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حمذٌر انًزٍوٍٍَ بواسطت انبرٌك انكًٍٍبئً-انغمٍ انضرٌبًَ انًسخًر
ػصبو يغًذ ػهً

َغى شبكر حركً انؼوادي،

رائذ فبنظ عسٍ

صاهعت بغداد -كل٘ت العلْم -قعن الك٘و٘اء
يفخبط انبغذ :الوزًْ٘٘ي,الغقي الضسٗاًٖ,البسٗق الك٘و٘ائٖ
انخالصت
ٗقدددم البغددذ غسٗقددت بعدد٘ةت ّظددسٗعت لخقدددٗس الوز٘ددًْ٘ي باظددخادام هٌمْهددت الغقددي الضسٗدداًٖ الوعددخوس هددي ددالر ق٘دداض البسٗددق الك٘و٘ددائٖ
لٌمددام :ه٘زددًْ٘يُ٘-دزّكعدد٘د الصددْدْٗم-لْهٌ٘ددار لخغسٗددس هاددخق اللْهٌ٘ددار الباقددذ للبسٗددق الك٘و٘ددائٖ دددٖ الْظددػ القاقدددٕ ّقٌددد عضددن
الًوْذس هغقي هي الوزًْ٘٘ي  83هاٗكسّل٘خس.
1حددن الغصددْر قلددٔ قالقدت لخغ٘ددس االظددخضابت هددك الخسك٘دص حوخددد هددي ( )20-0.2هللددٖ هددْر.لخس ًّعددبت الاة٘ددت  %96.17اّ لودددٓ هددي
1الخساك٘ص ٗوخد هي ( )20-0.6هللٖ هدْر .لخدسّ 1-بٌعدبت ة٘دت ّ %99.17الخْصد الدٔ عددّد كاد ( 5 )S/N=3هداٗكسّ هدْر.لخس
هي الخاف٘ الخدزٗضٖ الق حسك٘ص دٖ هٌغٌٖ الوعاٗسة ّبخكسازٗت ( )%R.S.Dاق هي  .)n=10( %0.5اصسٗدج هقازًدت بد٘ي الةسٗقدت
الوعخغدرت ّالةسٗقت الخقل٘دٗت للق٘اض الة٘فٖ ّذلك با عاقِا الدٔ ا خبداز  –tالودصدّس اّ ا خبداز ّ F-حبد٘ي اًدَ ال ْٗصدد ددسه صدُْسٕ
ب٘ي الةسٗقخ٘يّ ,باالهكاى اظخادام غسٗقت ق٘اض البسٗق الك٘و٘ائٖ الوقخسًت بخقٌ٘ت الغقي الضسٗاًٖ كبدٗ لةسٗقت الق٘اض الة٘فٖ.
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Abstract
The research work represent a fast and simple method for the determination of methionine using
chemiluminescence for the methionine-sodium hydroxide-luminol for the generation of a
chemiluminesecent derivative of luminal. The emission was measured by continuous flow analysis
made sample size of 83µL was used.
Response versus concentration extended from 0.2-20 mM.L-1 with a percentage linearity of 96.17%
or with 99.17% percentage of linearity for the range 0.6-20 mM.L-1. Reaching to a L.O.D. at
(S/N=3) for 5 µM.L-1 from the gradual dilution for the minimum concentration in the calibration
graph with a repeatability of less than 0.5% (n=10). A comparison was made between the new
developed method with the classical method for the spectrophotometric determination by coupling
with paired t-test or F-test and found that there is no significant difference between the two methods
and the new adapted method which can be used as an alternative method.
انًمذيت
الوز٘ددًْ٘ي  :methionineهسكددع قعددْٕ ّّاعددد هددي قاددسٗي عدداهط اهٌ٘ددٖ هْصددْدة باددك ددائك دددٖ بسّحٌ٘دداث الغْ٘اًدداثٗ .عددد
الوزًْ٘٘ي هي اُن االعواض االهٌ٘٘ت الوغخْٗت قلٔ الكبسٗج (كبسٗخَ غ٘س دعدار) ّالعدسّزٗت الوخةلبدت ددٖ الخغرٗدتّ ,ال ٗعدخة٘ك الضعدن
الباسٕ حال٘قَ هي الخوز٘ الغرائٖ الوبعػّٗ ,ضِص الضعن بالكبسٗج ّهسكباث ا سٓ ٗغخاصِا الضعن للخوز٘ الغرائٖ ّالٌوْ(.)1
ٗعد الوزًْ٘٘ي هدي هعداداث االكعددة  lipotrope ,antioxidantالدرٕ ٗعداقد قلدٔ اشالدت الددُْى هدي الكبدد ّٗعد٘ةس قلدٔ الوسكبداث
الوِوت الوغخْٗت قلٔ الكبسٗج دٖ الضعن ُّدرٍ الوسكبداث بددّزُا حكدْى عْ٘ٗدت للدددال ظدد الوسكبداث العداهت هدزالا الفلدصاث الزق٘لدت ددٖ
الكبد .باالظادت الٔ اًَ ٗعاقد قلٔ حقل٘ص هعدخْٓ الِعدخاه٘ي الوعد٘ةس قلدٔ حْظد٘ك االّق٘دت الدهْٗدت ّٗد رس قلدٔ ّ دائ الددها (.)2
اها هصادز الخغرٗت للغصْر قلٔ الوزًْ٘٘ي :اللغدن ,االظدواّ ,،هٌخْصداث االلبداى ,الفْاكدَ ّالاعدساّاث ّالةعدام الواودسّ ,الضسقدت
الوخةلبت هٌَ ها ٗعادر  13هلغن/كغن لدْشى الضعدن بالٌعدبت للبدالغ٘يّ ,اقدساض ًقدص الوز٘دًْ٘ي :دقدداى لدْى الادعس ,حلد الكبددّ ,دقدداى
الععالث ,دقداى الدُْى ,حقسعاث صلدٗت ّظع ّبةئ الٌوْ بالٌعبت لالغفار باالظادت الٔ االّزام (ّ )edemaدقدداى غاقدت
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الضعن ( ,)4ّ3()lethargyلرلك دقد ا ر حقدٗس الوزًْ٘٘ي هضاال ّاظعا "ّهخةدْزا" ددٖ البغدذ العلودٖ دالر حقددٗس العدٗدد هدي
االعواض االهٌ٘٘ت ّهٌِا الة٘ف٘ت باظخادام اال عت دْه البٌفعدض٘ت قٌدد ً 230داًْهخس(ّ )5الة٘ف٘دت اللًْ٘دت( )6لفعال٘دت الوز٘دًْ٘ي
دٖ حكْٗي هعقدد بد٘ي ّ p-hydroxydiphenylّ Lactic acidكسّهاحْغساد٘دا الغداش(ّ )7الق٘اظداث الضِدٗدت(ّ )8الخفلْزٗدت
باالقخساى هك حقٌ٘ت الغقي الضسٗاًٖ الوعخوس( )9هي الر ظلْكَ كوسكع د ٘د دالر ا خدصار ) Ti(IIIالدٔ ) Ti(Iددٖ ّظدػ
الوخفلْز.)λem=419nm, λex=227nm( TiCl3-2
ٗغخْٕ قلٔ الكلْزٗد بْظاغت ّ Cysteineحكْٗي الكا
اى الخةْز دٖ غسائق الخغل٘ باظخادام حفاق البسٗق الك٘و٘ائٖ للكاد ّالخقددٗس( )10قدي االرداز العدة٘لت لواخلد االصدٌا
الععْٗت ّالالقعْٗت ّالدّائ٘ت ّاالع٘ائ٘ت القج قٌاٗت زئ٘ع٘ت لوا حوخاش بالبعاغت ّظسقت الخغل٘ ّالدقت ّالعبػ باالظادت
الٔ عدّد الكا الْاغةت ّحْظ٘ك الودٓ الاةدٖ لوٌغٌ٘داث الوعداٗسة ّبعداغت االل٘دت الوعدخادهتّ ,هدي اُدن كْا د البسٗدق
الاائعت االظخادام اللْهٌ٘ار ّاللْ٘ظضٌ٘يّ Ru(bipy)3+2 ,ب٘سّكعٖ اّكصاالث بغ٘ذ اى الوادة الوساد حغل٘لِا اها حغدسز اّ
حعخِلك الوادة االظاظ٘ت لغدّد حفاق البسٗق بفع قول٘ت االكعدة ّاال خصار(ٌُّ ,)11ا ،حةب٘قداث هخعدددة للبسٗدق الك٘و٘دائٖ
دددٖ حغل٘ د الوعخغعددساث الصدد٘دالً٘ت ّاالع٘ائ٘ددت ّالصددٌاق٘ت اّ الب٘ة٘ددت ّغ٘سُددا(ّ ,)15-12الى العدٗددد هددي حفدداقالث البسٗددق
الك٘و٘ائٖ حوخاش بعسقت عدّرِا ّلصٗادة كفاءة الودصس بد٘ي االًودْذس ّالكْا د بخةابق٘دت اّ حكسازٗدت قال٘دت دقدد اقخسًدج هزد
ُددرٍ الخفدداقالث هددك حقٌ٘ددت الخغل٘د بددالغقي الضسٗدداًٖ الوعددخوس (ّ )15-14()FIAحعددخٌد قلددٔ عقددي االًوددْذس قبددس ح٘دداز هعددخوس
لوغلْر ًاق بةسائق ذاث حةابق٘دت قال٘دت ردن هصصدَ هدك كْا د البسٗدق الك٘و٘دائٖ ددٖ ل٘دت الخفاقد بصدْزة اً٘دت ّهعدخوسة
ّدّى دقداى لال ازة الى قول٘ت الوصس ّالخفاق حغدراى اهام الوخغعط الوزبج اهام ل٘ت الخفاق ّقلدٔ ُدرا االظداض دٌِالدك
حةب٘قاث قدٗدة لخقٌ٘ت  FIAقٌد اقخساًِا هدك حفاقد البسٗدق الك٘و٘دائٖ(ّ ,)20-16اى اغلدع حفداقالث البسٗدق الك٘و٘دائٖ ا دخولج
اكعدة اللْهٌ٘ار دٖ ّظدػ قاقددٕ بعاهد ه كعدد هزد ب٘سّكعد٘د الِ٘ددزّص٘ي بْصدْد قاهد هعداقد :اٗدْى هْصدع اّ ظدالع
ّهسكباث قد حكْى قعْٗت ّال قعْٗت ّدّائ٘ت اّ اع٘ائ٘ت.
قدزث اغلع االعواض االهٌ٘٘ت باالظادت الٔ الوزًْ٘٘ي قلٔ اظاض قابل٘خِا دٖ حغع٘ي (( )enhancedشٗادة) حفاقد البسٗدق
الك٘و٘ددائٖ لٌمددام ّ Luminol-Mn(II)-OH-حفاقلِددا هددك الٌغدداض( )IIلخكددْٗي هعقددد ٗعددلك ظددلْ ،كا د البسٗددق لٌمددام:
N-Bromo
 )21(Cu(II)/Aminoacid-MnO4--H2O2اّ حغعددٌِ٘ا لخفاق د البسٗددق الٌدداحش هددي اكعدددة اللْهٌ٘ددار
 Succinimideدٖ ّظػ قاقدٕ( .)22قدز الوزًْ٘٘ي الر ظلْكَ كد ٘ هغعي الًمودت البسٗدق :ارٌداء حقددٗس cycteineددٖ
()23
الوعخغعساث الص٘دالً٘ت ّدٖ هصٗش هي االعوداض االهٌ٘٘دت ّادزاز البادس الًمودت البسٗدقLuminol-S2O8-2-OH- :
ّ )24(L-cysteine-BrO3--quinineقلددددٔ الخددددْالٖ اّ ققدددداز  Phenylephrine.HClدددددٖ هاخلدددد االدّٗددددت باظددددخادام
ًمدددام )25(Phenylephrine.HCl-MnO4--H3O+قددددزث العدٗدددد هدددي الوسكبددداث الععدددْٗت الغاّٗدددت قلدددٔ الكبسٗدددج ددددٖ
الوعخغعددساث الصددد٘دالً٘ت دددالر حغعدد٘ي ًمدددام البسٗدددق ّ )26(MnO4--Glyoxal-H3O+اقاقددت البسٗدددق لٌمدددام اكعددددة
اللْهٌ٘ار ب٘سّكع٘د الِ٘دزّص٘ي باظخادام الدرُع الغدسّٕ كعاهد هعداقد( )27اّ الخغعدط( )sensitizedبدالبسٗق الٌداحش هدي
اكعدة البسّحٌ٘اث الالْٗت بْظاغت  H2O2اّ .)28(HOCl
لددْعا اًددَ باالهكدداى شٗددادة اًبعدداد ظددْء البسٗددق الك٘و٘ددائٖ بخغف٘ددص الفلددْزة باظددخادام صصئ٘دداث هعددخقبلت لةاقددت البسٗددق
كوصدددز دا لددٖ للخاددع٘ك هز د الفلْزظدد٘ي( ,)29زّداهدد٘ي  )30(6Gاّ هاددخقاث دلْزّدددْز لوددصٗش هددي بددسٗل٘ي هددك dansyl
 methionineاّ اْٗظ٘ي هك البسٗل٘ي( )31كوعخقبلَ للعدْء الوخغدسز هدي ًمدامّ peroxy oxalate-H2O2اًبعداد دلدْزة.
الر البغذ الغالٖ غْزث غسٗقت صدٗدة هبعةت لخقدٗس الوزًْ٘٘ي باظخادام حقٌ٘ت الغقي الضسٗاًٖ كْظ٘لت للق٘اض ّبداالقخساى
للبسٗق ّالٌاحش هي حفاق اللْهٌ٘ار هك الوزًْ٘٘ي
هك حفاق البسٗق الك٘و٘ائٖ للكا ّٗخعوي حكْٗي هاخق اللْهٌ٘ار ككا
ّبفع قول٘ت االكعدة دٖ الْظػ القاقدٕ ٗخغسز ظْء البسٗق.
انضسء انؼًهً
انًواد انكًٍٍبئٍت وانًؼذاث
انًواد انكًٍٍبئٍت
-5اهٌْ٘ دزال٘ ُ٘دزاشٗد (لْهٌ٘ار) ) 1( (Flukaهللٖ هدْر.لخس :)1-ععدس باذابدت  0.17716غدن هدي اللْهٌ٘دار ددٖ 1
لخدس هدي  0.1هدْر.لخس 1-هدي ّ , Na2CO3كدرلك 0.5هدْر.لخس 1-هدي (BDH) NaOHهدي اذابدت  10غدن 500/هد هداء
هقةسّ ,الوزًْ٘٘ي ) 0.1( (BDH) (C5H11O2SNهْر.لخس)1-ععس باذابت  1.4921غن 100/ه هي هاء الوقةس.
انًؼذاث
هعات حوعض٘ت  (Ismatec type 796 made in Switzerland),اًاب٘ع ًاقلت للوْاد الوخووت للخفاق هصدٌعت هدي هةداغ
العددل٘كْى اّ هخعدددد البددسّبل٘ي اّ هددي الخفلددْى بقةددس دا لددٖ ( )0.7ّ 0.5هلددن ّصددوام عقددي ظداظددٖ الوٌفددر (Rheodyne
)ّّ U.S.Aصلت االًوْذس بقةس دا لٖ  0.7هلن (اغْار هاخلفت) ّ ل٘ت شصاص٘ت علصًّ٘دت الادك اللخقداء الوغال٘د الوخوودت
للخفاق ذاث هٌفرٗي لد ْر الوغال٘ ّهاسس لٌْاحش الخفاقد (الوقةدك الوعدئ ددٖ حفاقد البسٗدق) بغضدن  100هداٗكسّل٘خس,
الوٌمْهدت االلكخسًّ٘دت :اًبْبدت هعداقفت الفْحًْداث ًدْل ))ّ (EMI 9785OB (Great Britainهغاغدت هدك ل٘دت البسٗدق
بضلددد اظددْد اللددْى هعددخن لخقل٘ د لف٘ددت االًبعدداد ّهضِددص دْلخ٘ددت ( )1.6-0ك٘لْدْلددج ًددْل )(JOBIN YVON-France
ّهعان ح٘از كِسبائٖ -قدساءة زقودٖ )(PA-nA)(United Detector Technology (Dual Channel Optometer
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)ّ (U.S.Aهعددضلت ةددْغ ب٘اً٘ددت هددصّد بقلودد٘ي ظددوي هدددٓ ( )500-1هللددٖ دْلددج اّ ( )500-1دْلددج ًددْل (Kompen
).Sograph C1032) (Siemens) (Germany
طرٌمت انؼًم
هٌمْهدت الخفاقد هْظدغت دددٖ الادك زقددن (ّ )1الوكًْدت هددي ردالد ةددْغ :الادػ االّر :الخ٘دداز الٌاقد (هدداء هقةددس)
ّالو دٕ الٔ صوام الغقي الرٕ ٗخن اد ار هقةك االًوْذس (الوزًْ٘٘ي) هي اللَ بغضن  83هاٗكسّل٘خس ّظسقت صسٗداى 2.3
ه .دق٘قددت ,1-اهددا الاددػ الزدداًٖٗ :وددسز د٘ددَ ح٘دداز هددي هغلددْر اللْهٌ٘ددار بخسك٘ددص  0.5هللددٖ هددْر.لخسّ 1-الاددػ الزالددذ هغلددْر
ُ٘دزّكعدد٘د الصددْدْٗم بخسك٘ددص  50هللددٖ هددْر.لخسّ 1-ظددسقت الضسٗدداى لكددال الاةدد٘ي ()2.3ّ 2.5ه .دق٘قددت 1-قلددٔ الخددْالٖ
ّالدرٕ ٗلخق٘دداى هعددا قٌددد ًقةدت االلخقدداء (هصددووت هغل٘ددا هددي هدادة الصصدداس الععددْٕ) (هز٘د ه٘خدا اكسٗل٘ددج) رددن ٗلخقددٖ هغلددْر
الاةاى (لْهٌ٘ار ) OH--هك هغلدْر الادػ االّر ددٖ ل٘دت الخفاقد (شصاص٘دت علصًّ٘دت ظدعت  100هداٗكسّل٘خس ذاث هدد ل٘ي
ّهٌفر لٌْاحش الخفاق ) ه دٗا الٔ حغسٗس ظْء البسٗق الك٘و٘ائٖ بلْى اشزه-هب٘ط دٖ هغ٘ػ قاقدٕ .
حن حزب٘ج ل٘ت الخفاق الغلصًّ٘ت اهام االًبْ الوعاق الفْحدًْٖ لخغْٗد الةاقدت الفْحًْ٘دت الدٔ ح٘داز كِسبدائٖ بغددّد
ب٘كْ اّ ًاًْاهب٘س ّحعا٘وَ ّهي رن حغْٗلَ الٔ دسه صِد (دْلج اّ هللٖ دْلدج) لسظدن االظدخضابت باظدخادام اظدلْ الق٘داض
ازحفال االظخضابت ل٘خن الغصْر قلٔ هقداز الضِد ّبالخالٖ قلٔ هقداز الادة العْئ٘ت لخفاق البسٗق.

شكل رقمك  :)1مخطككطرموظةمكلرقن اكجرقننق ككموترقنم ك مق ن اككر قر

قنمث ةو جربم خرق ر فمعك رقنبق كارقنل م كملترنوظكم :رررررر
 Luminol-OH--Methionineر

انُخبئش وانًُبلشت
Luminol-OH -methionine
الدزاظت الة٘ف٘ت للوْاد الوخووت لٌمام البسٗق
حددن اصددساء الدزاظددت باظددخادام الخساك٘ددص الواخددازة :لْهٌ٘ددار( 0.5هللددٖ هددْر.لخس 50(NaOH-)1-هللددٖ هددْر.لخس-)1-
هزًْ٘٘ي( 30هللٖ هْر.لخسّ )1-لْعا هي الاك زقن ( )a-2اى غ٘ االهخصاص للوزًْ٘٘ي (قدٗن اللْى) ٗمِس دٖ الوٌةقدت
دْه البٌفعض٘ت قٌد ً 275اًْهخس اهدا غ٘د االهخصداص لوغلدْر اللْهٌ٘دار ددٖ الْظدػ القاقددٕ هدي ُ٘دزّكعد٘د الصدْدْٗم
(اصددفس باُددج) ٗمِددس رددالد قوددن اهخصدداص قٌددد (ً )353,348,302دداًْهخس قلددٔ الخْالٖ( ددك زقددن (ّ ))b-2قٌددد هددصس
الوغال٘ لٌمام  Luminol-OH--methionineحن الغصْر قلٔ الاك زقن ) (c-2الدرٕ ٗمِدس اًافاظدا ددٖ اهخصاصد٘ت
هغلْر اللْهٌ٘ار بفع اظخِال ،صصءا هٌَ هي قب الوزًْ٘٘ي ّاقةاء هاخق صدٗدد ّالخدٖ حوزد القةعدت الباقزدت لعدْء البسٗدق
الك٘و٘دائٖ (كودا هْظدظ ددٖ الو٘كاً٘ك٘دت الوقخسعدت) ّغ٘د االهخصداص الوعخغصد ددٖ الادك زقدن (ُ )c-2دْ الوخبقدٖ هدي
هغلْر اللْهٌ٘ار.
-

شككل رقم ك ر :)2رقط ككمارقتم صككممرندم كةقررقنم ممككلرنوظككم رقنبق ككار
 Luminol-OH--methionineر

:aرط ارقتم صممر )----رندمث ةو جرفترقنة طرقنمملت ر

:bرط ارقتم صممر

:Cرط ارقتم صممر

ر ) ندةم وم رفترقنة طرقنامعرير ر

رر

)رنوظم  :نةم وم -OH- -مث ةو ج
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ّهي الوخْقك اى القةعت الباقزت للبسٗق ُٖ الواخق الوخكْى هي الو٘كاً٘ك٘ت الوقخسعت ّالوْظغت ادًاٍ.
O

O

C

C

N

H2O +

N

+ OH

C
O

H

N

H

N

1C

NH

N

O

H

H

Luminol
O
C

O

Slow step

+ CH3-S-CH2-CH2-CH-C OH
NH2

الوزًْ٘٘ي

N

2-

N
C
NH

O

ً٘كلْ٘د٘لٖ
كا
باعذ قي الٌْاة
H
N

NH2 O

CH3-S-CH2-CH2-CH-C

Fast step

OH
C
O

C
N N

O

H
N

+ OH
C
O

C
N N

O

NH2 O

CH3-S-CH2-CH2-CH-C

(هاخق اللْهٌ٘ار)
القةعت الباقزت

ٗالعا هي الو٘كاً٘ك٘ت اقالٍ اى الْظػ القاقدٕ ٗعلك ظلْ ،قاه هعاقد دقػ ّحن البسٌُت قلٔ صدغت الو٘كاً٘ك٘دت الوقخسعدت
هي الر الدزاظت الة٘ف٘تاقالٍ.
يفبضهت انظروف نُظبو انبرٌك ويُظويت انخفبػم
انًخغٍراث انكًٍٍبئٍت
حبرٍر انخغٍر فً حركٍس انهويٍُبلععسث ظلعلت هي هغال٘ هي اللْهٌ٘ار( )1-0.0هللٖ هْر.لخسّ 1-قٌدد حسك٘دص حضسٗبدٖ لِ٘دزّكعد٘د الصدْدْٗم ( 40هللدٖ
هْر.لخسّ )1-حسك٘ص هاخاز هي الوزًْ٘٘ي ( 10هللٖ هْر.لخسّ )1-ظسقت صسٗاى  1.8ه .دق٘قت 1-للخ٘داز الٌاقد ّهعددر ظدسقت
صسٗاى لك هي ػ اللْهٌ٘ار ُّ٘دزّكع٘د الصْدْٗم  2ه .دق٘قت 1-حن الغصْر قلٔ الاك زقن (ّ )A-3الرٕ ٗب٘ي اًَ قٌد
الخساك٘ص الْاغةت ( 0.5هللٖ هْر.لخس (1-اًبعاد ظع٘ لعْء البسٗق هعبدسا قٌدَ باًافداض ددٖ ازحفدال االظدخضابت ( دك
زقن ( )B-3قدد ٗعدصٓ الدٔ قلدت القةدك الباقزدت للبسٗدق ,كدرلك الغدار بالٌعدبت للخساك٘دص العال٘دت للْهٌ٘دار لدْعا االًافداض ددٖ
ازحفال االظدخضاباث ّقدسض ددٖ قووِدا (حساك٘دص 0.5هللدٖ هدْر.لخس )1-قدد ٗعدصٓ الدٔ حادبك الوٌمْهدت االلكخسًّ٘دت اّ الدٔ
عصْر حصادهاث هٌخضت لضصٗةاث هزازة ّالفائط هٌِا ٗخصادم هك صصٗةاث الوْاد الوخفاقلت دٖ الوغد٘ػ ّالضصٗةداث الوزدازة
1هعببت الٔ دقداى غاقت االرازة باك غاقت عسازٗت ال ا عاق٘ت (ا واد ذاحٖ) قلٔ ُرا االظاض حن ا خ٘از  0.5هللٖ هْر.لخس
كأدع حسك٘ص للْهٌ٘ار.

شل رقمك ر :)A-3ر كمث قرقن ي كقرفكتر قل كلرقندةم وكم رعدك ر فمعك ر
قنبق ارقنل م ملترن ار قرقنمث ةو جرةعورر ن رتومكةججرم اكجر

77رمم لقةن ق ر
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شل رقم ر :)B-3ر مث قرقن ي قرفتر ققل لقندةم وم رعد رقق فمعر
ةه للرقت نمبلرنوظم رقنبق ار:نةم وم OH--ر-مث ةو ج

 حبرٍر حراكٍس هٍذروكسٍذ انصودٌووععسث ظلعلت هغال٘ هي ُ٘دزّكع٘د الصْدْٗم( )100-0.0هلٖ هْر.لخسّ1-حسك٘دص هاخداز هدي الوز٘دًْ٘ي  10هللدٖ
هْر.لخسّ 1-قٌد الخسك٘ص االدعد للْهٌ٘دار ( 0.5هللدٖ هدْر.لخسّ )1-عضدن الًودْذس هغقدي  70هداٗكسّلخسحن الغصدْر قلدٔ
الاك زقن ( )B,A-4هْظغا الصٗادة دٖ ازحفال االظخضابت ّاًخمام ُ٘ةخِا هك شٗادة حسك٘ص ُ٘دزّكع٘د الصْدْٗم ٗقابلَ ددٖ
ًفط الْقج االًافاض دٖ لف٘ت االًبعاد ك زقن (ّ )c-4صْال الدٔ حسك٘دص  50هللدٖ هدْر.لخسّ ,1-قٌدد الخساك٘دص العال٘دت
( 50هللٖ هْر.لخس )1-لْعا اًافاض ازحفال اظخضابت البسٗق ّازحفال دٖ لف٘ت االًبعاد ( دك زقدن ( ))c,B-4قدد ٗعدصٓ
ذلك الٔ اى الخساك٘ص العال٘ت لِ٘دزّكع٘د الصْدْٗم (هي الوغال٘ قال٘ت اللصّصت ّصعْبت الخالص هٌِا) قدد حعدبع الدٔ بقداء
اراز ظة٘لت هٌَ دٖ ل٘ت الخفاق ّصعْبت الخالص هٌِا باالظادت الٔ قابل٘خَ الٔ اغالت دخسة بقاء الوخبقٖ هدي الودْاد الوخوودت
لف٘ت اًبعاد هسادقت الٔ الق٘اظاث الوخخال٘ت ّاًافاض دٖ ازحفال االظخضاباث ُّرا
لٌمام البسٗق اّ القةك الباقزت هوا ٗع٘
هالْعا دٖ الاك زقن ()A-4قلٔ ععا الصٗادة دٖ لف٘ت االًبعاد لرلك حن ا خ٘از  50هللٖ هْر.لخس 1-كأدع حسك٘ص.

شل رقم ر ) A-4ر مث قرقن ي قرفتر ققل لره رقةل ررقنصةر ة رعد رقق فمعرةه للرقت نمبلرنوظم رقنبق ارةعد رخدف لرقتوبعمث
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(حراكٍس هٍذروكسٍذ انصودٌوو)

شكم رلى ( ) A-4حبرٍر انخغٍرفً حراكٍس هٍذروكسٍذ انصودٌوو ػهى ارحفبع وهٍئت االسخضببت نُظبو انبرٌك وػهى خهفٍت االَبؼبد

انًخغٍراث انفٍسٌبئٍت
حأرٍر سرػت انضرٌبٌ
باظخادام المسّ الفعلٔ لوٌمْهت البسٗق( ك زقن ( ))1هي الوخغ٘ساث الك٘و٘ائ٘ت ّحسك٘ص هاخاز هي الوز٘دًْ٘ي (10
هللدٖ هددْر.لخس )1-كددأًوْذس هغقددي قلددٔ ددػ الخ٘دداز الٌاقد هددي الودداء الوقةددس بغضددن  70هدداٗكسّلخس ّاظددخادام ظددسل صسٗدداى
هخغ٘سة كوا هْظظ دٖ الضدّر زقن (.)1

شككل رقم ك ر :)4ر-Bر ككمث قرقنل ككمر رفككتر قل ككلره رقةل ك ررقنصككةر ة ر
عد رل مر رضةءرقنبق ا .ر

-Cر مث قرقنل مر رفترNaOHرعد رقتوخفمضرفتر ر

خدف كككلرقتوبعككككمث.ر كككك رقخ ككككمقر57رمددككككترمككككة .ن ق1-ر
لمفض ر قل لرنكرNaOH
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صددذول رلددى ( :)1حددبرٍر انخغٍددر فددً سددرػت انضرٌددبٌ ػهددى حفبػددم انبرٌددك فددً يُظويددت انضرٌددبٌ نُظددبو :نويٍُددبل ( 7.5يههددً
يول.نخر 57( NaOH-)1-يههً يول.نخر-)1-يزٍوٍٍَ ( 17يههً يول.نخر)1-
انسيٍ
انًسخغرق
نهًمطغ
انًضئ
فً انخهٍت
()Sec
35
30
27
25
23
22
15

زيٍ
وصول
يمطغ
االًَورس
انى خهٍت
انبرٌك
()sec
38
30
25
20
15
12
10

خهفٍت
االَبؼبد
)(mV

عذود انمُبػت
نًؼذل
االسخضببت ػُذ
%55
 n 1
n

1160
1080
980
695
380
358
356

y i  t 0.05

, n 1

2

160±0.75
240±2.11
360±2.98
650±4.92
875±1.44
936±4.97
830±3.73

سرػت انضرٌبٌ
(يم.دلٍمت)1-

يؼذل
اسخضببت
خظ
انبرٌك
)NaO (mV
H
yi
انزبنذ
160
240
360
650
875
936
830

0.7
1.0
1.5
1.6
2.0
2.3
2.7

خظ
انهويٍُب
ل انزبًَ

انخٍبر
انُبلم
(االول
)

0.9
1.3
1.7
1.9
2.0
2.5
3.1

0.8
1.2
1.6
1.7
1.8
2.3
2.8

سرػت
انًضخت
انخًؼضٍت
(سرػت
حمرٌبٍت)
10
15
20
25
30
35
40

ٗالعا هي ًخائش الضدّر زقن( )1اى ظسقت صسٗاى الاػ الزالذ (هغلْر ُ٘دزّكعد٘د الصدْدْٗم) اقد هدي ظدسل صسٗداى
الاةدد٘ي (هغلددْر اللْهٌ٘ددار ّالخ٘دداز الٌاق د ) ّقددد ٗعددصٓ ذلددك الددٔ االقاقددت الٌاحضددت هددي الكزادددت العال٘ددت ّاللصّصددت لوغلددْر
ُ٘دزّكع٘د الصْدْٗم ّالخٖ ٗصداد حار٘سُا هك العسل الْاغةت اال اى ُرٍ العْاه الف٘صٗائ٘ت قد حكْى هِوت دٖ حعض٘ ظدسقت
الضسٗاى للاػ الزالذ قٌد العسل العال٘ت (ظسقت قخلدت الوعدات الخوعض٘دت > )25لدرلك ٗالعدا اى صسٗاًدَ ظد٘كْى اظدسل ددٖ
هٌمْهت الخفاقد ( دك زقدن (ّ ))1الخدٖ حوخداش اًاب٘بِدا الٌاقلدت للوغال٘د هسحبدت بادك اًعد٘ابٖ باالظدادت الدٔ اى الصٗدادة ددٖ
ظسقت الضسٗاى حصٗد هي اًبعاد ظدْء البسٗدق ُّدرا هدالْعا ددٖ الادك زقدن (ّ )A-5قدد ٗعدصٓ الدٔ اى حفاقد البسٗدق هدي
الخفدداقالث العددسٗعت ّحخةلددع ظددسل قال٘ددت الحوددام هزد ُددرٍ الخفدداقالث ّالخقل٘د هددي حددار٘س كادددت الوخغ٘ددساث الف٘صٗائ٘ددت (اُوِددا
الخاخج بفع الخٌادر اّ الغو ّالخاف٘ لوٌةقت االًوْذس بفع الوْاد الوخووت لخفاق البسٗق (لْهٌ٘ار_ّ ))OH-الٌقصاى ددٖ
لف٘ت االًبعاد (ّ )B-5صْال الٔ ظسقت لعخلت الوعاتالخوعض٘ت ّ 35لكي قٌد ظدسقت اقلدٔ هدي ذلدك لدْعا اًافداض ددٖ
اًبعاد ظْء البسٗق قد ٗعصٓ الٔ قدم احوام حفاق البسٗق اّ قدم بقاء ظْء البسٗق لفخدسة شهٌ٘دت كاد٘دت اهدام الوخغعدط هودا
ادٓ الٔ اًافاض ددٖ اًبعداد ظدْء البسٗدق هخودزال باًافداض ددٖ ازحفدال االظدخضابت بٌداءآ قلدٔ ذلدك حدن حزب٘دج ظدسقت قخلدت
الوعددات قٌددد  ( 35ددك زقددن (ّ ))A-5الخددٖ حقاب د ظددسل الضسٗدداى ()2.3 ,2.5 ,2.3ه .دق٘قددت  1-لك د هددي الخ٘دداز الٌاق د
ّاللْهٌ٘ار ُّ٘دزّكع٘د الصْدْٗم قلٔ الخْالٖ لغسض الوْاشًت ب٘ي اكخوار حفاق البسٗق الك٘و٘ائٖ ّاالقخصاد دٖ اظخِال،
الوْاد الوخووت للخفاق  ,قلوا اى الفخسة الصهٌ٘ت الوعخغسقت لْصْر هقةك االًوْذس الٔ ل٘ت البسٗدق ُدٖ  12راً٘دت ّقٌدد اقد
لف٘ت اًبعاد ( 358هللٖ دْلج) اها الصهي الوعخغسه لعْء البسٗق دٖ ل٘ت الخفاق ُْ  22راً٘ت.

شل رقم ر :)5ر مث قرقن ي قرفتر قعلرقننق مجرعد  :ر
:Aرقق فمعرق نمبلرضةءرقنبق ا ر
:Bرقنواصمجرفترخدف لرقتوبعمث ر
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عضى االًَورس انًغمٍ:
باظدخادام الخساك٘دص الفعدلٔ للوددْاد الوخوودت للخفاقد  :لْهٌ٘ددار ( 0.5هللدٖ هدْر .لخددسُ٘ – )1-دزّكعد٘د الصدْدْٗم ( 50هللددٖ
هْر .لخس-)1-هزًْ٘٘ي ( 10هللٖ هدْر .لخدسّ )1-باظدخادام ّصدالث اًودْذس بداغْار هاخلفدت ()24 ,21.7 ,18 ,15 ,10 ,5
ظن ّقةس دا لٖ  0.7هلن حن الغصْر قلٔ الاك زقن ( )A-6قلوا اًَ حن اصساء الدزاظت بخس ،صوام الغقي هفخْط لعواى
اكخوار سّس هقةك االًوْذس باكولَ هي صوام الغقي (هِوا كاى غْر هقةك االًوْذس الوغقي) ّلْعا اًَ هك شٗادة هقةدك
االًوْذس ٗصداد ظْء البسٗق هعبسا قٌَ بصٗادة هعدر ازحفال اظخضابت البسٗق ّبقون عادة ّهٌخموت قدد ٗعدصٓ الدٔ الصٗدادة ددٖ
عضن الوزًْ٘٘ي الوغقي بْظاغت صوام الغقي دٖ هٌمْهت الخفاقد ( دك زقدن ( ))1باقخبدازٍ اعدد الودْاد االظاظد٘ت ّالوخوودت
لٌمام البسٗق  Luminol-OH--Methionineدٖ ع٘ي لْعا االًافاض دٖ ازحفال االظخضاباث الٌاحضت هي عضدْم لوقداغك
االًوْذس االغْار هي  83هاٗكسّلخس باالظادت الٔ قسض قووِا ّحاُِْا بفع الصٗادة دٖ غْر الضدصء الوسكدصٕ ّهٌداغق
الخاخج للوقةك الوعئ ّٗعصٓ الٔ الخادخج الٌداحش هدي الخاف٘د ّبالخدالٖ اغالدت شهدي بقداء الوقةدك الوعدئ اهدام الوخغعدط,
باالظادت الٔ اى اظخوساز هسّز الخ٘از الٌاق الر الوعاز الةْٗ لصوام الغقي (قٌدها ٗكْى دٖ ّظع٘ت الغقي) قدد ٗعدبع
شٗادة دٖ حار٘س كاددت الوخغ٘دساث الف٘صٗائ٘دت ّاُوِدا الخاف٘د الٌداحش هدي الخ٘داز الٌاقد ُّدرٍ بددّزُا حصٗدد هدي هٌداغق الخادخج
الوغ٘ةت بالضصء الوسكصٕ لوقةك االًوْذس ّشٗادة غْلَ بفع الغضْم الوعادت لَ هي الخ٘از الٌاق ّقلت حسك٘صٍ (اى الخسك٘ص
الوغقي ُْ  10هللدٖ هدْر.لخس 1-ددٖ عد٘ي اى الخسك٘دص الدرٕ ٗصد الدٔ ل٘دت الخفاقد (البسٗدق) بعدد الخاف٘د ُدْ 1.04هللدٖ
هْر.لخس 1-قٌد عضن الًودْذس هغقدي  93هداٗكسّلخس) هودا ٗقلد هدي ازحفدال االظدخضابت ( 960هللدٖ دْلدج ّٗعدد قلد٘ال هقازًدت
بغضن االًوْذس الوغقي) قلٔ ععا الصٗادة دٖ قسض قوت ّقاقدة االظخضابت ( ( )tBك زقن( ,))B-6قلٔ ُدرا االظداض
ّلغسض الوْاشًت ب٘ي االقخصاد دٖ اظدخِال ،الودْاد الك٘و٘ائ٘دت ّالغصدْر قلدٔ اقلدٔ اًبعداد لعدْء البسٗدق حدن ا خ٘داز 83
هاٗكسّلخس كأدع اًوْذس هغقي.

شككل رقمكك ر :)A-6ر ككمث قرقن ي ككقرفككتر نكك رقتومككةججرقنم اككجرعدكك ر
ضةءرقنبق ارقنموبعثرتومةججرم اجرمكجرقنمث كةو جرب قل كلر17ر

مددترمكة .ن ق1-رة كقعلرنق كمجر 2.3رة2.5رة)2.3م .رم اكل1-ر
نل رمجرقن مقرقنومم رةقندةم وم رةه رقةل ررقنصةر ة ر

شكككل رقمككك ر :)B-6ر كككمث قرقن ي كككقرفكككتر نككك رماطككك رقتومكككةججر
قنم اجرعد رعقضرممعر رقت نمبلر)(tB
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لٍبش زيٍ اَغالل انمطغ انببػزت نهبرٌك وػبيم انخشخج انُبحش بفؼم انخخفٍف
باظخادام هٌمْهت الضسٗاى ( ك زقن ( ))1حن ظخ هغلْر الوزًْ٘٘ي ( 10هللٖ هْر .لخس )1-بدال هدي الوداء الوقةدس ددٖ دػ
الخ٘از الٌاق لالًوْذس (الغالت االقخ٘ادٗت) ّهٌَ حن الغصْر قلٔ بسٗق هعخوس ( ك زقن (ّ ))A-7الرٕ ٗعكط قدم ّصدْد
ح دأ ر٘س للخاف٘ د اّ الخاددخج بفع د الخٌادددر ّالغو د قلددٔ هقةددك االًوددْذس اّ الوقةددك الوعددئ للبسٗددق ُّددرٍ الغالددت حخوز د بددـ
ّ C0=1200 mVقٌداقادة الدزاظت ّالعْدة الٔ الغالت االقخ٘ادٗدت بْظدك الوداء الوقةدس كخ٘داز ًاقد لالًودْذس الوغقدي هدي
الوزًْ٘٘ي ( 10هللٖ هْر .لخس )1-حدن الغصدْر قلدٔ اظدخضابت هبٌ٘دت ددٖ الادك زقدن (ّ )B-7بازحفدال اقد Cmax=960mV
ّهي الوالعا اى ٌُالك حار٘س للوخغ٘ساث الف٘صٗائ٘ت قلٔ هقةك االًودْذس اُوِدا الخاف٘د (قٌدد زع٘لدَ هدي صدوام الغقدي الدٔ
ل٘ت الق٘اض) بفع الغضْم الوعادت الَ٘ هي الخ٘از الٌاق ( )dil.=9.3باالظدادت الدٔ الخاف٘د الغاصد للوقةدك الوعدئ ددٖ
ل٘ت الق٘اض ّهقدازٍ  dil=39.5بفع الغضْم الوعادت الَ٘ هي الوْاد الوخووت للخفاق ّلغعا الخاخج الٌاحش بفع الخاف٘
ّٗ D  Cعدإّ 1.3هودا ٗددر قلدٔ اى الخادخج ( )Dاّ الخاف٘د (ُ )dilدٖ هخغ٘دساث د٘صٗائ٘دت هغددّدة الغددّد صددا ددٖ
o

Cmax

الوٌمْهدت الوعدخادهت ( ددك زقدن (ّٗ ))1عخودد ذلددك قلدٔ غددْر الوعدادت بد٘ي صددوام الغقدي ّ ل٘دت الخفاقد ّالق٘داض ّهعدددر
ظسقت الضسٗاى ّعضن االًوْذس الوغقي اّ غْر هعازٍ.
dc
لغعددا الفخددسة الصهٌ٘ددت الوخةلبددت الًغددالر القةددك الباقزددت للبسٗددق )  ( dtلٌمددام Luminol (0.5 mMol.L-1)-OH-
) (50mMol.L-1)-methionine(10mMol.L-1حددن اٗقددا العددخ بْظدداغت اٗقددا قود الوعددات الخوعض٘ددت ّلددْعا هددي
الاك زقن ( ) c-7اًَ بعد الغصْر قلٔ بسٗدق هعدخوس حدن اٗقدا العدخ ّكاًدج الفخدسة الصهٌ٘دت الوعدخغسقت الظدخِال ،القةدك
الباقزت للبسٗق (اًغاللِا) ُْ  7دقائق ّحعد دخسة غْٗلت ّهِوت صدا لخغع٘ي عدّد الكا .

شككل رقمك :)7رر قق ككلر ككمث قرقن شك ترقنوككم لربفعك رقن خف ككار )dil.ر
ةلمككككجرقتو كككككا رنداطككككك رقنبمعثكككككلرنوظكككككم رقنبق كككككار
 Luminol-OH--Methionineر
:Aربق ارقع مريررررررررر:Bربق ارم مقر ر
:Cرقو ا رقناط رقنبمعثلرعوررق

dc
امارقنضخر )
dt

( (

ػاللت حغٍر االسخضببت يغ انخركٍس (حغضٍر يُغًُ يؼبٌرة) ببسخخذاو َظبو انبرٌك)(Luminol-OH--Methionine
ععددسث ظلعددلت هغال٘ د هددي الوز٘ددًْ٘ي ( )20-0.2هللددٖ هددْر.لخددس 1-بغضددن  83هدداٗكسّلخس بعددد حزب٘ددج كادددت الوخغ٘ددساث
الك٘و٘ائ٘ت :اللْهٌ٘ار( 0.5هللٖ هْر.لخسّ )1-الف٘صٗائ٘ت ّباظدخادام الوٌمْهدت الوصدووت هغل٘دا ( دك زقدن ( ))1حدن الغصدْر
قلٔ الاك زقن ( )A-8هبٌ٘ا الخْشٗك الةب٘عدٖ للٌخدائش الوعخغصدلت قول٘دا ظدد حساك٘دص هخغ٘دسة للوز٘دًْ٘ي (حكدساز كد ق٘داض
رددالد هددساث هخخال٘ددت) ّاى ٌُالددك قالقددت ة٘ددت باظددخادام هعادلددت الاددػ الوعددخق٘ن للودددٓ ( )20-0.2هللددٖ هددْر.لخسًّ 1-عددبت
الاة٘ت ّ r2%=96.17%باالهكاى حغع٘ي ًعبت الاة٘ت r2%=99.17لوددٓ هدي الخساك٘دص ( )20-0.6هللدٖ هدْر.لخس 1-كودا
هْظظ دٖ الاك زقن( .)B-8حن حلا٘ص كادت الٌخائش دٖ الضدّر زقن (.)2
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خذول رقم ( :) 2مهخص نىتائح تغير االستدابت نهبريق مع انتركيس نتقذير انمثيىويه عىذ حذود ثقت %95
عذد
معادنت انخط انمستقيم عىذ
مذي تركيس
انتراك
حذود ثقت  %95نـ n-2
مىحىي

يس
انمعايرة
y i =a±tsa±b±tsb
انمقا
مههي  1-ست [methionine] mMol.L-
1
مىل.نتر
()n
20-0.2

14

20-0.6

12

انخطأ
انقياسي دقت معامم
نمعامم االرتباط
االرتباط r±SEr
SEr

R
و
2
r%

324.62±83.89+63.10±7.
0.01
]92 [methionine
mMol.L-1
407.77±42.31+57.20±3.
0.9958±
0.9958
0.002
69
0.002
99.17%
[methionine] mMol.L-1
0.9807±
0.01

0.9807
96.17%

ttab.
)

, n 2

(t 
2

عىذ %95

tcal.
r n2
1 r2

t

17.36>>2.179

34.56>>2.228


)y =chemiluminescence intencity (average peak height) for n=3 in (mV
1 r2
n



SEr= standard error of the correlation coefficient

شكل رقم ( :)8تاثيرر لتتيرار فا تركراا لتييران(رن(ي

يانل تتر )1-ع ا

لرتفثع لستجثبة لتبررق لتكريرثئ تتقدرر لتييرن(رن
 :Aي(ح( لتيعثررة ت يدى ( )22-2.2ي
لتخطرة لت(ظررة ن(

) لتقرم لتعي رة

 :Bي(ح( لتيعثررة ت يدى ( )22-2.6ي
لتخطرة لت(ظررة ن (

يانل تتر( ،1-
1-

يانل تتر ( ،

) لتقرم لتعي رة

) لتعالقاة
) لتعالقاة

حذود انكشف
 Luminol-OH--methonineخاالي رضيا١ز ِٕضٕا ٟاٌّعاب٠زح ٌّادٜ
رُ ل١اب دادٚد اٌى ال ٌٍّض١ا ٌٕ ٓ١ٔٛابَ:
(ِٛ ٍٍِٟ )20-0.6يٌ.ززٚ 1-عٕد اٌ زٚف اٌفيٌٍ ٝىبفخ اٌّزغ١زاد اٌف١ز٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚفّ١اب ٍ٠ا ٟرٍصا١ت ٔزابئظ دةب ا١خ
ددٚد اٌى ل ثأرثعخ طزق ٚوّب ِٛضح ف ٟاٌغدٚي رلُ (.)3
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خذول رقم( :)3مهخص وتائح حذود انكشف نتقذير انمثيىويه عىذ حدم الومىرج محقه  83مايكرونتر
مه
عهً عامم
انتخفيف
عهً قيمت مه معادنت انخط
انتخفيف
انتذريدي
انمستقيم
انميم
()dil
القم
L.O.D.=y(mV) D.L  3Sb
=dil
في
تركيس
slope
=yB+3SB
39.6
مىحىي
انمعايرة
126
525
5
1.98 mMol.L-1
nMol.L
nMol.L µMol.
1
-1
بدِ ِٓLضٍٛي -1ثالٔه = 0.01
 =Sbاالٔضزاف اٌم١ب ٌ ٟع زح ل١ب
 =yBرىبفئ لّ١خ ٔمطخ اٌزمبطع ( )aفِٕ ٟضٕ ٟاٌّعب٠زح
 =y =L.O.Dلّ١خ اال زغبثخ الٚطئ رزو١ز (دد اٌى ل إٌ ز )ٞثٛددح ٍٍِ ٟفٌٛذ.
 =SBاالٔضزاف اٌم١ب ٌٍ ٟجالٔه ٠ٚىبفئ ( Sy/Xاالٔضزاف اٌم١ب ٌ ٟفيٍخ .) xy
انتكراريت
رُ فضت دلخ ٚرىزار٠خٔزبئظ رمد٠ز اٌّض ٌٕ ٓ١ٔٛ١بَ اٌجز٠اك اٌى١ّ١ابئِ ٟآ خاالي دةابة لا ُ١االٔضازاف اٌم١ب ا ٟإٌةاجٟ
اٌّئٌ ٞٛضالس رزاو١ز ٌٚع زح ل١ب بد ِزىزرح ٌىً رزو١ز خالي رضي١ز ِٕضٕ ٟاٌّعاب٠زح وّاب ِٛضاح فا ٟاٌغادٚي رلاُ ()4
ٌٛٚدظ اْ لّ١خ %0.5< % R.S.D
خذول رقم ( :)4تكراريت وتائح تقذير انمثيىويه بىساطت تفاعم انبريق انكيمياائي وعىاذ انوارول انف اهً نكافات انمتغياراث
انفيسيائيت وانكيميائيت
تركيس
انمعذل
انمثيىويه
انحسابي
مههي
y
مىل.نتر
mV
1

انتكراريت

%R.S.D n1

حذود انثقت
نهمعذل عىذ
%95
ونـ n-1
 n 1
n

, n 1

y i  t 0.05
2

زمه
انقياش
انكهي
نكم
تركيس
min

4

672

1.21

0.18

672±0.91

8

8
10

1.98 880
2.34 1021

0.23
0.23

880±1.49
1021±1.76

10
14

تح ير مىحىي معايرة تقذير انمثيىويه بانطريقت انتقهيذيت نهقيااش انطيفاي فاي انمىطقات فاىن انبىفساديت –انمرئيات وحاذود
انكشف
1ديزد ٍةٍخ ِضبٌٌٍّ ً١ض١اِ )0.08-0.001( ٓ١ٔٛاٛيٌ.زز ٚل١ةاذ اٌّّزصا١خ ٌىاً رزو١از صاالس ِازاد عٕاد اٌطاٛي
اٌّٛع ٟاالع ُ ٌالِزصبص (ٔ 275ابِٔٛزز) (كاىً رلاُ (ٚ ))2دٔٚاذ ٍِصات إٌزابئظ فا ٟعادٚي رلاُ (ِٚ ،)5آ اٌزصف١ال
اٌزدر٠غ ٟاللً رزو١ز فِٕ ٟضٕ ٟاٌّعب٠زح رُ اٌزٛعٗ ٔض ٛرزاو١ز ٚاطئخ رصً اٌِ 0.0005 ٝاٛيٌ.ززٍٍِ 0.5( 1-اِ ٟاٛيٌ.زز
ٌٍّ )1ض.ٓ١ٔٛ١
ٚعٕد اعزاء ِمبرٔخ ث ٓ١اٌطز٠مخ اٌزمٍ١د٠اخ ٌٍم١اب اٌط١فاٚ ٟرفبعاً اٌجز٠اك اٌى١ّ١ابئ ٟاٌّمزازْ ثزمٕ١اخ اٌضمآ اٌغز٠ابٔ ٟراُ
اٌضصٛي عٍ ٝعدٚي رلُ ( )6ثبالضبفخ اٌاِ ٝمبرٔاخ ٔزابئظ اٌطاز٠مزٚ ٓ١بٌاه ثبخيابعٙب اٌا ٝاخزجابر  -tاٌّازدٚط F-test ٚ
وّب ِج ٓ١ف ٟاٌغدٚي رلُ ( ِٓٚ )7إٌزبئظ اٌّةزضصٍخ ِٓ اٌغدٚي ٚاٌزعٛع اٌ ٝاٌغداٚي اٌصبصخ ثم t ُ١اٌغد١ٌٚاخ( )32د١اش
ٌٛدظ اْ لّ١خ  ttab.عٕد ددٚد صمخ :%99.9
t
 t 0.0005, 19  3.88
, n1  n 2 2

ٚثّب اْ لّ١خ 1.09 =tcal.ابا االدزّبٌ١خ ٘:ٟ
211
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 p ( t  3.88)  0.001
ا ٞاْ لّ١خ tcal.>ttab.عٕد ددٚد صمخ %99.9
وذٌه اٌضبي عٕد اعزاء اخزجبر ٚ F-عٕد اٌزعٛع اٌ ٝاٌغداٚي ٌاٛدظ اْ لّ١اخ ِ Fاع درعابد دز٠اخ 2  11ٚ 1  8
ٚعٕد ددٚد صمخ ِ %99.9ةب٠ٚخ ّ٠ٚ 8.35ىٓ اْ رىزت اٌص١غخ:
1
F2  F,1 ,2  F0.0005,8,11  8.35
1
2

) Ftab. (8.35)  Fcal (6.66
ٚثذٌه ّ٠ىٓ اال زٕزبط أٗ الٛ٠عدفزق ع٘ٛزٚ ٞثبٌغ االّ٘١خ ث ٓ١اٌطز٠مخ اٌّةزضدصخ (ٚ )CL-FIAاٌطز٠مخ اٌزمٍ١د٠خ ٌٍم١اب
اٌط١فٚ ٟرٛد٘ ٟذٖ االخزجبراد االدصبئ١خ اٌ ٝاْ إٌّ ِٛخ اٌّصّّخ ٚطز٠مخ اٌعًّ اٌّزجعخ ٌزفبعً اٌجز٠ك اٌى١ّ١بئّ٠ ٟىآ
اعزجبر٘ب ِٓ اٌطزق اٌّزجعخ ٌزمد٠ز اٌّض ٓ١ٔٛ١ثعد ِمبرٔاخ ٔزبئغٙاب ِاع إٌزابئظ اٌزا ٟراُ اٌضصاٛي عٍٙ١اب ٌإف إٌّاببط اٌّمادرح
ثبٌطز٠مخ اٌط١ف١خ ِع االخذ ثٕ ز االعزجبر ِ١زاد اٌطز٠مخ اٌّةزضدصخ وّب ِٛضح ف ٟعدٚي رلُ (.)6
خذول رقم ( :)5مهخص بياواث عالقت االمتصاصيت مع انتركيس نتقذير انمثيىويه عىذ 275واوىمتر بانطريقتانطيفيت
انتراكيس
انمقاست
مىل.نتر
1

-0.001
0.08

انتراكيس
ضمه
مىحىي
انمعايرة
مىل.نتر-
0.001
1
0.05

] = [xرزو١ز اٌّض ٓ١ٔٛ١ثٛددح ِٛيٌ.زز

ttab.
معادنت انخط
r,
nنـ
t 
انمستقيم
2
1 r
 2 r %عىذ
]A=a+b[X
حذود
 0.9957 0.076+ثقت
28.41>>2.365
]95% 99.14% 53.136[x
r n2
2

cal.

1-

خذول رقم ( :)6مهخص وتائح مقاروت بيه انطريقت انتقهيذيت وانطريقت انمستحذثت ()Cl-FIAنتقذير انمثيىويه
انطريقت انتقهيذيت
انخاصيت
Cl-FIA
نهقياش انطيفي
انمقارن بها
ِعبًِ االررجبط
0.9958
0.9957
ِعبًِ
(ٔٚ )rةجخ
99.17%
99.14%
اٌزمد٠ز (%)r2
ِد ٜاٌصط١خ
اٌّ)b( ً١
اٌضةب ١خ
ٔمطخ اٌزمبطع
()a
دد اٌى ل
اٌعٍّٟ
(ِٓ اٌزصف١ل
اٌزدر٠غ)ٟ
عدد إٌّببط
ثبٌةبعخ
دغُ االّٔٛبط
ٚلذ اٌم١ب
إٌّفزد

(ٍٍِٟ )50-1
1ِٛيٌ.زز
53.14
االِزصبص١خ /
1ِٛيٌ.زز
0.076
ٍٍِٟ 0.5
ِٛيٌ.زز

1-

(ٍٍِٟ )20-0.6
1ِٛيٌ.زز
57204.17
ٍٍِٟ
1فٌٛذِٛ/يٌ.زز
ٍٍِٟ 407.77
فٌٛذ
ِ 5ب٠ىزٚ
ِٛيٌ.زز

1-

 15أّٛبط

 50أّٛبط

ًِ 25

ِ 83ب٠ىزٌٚزز

دل١مخ

 30صبٔ١خ
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خااذول رقاام ( :)7مهخااص وتااائح ارتبااار -tانمااسدوج وارتبااار F-نهمقارواات باايه طريقاات انقياااش بااانبريق انمقتاارن بااانحقه
اندرياوي انمستمر ) (CL-FIAوانطريقت انطيفيت (انمرخعيت)

معذل
طر عذد انترك
يقت انقيا
انقيا ساث يس x
ش  nمىل.ن
1تر

اٌم١ب
9

االوحر
ال
انقيا
سي
()S
او
 n1
مىل.ن
1تر

معذل
مربع
االوحرا
ل
انقياسي
S2

x1  x 2
1
1

n1 n 2

t cal.
S

S12
S22

Fcal. 

= S1= x 1
0.017 0.01
7
56

اٌط١
فٟ
1.59
10-4
CL
= S2= x 2
0.006 0.00 12
FI
86 937
A

1.09

6.66





S2  (n1  1)S12  (n 2  1)S22 n1  n 2  2  S  0.013

 درعبد اٌضز٠خ ٌـ اخزجبر  -tاٌّزدٚط DF = n1+ n2-2  درعبد اٌضز٠خ ٌـ اخزجبر ٌ  F-ـ11=2ٚ 8=1  n-1انمىاقشت
لدَ اٌجضش اٌضبٌّٔ ٟطب عد٠دا ٌزمد٠ز االدّاب االِ١ٕ١اخ ٔٚصات ثبٌاذاد عز٠ئاخ اٌّض١اٚ ٓ١ٔٛاٌزا ٟا ازصدِذ ِجبكازح ٌزضف١از
اٌجز٠ك اٌى١ّ١بئ ٟفا ٟاٌ ٛاا اٌمبعاد ٞثفعاً رىا ِ ٓ٠ٛازك ٌغز٠ئاخ إٌٍ١ِٛابي ثّ١ىبٔ١ى١اخ ِآ اٌّضزّاً أٙاب را د ٞاٌا ٝرىآ٠ٛ
ٍةااٍخ ِاآ اٌصطااٛاد ٌزىةاا١ز اٌّ اازك اٌّزىاإ١ٌٍِٛ ْٛاابي ثبعض اب ب اٌجز٠ااك اٌى١ّ١اابئ.ٟرُ درا ااخ و١ف١ااخ اخز١اابر وبفااخ اٌّزغ١اازاد
اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ز٠بئ١خ ٚرضج١زٙب ٌزمِٚ ُ١١عبٌغخ إٌزبئظ ثب زصداَ ِعبدٌخ اٌدرعخ االِ ٌٝٚآ صإل  y=a+bxثب ازصداَ ا اٍٛة
ز٠ع ٚثة١ا ٚال ٠ضزبط اٌِّ ٝبر خ طٍ٠ٛخ ِبداِذ وبفخ اٌّزغ١زاد لد صجزذ ٚثبْ اٌطز٠مخ اٌّزجعخ خالي ٘اذا اٌجضاش ضآّ
اٌطزق اٌّعزّدح ف ٟرمد٠ز اٌّض ٓ١ٔٛ١فِ ٟصزٍل اال ٚابط اٌض١بر١اخ ،وّاب راُ اال ازٕزبط ِآ خاالي االخزجابراد االدصابئ١خ (-t
اٌّزدٚط ا ٚاخزجبر – ) Fاٌ ٝأاٗ الٛ٠عاد فازق عا٘ٛز ٞثا ٓ١اٌطز٠ماخ اٌزمٍ١د٠اخ ٌٍم١اب اٌط١فاٚ ٟاٌطز٠ماخ اٌّةازضدصخ ٌٍجز٠اك
اٌى١ّ١اابئ ٟو ٛااٍ١خ ٌٍى اال ٚاٌّمززٔ اخ ِااع رمٕ١ااخ اٌضماآ اٌغز٠اابٔ ٟاٌّةاازّز و ٛااٍ١خ ٌٍم١ااب ٚثعااد اعاازاء ِمبرٔااخ إٌزاابئظ ثاآ١
اٌطز٠مزِ ٓ١ع االخذ ثٕ ز االعزجبر ِ١زاد اٌطز٠مخ اٌّةزضدصخ ِآ ٔبد١اخ ازعخ رضٍ١اً االّٔاٛبط (ال٠ةازغزق ٚلاذ اٌزفبعاً
ٚاٌم١ب الّٔٛبط ٚادد اوضز ِٓ  30صبٔ١خ) ٚعٍّ١اخ اٌزماد٠ز كاجٗ اٌزٍمبئ١اخ رزطٍات دمآ االّٔاٛبط فماا ٠اد٠ٚب ب ثب ازصداَ صاّبَ
اٌضمٓ ثبالضبفخ اٌ ٝلٍخ ا زٙالن اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ ٚدغُ االّٔٛبط اٌّضمآ ٚاٌضةب ا١خ اٌعبٌ١اخ ٌٍّٕ ِٛاخالْ رزضةا ثىّ١اخ
اٌفٛرٔٛابد اٌصابدرح ِاآ ٔ ابَ اٌجز٠اك ِّٙااب وبٔاذ لٍٍ١اخ ثبٌزٛعااٗ ٔضا ٛرزاو١از ٚاطئاخ (رضةا ٓ١دادٚد اٌى اال) رصاً اٌاا5 ٝ
ِب٠ىزِٛٚيٌ.ززِ( 1-مبرٔخ ثبٌطز٠مخ اٌزمٍ١د٠خ ِٛ ٍٍِٟ 0.5يٌ.زز٘ٚ )1-ذا ٠عى وفبءح اٌزصاّ ُ١إٌٙد اٌ ٟىاً ِآ اٌّزضةا
ٚخٍ١خ اٌزفبعً (والّ٘ب ٠عى وفبءح واُ اٌزفبعاً اٌجبعاش ٌٍفٛرٔٛابد ٚوفابءح واُ اٌّزضةا ٌٍزضةا ثىاً اٌفٛرٔٛابد اٌّزٌٛادح
ضّٓ ِٕطمخ اٌعجٛر اِبَ اٌّزضة ) فِٛ ِٕ ٟخ اٌضمٓ اٌغز٠بٔ.ٟ
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