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والتطورات الجزء االول ھوجرد االدبیات العامة عن االسس النظریة .           تضمنت الدراسة ثالث اجزاء 

 .التقنیة المستخدمة في مجال البحث

       احتوى  الجزء العملي على الظروف المثلى لتحلیل االیونات السالبة والموجبة وھو    الفصل الثاني                       

  زء وصذا الجذلك ھون      كسجیة و االیوق البنفاف فاني ومطین الجریة الحقصمیم انظمة تف طریق

 .كروموتوغرافي 

الجزء االول ھو تصمیم وتطویر طریقة سریعة وحساسة لتقدیر       ،         الفصل الثالث تضمن اربعة اجزاء      

NO3 )االیونات السالبة  
-  ,  Br-  , NO2

بة في عینات     وطبقت لتقدیراالیونات السال    UV – IF وھي    (-

وكانت الخطیة و حدود الكشف ومعامالت االرتباط لالیونات السالبة الثالثة على التوالي ھي            . المائیة المختلفة 

)( 0.5-8 , 2-8 , 0.5-6 µg ml-1  و ) (0.25 , 0.5 ,0.1 µg ml-1  و) . ( 0.9980 , 0.9965 , 

0.9970  

 واط في نظام الفوق بنفسجیة وكذلك            6بط مصباح الیوفي                   النتروجین الكلي تم تقدیرة بسھولة بر       

على  ) -µg ml1 6 – 0.5 و     µg ml-1 6 – 0.1   (   باستخدام طریقة البیرسلفیت للھضم وبحدود خطیة   

  . عینة بالساعة15التوالي وبمعدل نمذجة 

NO3  ) لتقدیر االیونات  السالبة     UV – IC                الجزء الثاني تضمن طریقة 
-,   Br-  ,  NO2

- ) 

قدر وقت استرخاء لكل ایون مفصول وكذلك قدر للمزیج       من االیونات وقد استخدم لتشخیص ھذة                ،  

درست  . وارتبط ارتفاع القمة مع التركیز لكل        ایون في المحالیل القیاسیة و العینات المائیة        ، االیونات  

 – 0.07( و )  µg ml-1  1.5 –120 (وحدود الكشف ومعامل االرتباط وكانت النتائج على التوالي  الخطیة 

1 µg ml-1  (     و )0.9970 – 0.9980. (   

NO3(              ربط نظام االیون مروموتوغرافي بمكشاف توصیلي واستخدم لتحلیل االیونات السالبة   
- , 

Br- ,  NO2
Na+ , NH4  )   . ( جبة و االیونات المو)  -

+ , K+  

           الجزء الثالث احتوى الفكرة االساسیة للدراسة وھي التحلیل االني لالیونات   السالبة والموجبة بحقنة 

  .واحدة وبشكل كروموتوغرافي واحد وباستخدام المكشاف التوصیلي

      

 



 

 

NO3(     تم تحلیل  ست ایونات بسھولة وھي 
- , Br- ,  NO2

-,  Na+ , NH4
+ , K+(  

 وباستخدام حامض السلفوسلسلك اسد و الكرون ایثر  كمزیح واستخدم المكشاف التوصیلي المربوط بجھاز           

  وجدت الخطیة و حدود الكشف لالیونات.االیون كروموتوغرافي المصمم محلیا

    


