة)
  :تــأثیر تركیز بیروكسید الهیدروجین -4

بعــد تثبیــت تركیــز االیــون المحفــز وتركیــز محلــول اللومینــول ،تــم دراســة 
تــــأثیر تركیــــز البیروكســــید علــــى شــــدة البریــــق الكیمیــــائي ، وذلــــك باخــــذ 

) 3-10_1-10تراكیــز مختلفــة مــن البروكســید وبمــدى یتــراوح بــین       (
  )4موالري كما في الشكل رقم (

  
  )یوضح عالقة البریق مع تركیز البیروكسید4شكل(

) x 5 2-10حیــث تــم اختیــار افضــل تركیــز للمحلــول البروكســید هــو ( 
مــوالري وقــد لــوحظ انــه عنــد التراكیــز الواطئــه لبروكســید الهیــدروجین تــم 
الحصــول علــى انبعــاث ضــعیف لضــوء البریــق بفعــل قلــة تكــون القطــع 

ؤكسـده اال انـه مـع الزیـاده تركیـز الباعثه للضـوء بسـبب تركیـز المـاده الم
ـــــاع  ـــــادة ارتف ـــــا زی ـــــق مؤدی ـــــزداد االنبعـــــاث البری ـــــدروجین ی بروكســـــید الهی

) مــوالري حیــث تــم الحصــول x 5 2-10االســتجابه وصــوال الــى تركیــز(

علـــى اعلـــى ارتفـــاع وعنـــد اســـتخدام تراكیـــز اعلـــى مـــن ذلـــك اعلـــى الـــى 
الــى انخفــاض فــي االســتجابه كمــا موضــح مــن الشــكل وقــد یعــزى ذلــك 

كمیـات  االوكسـجین المتحـرره وهـو بذاتـه یقلـل مـن الفلـوره المتكونـه مـن 
جــذور جزیئــه اللومینــول (ایــون امنیوفثــالین) مــن خــالل عملیــة االخمــاد 

) مـوالري كافضـل تركیـز x 5 2-10بنـااءا علـى ذلـك تـم اختیـار تركیـز (
یتم من خالله احصل على استجابه عالیه وقمتـه حـادة وهیئـة ومنضـمه 
ــادة الحساســیة بالتوجــه نحــو تركیــز واطئــه لتحســین  حــدوث  وبالتــالي زی

  . الكشف
  تــأثیر حامضیة االیون المحفز على شدة البریق -5

لبیــــان مــــدى تــــأثیر الحامضــــیه لالیــــون المحفزعلــــى شــــدة االنبعــــاث تــــم 
،الكبریتیـك،  )وبتراكیـز تتـراوح مـا تركیز الحـامض (تحضیر سلسلة من 

)مـوالري لكـل حـامض واذیـب فیهـا االیـون 1x10-4 10-2 5 x –بـین  (
المحفز ، حیث تم الحصول علـى افضـل اسـتجابه للبریـق عنـد اسـتخدام 

) مـــــوالري بثبـــــوت تركیـــــز االیـــــون 0.01حــــامض الكبریتیـــــك وبتراكیـــــز (
المحفز وتركیز كل مـن اللومینـول وبروكسـید الهیـدروجین فـي الدراسـات 

  السابقه.

  
  البریق) تأثیر الحامض على 5شكل (

وهذا یعود الى قدرة حامض الكبریتك على اطالق البروتونات اكثر مـن 
غیــره مــن الحــوامض ،التــي تزیــد مــن قابلیــة االیــون المحفــز علــى اكســدة 

  اللومینول وبالتالي تزداد شدة االنبعاث البریق الكیمیائي.
ــــة  -6 ــــى هیئ ــــة والســــالبة عل ــــات الموجب ــــة االیون ـــــأثیر أزال تــ

  االستجابة
ــــة  ــــة فــــي المحالیــــل تــــم تحضــــیر ألزال تــــأثیر االیونــــات الســــالبة والموجب

)،أحـدهما 7عامودین من المبـادالت االیونیـة المحضـرة سـابقا فـي الفقـرة(
یوضع على خط التیار الحامل قبل صمام الحقن ،والثـاني یوضـع علـى 

  خط البیروكسید .
وعنــد وضــع اعمــدة المبــادل االیــوني یــتم الحصــول علــى قمــم خالیــة مــن 

  )7() كما في الشكل Noiseیه (التشو 
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  شكل القمم بدون استعمال مبادل ایون – B)  6شكل ( - شكل القمم بدون استعمال مبادل ایوني – A)  6شكل (

ان وجود المبادل االیوني یـودي الـى ازالـة االیونـات الموجبـة والسـالبة 
مما یودي الـى اعطـاء محلـول خـالي مـن االیونـات وبالتـالي الحصـول 

  .خالیة من التشوهاتعلى قمم 
B- :المتغیرات الفیزیاویة  
  تأثـــیر حجم النموذج المحقن  -1

تــأثیر حجــم االیـــون بعــد تثبیــت جمیــع المتغیــرات الكیمیائیــة ،تــم دراســة 
) Loopالمحقن وذلك بتغیر طول انبوب المنعطف فـي صـمام الحقـن (

ــــــث تــــــم أخــــــذ حجــــــوم مختلفــــــة مــــــن ( ) مــــــایكرولیتر.وتم 125-300حی
  الحصول على النتائج  كما في الشكل أدناه .

  

  
  المحقونتغیر حجم النموذج  تأثیر) 7(شكل 

حیـــث لـــوحظ زیـــادة االســـتجابة مـــع زیـــادة حجـــم النمـــوذج المحقـــن ولكـــن 
هیئـــة االســـتجابة تكـــون بقمـــم اعـــرض اي (وقـــت اســـتجابة اكثـــر) وذلـــك 
بفعل استمرار االنبعاث بسبب طول مقطع النمـوذج فـي مرحلـة التفاعـل 
مقابـــل المتحســـس (حـــدوث حالـــة اشـــباع لألنبـــوب المضـــاعف الضـــوئي 

PMT مــایكرولیتر 300أســتخدام الحجــم ( ) ، وعلــى هــذا االســاس تــم (
لكونـــه یعطـــي اســـتجابة بقمـــم حـــادة ومنتظمـــة ولكـــن بحساســـیة اقـــل مـــن 
حساســیة االســتجابات الناتجــة مــن حجــوم اكبــر ،وعلــى هــذا فــان اختیــار 
ــــین هیئــــة االســــتجابة  الحجــــم یجــــب ان یكــــون علــــى اســــاس الموازنــــة ب

ك الكــواد وشـدتها وحساســیة القیـاس باالضــافة الـى االقتصــاد فـي اســتهال
  .الكیمیائیة

  تــــأثــــیر سرعة الجـــریان  -2
بعد تثبیت جمیع المتغیرات الكیمیائیـة وحجـم االیـون المحقـن ،تـم دراسـة 
تــأثیر معــدل الجریــان  هــذه المحالیــل علــى شــدة البریــق الكیمیــائي وذلــك 

ـــان مـــن ( ـــة لخـــط بیروكســـید  0.5-3.0بتغیـــر ســـرعة الجری ) مـــل / دقیق
  :واللومینول كما في الشكل ادناه  الهیدروجین

  
  ) تــأثیر سرعة الجریــان8شكل (

)   2.5 – 3یالحظ زیادة شدة االنبعاث مع زیادة سرعة الجریـان بـدءا (
مل / دقیقة  الیخدم التفاعل المسـتخدم وذلـك الن سـرع الجریـان العالیـة 
یــؤدي الــى ســرعة خــروج المقطــع المضــیئ مــن خلیــة القیــاس اي( وجــود 

) مـل / دقیقـة ولــذلك  2زمـن قلیـل لتسـجیل االشـارة ) لـذلك تـم اختیـار (
 ألنها اقل استهالك للمواد الكیمیاویة وتؤدي الغرض المطلوب.

الــــــغازات المذابــــــة فــي المحالیــل علــى خــط القاعــدة  تـــــأثیر-3
)Baseline (  

) ترافقـه  Baselineلوحظ في هذه الدراسـة عـدم أسـتقرار خـط القاعـدة (
ضوضـــاء علـــى مســـجل الخطـــوط البیانیـــة عنـــد تشـــغیل منظومـــة كشـــف 
البریق الكیمیائي وقبل عملیـة الحقـن وسـببها یعـود الـى احتـواء المحالیـل 

التــي تــؤثر علــى خـط القاعــدة ولغــرض الــتخلص مــن هــذه علـى الغــازات 

(A) (B) 
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الغــــازات تــــم وضــــع المحالیــــل المســــنخدمة فــــي حمــــام الموجــــات  فــــوق 
  الصوتیة . 

  
  یوضح تأثیر الغازات المذابة على المحالیل المحضرة) 9شكل (

  عایرة بناء منحني الم
ـــز ( ـــد وبتركی ـــل لمبی ـــالتخفیف  ) 50ppm-300حضـــرت سلســـلة محالی ب

جـزء مــن الملیــون ثــم حقنــت   250الیــون البالتـین  فـي محلــول المــائي
ـــز وأخـــذ معـــدل  ـــة لكـــل تركی   خمـــسبشـــكل متـــزامن ولســـت مـــرات متتالی

  . البالتینقراءات ،هذا عند استخدام ایون 
ــــة  ــــت جمیــــع الظــــروف الكیمیائیــــة والفیزیائی وفــــي هــــذه العملیــــة یــــتم تثبی

معالجـة البیانـات بأسـلوب حـدیث )  ،كمـا تمـت 3الموضحة في جدول (
 Sigma Plot Vحیـث تمـت المعالجـة االحصـائیة بأسـتخدام برنـامج (

) فــــي الحاســــوب ،وســــوف یــــتم توضــــیح نمــــوذج للمعــــادالت   11.0
المستخدمة و أحتساب معادلة الخط المسـتقیم ،وحـددو تراكیزهـا الخطیـة 

  % 95،ونقطـة التقــاطع والمیــل ،ومعامــل االرتبــاط ،وحــدود الثقــة عنـد
) المشـمولة فـي منحنـي n،وحد الكشـف مـع أخـذ االعتبـار لعـدد النقـاط (

) ،الخطــأ  Sالمعــایرة وعــدد القیاســات لكــل نقطــة ،واالنحــراف القیاســي (
  .) ، وفق معادالت ریاضیة  %RSD) ، و ( %Eالنسبي (

  المبیددورسبان) الظروف المثلى لتقدیر 3جدول (
الفیزیائیة  تالمتغیرا

والكیمیائیة                  
القیم المثلى عند 

 IIاستخدام ایون (
pt(II 

  تركیز اللومینول
تركیز بیروكسید 

  الهیدروجین
  المحفزتركیز ایون 

  سرعة الجریان
  االیون المحقنحجم 

5x10-4 (M)  
 
5x10-2(M) 

 
250µgL-1  

  
2.0 ml/min 

 
300µL  

  

 
  للمبید )یبن منحني المعایره10شكل (

  القیم االحصائیه للمبید دورسبان)4جول(

 حدالكشف خ
  اسم الماده  المعادله الخطیه  قیمة معامل االرتباط حدود الخطیه  مایكروغرام/مل

0.87  300-50PPm 00.997 Y=1.117X+6.30 ییيDURSBAN 

  

  ) الجــــــدولـــــیةt) ومقارنتها مع ( tحـــــساب قیمة (
  ) المحسوبة t، و(الجدولیة)  t) مقارنة بین قیم (5(جدول 

  Pt.(IIII)عند استخدام 
t  

  الجدولیة
  % 95عند

t 
  المحسوبة

  % 95عند
1.33 > 2.45 

)  tمــن قیمـــة ( اقــل) المحســـوبة  tومــن هــذا الجـــدول یتبــین ان قیمــة ( 
الجدولیــــة وعلــــى هــــذا یمكــــن عــــد الطریقــــة المســــتحدثة ضــــمن الطرائــــق 
ــة للطریقــة التقلدیــة بفعــل  المعتمــدة لتقــدیر المبیــدات ،وعــدها طریقــة بدیل

المیزات المستحدثة من سرعة التحلیـل وقلـة المـواد الكیمیائیـة المسـتهلكة 
وحجـم النمـوذج المحقـن ،والحساسـیة العالیـة بالتوجـه نحـو تراكیـز واطئــة 

  (تحسین حدود الكشف
  التطبیقات : 

طبقـــــت الظــــــروف المثلــــــى لتقــــــدیر المبیـــــد وتــــــم تحضــــــیر سلســــــلة مــــــن 
وأظهـــرت  عنـــد اســـتخدام المبیـــد التجـــاري مـــن تجهیـــز شـــركة بیتـــاالتراكیز 

النتـائج دقـة عالیـة إذ تـم حسـاب الخطـأ النسـبي واالسـتردادیة واالنحــراف 
  علیها.نتائج تم الحصول 6القیاسي النسبي ویظهر جدول 
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  ) قیم الدقة والتوافق 6(جدول 
R.S.D % Er %  ٌ ◌Rec% 

0.79 1.78 -  98.22 

2.3 2.5 100.7 
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Determination of dursban by flow injection _Chemiluminescence 
Suham T.A ,  Muhamad musadiq M.N.,  Omar S.H.  
Chem. Dept., College of Science, Tikrit University, Tikrit, Iraq 

Abstract 
This study includes Determination of dustpan by Flow injection method - Chemluminescence and optimal 
conditions and less chemicals as Luminal, hydrogen peroxide solutions all have been obtained on the calibration 
curve for the system: (pt++luminol-H2O2) the linear range was (300-50) µgm.ml -1 limit of detect  ion was of 
0.87µgm.ml -1 and the relative standard deviation was (n = 5) = 0.79%for the system . The linearity for this 
method for the determination of (dustpan) with recovery (98.22 %), and relative error (1.78 %) respectively . 
 


