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 کارگاه بین المللی چالش های عملی موجود در تست کرونا و تجربیات ایران

واژه نامه جامع فناوری نانو،  اصطالحات و تعاریف ۱۵ استاندارد ملی
معرفی کمومتریکس )بخش دوم(

تداخالت طیفی در طیف سـنج نشری 
پالسمـای جفت شده القایی

معرفی برخي از کاربردهاي روش پرتو 
یوني متمرکز میکروسکوپ الکترونی 

روبشي در علوم زیستي و پلیمرها
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فریده باتقوا۱و3*
الهام طالئی2و3

 *fbataghva@yahoo.com

تداخالتطیفی
درطیــفسـنــــجنشری

پالسمـایجفتشدهالقایی

طیف سنج نشری پالسمای جفت شده القایی، 
تداخل طیفی، ICP، مزاحمت.

واژه های کلیدی

چکیده

طیـف نشـري اتمـي بـا پالسـماي القایـي جفـت شـده4 یکـي از بهتریـن روش هـاي تجزیه اي نشـري اسـت که 
امـروزه در مـوارد گسـترده اي بـه کار بـرده مي شـود. هدف اصلـي این نوع طیف سـنجي اتمـي تجزیه اي، شناسـایي 
ICP- عناصـر و تعییـن مقادیـر آنهـا در محیط هـاي مختلـف در مقادیـر ناچیـز اسـت. در ابتدا بسـیاری از کاربـران
OES، ایـن روش را بـدون تداخـل در نظـر گرفتـه بودنـد )در مقایسـه بـا روش جـذب اتمـی( اما واقعیت این اسـت 
کـه ایـن دسـتگاه ماننـد دیگـر روش هـا از تداخـل رنج می بـرد، هر چنـد اثـرات واقعـی آن روی نتایج ممکن اسـت 
از روش هـای دیگـر متفـاوت باشـد. طبـق تعریـف، یـک تداخـل موجب افزایـش یا کاهش شـدت آنالیت شـده و در 
نتیجـه، پاسـخ نادرسـت ثبـت می شـود. راه هـای مختلفی بـرای مقابله با تداخـالت وجـود دارد. در ادامه به بررسـی 

انـواع تداخـالت موجـود در ایـن روش پرداختـه می شـود و راه هـای مقابلـه بـا ایـن تداخـالت نیز مطرح می شـود.
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در نشــر اتمــی و اســپکتروفتومتری جــذب اتمــی، نمونــه در دمــای بــاال حــرارت داده می شــود و بــه ایــن ترتیــب 
ــای  ــش را در انرژی ه ــاورای بنف ــا م ــی ی ــی مرئ ــواج الکترومغناطیس ــه ام ــود ک ــه می ش ــا تجزی ــا و یون ه ــه اتم ه ب

مشــخصه عناصــر درگیــر جــذب یــا نشــر می کنــد.
ــا افــزودن نمــک بــه  آزمــون شــعله یــک مثــال ســاده از ایــن روش اســت. به عنــوان مثــال، زرد شــدن شــعله ب
ایــن دلیــل رخ می دهــد کــه ســدیم در نمــک بــه شــدت در قســمت زرد طیــف مرئــی نشــر می کنــد. ایــن روش هــا 

بــرای غلظــت کــم عناصــر فلــزی در آنالیــز کیفــی و کمــی مفیــد اســت.
هــدف اصلــي طیف ســنجي اتمــي تجزیــه اي، شناســایي عناصــر و تعییــن مقادیــر آنهــا در محیط هــاي مختلــف 
اســت. روش کار شــامل ســه مرحلــه کلــي اســت: تشــکیل اتــم، برانگیختگــي و نشــر. پیــش از برانگیختگــي، یــک 
ــه دور از  ــي آن ب ــف نشــري اتم ــا طی ــود ت ــدا ش ــس ج ــد از ماتری ــرار دارد بای ــس مشــخص ق ــه در ماتری عنصــر ک
تداخــالت و مزاحمت هــا باشــد. بــراي طیف ســنجي مــاوراي بنفــش و مرئــي بایــد انــرژي ورودي بــه انــدازه اي باشــد 
کــه بتوانــد الکتــرون را از حالــت پایــه بــه حالــت برانگیختــه برســاند. همیــن کــه الکتــرون در حالــت برانگیختــه قــرار 
گرفــت، بــه دلیــل ناپایــداري، اتــم بــه ســرعت بــه حالــت پایــه برگشــته و نــوري منتشــر مي کنــد کــه طــول مــوج 
ویــژه آن عنصــر خــاص دارد. نمونــه از میــان یــک مجــراي باریــک مکنــده بــا اســتفاده از جریــان آرگــون در پالســما 
ــه منتقــل و باعــث اتمــي شــدن و برانگیختگــي آن مي شــود.  ــه نمون ــرژي الکترون هــا و یون هــا ب پخــش، ســپس ان
ــول منتشــر مي شــوند کــه موقعیــت  ــا طــول موج هــاي خــاص عناصــر موجــود در محل ــي ب ــن ترتیــب پرتوهای بدی
ــه اســت. دقــت اندازه گیــري  طــول مــوج نشــان دهنده نــوع عنصــر و شــدت آن نشــان دهنده مقــدار عنصــر در نمون

عناصــر در ایــن دســتگاه در حــد قســمت در بیلیــون5 اســت.
طیــف نشــري اتمــي بــا پالســماي القایــي جفــت شــده یکــي از بهتریــن روش هــاي تجزیــه اي نشــري اســت کــه 
ــا هضــم اســیدي یــا ذوب قلیایــي به صــورت  امــروزه در مــوارد گســترده اي بــه کار بــرده مي شــود. نمونه هــا ابتــدا ب
محلــول درآمــده و ســپس بــراي آنالیــز بــه دســتگاه داده مي شــود. البتــه نمونه هــاي جامــد و گازي نیــز بــا اســتفاده 

از تجهیــزات ویــژه اي قابــل آنالیــز کــردن هســتند.
ــه  ــل اینک ــه دلی ــت، ب ــر اس ــی برت ــذب اتم ــادی از روش ج ــزان زی ــه می ــی ب ــده القای ــت ش ــمای جف پالس
تداخل هایــی کــه در روش جــذب اتمــی وجــود داشــت، تداخــالت کوچکــی را کــه در روش ICP-OES وجــود دارد، 
ــدا در مقایســه  ــژه در ابت ــه وی ــوان یــک مشــکل جــدی ب ــد. تداخــل در ICP-OES همیشــه به عن تضعیــف می کردن
ــوان  ــه ICP-OES به عن ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــت. ای ــه نشده اس ــر گرفت ــی در نظ ــذب اتم ــنج ج ــا طیف س ب
یــک روش بــدون تداخــل اعتبــار داشــته اســت. روش ICP-OES یــک ابــزار تحلیلــی گســترده در تجزیــه و تحلیــل 
ــل آن  ــی اســت. دلی ــدن و متالورژیک ــتخراج مع ــای اس ــای اکتشــافی، نمونه ه ــه نمونه ه ــیعی از جمل ــای وس نمونه ه

کــه ایــن روش محبــوب اســت عبارتنــد از:

 محدوده دینامیکی طوالنی؛
 تداخالت کم؛

 استفاده طبیعت دوستانه دستگاه؛
 آنالیز هم زمان )اندازه گیری هم زمان بیش از 60 عنصر(؛

 پایداری مناسب دستگاه؛
 توانایی تحمل مواد جامد محلول باال.

ــد )در  ــران ICP-OES از ابتــدا ایــن روش را بــدون تداخــل در نظــر گرفتــه بودن در حالــی کــه بســیاری از کارب
مقایســه بــا روش جــذب اتمــی(، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه ماننــد دیگــر روش هــا از تداخــل رنــج 
می بــرد، هــر چنــد اثــرات واقعــی آن روی نتایــج ممکــن اســت از روش هــای دیگــر متفــاوت باشــد. طبــق تعریــف، 
ــود.  ــت می ش ــت ثب ــخ نادرس ــه پاس ــده و در نتیج ــت ش ــدت آنالی ــش ش ــا کاه ــش و ی ــب افزای ــل موج ــک تداخ ی
راه هــای مختلفــی بــرای مقابلــه بــا تداخــالت وجــود دارد. در ادامــه بــه بررســی انــواع تداخــالت موجــود در ایــن روش 

ــن تداخــالت نیــز مطــرح می شــود. ــا ای ــه ب پرداختــه و راه هــای مقابل
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 تداخالت و مزاحمت ها
هر فرآیند فیزیکي یا شیمیایي که اثر منفي بر اندازه گیري تابش 
مورد نظر بر جاي گذارد را مي توان به عنوان یک مزاحم در نظر گرفت. 
مزاحمت ها در ICP-OES مي تواند از مرحله تهیه نمونه شروع شده و 
تا مراحل عملیاتي پالسما ادامه یابد. با وجود حساسیت عالي و سهولت 
اثرپذیري  مستعد   ICP کمي  اندازه گیري هاي  روش،  این  از  استفاده 
مزاحمت ماتریس و مزاحمت هاي دیگري است که باید در نظر گرفته 
شوند. مثاًل حضور مقادیر باالي کلرید در نمونه، سبب تشکیل آرگون 
تداخل و  ایجاد  باعث  و  ملکولي است  یون  کلراید6 مي شود که یک 
مزاحمت در اندازه گیري آرسنیک 75 )تنها ایزوتوپ طبیعي آرسنیک( 
مي شود. عوامل دیگر نظیر غلظت اسید استفاده شده براي حل کردن 
نمونه، مي تواند سیگنال را تحت تاثیر قرار دهد ]1[. در اینجا تداخالت 

طیفی در ICP-OES مورد بررسی قرار می گیرد.

تداخل هایی که وجود دارند، به شرح زیر است:
1. تداخالت فیزیکی که ناشی از موارد زیر است و می تواند منجر به 

افزایش یا کاهش سیگنال های نشر شود:
 تفاوت هایی بین سرعت مهپاش شدن نمونه و استاندارد وجود 

دارد.
 اختالفاتی که بین محلول کالیبراسیون و نمونه از نظر تفاوت 
و  دانسیته  شده،  حل  جامد  مواد  محتوای  دما،  سطحی،  درکشش 
با تغییرات  بازده مهپاش شدن  ویسکوزیته وجود دارد ]1[. در واقع 

فیزیکی محلول ها تغییر می کند.
2. انحراف7 طوالنی مدت؛
3. عوامل کاهش سیگنال؛
4. همپوشانی های طیفی.

به طول  نزدیک  اتمی،  یا  از نشر مولکولی  ناشی  همپوشانی های 
موج های آنالیز است. آنالیز طیفی کیفی نیاز به شناسایی مثبت یک 
یا چند خط طیفی یک عنصر دارد. اگر نمونه مجهول مورد شناسایی 
کیفی قرار می گیرد ممکن است به دلیل حضور خطوط دیگر کامال 
منطبق و یا همپوشانی داشته باشد که این موضوعی پیچیده است. 
تداخالت طیفی همیشه باعث مشکالتی در اسپکترومتری نشر نوری 
می شوند. تصحیح برای چنین تداخالتی معموال اعمال نمی شود، چرا 
که ممکن است عدم قطعیت باالیی از طریق چنین تصحیحاتی ایجاد 
شود )به طور مثال، به دلیل عدم پایداری منبع، اثرات ماتریس یا خود 
جذبی خطوط طیفی مشاهده شود(؛ بنابراین دقت نتایج لزوما بهبود 
نمی یابد و همچنین اعمال تصحیح برای تداخالت طیفی زما  ن بر است. 
بنابراین، استفاده از خطوط آنالیزی عاری از تداخالت طیفی ترجیح داده 
می شود. به هر حال، اطمینان از خط طیفی عاری از تداخل در شرایط 
آنالیزی مورد نظر با اطمینان زیاد نیز بسیار مشکل است. مشکالتی که 
در تجربه های معمول به وجود می آید ممکن است چندان شدید نباشد؛ 
زیرا می توان تداخالت طیفی را با استفاده از تجربیات کلی قابل دسترس 
در منابع موجود یا با واسطه تجربه های آزمایشگاهی که در قالب یک 
لیست دقیقی از حساسیت های خطوط تداخل کننده است، بررسی 
نمود و شدت های نسبی در جداولی لیست شوند. می توان از جداول 

مرجع استاندارد استفاده کرد. جدول کوچکی از خطوط حساس همیشه 
برای شناسایی تداخالت کافی نیست چراکه خطوط ضعیف ساختار 
اصلی نمونه ممکن است سبب تداخل خط طیفی شود. بنابراین، بهتر 
است کارشناس آنالیز تا جایی که امکان دارد از ماهیت نمونه اطالعات 

کافی داشته باشد ]4[.

تداخل طیفی شامل موارد زیر است:
 تابش سرگردان؛

 همپوشانی خطوط؛
 تفکیک پذیری ضعیف خطوط؛
 همپوشانی یک خط با دیگری.

نخستین نوع مزاحمت که متداول نیز بوده شامل دو یا چند عنصر 
در ماتریکس است که پرتوهایي با همان طول موج مورد نظر ما منتشر 
 139/515 در  آرگون  و  نانومتر   323/515 در  مس  )مثاًل  مي کنند 
نانومتر(. این تداخالت طیفي را مي توان با بکارگیري یک سیستم با 
دقت باال و استفاده از خطوط آنالیزي مختلفي براي شناسایي یک عنصر 
خاص به حداقل رسانید. نوع دوم مزاحمت ها عبارتست از تشکیل یک 
گونه ناخواسته )مثاًل یون ها یا اکسیدهاي فلزي(. براي مثال، برخي 
از فلزات حساسیت فوق العاده اي نسبت به تغییرات جزئي پالسما در 
ارتباط با چگالي نسبي یون و اتم هاي خنثي شان دارند. باید توجه داشت 
که یک اتم از یک عنصر خاص )مثاًل آهن( طیف نشري متفاوتي از 
یون همان عنصر دارد )مثاًل +Fe و+Fe2 و غیره(. مزاحمت هاي دیگر 
نظیر تشکیل اکسیدهاي فلزي یا کاربیدهاي فلزي هم هستند که باید 

به صورت جداگانه و تک تک ارزیابي شوند.
بیشترین تداخل پهنای طیفی در آنالیز طیفی کیفی مربوط به 
سیانوژن است. سیانوژن تعدادی طیف تولید می کند که سه تای آنها 
با طیف های 4216/0، 3883/4 و 3590/4 بیشتر مشکل زا هستند. 
دلیل آن این است که در این ناحیه طیفی، بسیاری از خطوط نشری 
طیفی مفید و حساس قرار دارند. اگر خطوط طیفی مطلوب در ناحیه 
طول موجی طیف سیانوژن قرار بگیرد ممکن است کاهش شدت طیف 
ضروری باشد؛ یک راه برای کاهش شدت طیف سیانوژن این است که 
به محض اینکه تبخیر نمونه کامل شد جرقه8 خاموش شود. جرقه زدن 
پی در پی الکترودها پس از تبخیر کامل نمونه تنها شدت پیک های 
سیانوژن را افزایش می دهد. پهنای شکاف ورودی اسپکتروگراف باید 
حداقل باشد؛ 20-10 میکرومتر پهنای شکاف کافی است. پس زمینه با 
افزایش پهنای شکاف افزایش می یابد ولی روی شدت خطوط تاثیری 
ندارد. حفرات الکترود دیواره نازک و کوچک، کربن کمتری را در طول 
جرقه زدن مصرف می کنند. چون طیف های سیانوژن در اثر واکنش 
کربن با نیتروژن اتمسفر تولید می شود ممکن است با جرقه زدن نمونه 
در حضور نیتروژن حذف شوند. البته دستگاه های متفاوتی با تغییراتی 
در جت استالوود9 برای این هدف در دسترس هستند که اجازه اعمال 
جرقه در اتمسفر گاز بی اثر را می دهد. در برخی موارد، الکترود مس در 
صورتی که مس تداخل کننده نباشد استفاده می شود. باندهای سیانوژن 
حذف می شوند اما حساسیت خط طیفی نیز کاهش می یابد. الکترودهای 
گرافیت دمای باالتری نسبت به الکترودهای مس در طول جرقه زدن 

ایجاد می کنند؛ بنابراین، انرژی تهییج باالتری تامین می کنند.
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 نمونه های پیچیده
را  زیادی  جدید  مشکالت  پیچیده  و  غلیظ  نمونه های  تزریق 

به وجود می آورد که در ادامه ذکر شده اند:
و  گاز  تغییر سرعت جریان  مشعل:  تزریق  محل  در  رسوب   

منطقه مشاهده که با انحراف ظاهر می شود.
 سیگنال رسوب در مه پاش: انسداد باعث کاهش دقت و افت 

سیگنال می شود.
 نمونه های با پایه حالل آلی: دقت، تحت تاثیر قرار می گیرد.

تزریق  سیستم  انسداد  ذرات:  انسداد   - فیزیکی  تداخالت   
نمونه به دلیل سطح باالی ذرات در نمونه ها صورت می گیرد که این 

انسداد می تواند جزئی یا کامل باشد.

 نتایج مسدود شدن
 ممکن است باعث فرو نشستن پیک نشر در مقایسه با نشر 

استاندارد شود.
نشر  با  مقایسه  در  نشر  پیک  افزایش  سبب  است  ممکن   
استاندارد شود: انسداد ذرات باعث کاهش رسیدن حالل به پالسما 
و در نتیجه باعث افزایش واکنش و تهییج عناصری می شود که به 

شرایط پالسمای داغ برای یونیزاسیون نیاز دارند ]2[.
 دقـت ضعیـف )درصد انحراف اسـتاندارد نسـبی10 ضعیف تر(: 
تخریـب کل مـواد جامـد محلـول در نمونـه11 بـه دلیـل جریـان با 
سـرعت بـاالی گاز رد شـده از مهپـاش و برخورد آن بـا نمونه منجر 
بـه رسـوب بلـوری مـواد می شـود. نمونه های بـا TDS )مـواد جامد 
محلـول( بـاال بـا غلظـت بـاال منجـر بـه دقـت ضعیـف می شـوند. 
شـکل )1( نشـان دهنـده برخـورد تـک بلور سـفید رنـگ در روزنه 

مهپاش اسـت.

شکل )۱(: گرفتگی روزنه نبوالیزر در اثر نمونه های با TDS باال ]2[.

طبق تعریف، یک تداخل موجب افزایش یا کاهش شدت آنالیت 
برای  راه  چندین  می شود.  ثبت  نادرست  پاسخ  نتیجه  در  و  شده 
به  ادامه  ICP-OES وجود دارد که در  با تداخل طیفی در  مقابله 

تفصیل مطرح خواهد شد:

استفاده از روش افزودن استاندارد12 برای کالیبراسیون 
و آنالیز نمونه ها:

در اینجــا یــک غلظــت مشــخص مســاوی از آنالیــت بــه 
ICP- اســتانداردها و نمونه هــا اضافــه می شــود. نمونه هــا بــه

OES مهپــاش شــده و نتایــج خوانــش می شــود. ایــن روش نتایــج 
قابــل اعتمــاد می دهــد. بــه هــر حــال، ایــن روش وقت گیــر 
ــم  ــان مه ــه زم ــی ک ــن در مواقع ــت، بنابرای ــده اس ــته کنن و خس
اســت ایــن روشــی توصیــه شــده بــرای انجــام آنالیــز بــا اســتفاده 
ــه مصــرف  از ICP-OES نیســت. از طرفــی حجــم زیــادی از نمون
ــه در دســترس  ــی از نمون ــه حجــم کم ــی ک می شــود و در مواقع
باشــد، مناســب نیســت. همچنیــن میــزان حــد تشــخیص در ایــن 

ــر اســت. روش باالت

استفاده از روش منحنی کالیبراسیون با تطبیق ماتریسی 
برای استانداردها و نمونه ها )مطابقت ماتریس(:

تطبیق ماتریس روشی دشوار برای انجام آنالیز است؛ زیرا هرگز 
نمونه ها  با  دقیق  به طور  را  استاندارد  ماتریس  همیشه  نمی توان 
آنالیز  برای  زیادی  منابع  روش،  این  از  استفاده  برای  داد.  تطبیق 
چندعنصری نیاز است. همچنین این روش وقت گیر است و مانند 

افزودن استاندارد زمان زیادی می برد.

با استفاده از نمودار اصالح طیفی یا به طور ساده تر استفاده از 
رویکرد مبتنی بر نرم افزار رایانه؛

از روش منحنی کالیبراسیون استفاده کنید و اصالحات را برای 
تداخالت طیفی با استفاده از نمودار اصالح طیفی یا به طور ساده تر 

استفاده از رویکرد مبتنی بر نرم افزار رایانه انجام دهید.

مرطوب کننده آرگون13:
پلی تترا  نفوذپذیر  غشاء  شامل  آرگون  کننده  مرطوب  لوازم 
مهپاش هدایت  گاز  داخل  به  را  آب  بخار  که  است  فلوئورواتیلن14 
لوازم  شده است.  داده  نشان   )2( شکل  در سمت چپ  که  می کند 
مرطوب کننده گاز آرگون )AHA( گاز مهپاش را مرطوب می کند. 
این لوازم برای کاهش انسداد مهپاش با نمک تشکیل شده و افت 
مشعل  به  کننده  تزریق  در  رسوب  وجود  دلیل  به  مدت  طوالنی 

استفاده می شود.

شکل )2(: مرطوب کننده گاز آرگون ]2[.
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از بین بردن تداخالت فیزیکی:
ماتریـس  همسان سـازی  شـامل  اصـالح  متـداول  اقدامـات 
محلول هـای اسـتاندارد و نمونـه، رقیق سـازی نمونه هـا و اسـتفاده 
از اسـتاندارد داخلـی15 اسـت. اطمینـان حاصـل کنید کـه غلظت 
اسـتاندارد  و  نمونـه  ماتریـس  اصلـی  دهنـده  تشـکیل  عناصـر 
یکـی باشـد. هنگامـی کـه ماتریـس نمونـه ناشـناخته یـا پیچیده 
نمونه هـا  رقیق سـازی  می شـود.  مشـکل  طیفـی  اصـالح  باشـد 
روشـی سـریع و آسـان اسـت ولـی ممکـن اسـت غلظـت آنالیـت 
مـورد اندازه گیـری از حـد تشـخیص دسـتگاه پایین تـر بیایـد و 

شـود. غیرممکـن  اندازه گیـری 

 روش استاندارد داخلی )1(:
ایـن روش بـرای جبـران اثـرات تغییـر شـدت بدلیـل ماتریس 

پیچیـده نمونـه اسـتفاده می شـود:
اتم هـا و یون هایـی کـه ممکـن اسـت  - تغییـرات در تعـداد 

شـدت آنالیـت را تغییـر دهنـد؛
- عنصـر اسـتاندارد داخلـی بـه همه محلول هـای آنالیـز اضافه 

می شـود )بـا غلظت مشـابه(.
تصحیـح در صورتـی کـه اثـر مزاحمت همـه عناصر یـا خطوط 

تجزیـه ای بـه همـان روش انجام شـود، موفقیت آمیز اسـت.

 روش استاندارد داخلی )2(:
تغییر در شـدت اسـتاندارد داخلی به عنـوان عامل تصحیح برای 
همـه آنالیزهـا بـه کار مـی رود. نسـبت رادیان محاسـبه شـده برابر 
با نسـبت شـدت اسـتاندارد داخلی در محلـول شـاهد )اندازه گیری 

اول( بـه شـدت اسـتاندارد داخلی در نمونه ها اسـت.

 /  شدت استانــدارد داخلـــی )محلول شاهد(  = نسبت
شدت استاندارد داخلی )نمونه(                                           

رادیانC * )آنالیت( C = مقدار غلظت تصحیح شده

- رادیان > 1    نتایج غلظت آنالیت پایین تر هستند.
- رادیان < 1    نتایج غلظت آنالیت باالتر هستند.

یک استاندارد داخلی باید شرایط زیر را داشته باشد:
1. بـه اسـتاندارد نمونـه در غلظـت ثابـت اضافـه شـود و جـزء 

ترکیـب اصلـی خـود نمونـه به صـورت ذاتـی نباشـد؛
2. از یک منبع استوک استاندارد با خلوص باال باشد؛

3. تداخـل شـیمیایی بـا ماتریـس نمونـه و یـا عناصـر مـورد 
باشـد؛ نداشـته  اندازه گیـری 

4. سـهمی در همپوشـانی طیفـی ناشـی از طـول مـوج آنالیت 
مـورد اندازه گیـری نداشـته باشـد.

معیارهــا بــرای انتخــاب یــک اســتاندارد داخلــی شــامل مــوارد 
زیــر اســت:

1. حجم استاندارد داخلی اضافه شده باید حداقل باشد؛
2. بـرای تشـخیص های مقدار پایین اسـپایک16 دسـتی ترجیح 

داده می شـود؛
3. اسـتاندارد داخلـی و آنالیـت مـورد نظر باید پتانسـیل تهییج 

مشابه داشـته باشند؛
به طـور  اسـکاندیوم  و  ایتریـم  ایندیـم،  النتانیـوم،  عناصـر   .4

می شـوند؛ اسـتفاده  معمـول 
5. معموال در ماتریس بیشتر نمونه ها وجود ندارند؛

6. چندیـن خـط نشـر یونـی و اتمـی، اجـازه تصحیح با بیشـتر 
آنالیت هـا را می دهـد.

7. اطمینـان از اینکـه طـول موج هـا عـاری از تداخـالت طیفـی 
؛ هستند

8. آنالیـت تداخلـی بـا طول موج نمونه اسـتاندارد داخلی نداشـته 
باشد؛

9. اسـتاندارد داخلـی تداخلـی بـا طول مـوج مورد نظـر آنالیت 
نداشـته باشد؛

10. افـزودن محلـول اسـتاندارد داخلـی باید به گونـه ای کوچک 
کاهـش حساسـیت  و  نمونـه  ماتریـس  رقیـق شـدن  از  تـا  باشـد 

جلوگیـری شـود.

 تفسیر نتایج استاندارد داخلی:
باشـد.  بـه یـک  نزدیـک  نمونه هـا  اسـتاندارد داخلـی  نسـبت 
نسـبت برابـر اسـت بـا شـدت اسـتاندارد داخلـی در محلـول اولیـه 
)غلظـت واقعـی اسـتاندارد( تقسـیم بر شـدت اسـتاندارد داخلی در 

: نه نمو

)نمونه( IIS / )محلول شاهد( IIS = نسبت

هنگامـی کـه ایـن نسـبت یـک نیسـت، غلظـت آنالیـت بایـد 
به صـورت زیـر اصـالح شـود:

نسبتC * )آنالیت( C = مقدار همبستگی اصالح شده17

- رادیان > 1   نتایج غلظت آنالیت پایین تر است.
- رادیان < 1   نتایج غلظت آنالیت باالتر است.

- افزایـش اسـتاندارد18 کـه در بخـش قبلی به تفصیـل توضیح 
داده شـده  است.

 بهبود حساسیت های عمومی:
شـامل بهبـود حـدود تشـخیص19، اسـتفاده از آشکارسـازهای حالت 
جامد20 مانند تراشـه ویسـتا21 )شـکل )3(( و بهبود نسـبت سـیگنال 
بـه نویـز )S/N( و حـدود تشـخیص بـا میانگین گیـری نویـز در طـول 
زمـان خوانـش )شـکل )4(( اسـت. در مـورد حـد تشـخیص مطابـق 

معادلـه زیـر متناسـب با  اسـت:
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.]2[ CCD شکل )3(: آشکارساز تراشه ویستا

شکل )4(: اثر مدت زمان خوانش بر حساسیت ]2[.

با توجه به نمودارهای داده شده در شکل )5( برای عنصر Se، هر 
چه زمان خوانش بیشتر شود، نویز هم کمتر می شود.

شکل )۵(: ارتباط بین زمان خوانش و بهبود حساسیت دستگاه ]2[.

 اصالح تداخالت طول موجی:
ــی  ــه بررس ــدا ب ــی ابت ــول موج ــالت ط ــالح تداخ ــور اص به منظ

ــم: ــی می پردازی ــول موج ــالت ط ــواع تداخ ان

تداخالت طول موجی )۱(:
به عنــوان همپوشــانی نشــرهای ناشــی از بیــش از یــک اتــم یــا 

ــر: ــد اگ ــاق می افت ــف می شــود. تداخــل طیفــی اتف مولکــول تعری

> قدرت تفکیک22  به هم  نزدیک  - جداسازی طول موج های 
دستگاه؛

- اگر اصالح صورت نگیرد منجر به افزایش نتایج )خطا( می شود.

 تداخالت طول موجی )2(:
تداخــالت طــول موجــی از عناصــر دیگــر موجــود در نمونه هــا، 
عناصــر ماتریــس اصلــی، عناصــری بــا تعــداد زیــاد خطــوط نشــری 
ــا  ــما ی ــات از پالس ــی اوق ــا و بعض ــف آنه ــوی در طی ــدید و ق ش
ــت هســتند  ــد. ایــن تداخــالت معمــوال ثاب حــالل افزایــش می یاب
امــا حــدود تشــخیص را کاهــش می دهنــد و نســبت ســیگنال بــه 

ــز پــس زمینــه بیشــتر می شــود. نوی

تداخالت طول موجی )3(:
ایــن تداخــالت شــامل انــواع پــس زمینــه همــراه بــا هــم بــوده 

کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
1. آرگون در طول موج 780nm-300؛

OH .2 در طول موج 294nm-281 و 324nm-304؛
NH .3 در طول موج nm 304/4-302/2 )بیشترین شدت 360/0(؛

شــدت )بیشــترین   195/6-345/9nm مــوج  طــول  در   NO  .4 
.)200-280nm

ــنهاد  ــی پیش ــول موج ــالت ط ــالح تداخ ــرای اص ــی ب روش های
ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ــه ش ــت ک شده اس

1. اســتفاده از اصــالح عنصــر داخلــی )IEC(23: مثــال آن 
شــامل مــوارد توصیــه شــده در روش US EPA 2007 بــرای 

آب هــا و پســاب ها اســت؛
2. رقیق ســازی نمونــه: فقــط اگــر غلظــت آنالیــت در مقایســه 
بــا غلظــت تعــادل زیــاد باشــد طــول موجــی جایگزیــن به گونــه ای 
ــاب  ــد، انتخ ــل آزاد باش ــده از تداخ ــاب ش ــوج انتخ ــول م ــه ط ک

شــود؛
3. استفاده از تصحیح زمینه: انتخاب تطبیق24؛

منحنــی  تصحیــح  ســریع  خــودکار  روش  از  اســتفاده   .4
.25 )FACT (

اصالح عنصر داخلی:
روش اصــالح بــرای همپوشــانی طیفــی مســتقیم ارجــح اســت. 
ــد،  ــد عناصــری کــه تداخــل طــول موجــی دارن در ایــن روش بای
مشــخص شــوند. ایــن روش رابطــه ای بیــن غلظــت و طــول مــوج 
ــرای  ــح ب ــب تصحی ــک ضری ــد. ی ــن می کن ــی تعیی ــت تداخل آنالی
کاهــش ســهم تداخــل از غلظت هــای تداخــل کالیبــره می شــود. 

ــود. ــه ش ــای )1( و )2( مراجع ــه جدول ه ب
ــل  ــای تداخ ــیعی از غلظت ه ــدوده وس ــک مح ــد ی  می توان

ــره شــود؛ کالیب
 محدودیتــی بــرای تعــداد عناصــر تداخلــی بــرای اســتفاده 

ــدارد؛ در محاســبات IEC وجــود ن
 محلول های IEC در ابتدای آنالیز تزریق می شوند؛

 عوامل IEC به صورت خودکار محاسبه می شوند.
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اندازه گیری  شاهد،  محلول  اندازه گیری  شامل   IEC مراحل 
محلول آنالیت خالص و اندازه گیری محلول تداخلی خالص است.

مثال IEC برای همپوشانی آهن، روی و کادمیوم 214 نانومتر 
نانومتر-  کادمیوم 214  روی  آهن  تعیین سهم   )2( مطابق جدول 
فاکتور IEC است. به این منظور، نمودار کالیبراسیون برای آهن در 
ایجاد می شود. در صورتی  تداخل(  )بدون  نانومتر  طول موج 238 
که برای مثال، غلظت تداخلی آهن برابر 250mg/L باشد و غلظت 
آنالیت کادمیوم 214 نانومتر برابر 0mg/L و غلظت مشاهده شده 

کادمیوم برابر mg/L 0/5 و فاکتور IEC برابر0/002 باشد:

)غلظت مداخله گر* فاکتورIEC(-غلظت اصالح نشده= غلظت اصالح شده

2۵0mg/L(=0/۵-0/۵mg/L=0mg/L*0/002(-0/۵= غلظت اصالح شده

 1mg/L در صورتی که برای مثال، غلظت آنالیت اصالح نشده برابر
)کادمیوم 214 نانومتر( و غلظت تداخلی اندازه گیری شده مداخله گر 

برابر 250mg/L )آهن 238 نانومتر( باشد:

mg/L2۵0(=۱-0/۵=0mg/L/mg/L۵* 0/002(-۱=غلظت اصالح شده

معایب روش IEC عبارت است از:

1. کار وقت گیر و خسته کننده ای است و محاسبات عوامل تداخلی 
قبل از اجرای واقعی برنامه صورت می گیرد؛

2. وجود بیش از یک خط تداخل محاسبه عوامل تداخل را پیچیده 
می کند؛

3. جایی که از اصالحات استاندارد داخلی استفاده می شود باید قبل 
از محاسبه، عوامل IEC محاسبه شوند.

 غلبه بر تداخالت ناشی از پس زمینه
 

اصالح پس زمینه: Off-peak )کاربر باید نکته های اصالح پس 
زمینه را رعایت کند.(:

از طریق نرم افزار برای پیک زمینه انتخاب می شود که می تواند 
انتخاب پس زمینه صحیح  باشد. نکاتی در  یا یک طرفه  دو طرفه 
دهد.  تشخیص  و  کند  رعایت  را  آنها  باید  کاربر  که  دارد  وجود 
درصورت انتخاب چه نوع پس زمینه ای )مثال یک طرفه راست، چپ 
و یا هر دو( خطای محاسباتی غلظت واقعی کمتر می شود. )به عنوان 
مثال، در شکل )6( که عنصر آلومینیوم به دلیل غلظت باال تداخل 
طرفه  دو  زمینه  پس  انتخاب  کرده  ایجاد  سرب  برای  زمینه  پس 

خطای کمتری ایجاد می کند.(.

  جدول )۱(: اندازه گیری محلول های IEC به ترتیب نوشته شده در روش آنالیزی ]2[.

.]2[ IEC جدول )2(: به دست آوردن عامل
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:)IEC( فرمول اصالح عنصر داخلی
Corr. Conc. = Apparent Conc. – )FIEC * Conc. Interfering element(
FIEC= ))با تداخل(C شدت آنالیت آشکار شدهn/)شدت آنالیت/غلظت آنالیت(*)غلظت تداخل )مداخله گر(
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حذف ساختارهای کربنی:
ــوری  ــور از ســطوح ن ــداوم، نتیجــه پخــش ن ــه م ــس زمین پ
ــت.  ــت اس ــرود گرافی ــا الکت ــن ی ــه و کرب ــص نمون ــر ناق و تبخی
ذرات جامــد کوچــک در جرقــه گــرم می شــوند و به صــورت 
ــتفاده از  ــا اس ــتگی ب ــن پیوس ــوند. ای ــه می ش ــداوم برافروخت م
ــدار  ــن مق ــد و بنابرای ــش می یاب ــازک کاه ــوار ن ــای دی الکتروده
ــرل  ــن کنت ــه و همچنی ــیله جرق ــه وس ــده ب ــرف ش ــن مص کرب
دقیــق زمــان در معــرض بــودن، کــم می شــود. همچنیــن 
ــه را  ــس زمین ــن پ ــدت پایی ــر، ش ــتفاده از فیلت ــا اس ــوان ب می ت
ــرار گرفتــن و  کاهــش داد. تنظیــم مناســب زمــان در معــرض ق
فیلتــر خنثــی، پــس زمینــه را بــه زیــر شــدت آســتانه امولســیون 
فوتوگرافــی بــدون اثــر روی فوتوگرافــی خطــوط طیفــی کاهــش 
می دهــد؛ زیــرا شــدت آنهــا بیــش از حالــت مــداوم اســت. طــول 
ــانی ها  ــوع همپوش ــن ن ــن UV از ای ــدوده پایی ــای در مح موج ه
رنــج می برنــد؛ بــه هرحــال هیــچ طــول مــوج جایگزیــن مناســبی 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــول موج ه ــن ط ــدارد. ای ــود ن ــتفاده وج ــرای اس ب

ــر اســت: عناصــر زی

As= 193/7-188/98 nm
Se= 196/096 nm
Tl= 276/789-190/794 nm
Sb= 217/582-206/836 nm
Pb= 220/353 nm

نمودارهای شکل )7( و )8( نمونه ای از تاثیر کربن روی عنصر 
آرسنیک در طول موج 193/696 نانومتر است.

شکل )7(: تاثیر کربن روی آرسنیک در ۱93/699 نانومتر ]2[.

شکل )8(: تاثیر کربن روی آرسنیک در ۱88/980 نانومتر ]2[.

انطباق26 :  پیک ها باید بر پیک آنالیت منطبق شوند.

ــا اســتفاده از گــراف اصــالح   اصالحــات بــرای تداخــالت طیفــی ب
تداخــل:

در اینجــا، تعــدادی از اســتانداردهای شــناخته شــده تداخــل، 
ــاش  ــه ICP مهپ ــی ب ــای معمول ــوان نمونه ه ــده و به عن ــه ش تهی
می شــوند. پاســخ دســتگاه در طــول مــوج عنصــر برحســب تداخــل 
مداخله گرهــا اندازه گیــری می شــود. نتایــج روی یــک نمــودار 
ــا غلظــت شــناخته شــده مداخله گــر در  نشــان داده شده اســت، ب
ــبه  ــور X محاس ــت در مح ــری آنالی ــای ظاه ــور Y و غلظت ه مح

شده اســت.
هنگامــی کــه نمونه هــا بــرای عنصــری کــه بــا آن تداخــل دارد، 
آنالیــز می شــوند، نتایــج بیشــتر از غلظــت واقعــی آنالیــت خواهــد 
ــر(  ــل )مداخله گ ــی تداخ ــت واقع ــن غلظ ــا تعیی ــح ب ــود. تصحی ب
تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد؛ ســپس تصحیــح بــا خوانــدن غلظــت 
ظاهــری آنالیــت از گــراف و ســپس کاســتن ایــن مقــدار از غلظــت 
آنالیــت انجــام می شــود. شــکل )9(یــک نمونــه از گــراف تصحیــح 

تداخــل طیفــی اســت.
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شکل )6(: انتخاب پس زمینه یک طرفه راست، چپ و یا هر دو ]2[.
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شکل )9(: گراف اصالح تداخل ]3[.

روش خودکار متناسب سازی سریع منحنی27:
برای اصالح پیک از مدل های گوسین استفاده می شود و انتخاب 

یک طول موج جایگزین برای اندازه گیری صورت می گیرد.

 اصالحات برای تداخالت طیفی با استفاده از نرم افزار:
طیف سنج های جدید به نرم افزار پیچیده ای مجهز شده است که 
است  الزم   .]5[ می شود  واقع  مفید  طیفی  اصالحات  انجام  هنگام 
آگاه باشید که نرم افزاری که در حال حاضر برای اصالحات استفاده 
می شود، فرض می کند که رابطه بین مداخله گر و آنالیت متناسب 
است. این براساس همان اصلی است که رویکرد گراف اصالح نیز بر 
همان اساس است. تطبیق ماتریس با تمام نمونه هایی که با استفاده 

از ICP-OES انجام می شود، بسیار مشکل است.
 تمام خطوط موجود برای هر عنصر که در روش قرار می گیرد 
را انتخاب کنید. تنها معیار مورد استفاده برای انتخاب خطوط باید این 
باشد که آنها به اندازه کافی حساس هستند، در غیر این صورت آنها هیچ 

کاربردی ندارند زیرا از حدهای تشخیص باال در این روش برخوردارند.
روش  با  معمول  به طور  که  معمول،  نمونه های  آماده سازی   
تنظیم شده آنالیز می شوند را انجام دهید. دلیل این عمل آن است 
که اطمینان حاصل شود روش تنظیم شده برای نمونه های معمول 
شرایط  در  را  معمول  تداخالت  تمام  آنها  زیرا  بود؛  خواهد  عملی 

معمول تجربه می کنند.
کنید.  ذخیره  را  طیف ها  و  مهپاش  دستگاه  به  را  نمونه ها   
داده های ذخیره شده فراخوانی می شود و سپس طیف ها با استفاده 
از رایانه مورد بررسی قرار می گیرند. عناصر مورد نیاز که طیف آنها 
بیش از یک خط نشری را شامل می شود، بررسی می شوند و خطوط 
استفاده  برای  تداخل  بدون  خطوط  تنها  و  می شوند  رد  تداخل  با 

انتخاب می شوند.
به   جایی که هیچ خطوط بدون تداخلی وجود ندارد، بسته 
استفاده می شود. اصالح همپوشانی  تداخل  با  تداخل، خطوط  نوع 
پیوسته بسیار دشوار است. آلومینیوم تمایل به همپوشانی پیوسته 
دارد، که خطوط بین 190 و 220 نانومتر را تحت تاثیر قرار می دهد.
تفکیک  قدرت  که  جایی  می تواند  طیفی  مستقیم  همپوشانی 
روزها،  این  کند.  را کاهش می دهد، تصحیح  تداخل  پیک ها  باالی 

اصالحات طیفی به طور عمده با دستکاری طیفی روی رایانه، انجام 
بود یک منحنی  بدان معنی است در حالی که الزم  این  می شود. 
تصحیح طیفی در گذشته ایجاد شود، تا زمانی که از یکی از آخرین 
)نرم افزارهای  نیست  کار  این  به  الزم  دیگر  کند،  استفاده  ابزارها 

جدید این امکان را دارند( ]3[.
شکل )10( نمونه هایی از ابزارهای جدید است که نشان می دهد 
این ابزارها چگونه اصالحات طیفی و تصحیح پس زمینه را در یک 
مرحله انجام می دهند. این شکل نشان می دهد که چگونه نرم افزار 
جدید28 به کاربر اجازه می دهد تا هر دو اقدام را بدون مشکل انجام 
دهد. همچنین در نقطه D تأثیر تداخل را در صورتی که اصالحات 

انجام نشود، نشان می دهد.
اجـازه  کاربـر  بـه  کـه  اسـت  امکاناتـی  شـامل  نرم افـزار  ایـن 
می دهـد تـا بـه راحتـی همـه قسـمت های نرم افـزار را یـاد بگیـرد. 
اجـازه توسـعه سـریع روش و در نتیجـه آنالیـز سـریع را پـس از 

نرم افـزار می دهـد. از  اسـتفاده  بـه  شـروع 
نرم افزار که روش خودکار متناسب سازی سریع منحنی نامیده 
بدون  سریع،  و  آسانی  به  را  تداخل  به  مربوط  مشکالت  می شود، 

استفاده از گراف اصالح تداخل حل می کند.

شکل )۱0(: ابزارهای جدید اصالحات طیفی ]3[.

 تــداخـل طیفــی جـدی تریــن مشکـل
ICP-OES بوده و تصحیح تداخل طیفی نیز 

است  واقعیت  این  دلیل  به  این  است.  دشوار 
که تعداد کمی از رویکردها برای اصالح وجود 
استفاده  قدیمی  دارد. جایی که دستگاه های 
است.  مفید  طیفی  تصحیح  نمودار  می شود، 
جایی که یک دستگاه جدید با نرم افزار جدید 
برای  می تواند  نرم افزار  می شود،  استفاده 
استفاده  مورد  موثر  به طور  اصالحات  انجام 
قرار گیرد. تسلط موثر روی اصالحات طیفی 
دستگاه  بر  کامل  تسلط  به  منجر  می تواند 

ICP-OES و برنامه های متنوع آن شود.
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Inductive coupled plasma atomic emission spectroscopy is one of the best 
emission analysis methods used in a wide variety of applications. The main 
purpose of this type of atomic decomposition spectroscopy is to identify the 
elements and quantify them in different environments in negligible quantities. 
While many ICP-OES users initially viewed this method without interference 
(compared to the atomic absorption method), the fact is that this device suffers 
from interference like other methods, though its actual effects on the results 
may be different from other methods. By definition, an interference increases or 
decreases the intensity of the analyte, resulting in an incorrect response being 
recorded. There are various ways to 
deal with interference. In the follow-
ing, the types of interactions existing 
in this method are discussed and 
ways to deal with these interactions 
are discussed.
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