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 الممخص

وة لممواد اختالؼ مادة الحش تأثيريتطمب عادة تحميؿ العناصر االثرية بمطياؼ االشعة السينية الوميضية ،اجراء تصحيح  

، بتـ حساب معامؿ االمتصاص الكتمي لكؿ مف النموذج القياسي والنموذج المطموب التأثير. ولمتقميؿ مف ىذا الجيولوجية

وىو االمر  ئيسة مف العناصر الكيميائية،ر التوفير بيانات تحميمية لممكونات تحميمو . اف اجراء مثؿ ىذه الحسابات يتطمب 

تقترب او تزيد عف زمف التحميؿ المطموب. وبيدؼ توفير ىذا الجيد االضافي ، جرت محاوالت الذي يضيؼ فترة زمنية اخرى 

وذلؾ والت استخداـ االنعكاس الالتوفقي ىي االكثر شيوعا في االدبيات ذات العالقة انظرية وتجريبية مختمفة. ويبدو اف مح

متوافؽ ، غير اف اي مف ىذه المحاوالت لـ ترتقي الى عمى قياسات االنعكاس الخالية مف االخطاء النظامية المؤثرة  ألنيا

 االستخداـ الروتيني .

   نماذج جيولوجية قياسية عالمية : عشرة تتناوؿ الدراسة تقدير معامؿ االمتصاص الكتمي ل

        (GH; Mica-Fe; ATT-1; SY-2;ASk-1; ASk-2; BX-N; UM-2; UM-4; MRG-1) 

: لخطوط االشعة  (ثانية 45عدة/)شدة االنعكاس الالتوافقي وبتوظيؼ  سترـوانك( 1.66-5.5) الموجية لألطواؿ

(AuLβ1; CrKβ; MoKα; MoKβ;WLβ1;WLβ2)  مف عمى اسطح ال منتيية السمؾ محضرة مف مسحوؽ النماذج
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لمنماذج  القياسية . ويالحظ العالقة العكسية في مرتسمات شدة االنعكاس الالتوافقي مع معامؿ االمتصاص الكتمي المحسوب

القياسية بوساطة برنامج معد لذلؾ سمفا. ويمكف تفسير ذلؾ عمى اساس المعدالت المنخفضة لتوليد االنعكاس الالتوافقي في 

  .مف الشعاع الخارج او المغادر لمنموذججزءا كبيرا  حالة النماذج بحشوة عالية معامؿ االمتصاص الكتمي والتي تمتص ايضا،

بعالقة منحنية مع معامؿ االمتصاص الكتمي. وىذا يعود الى  MoK alphaو betaفقي  لخطي كاس الالتواعوينفرد االن

المستخدـ في الدراسة الحالية . وخضعت البيانات الى معالجات  PW1450/10شعة السينية الوميضية طبيعة مطياؼ اال

 ف النتائج .اضافية رياضية واحصائية فضال عف المفاضمة بيف االنعكاسات المختمفة بيدؼ تحسي

نعكاس الالتكافقي، معامؿ االمتصاص الكتمي ، العناصر االثرية، مطياؼ االشعة السينية الكميضية ، اال : الكممات الدالة

   االخطاء النظامية. 
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ABSTRACT 

The analysis of trace element by x -ray fluorescence spectrometry always required appropriate 

correction for matrix differences of the geological material . To reduce such effect , mass 

absorption coefficient were calculated for both known (standards) and unknown samples. 

Such calculation required analytical data of major element concentration (wt. %) . To make 

these data available, is in fact time consuming job. Many theoretical and experimental 
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corrections were attempted in order to save this additional analytical work . The uses of 

incoherent scatter intensity dominate the relevant literature , because it is free of systematic 

errors affecting the measurements of incoherent scatter intensity. Non of the published attempt 

claimed routine uses of the suggested method of correction. 

The present study deals with estimation of mass absorption coefficients of ten international 

geological standards for wave length range ( 0.50A - 1. 66A ) using intensity  (counts /40 

seconds) of(GH;Mica-Fe;ATT-1;SY-2;ASk-1; ASk-2; BX-N; UM-2;UM-4;MRG-1) incoherent 

scatter (I incoh) lines ( Au Lβ , Cr kβ , Mo Kα , Mo Kβ , W Lβ1 , WLβ2 ) reflected from smooth 

surface of infinity thick pellets prepared from standards samples powders  Appropriate 

computer program were previously written and checked then , later used for computation of 

mass absorption coefficients () of the standards samples. Sequential x-ray spectrometer 

(PW1459/10) were used for measurements of incoherent Scatter (I incoh). The inverse relation 

between (I incoh -) can be explained on the basis of low rate of incoherent scatter 

generation from sample matrix of high mass absorption coefficient . Same matrix can absorb 

great deal of departed x-ray from the samples . The curved relation is confined to Mo Kα and 

Mo Kβ incoherent line resulted from the nature of the spectrometer pw 1450/10 used in this 

study. Comparison between different incoherent reflection lines were made and the whole data 

was subjected to additional mathematic and statistical treatments for improvement of results . 

Keywords: mass absorption coefficient; trace element; x-ray fluorescence spectrometer ; 

incoherent scatter ; systematic errors .     

 ((Introduction المقدمة .1

لتقانة  األساسية، التي تمتيا كضع القكاعد  8159في سنة   Roentgen مف قبؿ االلماني  السينية األشعةيعد اكتشاؼ       

في العديد مف  األىميةكالتي احدثت تطكرا بالغ  8581في سنة   Moseley مف قبؿ العالـ   XRF  ةالكميضي السينية األشعة

 ناعيةكالصمنيا  األكاديميةك لسنكات خمت اىتماـ المؤسسات الجيكلكجيو   XRFالعمـك كمف بينيا عمـك االرض. استقطبت 

مكذج كليا طيؼ بسيط يمكف التعامؿ معو بسيكلو نمقارنة مع باقي التقانات التحميميو االخرل كذلؾ لككنيا طريقو غير ىدامو لم

 السينية األشعةلدقتيا كصحة نتائجيا التحميميو. تكجد حاليا اجيزة  المقبكلةكالمستكيات  العاليةفضال عف سرعتيا التحميميو 
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كاالخر ببمكره محممو مستكيو. كشيد العقد المنصـر  المقعرة المحممة البمكرةيف مف المطياؼ : يضـ االكؿ بنكع  XRF  ةالكميضي

 .  SCXF السينية األشعةكمكالفة   PIXE بالحث البركتكني المنبعثة األشعةالحديثو مثؿ  األجيزةادخاؿ عدد مف 

كاالخطاء النظاميو لمتحميؿ الكيميائي  العشكائيةا االخطاء تكاجو طرؽ التحميؿ عامة مصادر عده مف االخطاء كمف بيني     

منشكره ل. كيعد مكضكع تصحيح ىذه االخطاء المحكر االساسي لمكثير مف البحكث كالدراسات ا ةالكميضي السينية األشعةبجياز 

بشدة   absorption كاالمتصاص enhancement الزيادة تأثيرعف  الناتجة. اف  االخطاء   العالقةفي االدبيات ذات 

.كتنتج عادة مثؿ ىذه االخطاء عف االختالؼ في مادة الحشكل [1] خطكط التحميؿ، تبقى محط أنظار الكثير مف الباحثيف 

 . القياسيةنسبة لمنماذج  المجيكلةلمنماذج 

 الناتجة لألخطاءديو اجراء تصحيحات عد بما يتطمعادة   XRF في المكاد الجيكلكجيو بجياز  األثريةاف تحميؿ العناصر      

 عمى بعضيا البعض بسبب انخفاض تراكيزىا .  األثريةعف امتصاص اشعتيا مف قبؿ مادة حشكة النماذج . كال تؤثر العناصر 

 المجيكلةلمنماذج  (المستخدمة األشعةكيستخدـ في ىذا المجاؿ معامؿ االمتصاص الكتمي)دالة التركيب الكيميائي كطبيعة      

ي حالة معرفة التركيب الكيميائي االساس لمنماذج، فاف معامؿ االمتصاص الكتمي يمكف حسابو ككما جاء في كف .كالقياسية

الكيميائيو  التحاليؿ( اجراء 8. فاف االمر يتطمب اما ) المجيكلةاما في حالة غيايب البيانات التحميميو لمنماذج .   [2]دراسة

( تقدير معامؿ 2ة جيد كمكاد كزمف الى التحميؿ المطمكب اجراءه، اك )االساس بيدؼ تكفير بياناتيا  كىذا يعني اضاف

أك شدة االنعكاس  [3] لألنبكبة السينية األشعةمف خالؿ القياسات لشدة انعكاس  التجريبيةاالمتصاص الكتمي بكساطة الطرؽ 

 .الحاليو الحقا الدراسة كالذم تتناكلو  [9]،  [8]،  [7]،  [6]،  [5]،  [4]  األشعةالالتكافقي لخطكط انبكبة 

 النماذج وطرؽ العمؿ . 2

 Granite(GH),Gabbro(MRG1),Sulphide bearing) عمى عشرة نماذج قياسيو عالميو الدراسةاعتمدت      

ultrmafic rocks (UM-2,UM-4) ,Bauxite(BX-N) ,Larvikite(SK-1),Schist (SK-2) ,  Syenite (SY-2) 

,Attabulgite(ATT-1),Biotite(Mica-Fe)) ( في كعاء زجاجي  855– 95تـ الحصكؿ عمى مساحيقيا معبأه بكاقع )غراـ

مع الجيات المزكده بيذه النماذج التي تتكفر فييا جميع شركط النماذج  كالشخصية مقفؿ كذلؾ مف خالؿ االتصاالت الرسميو



 Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 11, Issue 2, June 2016 , p.p(1-18) 

ISSN 1992 – 0849 
 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

kirkukjoursci@gmail.com  

 
5 

 

غراـ مف المسحكؽ كنقمو الى المكبس الكيربائي  1كجرل كزف حكالي  (mesh 295)العالية النعكمةكمف بينيا  العالمية القياسية

 5.9 كبيذا يمكف الحصكؿ عمى قرص بقطر [10]لصنع االقراص باستخداـ المسحكؽ الناعـ لحامض البكريؾ كحسب طريقة 

 فضال عف امتالكو سطحا صقيال. السينية األشعةسـ كبسمؾ نمكذج ال تخترقو 

كجرل اكال  .PW 1450/10مكديؿ  XRF الكميضيو بجياز السينية ألشعةاخضعت اقراص جميع النماذج الى قياسات      

 Au Lβ  ; Crتكافقيو الكال التكافقية( التي تمثؿ االنعكاسات Wك Moك Crك  Au )السينية األشعةمسح عاـ لخطكط أنابيب 

Kβ  ; Mo Kα  ; Mo K β  ; W Lβ1, WLβ2   كباستخداـ  )ا ك ب ك ج ك د ( عمى التكالي  (8) شكؿككما يعرضو

العداد الكميضي  ; LiF 200  المحممة البمكرة ;المكجو الناعـ ;كيمكفكلت فرؽ جيد  95 ;ممي امبير  XRF   :15كؼ جيازظر 

  بالكحدةالحاليو كالتي تـ قياس شدتيا  الدراسةفي   كالغازم . كجرل تثبيت قيـ زكايا االنعكاسات الالتكافقيو المعتمده

 ل حساب معامالت االمتصاص الكتمي باستخداـ  برنامج حاسكب اعد سمفا ليذا الغرض . ثانيو(. كما جر  55) عده/

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crب( انبوبة (      Au)أ( انبوبة              
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 Wوبة )د( انب                 Mo)ج( انبوبة                        

المنعكس مف عمى سطح النمكذج حامض البكريؾ   W، )د(   Mo، )ج(  Cr، )ب(  Auطيؼ انابيب )أ( ( : 1شكؿ )

  . LiF200كباستخداـ البمكرة المحممة 

 Results & Discussion)) النتائج والمناقشة. 3

 ;Au Lβ  ; Cr Kβ  ; Mo Kα  Mo K β  W Lβ1,2ثانيو ( خطكط :  55قيـ لشدة ) عده/ (8)الجدكؿيعرض      

 ,ASK-1 , SY-2 , ATT-1:العالمية القياسيةالنماذج  ألقراص ةمف عمى االسطح الصقيم  I comالتكافقيا  المنعكسة

Mica –Fe) GH , MRG-1 , UM-4 , UM-2 , BX-N ,ASK-2 , كتشير نفس البيانات الى اف سبب اختالفاتيا .)

قيـ  (2الجدكؿ)استخداـ المرشحات في ىذه القياسات. كيالحظ في  ـ يتـ تكظيؼ اك( كلالعشكائية)غير  ىك االخطاء النظاميو

. كجرل دراسة ر ستك( ان8.11–5.95المكجو) كلألطكاؿ العالمية القياسيةلنفس النماذج  λµمعامالت االمتصاص الكتمي  ـك

لجميع خطكط االنعكاسات  ةالعكسي العالقة. كتشير مرتسمات )غير معركضو( الى  λµك  I comبيف  العالقةكتقييـ 

كطبيعة تعاممو مع  المنخفضةالذم يمكف تفسيره عمى اساس طاقتو  Cr K βالالتكافقيو باستثناء خط االنعكاس الالتكافقي 

 فضال عف االنخفاض الكاضح في شدتو كبالتالي تـ استبعاده عف بقية الخطكط الالتكافقيو .  ةالنماذج الصمب
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مف  I comالتكافقيا   ةالمنعكس ;Au Lβ1; Cr Kβ; Mo Kα; Mo K β  W Lβ1,2انيو(خطكط: ث 55قيـ شدة)عده/ :(1جدوؿ)

 , ASK-1 , SY-2 , ATT-1, Mica –Fe )    GH , MRG-1: العالمية القياسيةالنماذج  ألقراص ةعمى االسطح الصقيم

UM-4 , UM-2 , BX-N ,ASK-2 ,). 

Std. 

samples 

Mo kβ 

com 

Mo Kα 

comp 
WLβ1com WLβ2com 

Au Lβ1 

com 

Cr kβ 

com 

Mica Fe 26808 53948 34316 32372 41221 5939 

GH 59992 116702 59157 48679 99504 5106 

ATT-1 71354 136276 58526 51139 89315 6450 

SY-2 42554 79529 45941 42962 61457 5111 

ASK-2 45472 83991 44492 41687 64105 5401 

ASK-1 54964 104513 50113 47173 70422 5328 

BX-N 30218 58264 34206 31927 47349 7097 

UM-4 33282 62321 39814 37479 53309 6227 

UM-2 36o73 65302 41434 39863 54852 6450 

MRG-1 28284 50786 32128 30853 43888 5081 
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 ـكر ستك(ان8.11–5.95) المكجية كلألطكاؿ الميةالع القياسيةقيـ معامالت االمتصاص الكتمي لنفس النماذج   λµ:(2جدوؿ)

Std. samples 0.50 A˚ 0.80 A˚ 0.85 A˚ 0.90 A˚ 1.10 A˚ 1.35 A˚ 1.40 A˚ 1.50 A˚ 1.66 A˚ 

Mica Fe 3.65 11.89 15.87 18.90 33.71 56.79 63.49 73.98 101.57 

GH 1.48 5.34 6.11 7.79 13.62 24.28 27.15 32.74 43.66 

ATT-1 1.59 5.58 6.60 8.22 14.42 25.31 28.47 34.12 43.64 

SY-2 2.19 7.72 9.36 11.50 20.23 35.54 39.73 47.57 63.30 

ASK-2 1.92 6.59 8.10 9.95 17.40 30.51 34.14 40.53 54.84 

ASK-1 1.89 6.67 8.01 9.90 17.40 30.62 34.28 40.84 54.69 

BX-N 3.41 11.09 14.89 17.54 31.30 52.97 59.15 68.90 94.16 

UM-4 2.65 8.99 11.45 13.78 24.44 41.79 47.04 55.47 75.10 

UM-2 2.60 8.75 11.18 13.46 23.88 40.70 45.27 54.12 73.37 

MRG-1 3.67 12.56 16.05 19.19 33.97 58.45 65.59 76.82 103.87 

 λµ منحنيو مع معامؿ االمتصاص الكتمي  بعالقو عكسيو Mo Kα; Mo K β ; كينفرد ايضا االنعكاس الالتكافقي لخطي     

 العالقة. كتشير نفس المرتسمات الى عشكائية كضعؼ ةالدراسالمستخدـ في ىذه  السينية األشعةكىذا يعكد الى طبيعة مطياؼ 

( تبدك غير منسجمو ةالعتماد عمى المعادالت الرياضيو لمعالقات الخطيباλµ ) فضال عف اف حسابات قيـ λµ ك I com بيف

 ببرنامج حاسكبي سمفا. المحسكبةµ عف قيـ كمتباعدة

 العالقةتشير الى تفضيؿ معككس شدة االنعكاسات الالتكافقيو في دراسة ىذه  [11]مثال  المنشكرةاف مراجعة االدبيات      

 لمعدات. كىكذا دابت  المثبتة القيمةعد الثابت التي تتطمب قياس الزمف الالـز لمكصكؿ الى ككما ىك الحاؿ في استخداـ طريقة ال

ككما   λµك   I com  ةالعالق في دراسة كتقييـ I com /1عمى استخداـ معككس شدة االنعكاس الالتكافقي الحالية لدراسة

 .خطيةال الطردية العالقة)ا كب ك ج ك د ك ق ( كالتي تمثؿ  (2)شكؿ يعرضيا
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Intensity (C/sec) 

M
A

C
 

، MoK βالمتصاص الكتمي لمنماذج القياسية العالمية: )أ( العالقة بيف شدة المعككس الالتكافقي مع معامالت ا(: 2شكؿ )
 AuL β1، )ىػ( WL β2)د(  ، WL β1، )ج( MoKα)ب( 

 MoK α)ب(  MoK β)أ( 

 WL β2)د(  WL β1)ج( 

 AuL β1)ىػ(
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( عمى انو اصطداـ مرف بيف الفكتكنات كااللكتركنات، عندىا تفقد الفكتكنات Comptonيمكف تصكر االنعكاس الالتكافقي )     

مع الشعاع الساقط . كفي الجياز المستخدـ في ىذه  Фك يشكؿ زاكيو  λ+∆λبعض مف طاقتيا كيظير شعاع بطكؿ مكجو 

  . λ =A˚ 0.0243∆فاف  الدراسة

)قانكف  كالمنعكسة الساقطة األشعةلمراكز االنعكاس بيف  بالنسبةكال يكجد في االنعكاس الالتكافقي عالقة طكر معينو      

براغ(. كليذا مف غير المحتمؿ كجكد عالقة طكر لشعاع داخؿ كخارج كالتي تؤدم الى اعمى كأدنى انعكاس . كعميو فاف 

النعكاس الالتكافقي تعد خاليو مف االخطاء النظاميو التي عادة تصاحب قياسات شدة اشعة االنعكاسات قياسات شدة اشعة ا

 .  التكافقية

( تكليد نسبو منخفضو مف االنعكاس الالتكافقي مف 8كذلؾ بسبب: ) λµ  اف شدة االنعكاسات الالتكافقيو تنخفض بزيادة     

 األخيرة كالمالحظاتجزءا كبيرا مف الشعاع المنعكس خارجا.  λµ  متص الماده بحشكه عالية( ت2ك )  λµ ماده بحشكه عالية

 Au Lβ  Kα  Mo; Mo K β  ;W مقارنة مع باقي الخطكطCr Kβ يمكف اف تفسر انخفاض شدة االنعكاس الالتكافقي لمخط

Lβ1,2;.  

. كىذا يجعؿ المنخفضة الطاقةؿ المكجو الكبير كبالتالي فيمكف تفسيره عمى اساس طك Cr K β   لخط  المختمفة العالقةأما      

كبالتالي يؤدم الى انتاج معدالت قميمو مف Mo Kα الصخكر كالمعادف مقارنة مع ال تنفذ اك تخترؽ كثبرا  Cr مف أشعة

لمصخكر الحصكؿ عمييا منفردة، خصكصا كاف خطكط بعض العناصر االخرل المككنو  فال يمكاالنعكاسات الالتكافقيو كما 

 λµ  ك  I com العالقة. كىذا يفسر طبيعة Cr Kβ  ( تقع بطكؿ مكجو قريبو مف االنعكاس الالتكافقيMn K كالمعادف )مثؿ

  . مقارنة مع باقي الخطكط االخرل  Cr Kβ  لخط

دلة الخط كمف ثـ ايجاد معاregression  بتحميؿ متمثمة إحصائيةالى معالجو  I incoh - λµ / 1  العالقة  خضعت     

الكتمي  صاالمتصاجرل حساب معامؿ  ية. كباالعتماد عمى ىذه المعادالت الرياض (1) الجدكؿالمستقيـ كالتي يعرضيا 

. كيعرض ر ستكان (1.66–0.50) المكجو ألطكاؿك  العشرة القياسية الجيكلكجيةلمنماذج   λµ مقارنو بيف قيـ (5الجدكؿ )ـك

بكساطة برنامج الحاسكب كباالعتماد عمى نتائج  المحسكبة µ مع قيـ (estimated) سابقا  المذككرةبالمعادالت  المحسكبة

اؾ قيـ تقترب نباف ى المقارنةكيبدك مف خالؿ  [13] المنشكرةكمعامالت االمتصاص الكتمي  [12] المنشكرة الكيميائيةالتحاليؿ 
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 انكسترـك 8.9بككسايت ( عند طكؿ مكجو  BX-N)لمنمكذج القياسي بالنسبة%( ككما ىك الحاؿ 8اقؿ مف )كثيرا مف بعضيا 

% مف مجمكع القيـ  59%( التي تظير في حالة 85ابدا عدـ كجكد افتراؽ كبير بيف القيمتيف )أكثر مف  يال يعناال اف ىذا 

%مف مجمكع القيـ باستخداـ 92%ك55%ك52%ك95%ك98%( في حكالي85. كتصؿ نسبة االختالؼ )اقؿ مف 229 البالغة

. كربما يتفؽ ىذا مع ما ىك معركؼ عف اف Au Lβ ك W Lβ2ك W Lβ1ك;Kα Moك  Mo Kβ الالتكافقي سخطكط االنعكا

 .Au (dirty tubes)ك  W أنبكبتي  أقؿ ازدحاما مقارنة مع  بامتالكيا طيفا نظيفا  Mo انبكبة

   Mo K β)أ(لالنعكاسات الالتكافقيو  I incoh-λµ/1 ةمعادالت العالق (:3جدوؿ)

 .Au Lβ1 )ىػ(ك  WLβ2 )د(ك  WLβ1)ج( ك  MoKα )ب(ك

 )أ( )ب(                                                         

µ o.50 A˚= 186644/Mo K α com – 0.0457 µ o.50 A˚= 99725/Mo K β com – 0.0562 

µ o.80 A˚= 58643/ Mo K α com + 0.5216 µ o.80 A˚= 310572/Mo K β com + 0.5485 

µ 0.85 A˚= 845028/ Mo K α com – 0.7606 µ 0.85 A˚= 450236/ Mo K β com – 0.7917 

µ 0.90 A˚= 964663/ Mo K α com – 0.131 µ 0.90 A˚= 513756/ Mo K β com – 0.1609 

µ 1.10 A˚=  2000000/ Mo K α com –  0.6605 µ 1.10 A˚= 926443/ Mo K β com – 0.737 

µ 1.35 A˚= 3000000/ Mo K α com + 0.7538 µ 1.35 A˚= 2000000/ Mo K β com + 0.7123 

µ 1.35 A˚= 3000000/ Mo K α com + 0.8768 µ 1.40 A˚= 2000000/ Mo K β com + 0.8326 

µ 1.35 A˚= 4000000/ Mo K α com + 2.7277 µ 1.50 A˚=2000000/ Mo K β com +2.7839 

µ 1.66 A˚= 5000000/ Mo K α com + 0.7031  µ 1.66 A˚=  3000000/ Mo K β com + 0.6671  
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 )د(               )ج(                                             

µ o.50 A˚= 173464/ WLβ2 com – 1.912 µ o.50 A˚= 170670/WLβ1 com – 1.4274 

µ o.80 A˚=541008/ WLβ2 com – 5.24 µ o.80 A˚=518820/ WLβ1 com – 3.4202 

µ 0.85 A˚= 783412 / WLβ2 com – 9.1608 µ 0.85 A˚= 772841/ WLβ1 com – 7.0217 

µ 0.90 A˚= 892958/ WLβ2 com – 9.6858 µ 0.90 A˚= 874670/WLβ1 com – 7.104 

µ 1.10 A˚= 2000000/ WLβ2 com – 17.878 µ 1.10 A˚= 2000000/WLβ1 com – 13.381 

µ 1.35 A˚= 3000000/ WLβ2 com – 27.578 µ 1.35 A˚= 3000000/WLβ1 com – 19.449 

µ 1.40 A˚=3000000/ WLβ2 com – 30.838 µ 1.40 A˚= 3000000/WLβ1 com – 21.524 

µ 1.50 A˚= 3000000/ WLβ2 com – 33.14 µ 1.50 A˚= 3000000/WLβ1 com – 22.574 

µ 1.66 A˚=  5000000 WLβ2 com –  49.716 µ 1.66 A˚=  5000000/WLβ1 com –  35.899 

 (ػ)ى                        

µ o.50 A˚=172263/Au Lβ1 com – 0.462 

µ o.80 A˚= 537055/Au Lβ1 com – 0.7142 

µ 0.85 A˚= 778692/Au Lβ1 com – 2.6244 

µ 0.90 A˚= 888167/Au Lβ1 com – 2.2454 

µ 1.10 A˚= 2000000/Au Lβ1 com – 4.4881 

µ 1.35 A˚=  3000000/Au Lβ1 com – 5.4584 

µ 1.40 A˚= 3000000/Au Lβ1 com – 6.0523 

µ 1.50 A˚=3000000/Au Lβ1 com – 5.0788 

µ 1.66 A˚=  5000000/Au Lβ1 com – 10.293 
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برنامج  المحسكبو بكساطة µمع قيـ ( 2estimatedالمحسكبو بالمعادالت المذككره سابقا)جدكؿ λµبيف قيـ  ةمقارن: (4جدوؿ)

 BX- N)ىػ(ATT- 1)د( MRG–1)ج(  ASK–2)ب( Mica- Fe(أالحاسكب كلمنماذج القياسية)

     Calculated estimated…………………………………)أ( 

λ µ µ Mo Kβ µ Mo Kα µ W Lβ1 µ w Lβ2 µ  Au Lβ1 

0.50 Α˚ 3.65 3.66 3.41 3.47 3.44 3.71 

0.80 A˚ 11.88 12.13 11.38 11.48 11.47 12.30 

0,85 A˚ 15.87 16.00 14.89 15.17 15.03 16.26 

0.90 A˚ 18.89 19.48 17.74 18.01 17.89 19.29 

1.10 A˚ 33.70 33.82 36.34 44.06 43.90 44.09 

1.35 A˚ 56.78 75.43 56.34 66.71 65.09 67.29 

1.40 A˚ 63.48 75.43 56.46 64.64 61.83 66.69 

1.50 A˚ 73.97 77.38 76.84 63.59 59.53 67.67 

1.66 A˚ 101.57 112.56 93.35 107.70 104.73 110.95 
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     Calculated estimated…………………………………)ب( 

λ µ µ Mo Kβ µ Mo Kα µ W Lβ1 µ w Lβ2 µ  Au Lβ1 

0.50 Α˚ 1.91 2.13 2.17 2.40 21.24 2.22 

0.80 A˚ 6.58 7.37 6.45 8.23 7.73 7.65 

0,85 A˚ 8.09 9.10 9.29 10.34 9.62 9.51 

0.90 A˚ 9.94 11.14 11.34 12.54 11.72 16.09 

1.10 A˚ 17.39 19.64 23.13 31.59 30.00 26.69 

1.35 A˚ 30.50 44.69 36.45 47.96 44.36 41.31 

1.40 A˚ 34.14 44.63 36.57 45.88 41.10 40.71 

1.50 A˚ 40.52 46.76 50.32 44.57 38.79 41.69 

1.66 A˚ 54.63 66.63 60.20 76.45 70.18 67.65 

     Calculated  estimated………………..………………)ج( 

λ µ µ Mo Kβ µ Mo Kα µ W Lβ1 µ w Lβ2 µ  Au Lβ1 

0.50 Α˚ 3.66 3.46 3.62 2,96 3.70 3.44 

0.80 A˚ 12.55 11.52 12.06 9.09 13.20 11.47 

0,85 A˚ 16.04 15.12 15.87 11.63 16.22 15.05 

0.90 A˚ 19.18 18.00 18.86 14.00 19.25 17.91 

1.10 A˚ 33.96 32.01 38.71 34.87 46.94 40.91 

1.35 A˚ 58.44 69.98 59.82 52.94 69.65 62.64 

1.40 A˚ 65.58 71.53 59.94 50.86 66.39 62.04 

1.50 A˚ 76.81 73.48 81.48 49.81 64.08 63.02 

1.66 A˚ 103.87 106.71 99.15 84.75 112.33 103.20 
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     Calculated estimated…………………………………)د( 

λ µ µ Mo Kβ µ Mo Kα µ W Lβ1 µ w Lβ2 µ  Au Lβ1 

0.50 Α˚ 1.58 1.34 1.32 1.48 1.47 1.46 

0.80 A˚ 5.57 4.89 4.82 5.44 5.33 5.29 

0,85 A˚ 6.60 5.51 5.44 6.17 6.15 6.08 

0.90 A˚ 8.21 7.o3 6.94 7.83 7.77 7.69 

1.10 A˚ 14.41 12.24 14.01 20.77 21.22 17.89 

1.35 A˚ 25.31 28.73 22.76 31.79 31.07 28.11 

1.40 A 28.47 28.85 22.89 29.71 27.81 27.51 

1.50 A˚ 34.11 28.02 32.07 28.66 25.51 28.49 

1.66 A˚ 43.64 42.03 37.39 49.50 48.03 45.65 

     Calculated estimated………………………………… (ػ)ى  

λ µ µ Mo Kβ µ Mo Kα µ W Lβ1 µ w Lβ2 µ  Au Lβ1 

0.50 Α˚ 3.40 3.24 3.15 3.56 3.52 2.17 

0.80 A˚ 11.09 10.82 10.58 11.74 11.70 10.62 

0,85 A˚ 14.88 14.10 13.74 15.56 15.37 13.81 

0.90 A˚ 17.54 16.83 16.42 18.46 18.28 18.74 

1.10 A˚ 31.29 29.91 33.65 45.07 44.76 37.73 

1.35 A˚ 52.96 66.84 52.23 68.24 66.38 63.32 

1.40 A 59.14 67.01 52.35 66.16 63.12 57.27 

1.50 A˚ 68.90 68.96 71.36 65.11 60.81 58.25 

1.66 A˚ 94.16 99.93 86.50 110.25 106.88 95.25 
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 (Conclusions) االستنتاجات . 4

في تقدير معامؿ االمتصاص الكتمي لخامات البككسايت  Mo K βك  ; Mo Kα  االنعكاس الالتكافقي يمكف استخداـ شدة

 ـ.( انغرستك   o,5 – 1.66و بيف ) يكجمكألطكاؿ   Mica – Fe كالصخكر بتركيب القاعديةفكؽ  الناريةكالصخكر 

  شكر وتقدير

ستاذ الدكتور االوشكر ، ـ االرض عمى الجيود االدارية نشكر رئاسة جامعة الموصؿ وعمادة كمية العمـو ورئاسة قسـ عمو  

 طمبة الدراسات العميا الدارسيف لموضوعي الجيوكيمياء التحميمية والتقانات الفيزيائية . موصوؿ ايضا الى سالـ الدباغ 
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