
 

                

 

 

 

 حمذَّيج بها انطانبت   رسانت

 َىرس عباس عهىاٌ 

 جايعت انمادسٍت  –إنى  يجهس كهٍت انعهىو 

 وهً يٍ يخطهباث ٍَم شهادة انًاجسخٍر

 انكًٍٍاء انخحهٍهٍت  -فً عهىو انكًٍٍاء  

 

 إشراف

 انًىسىي  د زٌُا دمحم كاظى.أ

 و  1212                                                                                     ھ2441

 

  وانفعانٍت انبٍىنىجٍت انخحهٍهٍت انخطبٍماث

جذٌذ يحضر كرويىجًٍُ منعاي  

 جًهىرٌت انعراق

 وزارة انخعهٍى انعانً و انبحث انعهًً

كهٍت انعهىو -جايعت انمادسٍت  

 لسى انكًٍٍاء



 سم ميحرلا نمحرلا هللاب

 
  رَبِ كَ  مِ ن رَْحَمة   ِإّلَ   ))

 (( َكبِير ا َعلَْيكَ  َكانَ  ۥَفْضَله   ِإنَ 
 
 

 صَدََق هللا  العلي العَظيم
 ( 78-)اإلسراء  

 

 

 

 

 



 إقرار المشرف 

 :ـ  سومة بأقر أنَّ الرسالة المو

         محضاااار كرومااااوجٌ ً لعاماااا  البٌولوجٌااااة والفعالٌااااة التحلٌلٌااااة )) التطبٌقااااا 

قد جر  بإشرافً فً قسم  قدمتها الطالبة ) ورس عباس علوان (التً ((  جدٌد

وهااً ماان متطلبااا   ٌاا  شااهاد  جامعااة القادسااٌة    –كلٌااة العلااوم  –الكٌمٌااا  

 .الكٌمٌا  التحلٌلٌة  -الكٌمٌا  الماجستٌر فً تخصص 

 

 : االمضا 

 الموسوياالسم : أ. د زٌ ا دمحم كاظم 

 أستاذالمرتبة العلمٌة : 

 كلٌة العلوم  –الع وان : جامعة القادسٌة 

 1212/   /   التارٌخ : 

 قسم الكٌمٌا إقرار رئٌس 

  . أرشح هذه الرسالة للم اقشة المتوافر ب ا  على التوصٌا  

      

 االمضا  :

 األسم : أ.د. فائق فتح هللا كرم 

                                           المرتبة العلمٌة : أستاذ

 1212/     /     :   التارٌخ  

 

 



 إقرار المقوم اللغوي

 :  ـ  سومة باشهد أنَّ رسالة الماجستٌر المو

         محضاار كرومااوجٌ ً لعاماا  البٌولوجٌااة والفعالٌااة التحلٌلٌااة التطبٌقااا ))

اا  مراجعتهااا ماان ال احٌااة اللغوٌااة واصاابح  بااذل  م هلااة (( جدٌااد قااد تمَّ

 للم اقشة بقدر تعلق األمر بالسالمة اللغوٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االمضا                                               

 أ.م.د حسام حمد جالب االسم :                                              

 مساعدأستاذ المرتبة العلمٌة :                                               

 2021/     /   التارٌخ :                                               

 

 

 



 إقرار المقوم العلمً

 :  ـ  سومة بأشهد أنَّ شهاد  الماجستٌر المو

         محضر كروموجٌ ً لعام  البٌولوجٌة والفعالٌة التحلٌلٌة التطبٌقا ))

م  علمٌاً و(( جدٌد شهاد  الماجستٌر فً علوم هً من متطلبا  قد قوَّ

   .  الكٌمٌا  التحلٌلٌة – الكٌمٌا 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 : االمضا      

 حسٌن أ.د مصطفى عبد الكاظماالسم :                                      

 أستاذ المرتبة العلمٌة :                                      

 1212/  /      : التارٌخ                                     

 

 



 إقرار المقوم العلمً

 :  ـ  سومة بأشهد أنَّ شهاد  الماجستٌر المو

         محضر كروموجٌ ً لعام  البٌولوجٌة والفعالٌة التحلٌلٌة التطبٌقا ))

م  علمٌاً و(( جدٌد متطلبا  شهاد  الماجستٌر فً علوم هً من قد قوَّ

 .    الكٌمٌا  التحلٌلٌة – الكٌمٌا 

 

                                                        

 

 

 

 

 

  

 االمضا  :                

  عباس أ.م.د احمد سعدوناالسم :                                            

 أستاذ مساعدالمرتبة العلمٌة :                                            

 1212/   /     : التارٌخ                                           

 

 



 إلرار نجُت انًُالشت

 وانفعانٍات انخحهٍهٍات انخطبٍمااثساىيت ))ىاطهعُاا عهاى انرساانت انً َُاإ َشهذ َحٍ اعضاء نجُت انًُالشت

فاً يحخىٌاحهاا  ) َاىرس عبااس عهاىاٌ ((( وَالشُا انطانبت جذٌذ يحضر كرويىجًٍُ نعايم انبٍىنىجٍت

كًٍٍااء ان حخصا بانمبىل نٍُم شهادة انًاجسخٍر فً عهىو انكًٍٍااء وهً جذٌرة  2021/  8/ 2 بخارٌخ 

 ( .  ايخٍاز )  انخحهٍهٍت وبذرجت

 عضى انهجُت                                                           رئٍس انهجُت

 : االيضاء                                                             : االيضاء 

 أ.و.د يهًٍٍ دمحم انرفٍعً  االسى :                                        أ.د نٍث سًٍر جاسى  االسى :

 أسخار يساعذ  انًرحبت انعهًٍت :                                               أسخار :انًرحبت انعهًٍت 

 جايعت انكىفت /كهٍت انعهىو انعُىاٌ :                            جايعت انمادسٍت /كهٍت انخربٍتانعُىاٌ : 

 2021/   /   : انخارٌخ                                                2021/   /   انخارٌخ :

 

  )انًشرف( عضى انهجُت                                                          انهجُت  عضى

 : االيضاء                                                             :  االيضاء

 انًىسىي زٌُا دمحم كاظىأ.د  :  االسى                                       أ.د فائك فخح هللا كرو االسى : 

 أسخار: انًرحبت انعهًٍت                                               أسخار:  انًرحبت انعهًٍت

 جايعت انمادسٍت / كهٍت انعهىو : انعُىاٌ                               جايعت انمادسٍت / كهٍت انعهىو انعُىاٌ :

 2021/   /    انخارٌخ :                                                2021/   /   انخارٌخ :

 

 إلرار يجهس انكهٍت 

ولرر يُحها شهادة   2021.............. انًُعمذة فً   /    / اجخًع يجهس كهٍت انعهىو بجهسخه 

 انًاجسخٍر فً عهىو انكًٍٍاء حخص  انكًٍٍاء انخحهٍهٍت .

                                                                                                                                              

 : االيضاء

 أ.و.د سهىاٌ عهً عبٍذ االسى : 

                                                                       أسخار يساعذ  انهمب انعهًً :
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 الش كر والتقدير  
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 : اخلُالصة

مممم   BPAP 4-4) بىزَفٕىمممُز عبَ بئيَوممميضُز  -;) تمممتح تر مممٕي َتلمممفٕا عضوي ممم  عض  مممُْ       

تر ممٕيٌي عضم قممتعا عضزيزٔممث عضيىي)ٕممث )عضيومميا م َعضومميلمُٕي م َعضسممٕزُٔي َعضسممويَووُٕي      َعضوممٓ تممتح 

 أعالي .  َعج ميح عضتٔيبَوُٕي م  عضوي  بيبل

 Uv- Visٕمث عضمي) –ميل مطٕيفٕث عأل  ث فمُ  عضنىزسمةٕث بوقىٕيا مفويزث  عض  ُْ َتتح تلفٕا عضوي  

-َعضومٓ ويومل عضرزممث ٖومي  ) FT-IR –عأل م ث ترمل عضرمميع  َ    nm 446َعضومٓ ويومل ضيوي م  )

N=N-  1440,  عىت cm
-1

cm 1600عىت  )-(-C=Cَحزمث ٖوي  
-1

  عىمت  OHَحزممث ٖومي   )  

cm
-1

  عض  مُْ عضميْ هٍمميا فٕمً عقبم  طممت ضطٕمم  عضوي م    XRD  َطٕم  عش م ث عضسمٕىٕث ) ;70:

َعضقمممث    9Ө= 22>;.98َعضقممث عضييوٕمث عىمت   9Ө=26.5855مفويزمث عضلمتح    ترٍمي عضقممث عألَضمّ عىمت 

 Massطٕمم  عضوويممث طٕممي  َ   9Ө = 19.6638عىممت  عضيعب ممثَعضقمممث  9Ө= 29.4440عضييضيممث عىممت  

Spectrum  ٓطٕيف عضيوٕه عضىَُْ عضمغىيطٕسمٓ بيإلضيفث أل  عضيْ أعطّ عت  ذقَعا تن يً ضيوةزإ عضووي

H- NMR
8 

Cَمطٕيفٕمث 
13

-NMR  َطٕمي  مةٍمي عضقمُ  عضميْ أهٍميا ووي)ةٍممي عمت  ع ميقعا َحمزي  

بؤن جسٕميا عضلول غٕي مُحت  م  عضوُبٔ  عضغٕي موةيوس   وميض  بمٕحه م متز  عضيْ بٕحه   AFMعضيقْ )

  ضيم قمت تومُن مفويزمث بيضمقيقومث طنمل َب مت Rq  َموُسم  عضةميق عضويبٕ مٓ ضيفلمُوث )Raخلُوث عضسطح )

 عميٕث عضمزج َذض  بسنب عضطنٕ ث غٕي عضموةيوسث ضيسطح . 

َويومل  عضيىي)ٕمث عضزيزٔمث َم قتعتمً  BPAP-4) عض  مُْعضوي م  َويض  تت لقعسث تؤثٕي عضممئب عيمّ     

رسمب ومُا عضممئب َذضم  بسمنب بمفويزمث   BPAP 4-4) وٕةث بمؤنح أطٕميف عأل م ث ضيوي م  عض  مُْعضى

  َضٍيي عضوغٕٕمي أٌمٕمث ونميِ فمٓ تغٕٕمي  مول َ مت  λ maxعضوغٕٕي فٓ مُط  عضقٕت عشموصيوٕث عض رمّ )

عٔ يً َعضيْ عسوىوج    ضيم قتعا عضمر ي  pH)لقعسث تؤثٕي عضتعضث عضريم ٕث َأجئل   حزي عشموصيا 

 .  pH=2-8فٍٕي أنح عضلت  عضيُوٕث ضيمريضٕل توُن فٓ أطصّ حيشتٍي عىت )

مممه    ضممت وممُعٕه عضيىي)ٕممث عضزيزٔممث ًَم قتعتمم  BPAP-4)عضز يضٕممث عضنُٕضُجٕممث عيممّ  لقعسممثومممي تممتح       

َطت تنٕحه أن ول عضمريضٕل عضوٓ ععطمل )(  ومين ضٍمي تمؤثٕي جنث َعضسيضنث َوُا مه عضزطئيا   عضنووئي عضمُ

ض ٕ  عيّ وُعٓ عضنووئي م بٕىمي عضوٓ أعطل )((  فقت عبمتا مقيَممث أعيمّ عيمّ ومُعٓ عضنووئمي ٌَميع 

م قمتعا مم  عضعض  مُْ عضومٓ ٔمويوٍمي عضوي م   (OH) َ (-C=C-) َ (-N=N-) ٔ مُل ضيمةميمٕ  عضز يضٕمث

ضمّ عُعممل ا وميض ٌَميع ٔ مُل  (mm 4.5 - 3.5) َعضوٓ ت طٓ ف يضٕث تينٕ  أطُِ م َطت تيعَح عضوينٕ  بٕه
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 عضوي م  َقعثٕث َتيوٕنٕث ضينووئي . َعيّ عض وس مه ذض  م  عضزطي عضمسوفتي فقمت عبمتِ مقيَمومً ضمريضٕمل

 . عضزيزٔث َذض  بسنب طُتً َعموالوً عُعمل َقعثٕث خيوث ً َم قتعت BPAP 4-4) عض  ُْ

 .[ 2:1[ َويول عضىسنث  ]M:Rَويض  تتح لقعسث وسنث عضزيز عضّ عضوي   عضمر حي ]

 عيممّ سممطح عضويبممُن  (BPAP-4)4عض  ممُْ   ضيوي مم  IIومممي تممتح لقعسممث عشموممزعب ضم قممت عضيومميا )

وسمطح مميب . َعسموفتمل عضمىل    َذض  بٍتف عضُوُز ضم يفمث ف يضٕمث ٌميع عضسمطح َامويوٕمث عسموفتعمً 

مطٕيفٕث عأل  ث فُ  عضنىزسمةٕث فمٓ ت ٕمٕه ومٕميا عشمومزعب   َأهٍميا عضىومي)ج أنح مٔزَثٕيمميا عشمومزعب 

    َأَضرل Giles Classification   برسب تصىٕ  جٕيز )Sضيم قتعا عيّ عضسطح عضميب مه وُا )

 .      ضالموزعب فيَوتضشأنح عٔزَثٕيميا عشموزعب عيّ عضسطح عضميب تون  ومُذج ) ويض عضىوي)ج 

 ومي تمحل لقعسث تؤثٕي لقجث عضريعق  َعضتعضث عضريم ٕث َعضقُ  عألُٔوٕث ضيىريي . 

تمحل لقعسث تؤثٕي لقجث عضريعق  عيّ عميٕث عشموزعب   َأهٍيا عضىوي)ج أن عموزعب عضم قتعا مه مريضٕيٍي 

مم  بٔمميل  لقجمث عضرمميعق    ٌَميع ٔ ىمٓ أنح عشموممزعب ممه عضىممُا  ٔقملعضمي)ٕمث عيمّ سممطح عضويبمُن عضمىلمم  

15عضم قتعا ٌٓ )     َعنح لقجث عضريعق  عضُمييّ شموزعب Exothermicعضنيعث ضيريعق  )
o
C َطمت تمتح    

مل اضمّ فٍمت فٕزٔمي)ٓ أف مل ض ميٕميا عشمومزعب َفُسحميا عضىومي)ج  عيمّ حسيب عضتَعز عضييمُلٔىيمٕوٕث ضيوُوح

 ضُ)ٍي . 

أنح ومٕث عموزعب عضم قمتعا تؤثٕي تغٕٕي حيم ٕث عضمريُز عيّ عميٕث عشموزعب   َأهٍيا عضىوي)ج تتح لقعسث 

 .حيم ٕث عضمريُز  بٔيل عيّ سطح عضويبُن عضمىل  تزلعل م  

  g 0.4-0.01َبعن )أيضٕمل عيمّ ومٕميا عشمومزعب ببضميفث وممي لقسمل تمؤثٕيعا تغٕمي عضقمُ  عألُٔوٕمث ضيمر

 عضمر ميعا   فُجمت أنح عشمومزعب ضيم قمت ممه مريمُز عضم قمت ml 10اضّ   CaCO3( َ  NaClضألمالح )

ٔزلعل م  بٔيل  عضقُ  عألُٔوٕث ضيمريُز عضمي)ٓ عضريَْ عيّ عمالح عضصُلُٔي   بٕىممي َجمت أنح ومٕمث عمومزعب 

  .عضويضسُٕي ويبُوياضيم قتعا عضمر ي  تقل بصُق  ميرُهث عيّ سطح عضويبُن عضمىل  عىت تُعجت ميح 

عميٕمث عشمومزعب ضيم قمتعا عيمّ سمطح عضويبمُن ومي أُجئل لقعسث حيوٕث عشموزعب   َويومل عضىومي)ج بمؤنح 

 عضمىل  تون  طُعوٕه عضسيعث مه عضميتنث عضييوٕث عضويذبث .
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   عيّ عضسطح عضميبIIَتموه شموزعب م قت عضيويا )

74 

عضمىل  عىت عضمموز  عيّ سطح عضزرت  ومٕث م قت عضيويا 13-3

 لقجيا حيعقٔث مفويزث 

75 

تؤثٕي لقجث عضريعق  عيّ أعيّ ومٕث مموز  شموزعب م قت  14-3

   عيّ سطح عضزرت عضمىل IIعضيويا )

76 

طٕت عضتَعز عضييمُلٔىيمٕوٕث ض ميٕث عموزعب م قت عضيويا  15-3

(II  25  عيّ سطح عضزرت عضمىل  عىت لقجث حيعق
o
C 

77 

  عيّ عضسطح IIعيّ عموزعب م قت عضيويا ) pHتؤثٕي 16-3

25عضميب عىت 
o
C 

 

78 

  عيّ IIتؤثٕي عضلت  عألُٔوٕث عيّ عموزعب م قت عضيويا )   17-3

25سطح عضزرت عضمىل  عضميب عىت لقجث حيعق  
o
C 

79 

م يلشا عشقتنيط َعضيُعبل عضريوٕث ضيميتنث عألَضّ عضويذبث  18-3

َعضميتنث عضييوٕث عضويذبث شموزعب م قت عضيويا عيّ سطح 

25عضزرت عضمىل  َعىت لقجث حيعق  
o
C 

81 

 

 ( List of Figures)   قائمة األشكال

 انصفحة انعنوان  رقم انشكم

  Introduction                                 انمقدمة –انفصم األول 

 2 ميوب عسوئل عسوُن 1-1
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 General introduction             يقذيت عايت

 chromogenic factorsانعىايم انكرويىجيُيت  1-1

ألصليب  ينمنبمةلخ رعبلل اللواي ممنلصح  يلد  المصلبرز البجنعنلخأؽلد  العوامل  الرسمموعنينلخرعد 

, ؽنللش  الزغننللس  للل ثعللط العواملل  مضلل  الدالللخ الؾبمعللنخ مرللل أؽللد أصلليب  مسيجللبد ا شم 

ثلل   ةعللم المللو ن  أم ثمللب  رؾعللنسأمائلل  النللسي الزبظلل    للس, رلل    لللاظللزمدمذ  للل الز للوة  , م

العلبلم   مل  بجل  (1856) لل  ه بيز ل, رل  ا  علو  أمل رسينلت مةعسَّ  ثؤنه  , )أزعواي األنن ن ( 

 [7-1] مؾبملزه رصين  رماء المالزةب  يدالصد خ     غسةق مة ن  ريس  ثنسي 

مةعلور ثؤصلجب  ا شم  آنراك رعمنزهب االصبيب نخ مالزل ر صجغبد ربوةس مغبمن  ال ر َّ  م نمب ثعد

م  خلالل ( , ؽنش 1858)ثنزس يسةط  ل  مالزل ر يعت ل عبلم يز ب  مسيجبد صيبئنخ ا شم ذلك ال

مذلك م  خالل , غخ آشم ؽصوله     أمل صج)األشمرخ( ر َّ لزفب الد االشرماط  ربوةس ررا العبل 

 ميزغخماغئخ ؽسازةخ رزعبد   يد ملنخ ثعس خ م  ؽبمط اليزسمشاأل األزممبرنخ االمنيبد  رفب  

 . [8,9] ةبشاننومامالػ الدرعم  ظه خ الرمثبي  ل المبء امالػ 

للدةهب ظلس خ رفب ل  مصجبرنلخ  بلنلخ   اي مسيجبد ا شم [10,11,12]ثنَّيذ العدةد م  الدزاظبد م -

االنزنبلنلخ , مثلرلك علرة رلرا اليلو  العيبصس أةونبد الغدمل الدمز  مخصوصبً  م  أيضس يبصس

ألنهللب رمز للك مصاةللب يضنللسح يللبل وي ماألمشاي  [13,14,15]ملل  المسيجللبد ارزمللبم أب للت الجللبؽضن  

مإنملب  [16]ث  أيَّ  ظبرسح رروة  المعنداد الف صةخ ال ريؾصس ثبلعيبصس االنزنبلنخ  نلػ  الغصةئنخ ,

, ملرلل  ة للزسغ معللور امزثنزللبالد  بزبللخ ررللوي ذاد غببللخ [17]اةعللبً ر للم  العيبصللس الممض للخ 

دح  لل اللرزاد المبنؾلخ الزلل رزلداخ  ظلم  رسينلت معزدللخ ر لبثه االمزثنزلبالد المزواعل ماغئخ أم

 . الربشف

ةمر  ألةونبد   صةخ م  العيبصس الممض لخ أي ر لزسك  لل ررلوة  المعنلداد نزنغلخ الزرجلبغ رلر   إذ

المسيجلبد  ثلن  , ممل  ثبلرواشلف علوةخ رلد    االةونبد م  أةونلبد أم عصةئلبد  علوةخ أم ال

ً  البللذ انز للبزاً  الععللوةخ الزللل رزمنللص ثبلؾعبظللنخ يونهللب يواشللف أم اصللجب  ا شم ,  رللل ماظللعب

  لرن لزماظلزنسازةزهب النصلو  عس خ رفب  هب مل  األةونلبد الف صةلخ ثبإلظب خ ل عبلنخ ماالنزنبئنخ ال

   . [18]سمعن ز( ثن  ذزرل الي-N=N-, مةعور  ع  ذلك معور ا صسح المصرمعخ ) المعنداد

الزللل رللسثػ   لل  غس نهللب ( مغمو للخ ا شم الغعللسةخ , -N=N-  لل  )مسيجللبد ا شم  مر للزم   

ثؤلوانهلب الصارنلخ , رلر  المسيجلبد  رمزلبشمغبمن  ممز فلخ ام مز لبثهخ مل  المسيجلبد الرنمنبمةلخ , م
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ثنيمب  ر زق رعمنزهب اظزيبراً ال  المغبمن  الموعورح     غس ل مغمو خ ا شم المريوزح معجنب .م

 لللبز زمرلللو ب نللل  االن( ثمسيجلللبد االشم االلنفبرنلللخ R-N=N-Hرعلللم  المسيجلللبد الزلللل رؾزلللو  )

ثبلمنبزنللخ ملل  اليللو  ا خللس ملل  المسيجللبد مرللل مسيجللبد ا شم االزممبرنللخ , مةسعلل  ظللجت ذلللك 

الزلل لهلب صلفبد ثبظلزضيبء المغلبمن  االلنفبرنلخ  [19]لعس خ رفررهب الل  اليزلسمعن  مالهنلدزمعن  

   .  اظزبة  اظنزويالمؾعس  (1-1)    ل مسيتجنخ رورومسةخ , يمب ر جنَّ  الصنغخ الزسين

 

 [20]يركب استايم استىٌ  (1-1شكم ) 

ب  يد ازرجبغ ال بلرواشف ثشم الغعسةخ رعم  ؽنيئر زممبرنخ     غس ل مغمو خ ا مغبمن  األأمَّ

 :  (1-2) الموظَّؼ أرنب  تيمسالاليبرغخ ثمسيجبد األشمرخ األزممبرنخ , الزل م  اثعػ امض زهب 

 

   [20] يركب اآلزو بُسيٍ (1-2شكم )  

مذللك ثعلجت  لدم مريدزط رر  المسيجبد ظم  رعمنخ يواشف ا شم االزممبرنخ مزغبنعلخ الؾ نلخ 

ي ر للك المسيجللبد روصللف ثؤنهللب ظللعنفخ( ألN,S,Oاؽزوائهللب   لل  ذزاد رغنيللخ مضلل  ) 
 
مذلللك  .

  .   زيبظقمسيص ل مغمو خ ا شم ثوصفهب

الزيبظننخ االخس   ل الؾ نلخ  زعزجلس مرونلخ لحملالػ الزلل لهلب ببث نلخ  نلد ثسمرلوي مضل     أّمب المواب  

(-CO2H, -SH, -OH ) أم مغلبمن  أخلس  ررلوي مزعبرللخ ثبؽزوائهلب   ل  ذزاد مصرمعلخ بنلس

  ( . NH2, -NO- مزآصسح مض  )
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مزغبنعللخ   لل  ؽ نللبد بنللس مزغبنعللخ   لل  اؽللد غس للل البنللس االشم  يواشللف للل ؽللن  رؾزللو  

المغمو للخ الغعللسةخ أم يالرمللب 
 
مرللل األيضللس اظللزمدامبً ملل  يواشللف الؾ نللخ المزغبنعللخ [21,22]

مرمز للك رعللمنبد ممز فللخ غجنللبً ل ؾ نللبد بنللس , مرعزجللس رللر  المسيجللبد عدةللدح العهللد  ا نفللخ الللريس 

إذ رمز للك رللر  الؾ نللخ ذزح نزللسمعن  ممز فللخ مضلل  الجسةللدة  شم المزصلل خ ثمغمو للخ ا المزغبنعللخ 

( الصلنغخ 1-3. أرنلب  شلر  )مالروةيولن  مرعم  المسيجبد ؽنيئر ثبلجسةلدة  آشم مالروةيولنل  آشم

  -الزسينجنخ لمسيت )ثبلجسةدة ( ممسيت )مالروةيولن ( :

 

 شكم (3-1) 

 [23,24]( انكىيُىنيم) ويركب  ( انبريذيم) يركب 

                          Synthesis of azo compoundsتحضير يركباث اآلزو    ( 2-1)

رللل مسيجللبد رؾزللو   مالزلللزؾعللنس مسيجللبد ا شم ل الممز فللخملل  البللس   ريللبك الرضنللس         

 مميهلب مزيو خغصةئبد ثبس  الا شم  ل  آصسحةز  رمظ  إذ,  مغمو خ ماؽدح م  مغمو خ ا شم

:-  

  (Diazotizationزة )انذيأ (1-2-1)  

 : مسؽ زن       ا ال  ل المريوزح مسيجبد ا شم ثبلبسةنخ  ةروي رؾعنس          

 رعنجهلب م نلخ األشمرلخ  انزهبءالمسؽ خ األمل   رل رفب   أشمرخ االمنيبد االملنخ األزممبرنخ مثعد  

بد أ  ننوي نو ن  بيل ثبإللرزسمنرفب   ابزساي أةوي الدةبشمننوم م   الزل ر م المسؽ خ الضبنن خ م

 .  OH , - NH2)) [25]- مالزل رروي     االب ت مغبمن  ( يضب خ الرزسمننخ ذم) 
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ممرونلللخ  االزممبرنلللخ (مغمو لللخ ا شم) مسيجلللبد صيبئنلللخ الثلللن   رلللرا رفب للل  االشرماط مةعزجلللس  

مسيجللبد لز للرن   )غسةللق اصللبيب ل(  رؾعللنس غسةللق  إذ ةعزجللس انز للبزاً االشرماط رللو االيضللس 

 .  [26]االشم

ؽلبمط  ( HNO2) األملن  األزمملبرل األمللل مل  رفب ل ثعلد  ) رفب ل  األشمرلخ (زفب ل  ال ةؾدس

 رملظ  ؽلبمط اليزلسمش  ل  غسةلق ز لرَّ ة( ؽنلش 5 - 0) ℃ال رزعد رزعخ ؽسازح  م لاليزسمش 

إذ ةزفب ل  ,  (NaNO2م  نزسةذ الصورةوم ) (HCl) مط الهندزمي وزةكبؽ مض ؽبمط مبئل 

يؽللبمط اليزللسمش ملل  االمنيللبد األزممبرنللخ ل  ربثعللد صلل َّ م  (ننزللسمشم -Nالوظللبل ) الزفب لل  نرللوَّ

)  ( لل  را  اشم رندزميعلندtautomerizesا برح رسرنت ظسة  لرزاد المسيت الوظبل ) ةغس 

ملبء  نلص  عصةئلخ م نلخ عم نخ ال صّ  رزج  رر ( , الهندزميعن  +( لمغمو خHأظب خ الهندزمعن  )

          .  [27]اةوي الدةبشمننوم   رن لز

  ل   رزآصلس (-ON),  مغمو لخ مظنفنلخ الزل رعدننزسمشم  مغمو خ( nitrosoمسيجبد )رمز ك 

-R)الصلن  الغصةئنلخ  يملب  لل (O( م)N) انز لبزاً , مااليضس  بنس  يصس  أ م , أ ذزح الربزثوي

N=O, RO-N=O, R1N(-R2)-N=O) )[28]  . 

ةزفب ل  مل   , االلرزلسميثبؽش    عداً ظعنف  Electrophilic )) ثؤنه   ةوي الدةبشمننومةعسَّ  أ

علداً رلر  األنظملخ   ل  مغمو لبد بوةلخ  إذ ر زم نزه  العبلنخ فعبلمةمزبش ث يظبم األزممبرل  نػ ,ال

, للرلك ظلسمز  ثب ضلخ ل ؾلسازح  exothermic) اللدةؤشح )  م نلخ زجس, مرع بدااللرزسمنإلغال  

 -( رجنَّ  ذلك :1-4 ) مالمعبرالد،  ميمفعخ رهب رزعخ ؽساز    لمؾب ظخ ا
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 [29] يعادالث عًهيت انذيأزةيبيٍَّ ( 4-1شكم )

  Classification of azo ligandاآلزو  كىاشفتصُيف  3-1

 -ا شم غجنبً لبسةنخ ازرجبغهب ثبالةونبد الف صةخ إل  صالس أنوا  : يواشفر صيَّف  

 انسٍ  تاحادي كىاشفMon dentate Ligands 

 حُائيت انسٍ               كىاشفBi dentate Ligands 

  حالحيت انسٍ كىاشف      Tridentate Ligands 

  Uses of Azo dyes استخذاياث أصباغ اآلزو(4-1) 

 : رعزمدم يؤصجب  (1-4-1)  

المللبرح  لهللب خبصللنخ ا بللبء ال للوي اللل  رزمنَّللص االصللجب  ثصللوزح  بمللخ ينمنبمةللبً أم معزم صللخ ثللؤيَّ 

 العلوءالغعلن  ماالؽزرلبك مممزعبمةخ  ل رزعخ صجبرهلب رغلب  ثهب    غسةق االمزصاط المصجوبخ 

ثبلصلجغخ إالَّ انه  ال ةمر  رعمنزهب ثهب  ممنصح لهب الواي الزل المسيجبد الععوةخ  مروعد الرضنس م  

[ 30]المسئنلخ    لل ميبنلخ ظهلس ليلب لونلب معنيلب  يلدمب ةملزء العلوء ر خالرنمنبمةل بدالمسيجلأليَّ 

(400-800 nm )رعلزمدم ذ إذاد عورح  بلنلخ  ثب زجبزربشم ا  ألصجب الظزمدامبد ر  اأم  . م
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م لل اليزنغلخ اصجزلذ رلر  األصلجب  مااللنلب  الصليب نخ مالغ لور ,  االنعلغخالرضنس م   ل صجببخ 

 مصجبرهب , ثبإلظب خ لعهولخ اظزمدامهب .ح لونهب بص   عبلنزهب مشدَّ أ

( الغنللس πرزمنللص أصللجب  ا شم ) األزممبرنللخ ( ثؤنهللب رمز للك الللواي  بلنللخ ال للدَّح ثعللجت الرزسمنللبد )

ربشلف الضنلبشمل آشم يمزمسيصح , ملر  ل مسيجبد الغنلس مزغبنعلخ الؾ نلخ رمز يجنلس إذ اظلز مدمذ 

 . [31,32] ( Reagent Chromogenicالر  لهب ببث نخ رولند الصجغخ )

 : تستخذو نهكشف عٍ انعُاصر  (2-4-1) 

رعزجس ر ك الرواشف م  الرواشف الععوةخ المهمخ مانز لبزرب ماظل  , مانفلسرد ثبظلزمدامبرهب     

, إذ رعلد الرضنسح ثعجت الضجبرنخ العبلنخ مظس خ الزفب   الزل رمز رهب م  بنسرب م  االةونبد الف صةخ 

 . [33,34,35]ممب أر  أي رروي مؾػ انظبز الجبؽضن  ذاد انزنبئنخ مؽعبظنخ  بلنخ 

مل  اةونبرهلب الف صةلخ الموعلورح  لل المؾبلنل  ممعنلدارهب  صفخ ال وي  ل رلر  المسيجلبدر َّ اظزغالل 

 .  االةونبدالمبئنخ  ل الر ف    الرضنس م  

(3-4-1)   ً  وانبكترياضاد نهفطرياث : تستخذو ك

  : تستخذو في تقُيت االستخالص (4-4-1) 

   : تستخذو كبهىراث سائهت (5-4-1)

                                            Pollutionنتهىث           ا(  (5-1

لوعنلخ الزلل وثعد الزبلوزاد الزري خبصخالز وس م  الم بي  الزل رنف ثوعه االنعبي مالجنئخ  ةعد 

الهللواء مالزسثللخ , مذلللك ثعللجت رواعللد م ا  ممز فللخ ميهللب الز للوس  للل المللبء مل ز للوس انللوؽصلل ذ ، 

م الينصبي  ل معظ  مرونبد الجنئخ االظبظنخ ، أالصةبرح  م ثعط الموار الععوةخ مالال عوةخ ، 

مرللرا ةؾصلل  ثفعلل  رللدخ  االنعللبي مالظللبرس البجنعنللخ . مةعزجللس الز للوس  للل المللبء ملل  ا ظلل  

الللدمز المهلل  ل مللبء  للل الؾنللبح النومنللخ ل ربئيللبد ، مل ز للوس  للل المللبء صللوز  ملل الم للرالد مذلللك 

ار اليفبنلخ ام الفعلالد م بنسرلب مل  الصلوز و  ثبلمجنداد أم الميظفبد أم ثلبلمممز فخ ميهب الزعم

  .[36]الصيب نخ ثؤنوا هب الممز فخ  

اظلزمدامبرهب ثممز لف المغلبالد الصليب نخ ،  م المبئنخ الم وصبد مصبرز األصجب  م  ثن   مرعد 

مض  اظزمدامهب  ل الصيب خ اليعنغنخ ميميظفبد  ل الصيب خ اليفبنخ مالصجببخ مالواي الزصوةس 
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 لالفوروبسا 
 

 م نوي غ  4.5م يمنبد اصجب  ث غذ 1996. مبد انزظ  بم 
 

. مةلدخ   لل رؾعلنس 

وزح  بملخ بنلس معسم لخ ثعل ويهب الجنئلل ، األصجب  العدةد م  المسيجبد الممز فلخ مالزلل رعلد ثصل

( ملل  رللر  األصللجب  يمم فللبد مبئنللخ ريزغهللب الصلليب بد الممز فللخ %15-10مةهملل  مللب ةنللبزة )

مر بسػ ل زسثخ أم المصبرز المبئنخ المزيو خ ، مةعجت ذلك م بي  يضنسح لإلنعبي مالربئيبد الؾنلخ 

زجننخ  . مبد ارز َّ ثصوزح  بمخ ثبألصجب  مرزاظخ  ظ ويهب الجنئل ثعلد معس لخ خبوزرهلب مظلمنَّخ الم 

[. مرعزجس األصجب  أصالً أؽد  الجداةبد المعججخ لحمساض العسغبننخ ، مذللك ثعلجت 73مواررب ]

رؾ ُّل  االصلجب  ، يملب أيَّ مل  األملوز بنلس المسبلوة  نهلب معوررلب  لل منلب  الصلس  الصللؾل ، 

  ملرلك ةيصؼ ثئشالخ رر  األصجب  بج  غسؽهب ل جنئخ .

ل  اةغبر غلس  إم بي  الز وس  ل العين  العبثنخ مبد ارغه الرضنس م  الع مبء مالجبؽضن  ثعد شةبرح 

ميبظجخ إلشالخ ر ك الم وصلبد مالزلل ثبرلذ مل  الم لبي  الؾننننلخ الزلل رهلدر الجنئلخ مخصوصلبً  يلد 

(   ل  Adsorptionمعزوةبد ماغئخ ، مم  أيضس الزنينبد أرمنخ لمعبلغخ الز وس رلل االمزلصاش )

ي ػ ، مالعل نرب عل  ،  ظبؼ غنيل أم صمس  ، ثبإلظب خ لجعط البس  الرنمنبئنخ يبلربزثوي الم 

. مم  أيضس  (Reverse Osmosis( ثبإلظب خ ل زيب ر العرعل )Ozonationمالز جُّ  ثبألمشمي )

ه ثهللرا ال للؤي البللس  مأرمهللب االمزللصاش ثعللجت الرفللبءح العبلنللخ  للل ريننللخ المللبء مظللهولخ اظللزمدام

 .[73]ثبإلظب خ لر فزه الن ن خ منبزنخً م  بنسرب م  البس  

  Types of pollutionأَىاع انتهىث  (6-1)

 ةنع  الز وس رجعب ل وظػ الر  ةؾدس  نه ال  صالس انوا  زئنعنخ مرل :

 Water pollutionتهىث انًاء  -1 

 Air Pollutionتهىث انهىاء 2- 

 Soil pollutionتهىث انتربت  3- 

 ثبإلظب خ ألنوا  الز وس العوظبئل ماالشعب  .

 Water pollutionتهىث انًاء  1-6-1   

ي المبء مب ةنبزة  م نوي من   296 م  المعبؽخ الر نخ ل رسح االزظنخ مةندز ؽغمه ة  71%ةرّوم

 م م  المبء  ل العبل  بنس صبلؼ لالظزهالك الج س   97%مرعت . يمب رجن  الدزاظبد أي نعجخ 

م  يمنخ المنب  الر نخ ملريهب بنس مزو سح ث ر  يجنس مذلك ثعجت رو سرب  لل  3%الم وؽخ الجبلغخ 
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روعد الرضنس م  الدزاظبد الزل رلدل يمب  [ .73الزغمعبد الؾسازةخ ام ممزصنخ  ل المنب  الغو نخ ]

مالجؾبز ميمنلخ ر وصهلب     معور مصبرز منب  ممز فخ مض  منب  االمببز مالمنب  الغو نخ ماالنهبز 

( الزلل أخلرد ثبالشرةلبر ثلبلفزسح االخنلسح نزنغلخ  Heavy- metal pollutionثبلعيبصلس الضنن لخ )

[04رصاةد االن بخ الصيب نخ ]
 

 مةعزجس الز وس ثبلعيبصس الضنن خ األخبس  ل األنظمخ الجنئنخ . 

ظملخ الجنئنلخ , مروعلد   ل  مرزواعد المعبري الضنن لخ ثصلوزح  بملخ ثزساينلص ممز فلخ  لل أب لت االن

شر   يبصس ؽسح  أم مسيجبد ينمنبئنخ رمز ف ثمصبئصهب م رؤصنسارهلب   ل  ممز لف الربئيلبد م 

[ . مرزمنلص ثزضجنبهلب لمعظل  الربئيلبد مالعم نلبد الؾنوةلخ 04رروي اةعب مزفبمرلخ ثدزعلخ ظلمنزهب ]

رهللب ثوصللفهب بنللس ببث للخ  [ ,  نمللب ررملل  خبوز04المبصللخ ثللبليمو م عبلنللخ  م نللخ الجيللبء العللوئل ]

                                                    ل زؾ ُّ  م  اليبؽنخ الجنولوعنخ يرلك ال ةمر  ررعنسرب  ل الجنئخ ثواظبخ الجرزسةب مالفبسةبد  .                                   

   
  صي  ث س   ردخ  الجنئلخ ثهنئزهلب الزل مصدزرب     األب ت ملرلك  ئي ر وس المعبري الضنن خ 

عنداد ال  عوةخ أم أةونبد مبئنخ رمزص م  خالل ظلبؼ الغعلنمبد المزين لخ   )زماظلت ( مذللك  م 

 [ .    07   غسةق ازرجبغهب ثؤماصس ينمنبئنخ ظعنفخ ]

  Biological activity        تانحيىي انفعانيت(7-1) 

( رزعللجت Micro organismاألؽنللبء المغهسةللخ ) ملل  اً ي للفذ الدزاظللبد الغدةللدح ثللؤيَّ يضنللس 

ً ثؤمساض يضنسح مرؤصس ثممز ف المسيجبد الععوةخ مالال عوةخ ,  روعهذ اب لت الدزاظلبد  ؽدةضب

الغدةدح ال  الفعبلنخ الزضجنبنخ مرزاظلزهب لهلر  المسيجلبد إلظهلبز ثعلط االيز لب بد ميهلب العوامل  

ماظللزمدمذ الدزاظللخ نللو  ملل     لل  االمللساض .الرنمنبئنللخ الزللل يللبي لهللب رمز مهلل   للل العللنبسح 

رمللللللب الموعجللللللخ لصللللللجغخ يللللللسام منللللللو ن  ملللللل  الجرزسةللللللب  Aspergillusرللللللو  الفبسةللللللبد

Staphylococcus aureus  مالعبلجخ لصجغخ يسامEscherichia coli [44,45]. 

   Fungi Pathogenicانفطرياث انًًرضت (1-7-1) 

الفبسةبد ثؤنَّهب يبئيبد ؽنخ , لهب انز بز ماظ  , رزعبةش  ل الجنئخ الزل ةعنش  نهلب اإلنعلبي ر عسَّ  

األؽبر  الم نلخ مضل  , مرمزبش ثؤنَّهب ؽننننخ اليواح ممز فخ الزغرةخ , ملهب اؽغبم ماشربل ممز فخ ميهب 

ثؤنَّله روعلد نغد  نمب , الممز فخ مرعنش  ل الجنئبد , ال ؾمل مزعدر المالةب ممنبل الممبئس مميهب ال

, مأخلس  رعلنش  لل     أععبم الربئيلبد الؾنلخ  رزغر مزبف خ  مميهب بسةبد مزسممخ  ل الزسثخ 

 . زعم  ثبلفبسةبد المبئنخالجنئخ المبئنخ  
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الفبسةللبد الممسظللخ  مرللل ملل  Aspergillusملل  الفبسةللبد ميهللب نللو   يضنللسحأنللوا   مروعللد

مالمعلججخ للداء السشبشلنبد ماللر  ةعلد مل   fungus pathogenic Opportunisticاالنزهبشةخ 

ملل  أرلل  الفبسةللبد الزللل رعللس    Aspergillusمةع للد   أيضللس أنللوا  اإلصللبثبد الفبسةللخ شللنو ب .

ثزؤصنسرب الرجنس     المؾبصن  الصزا نخ مضل  الفوايله مالمعلبز ثعلجت بلدزرهب   ل  أنزلبط ملوار 

علللبي مالؾنلللواي معلللبً , مرعلللم  العلللموم الفبسةلللخ أةعلللنخ صبنوةلللخ ذاد رلللؤصنس ظلللبم ممعلللسغ  لإلن

Mycotoxins  .رلر  انوا  يضنلسح  ملبدزح إنزبط ل فبسةبد  ه  الدزاظبد إل  إن اب ت ثنيمب ر نس  

 . [46,47] اليمو  م نخ أصيبء  ل العموم

 ه  إنل إالَّ ملساض الفبسةلخ االبللخ نزنغلخ اظلزمدام المجنلداد  لل مرب ؾلخ اليزبئظ العلسةعخ مالفعَّ  مزب  

عدةلدح  ظهلوز أملساضل األمس الر  بلد ةلؤر  ثبلزواشي الجنئل خالل لإلبد ةؤر  اظزمدامهب  ارعب 

خ ل ربئيلبد الؾنلخ للرلك مل سمز  إ لبرح الزلواشي الؾنلو  ل ربئيلبد   العلث  ايَّ ثنبةبرلب ررلوي ظلبمَّ

ةعس  ثبلمنبممخ ث ر   بم , مررا مب  ( نجبربد ، إؽنبء مغهسةخ) ؾنخ  الربئيبد المري نػ , الدبننخ 

 ( .  Control Biological) الؾنوةخ 

 Bacteriaانبكتريا  (2-7-1) 

 جلللبزح  للل  يبئيلللبد مغهسةلللخ ربننلللخ أؽبرةلللخ الم نلللخ رمز لللك نلللواح مغ نلللخ الغ لللبء ,  رعلللسَّ  ثؤنَّهلللب 

يملب أيَّ لهلب النلدزح   ل  الزعلبةش  لل الجنئلبد الممز فلخ .  يبلجالظزنداد المعساء مالمنزويوندزةب ,

رزواعللد الجرزسةللب ثصللوزح  بمللخ  للل ) الزسثللخ مالمللبء ( ماةعللبً روعللد  للل الربئيللبد الؾنللخ المزمض للخ 

 .[48]اإلنعبي ثبإلنعبي مالؾنواي ماليجبد مرعد م  معججبد العدم  المسظنخ  يد 

رروة  عداز الم نلخ مل  العوامل   لرا ةعدالجرزسةب بنس مزببثنخ  لممز ف أنوا عدزاي  المالةب  رعد 

الجرزسةلب م  الجرزسةب رملب , مةوعد نو بي  أنوا  الجرزنسةب الممز فخنص ثن  الزؾ ن  مالزمن ل المهمخ 

 ساملصللللجغخ يلللل ( مالجرزسةللللب العللللبلجخ Staphylococcus aureusلصللللجغخ يللللسام ) الموعجللللخ

(Escherichia coli  مرزللؤلف , )ملل  غجنللخ ظللمنرخ ملل   الجرزسةللب الموعجللخpeptidoglycan 

 رلر  مل  علداز)  34%  (مثصلوزح  بملخ  لؤيَّ . االمنينلخ  االؽملبضععلوز   ل  غسةلقمزصل خ 

أز  جرزسةلب العلبلجخ  ل , ثنيملب ررلوي علداز المالةلب peptidoglycan ةغبثنخ مرزؤلف مل المالةب اإل

علداز الم نلخ اؽزلواء  , اظب خ ال  ذلك  peptidoglycanم  (  %20-10مرروي نعجزهب )ثرضنس 

وي مزعلدرح العلرسةبد ماللدرم  اللدروي الفوظلفبرنخ  ةزرويالر  م اإلظب ل    الغ بء المبزعل 

[49]
 
 . 
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( بنللس StaphylococcusAureusمرعللد ثرزسةللب المرللوزاد العينورةللخ الررجنللخ موعجللخ يللسام )

الل   ر جه مسرجخر  يساد بنس ث )مروزاد  ينورةخ( ألنهب رزغم  معبء ظجت رعمنزهب .  مزؾسيخ

 للر  ث أمللب ظللجت رعللمنزهب ثبلررجنللخ  حنهللب رظهللسرؾللذ المغهللس،  م للبردرهب ينللور العيللت  يللد  ؽللد

-5 لر  )ليملب  لل ا (Blood Agarآعبز الدم )  ل مظػ الصزا خمعزعمساد صفساء ال وي  يد 

1 .)  

يمللب رزمنَّللص يمللب رعللد رللر  الجرزسةللب ملل  اؽللد  معللججبد األمللساض ، مرمز للك  واملل  العللسامح , 

ب للت المعللبراد الؾنوةللخ .ماةعللبً امزاليهللب النللدزح العبلنللخ اليزعللبة مؾللدراد أثبيزعللبثهب منبممللخ 

المنبممللخ ل معللبراد , مثمللب ايَّ المرللوزاد العينورةللخ الررجنللخ لهللب بللدزح مسظللنخ ربئ للخ , لللرلك  للئي 

ً ايزعللبة المؾللدراد المنبممللخ  للل رللر  الجرزنسةللب خبصللخ ةعللجت رؾللدَّة ل معبلغللخ مالعللنبسح   لل   ب

 . األمساض

 

 Staphylococcus Aureus [49] بكتريا   ( 1-5شكم )

 Entero bacteriaceaeالعبئ لخ المعوةلخ  نلوا أاؽلد   (( Escherichia coli ثرزسةب  ثنيمب رعد

م بنللللس مزؾسيللللخ ، روائنللللخ ام بنللللس روائنللللخ أبلجخ ، مرللللل ذاد شللللر   صللللو  مزؾسيللللخ العلللل

(facultative anaerobic   مممسح لعرس الاليزوش ممعظمهلب ممملسح لعلرس الساميلوش مظلرس )

 37-36 ع   رزسامػ ثلن  )ؽسازح ريمو ثدزعخ  ، glucoronidase-βإليصة   , ريزظالعوزثزول 

مرلل  لل الوبلذ نفعله  ( مالؾنلواي االنعلبي ) ح غجنعنخ  ل امعلبءثصوز رزمز  ثبلعنشم ( مئو  .

 ظجت لرضنلس مل  االملساض مضل  الزهلبة العلؾبةبم pathogens opportunisticثرزسةب انزهبشةخ 

 مللللخ المزعللللدرح ل معللللبراد الؾنوةللللخثؤنهللللب رمز للللك صللللفخ المنبم coli. Eثرزسةللللب يمللللب رزمزَّلللل  

(Multidrug) ًبلمنبممخ العبلنخ ل معبراد الؾنوةخ ثعجت امزاليهب انصةمبد منبمملخ ثمرزمنَّص اةعب
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لنللبد رميؾهللب ةؾزللو  رللرا اليللو  ملل  الجرزسةللب آيمللب  .( lactamases -βمضلل  الجنزللب اليزللبمنص )

أم ،  موبل  الهللد مرغننلس  لل ،  رغننلس نفبذةلخ الغ لبء الم للو   المنبمملخ ل معلبراد الؾنوةلخ مللضالً 

اذ ثئمرللبي رللر   ، ( pumps efflux )لمعللمبد الللد ق  هللبيمامزال رضجللنػ رصللين  الجسمرنيللبد

م معلللبراد  macrolidesمغلللبمن   المنبمملللخ ل معلللبراد الؾنوةلللخ يملللب  للللرمللليؼ الجرزسةلللب اي 

novobiocin  مrifamicn   .(  1-6يمب  ل ال ر: )- 

 

 Escherichia coli[50] بكتريا  (1-6شكم )

 Adsorptionااليتساز                ( 8-1)

( ظلواء يبنلذ ببشةلخ أم ظلبئ خ   ل    Adsorbateرغم  أم الزصب  ل ملبرح الممزلصح ) م نخ مرو 

. أم ةعلسَّ  ثؤنله   م نلخ زثلػ  نصةلبئل أم ( Adsorbentظبؼ مبرح ص جخ رعلم  ثبلملبرح الملبشح ) 

رلر  الؾبللخ مرلؤر   . ينمنبئل لمغمو خ م  الغصةئبد م  المواب  الفعَّبلخ   ل  ظلبؼ ملبرح صل جخ 

مالزلل رسررلص ثرضب لخ  ل  ر لرن  غجنلخ أم مغمو لخ مل  البجنلبد ل غصةئلبد ام اللرزاد المزسايملخإ

    ظبؼ المبرح الص جخ . ملدزعخ االمزصاش  البخ ثلن  ؽغل  الملبرح الممزلصح مالمعلبؽخ العلبؾنخ 

( م  المؾ ول المبئل لعلبؼ  ل مبرح المبشح . مةمر  رعسةفه اةعبً ثؤنَّه  نن  ل م وصبد )المبرح الممزصح

المبرح الص جخ ) العبؼ المبش(
 
[51]  . 

ح انوا   دةدح ميهب الفؾ  اللر  ةرلوي ثيلو ن  مل  ثنبةلب اليجبرلبد ) نجلبرل ( ، ممل   مل عبوػ المبشَّ

( ماالغنبي اةعبً . مرد   العم نخ Silica gelم ثنبةب ؽنواننخ مض  العظبم مالع نرب ع  )أمم فبد 

الزل رروي  جلبزح  ل  انفصلبل الملبرح الممزلصح   (Desorptionاالمزصاش ثبالثزصاش ) الزل رعبيط 

   العبؼ المبش ثزفب الد  دةدح رعور ل بوز الر  يبنذ  نه بج  االمزصاش ، مررا ةزب َّت اظزعبرح 
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االمزللصاش ؽبلللخ ر نبئنللخ ةللز  اظللزؾداصهب ثظللسم  ميبظللجخ ملل  رزعللخ البببللخ الزللل رؾللسزد ل يظللبم . 

ح )ؽسازح  ( الزل ةؾدس   نهب االمزلصاش ، ∆Gمظغػ مةروي ثبلعبرح مصبؽت لزغننس ثبلبببخ الؾسَّ

 مل ( ثعجت الغصةئبد الزل رعبنل م  االمزصاش ظو  رروي مننَّلدح ∆Sماةعبً ريببء ثبالنزسمثل )

االزرجبغ م  العبؼ الملبش ،  زفنلد مل  ؽسةزهلب ثبلمنبزنلخ مل  الؾبللخ العلبثنخ بجل  االمزلصاش ، مرلرا 

 -مثؾعت المعبرلخ الزبلنخ :.  [52]( ∆Hةؤر  لينصبي المؾزو  الؾساز  االنضبلجل )

S ∆T H - ∆G =∆ 

، إذي  م نخ االمزصاش ثب ضخ ل ؾسازح  نضبلجل ال   ؤيَّ الننمخ رروي ظبلجخ لالمغجنبً ل عالبخ ا 

(Exothermic Process خ ل ؾسازح ( ، ملر  اةعبً ريبك العدةد م  العم نبد رروي مبصَّ

(Endothermic Process)
 
. 

 

 [53]( انًصطهحاث األساسيت في عًهيت االيتساز 1-7شكم )

 Type of Adsorption          أَىاع االيتساز(9-1) 

رنعلنمهب ليلو ن  اظبظلنن  ،  عيلدمب  أيَّ  م نلبد االمزلصاش ممرل إلل  لدزاظبد ا أشبزد الرضنس م 

رنزللسة المللبرح الممزللصح ملل  العللبؼ المللبش ةؾللدس االمزللصاش ا زمللبراً   لل  غجنعللخ المللبرح مالعللبؼ 

المعزمدم مالؾسازح الزل ةؾدس  يدرب االمزصاش
 
:-    

 (Physical Adsorptionااليتساز انفيسيائي )(1-9-1) 

ةؾدس ررا اليو  م  االمزلصاش   ل  العلبوػ الم لجعخ ثبإللرزسمنلبد ) المبم لخ (  نرلوي الزآصلس  

مبد  ، الععنفخ   ثن  العبؼ المبش مالغصةئبد الممزصح ل مبرح    غسةق بو  أم أماصس  بندز بلص

  ل  العلبؼ الملبش , ( Multi-Layerمل  غجنلخ )أم ايضلس  (Mono Layerماؽدح ) رزروي غجنخ
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يونه بنس انزنبئل  م مذلك kJ/mol 40)   (( أب  م ΔHررا اليو  ذم مؾزو  ؽساز  )مةروي 

ؼ غجنبد االمزصاش الفنصةبئل:( 1-8)مال ر  الزبلل  .    -ةوّظم

 

 [54]االيتساز انفيسيائي  ( 1-8شكم )

 ( Chemical Adsorptionااليتساز انكيًيائي ) (2-9-1)

( ثعللجت أي العللبؼ ةمنلل  لزرللوة  Chemisorptionرللرا اليللو  ثللبالمزصاش الرنمنللبئل ) ةعللم  

اماصللس ينمنبئنللخ ، اةوننللخ ، رعللبرمنخ مريبظللننخ ملل  الللرزاد مالغصةئللبد ل مللبرح الزللل ةؾللدس   نهللب 

مةرلوي  ظبؼ الموار المبشح ) بنلس الم لجعخ الرزسمننلبً ( إذ ةؾدس ررا اليو     .  [55]االمزصاش 

صس ينمنبئل ثزروي غجنلخ ماؽلدح المبرح الممزصح رآصس ثن  العبؼ المبش معصةئبد االزرجبغ ام الزآ

 KJ/mol 80    العبؼ المبش ، مةرلوي ذا اليلو  ذم مؾزلو  ؽلساز  أ  ل  مل  م  الغصةئبد 

 الزبللمال ر  .  [56]( Selective)مرزمنص  م نبد االمزصاش  ل ررا اليو  ثؤنهب  م نبد انزنبئنخ 

 -:   الرنمنبئل لالمزصاشةجنَّ  البجنخ األؽبرةخ  (9-1)

 

 [57]االيتساز انكيًيائي  (1-9شكم )
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(  يبيٍَّ انفرق بيٍ االيتساز انكيًيائي وانفيسيائي1-1جذول )ان
 

 االيتساز انفيسيائي االيتساز انكيًيائي

خ النو  الساثبخ رروي ابو  غجنع

 مزمض خ ثؤماصس ينمنبئنخ

ظعنفخ  النو  الساثبخ ررويغجنعخ 

 مزمض خ ثؤماصس  بندز بلص

 ال ةؾزبط لبببخ ري نػ ةؾزبط لبببخ ري نػ

شسمغ معنيخ ةغت روا س  خنو ن م نخ 

 لؾدمصه

 م نخ بنس نو نخ ممر  ؽدمصه ثؤ  

 شسمغ

ذم مؾزو  ؽساز  أ    م  

80KJ/mol 

م   أب ذم مؾزو  ؽساز  

40KJ/mol 

 

 

 انتفاعم انفيسيائي وانكيًيائي عهى انسطح( حذوث 1-10شكم )

 -تأحير درجت انحرارة عهى َىعي االيتساز :(10-1) 

 Effect of Temperature on Types of Adsorption  

لدزعخ الؾسازح رمز يجنس  ل  م نبد االمزصاش ،  نمر  اي ةؾدس االمزصاش الفنصةبئل  ل رزعبد  

ظللو  رللدخ   للل مسؽ للخ انزنبلنللخ ثبظللزمساز الصةللبرح  للل  ؽسازةللخ ماغئللخ ملرلل  الغصةئللبد الممزللصح

رزعللخ الؾللسازح . الؾبلللخ االنزنبلنللخ رللد   ل صةللبرح ثللبمزصاش الغصةئللبد مرزعللخ الؾللسازح ممللب ةللؤر  

ل م  االمزصاش الفنصةبئل ل رنمنبئل . يبمزصاش الهندزمعن  ) ( Ni    ظبؼ الينر  )  (H-Hل زؾوَّ

 -( :1-11، يمب  ل ال ر  )
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ل االيتساز انفيسيائي انى كيًيائي بفعم انسيادة بذرجت انحرارة 1-11شكم )  [58]( تحىَّ

  Adsorption from Solutionااليتساز في انًحهىل (11-1) 

للخ عللداً ، ملرلل    لل  الللسب  ملل  رواعللد   م نللخ االمزللصاش ثللن  المللبررن  المللبشح مالممزللصح رعللد مهمَّ

رعسظلذ  رزاظبد  دةدح   نهب إالَّ اي  همهب مب ةصال ثعنػ ممؾدمر ، ملر  اب ت الدزاظبد الزلل

. إذ ةمز لف االمزلصاش  لل المؾ لول [59]  ثعبؼ الربزثوي الغنلس ببجلل  يبةخلالمزصاش يبنذ ذاد 

   بنس  م  االنوا  يبالمزصاش  ل الص ت يؤي رروي المبرح الممزصح رؾزو      مبررن  ام ايضس 

رلداخ   رلوية )مرةت ، مراة ( رزيب ط     الموب  ذم الفعبلنخ     ظلبؼ الملبش ، مرلرا ةمرل  أي

ً ملرةج اً م  نلو  آخلس يلؤي ةرلوي ممزلص ً أم ملرةج ب رلك أ  رغننلس ةلؤصس  لل  م نلخ االمزلصاش ، لل اً ملبش ب

 .  [60] ل مؾ ول 

ثنيمب رعم   م نخ انفصبل الغصةئلبد الممزلصح  ل  العلبؼ الملبش مزعو هلب ل بلوز بجل  االمزلصاش 

( مالر  ةؾدس ثدزعبد ؽسازةخ  بلنخ لرل ةز  يعلس االماصلس الساثبلخ Desorptionثبالثزصاش )

     .   [61] ثن  المبررن  الممزصح مالمبشح

 انعىايم وانًًيساث انتي تؤحر عهى عًهيت االيتساز(12-1) 

Factors and features that affect the adsorption process 

عصةئبد المبرح الممزلصح أم ثبلوظلػ م    العبؼ المبش  رزؤصس  م نخ االمزصاش ثعدح  وام  ، رؤصسم

 -: [62,63] العوام   المؾبغ ثهمب ، مم  رر م 
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  ممعور  غجنعخ المبرح الممزصح مض  : المصبئء الفنصةبئنخ مالرنمنبئنخ ، مالنبجنخ مالؾغ ،

 . ظخ  ل رسينت المبرح ، مالرنمنبء الفسابنخ المغبمن  المعو  

  غجنعخ العبؼ المبش مض  ) أثعبر المعبمبد مالبجنعخ الرنمنبئنخ مالمعبؽخ العبؾنخ ل عبؼ

                                                                                                                                                                          األزممبرنخ مالرز خ مرعدُّر الؾ نبد 

  الزسينص االثزدائل ل مبرح الممزصح 

 رؤصنس شم  االرصاي 

  رؤصنس الدالخ الؾبمعنخ 

  رؤصنس ال دَّح األةوننخ 

  مض  : الزداخ  ثن  المرةت مالعبؼ أم الزداخ  ثن  المراة مالمرةت . رؤصنس المرةت 

 Adsorption Isotherms            االيتساز  يسوحيرياث آ(13-1)

المللبش( )مالعللبؼ  ) الممزللصح (المزللصاش   لل  الزللداخ  ثللن   المللبرح صنللسم اةصم  خللالل آنؾصلل  ملل

, ماةعبً له رمز يجنس  ل رزاظخ منربننرنخ االمزصاش ممعس خ  در إل ببء  رسح    ظعخ االمزصاش 

 نلد  .  [64]  البجنبد الزل ممر  اي رزسيت     العبؼ المبش  ل ؽبل يبي غجنخ ماؽلدح أم أيضلس

ةصمصنسمللبد االمزلللصاش مظللغَّ    نهلللب زمللوش معنيلللخ ثوظلل  رصللينف مؾلللدر    (Giles) بللبم

(C,H,L,S)  غجنلبً لزعلمنبرهب   ل  الزلوالل(Sigmoide, Langmuir, Affinite, Haute, 

Constant )[65]( 1-12ب ةوظَّؼ ال ر  )ممي  . 

 

 [66](Gilesآيسوحيرياث االيتساز طبقاً تصُيف ) (1-12شكم )
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س ص  ةمن  نؾو الصعور م نساً ال  معور امزصاش شدةد ةعبنل  ةصمصنسمررا ا : ( S) انُىع  -4 ةزنعّم

      العبؼ المبش .  رزوعه ث ر  مبئ  ام  مور   ماي عصةئبد المبرح الممزصح  ميه المرةت ،

 بلو  الزغلبذة ثلن  عصةئلبد الملبرح الممزلصح لل رلرا اليلو  مل  االمزلصاش ررلوي  ( :L) انُوىع  -4

     ظعنفخ ,  نمب ةروي الزوعنه ل غصةئبد الممزصح ث ر  أ نل     العبؼ .

ةوعد ررا اليو   ل امزصاش المؾبلن  الممففخ عداً ، ماةعبً  ل الغصةئبد الرجنسح  :( H)انُىع   -7

 يبلجولنمساد . 

( ثلن  Partition Constantة نس ال  معور ؽلبعص )ررا اليو  م  االةصمصنسم  ( :C) انُىع -0

 .العبؼ مالمؾ ول المبش مثن  المبرح الممزصح ، ماةعبً بد ةؤر  ال  اؽداس امزصاش ينمنبئل 

 Langmuir Isoth                              آيسوحيرو الَكًاير(1-13-1)  

ثؤيَّ الغصةئبد ةز  امزصاشرب ثعدر صبثذ مل  موابل  االمزلصاش   ل  ظلبؼ  ةوظَّؼ اةصمصنسم النرمبةس

المبرح المبشح ، ثؾنش رروي رر  المواب  مزرب ئخ ثبلبببخ ، مةمر  اي ة غ  ي  موب  عصةئخ ممزصح 

ماؽللدح ، مال رزللداخ  رللر  الغصةئللبد   لل  العللبؼ ال ملل  ثععللهب مال ملل  الغصةئللبد الموعللورح 

م  الغصةئبد الممزصح     العلبؼ (Mono Layer)ر َرن  غجنخ ماؽدح ثبلمؾبلن  ، مذلك ثعجت 

 -: ةصمصنسمللللللللللبد النرمللللللللللبةس آس  لللللللللل  . مالمعللللللللللبرالد الزبلنللللللللللخ رعجّملللللللللل [67] المللللللللللبش 

   
          

          
                   (   ) 

يد االرصاي مظعخ االمزصاش النصو        ظعخ االمزصاش qe ,qmالزسينص المزجنل ، Ce مرمضّم  

 -: ا رنخ معبرلخ ل م قصبثذ النرمبةس . مال ر  المبل لمعبرلخ النرمبةس  KLالزوالل ، 

  
   
 

 

     
 
 

  
                    (   ) 
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 [68]( ايسوحيرو الَكًاير ناليتساز a( )1-13شكم )

(bانصىرة انخطيت اليسوحيرو الَكًاير )  

 ((Freundlich Isotherm     آيسوحيرو فريُذنش ( (2-13-1

خ ماليبعؾخ  ل ؽلبل امزلصاش المؾ لول . مةجلنَّ  رلرا  رعزجس معبرلخ  سةيدلش م  االةصمصنسمبد المهمَّ

( مرزمنلص موابل   Heterogeneousاالةصمصنسم اي االمزصاش ةؾدس     العبؼ بنس المزغلبنط )

زلصح ، م م نلخ االمزلصاش ررلوي ذم غجنلبد مزعلدرح ثعلجت رجلبة  ل ملبرح الممألفلخ  االمزصاش ثبمزاليهلب

  -:[[69 معزو  البببخ لمواب  االمزصاش ، مالمعبرالد السةبظنخ الزبلنخ رّجنَّ  آةصمصنسم  سةيدلش

        

 
                      (   ) 

المبش مرزعخ الؾسازح مالعبؼ  الممزصحصواثذ  سةيدلش إذ رعزمد     غجنعخ المبرح  KF , nمرمضَّ  

 -ةصمصنسم  سمندلش يب رل :. مةمضَّ  الزعجنس المبل  

            
 

 
                    (   ) 
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 [70]  ( صىرة خطيت اليسوحيرو فريُذنش ناليتساز1-14شكم )

 Temkin Isotherm               آيسوحيرو تًكٍ(3-13-1) 

 رللؤصنس  (Tempkin and Pyzhev للل رللرا اليللو  ملل  ا ةصمصنللسم رزض يلل  ملل  العبلمللبي )

الزداخالد الغنس مجبشسح ثن  المبرح الممزصح مالعبؼ الملبش ) إلةصمصنسملبد االمزلصاش( ، مثنيلب ثلؤيَّ 

مل   الزيببء ثبلؾسازح ةروي خبل ملنط لوببزرنمل ، مذلك ثعجت الزداخالد ل غصةئلبد الممزلصح

 Bindingالعبؼ المبش ، مةرلوي االمزلصاش  ل  غسةلق الزوشةل  المزعلبم  ل بببلبد الزآصلسةخ )

energies ثبلصعور لجعط البببلبد ذاد الزآصلس العلبلل ، مثبإلمرلبي الزعجنلس  ل  رلر  العالبلخ )

السةبظنخ يبلزبلل
 
 [71]:- 

      (     )                     (   ) 

ب الزمضن       -المعبرلخ ثبلزعجنس المبل  نروي يبلزبلل :أمَّ

                       …………………………..…… (1-6) 

  -: ا رنخصبثذ رمر  مالر  ةمر  اةغبر  ثبلمعبرلخ   Bصبثذ الزواشي ل زآصس ،   KTمرمضّم  

    
  

 
 …………………………………………………..(1-7)  

b ( ؽسازح االمزصاش  :J/mol ) 

R   ( 8.314: صبثذ الغبشاد J/K .mol) 

T ( رزعخ الؾسازح المب نخ :K) 



 انًقذيت      انفصم األول                                                                       

 

21 
 

 

 Kinetic Models of Adsorptionانًُارد انحركيت نعًهيت االيتساز (14-1) 

Process 

  Pseudo First Order Model    انكاربت ًَىرد انًرتبت االونى(1-14-1) 

 -: ا رلةمرييب الزعجنس ثمعبرلخ ل مسرجخ االمل  ثبل ر  

   
  

   (    )                      (   ) 

 

يمنخ المبرح المززصح  يد الزواشي  ( qe )م،   t( يمنخ المبرح الممزصح  يد الصم qtرمض  )ؽنش 

(mg/g ،  )k1 ( ةمض  صبثذ ظس خ الزفب   ل مسرجخ االمل  الربذثخmin
-1

) 

 -رروي المعبرلخ يبلزبلل : qt =t ,qt =0 , t=t , t=0مم  ربجنق ال سمغ الؾدمرةخ 

   (     )        
   

        
             (   ) 

نؾص      المػ المعزنن  الر  ةمض  ؽسينخ المسرجخ االمل  t   منبث  log(qe-qt)م يدمب نسظ  

 .  [72] م  خالل معبرلخ المن    k1الربذثخ ، مةمر  ؽعبة صبثذ العس خ 

 Pseudo Second Order Model   ًَىرد انًرتبت انخاَيت انكاربت (2-14-1)

 -روصف معبرلخ المسرجخ الضبننخ لعم نخ االمزصاش ثبل ر  الزبلل : 

   
  

   (     )
                   (    ) 

(  يد رربم  المعبرلخ g.mg-1. Min-1صبثذ ظس خ الزفب   ل مسرجخ الضبننخ )  k2ؽنش رمض  

 المريوزح ظبثنبً 

qt=t , qt=0 , t=t ,t=0 : زصجؼ المعبرلخ ثبل ر  الزبلل - 

 

      
   

 

  
                          (    ) 

 -: ا رنخ( نؾص      المعبرلخ 1-11م يدمب نسرت المعبرلخ )
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       (

 

  
)                        (1-12) 

ب ظس خ االمزصاش االثزدائنخ )  -: ا رنخ(  زؾعت م  المعبرلخ hأمَّ

          
                            (    ) 

  (mg/g .minرنبض ثوؽدح )

ض المعبرلخ )   -: ا رنخ( ظيؾص      المعبرلخ 1-12( ثمعبرلخ )1-13م يدمب نعوَّ

 

   
 
 

 
 (

 

  
)                      (    ) 

 .  [73] ( م  خالل خػ الزنبغ  مالمن  k2,qe,hنؾص      الدمال ) tمنبث   t/qtم يد زظ  

 انذوال انخريىديُاييكيت ناليتساز(15-1)  

  Thermodynamic Functions of Adsorption Process 

مهمخ م  ؽنش انهب رعبنيب مع ومبد ؽول بوح الساثبخ أم  رعزجس رزاظخ الدمال الضسمورةيبمنرخ

ا صسح مر نبئنخ الزفب   مالع وائنخ . مةمر  مصفهب زةبظنبً    غسةق معبرلخ عجط ميمب 

  -: [74]  خالزبلن ثبلمعبرلخموظَّؼ 

                         (    ) 

 -ؽنش رمض  :

ΔS  ( الزغننس  ل الع وائنخ ل يظبم =) األنزسمثل 

ΔG  ح  = الزغننس  ل البببخ الؾسَّ

ΔH ) الزغننس  ل االنضبلجل ل يظبم )ؽسازح االمزصاش = 

T  رزعخ الؾسازح المب نخ = 

( ثبخزال  رزعبد الؾسازح  يدمب Ce1 ,Ce2( أم الزسينص )P1,P2رعزمدم بنمزن  ل عغػ )

أزةيوض  –ن  ثمعبرلخ  بنذ ,  يد رعوةط رر  النندزض اةصمصنسمبد االمزصاش م يد االرصاي 

(Arhenius equation- Vant'Hoff   لزصجؼ المعبرلخ يبل ر )ا رل :-  

  
   
    

 
  (       )

      
               (    )  
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 -ؽنش رمض  :

R 8.314  (: صبثذ الغبشاد العبم J/K .mol ( 

 ( ممز فزن T1, T2) (  يد رزعزن  ؽسازةزن Xmمةمر  الؾصول     أبص  يمنخ ممزصح )

 -: [75] ( مثبلزبلل ةمر  يزبثخ معبرلخ  بنذ رو  يبلزبللCeمثضجود الزسينص  يد االرصاي ) 

     
   

   
                    (    ) 

( -ΔH/R( ظيؾص      خػ معزنن  له بنمخ من  رعبم  )T/1( منبث  )In Xmم يدمب نسظ  )

ح  نمر  ؽعبثهب  مالزل    غسةنهب ظيؾص      بنمخ الزغننس ثبالنضبلجل  ، ثنيمب غببخ عجط الؾسَّ

  -م  المعبرلخ الزبلنخ :

                             (    )  

رح م  المعبرلخ الزبلنخ  Keqؽنش رمضَّ   صبثذ الزواشي مالر  ةمم  ؽعبثه   يد رزعبد ؽسازح مؾدّم

:-  

    
     ( )

     ( )
                  (    ) 

 -حيج تًخ ِّم :

Ce الزسينص ل مبرح المم :( زصح  يد االرصايmg/L) 

Qe : ( يمنخ المبرح الممزصحmg/g) 

V :( ؽغ  المؾ ولL) 

M  :( مشي العبؼ المبشg) 

  -: ا رنخمةمر  ؽعبة الزغننس االنزسمثل    غسةق معبرلخ عجط 

                             (    ) 

  -: ا رنخ نز  ؽعبثهب م  المعبرلخ  ΔHم  ΔS ثنيمب بن 

      
   

   
                    (    ) 

ض المعبرلخ )  ( ظيؾص     1-21( ثبلمعبرلخ )1-15م يدمب نعوَّ
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                  (    ) 

       
  

   
 
  

  
                  (    )  

       ظيؾص      خػ معزنن  المن  له ةعبم  T/1)  (منبث  من وة ) In Keq  (م يدمب نسظ 

(-ΔH/R)  مرنبغعه  ةمضّم (ΔS/R)  ح م  معبرلخ عجط سَّ [76,77] ثعدرب ةز  ؽعبة البببخ الؾ 
 
. 

 انسطح انًاز  (16-1) 

  Active Charbon   انكربىٌ انًُشظ( 1-16-1) 

أم  اظلزيبراً لمعظل  االععلبم الم لجنخ ، أم  علالرهب ألنلب  يسثوننلخمل   ملبرح صليب نخ ةعسَّ  ثؤنَّله  

الفؾلل  الؾغللس  ، ؽنللش ةللز  معبلغزهللب ثبسةنللخ ينمنبئنللخ أم ؽسازةللخ . مةللز  رؾدةللد العللبؼ اليللو ل 

خ االلنب  مغس  مالمصبئء الفنصةبئنخ مالرنمنبئنخ مأثعبر معبمبرهب    غسةق معس خ غجنعخ مثين

 . [78]  ري نبهب

 

 ( انكربىٌ انًُشظ1-15شكم )

ي للػ  ملل  معظلل  المللوار اليجبرنللخ مالؾنواننللخ الزللل ررللوي بينللخ ثللبلرسثوي ةللز  رؾعللنس الرسثللوي الم 

 ممعبري الرسثوي مبنسرب م  الموار . ين وز عوش الهيد ، مالم ت ، 

س ثمساؽ   ي ػ ةم   -صالس :مثصوزح  بمخ  ؤي رؾعنس الرسثوي الم 

 ( َوووسع انًووواءDeshydratation)   مذللللك الننلللبة زغوثلللخ الملللبرح الرسثوننلللخ ، مرلللر

 . oم (170-100معبلغخ ثعنبخ ةز  م  خاللهب رعمن  المبرح ثدزعخ ؽسازةخ )
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 ( انتفحيىCarbonization)  ؽنلش رلز   م نلخ الزفؾلن  الؾلساز  رؾلذ ظلسم  خبصلخ

( مذلللك ألعلل  أي O , H، ثللدمي معللور لللرزاد ) oم( 1000-400مثؾللسازح رزللسامػ )

مرجن  ذزاد الرسثوي مزغمعخ ث ر  أمزا   بسةخ لهب نؾص      مبرح يسثوننخ بوةخ . 

ثينخ معلزوةخ مبنلس ميزظملخ ال لر  ، رؾزلو   لل راخ هلب   ل   غلواد رالللخ   ل  ن لوء 

 المعبمبد االمل  ل مبرح الرسثوننخ . 

 ( انتُشيظActivation)   ثبإلظب خ لزؤصنس  ميه  شةبرح مروظن  ؽغ  المعبمبدمالغسض ،

غجنعللخ المللبرح االملنللخ الزللل رعللزمدم اصيللبء الزفؾللن    لل  ث ينللخ مظللعخ المعللبمبد . مروعللد 

( مالزي لللنػ Activation Physicalالزي لللنػ الفنصةلللبئل ) غسةنزلللبي ل زي لللنػ رملللب :

 . (Activation Chemicalالرنمنبئل )

ُشظتطبيقاث (2-16-1)   ً  انكربىٌ ان

Carbon Active     Applications of 

مللبرح ذاد نللو   سةللد مذلللك ثعللجت رمنُّصرللب ثعللبؼ نللو ل مالج ينللخ  ةع للد الرسثللوي المي للػ 

 . المعبمنخ الزل رمز رهب مخصبئصهب االمزصاشةخ ثبإلظب خ لدزعخ الزفب   العبؾل العبلل

ي ػ رل : خ ل رسثوي الم  همَّ  -مم  الزبجننبد الم 

  ةعلللزمدم  لللل اإلشاللللخ ل سائؾلللخ مال لللوي مالبعللل  مال لللوائت الععلللوةخ بنلللس

 المنب  الصيب نخ الميصلنخ  المبء المعبلظ ماليبرظ    معبلغخ المسبوة ثهب م 

  ةعزمدم  ل ريننخ الهواء. 

 رةجبد  . اظزعبرح الم 

 . يرلك ةعزمدم ثصوزح  عَّبلخ ألبساض العصل 

   ننب م  ؽبمط الم نك . مواألةعزمدم الرسثوي المي ػ ةعزمدم لؾر 

  ةعزمدم ث ر  يجنس  ل امزصاش انجعلبس الصئجلق مل  ) مؾبلبد البببلخ العبم لخ

 ثبلفؾ  ( ممؾسمببد اليفبةبد البجنخ . 

   ةعللزمدم يللرلك ثئشالللخ المللوار الععللوةخ المزبللبةسح ، ثبإلظللب خ إل للبرح رؤرنلل

 .    [78] المواب  الم وصخ 

 Literature Surveyاألدبياث يراجعت ( 17-1)

( ثزؾعنس م زنبد معزؾدصخ م  مسيجبد ا شم مرانن  2020)  ببمذ الجبؽضخ رانب أيسم مشسيبئهب

ط( الزل رمز ك ؽ نخ نفضبلن  ، م س ذ المصبئء الرنمنبئنخ مالفنصةبئنخ لهر  المسيجلبد الزلل -أ 4)
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  FT-IR   ،1H-NMR،13C-NMRرل َّ رؾعلنسرب مذللك  ل  غسةلق ننبغهلب االنصلهبزةخ ، 

 م  الي بغ الؾنو      مسيجبد  يرلكثبإلظب خ ل زنينبد البنفنخ المزجننخ لزؾ ن  العيبصس . مر َّ 

 ,Staphylococcus aureusالمعلزؾدصخ مذللك ظلد ثعلط األنلوا  الجرزنسةلخ ) زمرانلن  ا شم

Escherichia coli)    ي ر للك ، مرجنَّيللذ اليزللبئظ ا (رماء مسععللل)ممنبزنزهللب ثبألمويعنعللن ن

لذ نلد ظلد انلوا  الجرزسةلب المعلججخ لحالمسيجبد لهلب ن لبغ ؽنلو  مزوظلػ الل  ع ملساض . يملب رمَّ

Ni,الدزاظخ االنزنبئنخ لمسيجبد االشم زمرانن  المعزؾدصخ م  الف صاد الضبننلخ )
+2

, Zn
+2

, Cu
+2

, 

Co
+2 

Fe
+3

 . [79]ئنخ فنخ لحشعخ  و  الجيفعغنخ مالعوثبظزمدام الزنينبد الزؾ ن نخ البن  (

-mercapto-1H-1,2,4-5)-1االشم ] ثزؾعلللنس صلللجغخ (2018) بلللبم الغملللس   معمب زللله

teriazole-3-naphthalene-2-ol) مل  المعنلداد الضيبئنلخ ]UO2(II), Cu(II), Mn(II), 

Ni(II),Co(II)  ثؤغنب  االشعخ رؾذ الؾمساء مالسنن  اليلوم  المغيبغنعلل مالزل ر َّ ر منصهب

مالزؾ ن  العيصس  مالر  اصجزذ نزبئغهب ثؤي المعنداد المعزمدمخ ذاد شلر  زثلب ل العلبوػ ملب 

 دا معند اميعند النوزاننوم مالر  اظزيزظ اي شر ه صمبنل العبوػ , مبد اظهَس الربشف ممعندارله 

µg.ml 24.5-4058يبنذ رزسامػ ثلن  ) IC50مايَّ  HEPG2 cell line عبلنخ ظد العسغبي 
-

1
 , Staphylococcus aureus) ل جرزسةللب   مبللد يبنللذ اليزللبئظ ل فعبلنللخ الجنولوعنللخ عنللدح  ( ،

Escherichia coli)  مالفبلس (Aspergillums Flavs, Candida albicans)  مةزلسامػ

 . [80] (mm/mg 16-0)ببس الزضجنػ 

للس الجبؽضللبي  مزسايللت نللوم  ملل  الفؾلل  المي للػ )الرللبزثوي المي للػ (  ((Philiswa Jamesؽعَّ

اظللللزمدم ظللللبؼ مللللبش  إذ( ZnO@CNFالممغلللليػ المغ َّللللف ثبظللللزمدام أميعللللند المبزصللللن  )

لحمويعن ن  م  المؾبلن  المبئنخ ، مشمَّء المسيت ثبلعدةلد مل  الزنينلبد يننلبض االشلعخ العلنينخ 

(XRD( م )SEMمر َّ رزاظخ االشربل )  الؾسينخ له ، ماظزيزظ أنه ظلم  معبرللخ المسرجلخ الضبننلخ

R) الربذثللخ ذم معبملل  ازرجللبغ  للبل
2
، ماظللزيزظ  لل  غسةللق الدزاظللخ أيَّ اةصمصنللسم ( 0,9988=

الملبش االمزصاش ةعلنس ظلم  نملوذط النرملبةس ، مرلرا ة ضجلذ اي انز لبز االمويعلن ن    ل  ظلبؾه 

مر َّ ذلك    غسةق صهس الع فبمنضويعبشمل م  الداةمندمي ثدزعخ .ةروي مزغبنط مثبجنخ ماؽدح 

C 140ؽسازةخ )
o

( ؽنش ؽعَّس معند الروث ذ م  خالل رفب ل  الربشلف min 30ممدح شمينخ )( 

Coملل  اةللوي الروث للذ الضيللبئل )
+2

( مثبسةنللخ الزصللعند االظللزسعب ل ثبظللزمدام مللرةت االةضللبنول 

م  خالل البسائق البنفنخ الزلل اظلزيزظ مل  خاللهلب اي  يوظػ ل زفب   ، مشمَّء الربشف ممعند 

( ثبظللزمدام M:Lل ف للص ) الربشللفاةغللبر نعللت  يللرلكال للر  الهيدظللل للله زثللب ل العللبوػ ، مرلل َّ 

شاللخ الم لوس رل َّ رزاظلخ الظلسم  الفعل   إل يلرلك( . 1:1غسةنخ اليعت المولنلخ ميبنلذ اليعلجخ )
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الجيزونبةلذ ميلرلك رزاظلخ مزغنسارهلب الملؤصسح  لل )معند الروث ذ(    غسةق االمزصاش     ظبؼ 

ممشي المبرح مظسم  رزعخ الؾلسازح ماظلزيزظ اي اللصم   pH م  االمزصاش يصم  االرصاش مبن  

( عنيلص ، يملب رل َّ L1ب رمعل  لزصلينف )( ثنيملب اةصمصنسملبد االمزلصاش  ؤنهلmin 60اللالشم رلو )

 . [ 81] رفعنس اليزبئظ  الضسمورةيبمنرنخ م  (ΔG, ΔH, ΔS)ؽعبة بن  الدمال

بلبموا ثبظلزمدام ظلبؼ ملبش رلو غلن  الرلبملن  المزلصاش رماء  ( معمب زله JianXUالجبؽلش )بلبم 

رؤصنس ي  م  شمل  االرلصاي مال لدَّح م  مؾبلنه المبئنخ ، م  رزاظخ  (Sulfadiazine)الع فبراشة  

C 35 ,25 ,15األةوننلخ مالدالَّلخ الؾبمعلنخ مل  رزعلبد الؾلسازح الممز فلخ )
o

  ل  االمزلصاش ،  (

مال لدَّح األةوننلخ ، مل  شةلبرح   (pHماظزيزظ ثؤيَّ ظعخ االمزصاش ر صةلد مل  ننلء الداللخ الؾبمعلنخ )

رزعخ الؾسازح مثرلك رصرار الرمنخ الممزصح ، يمب أيَّ الؾسينخ لالمزصاش رزج  المسرجخ الضبننلخ الربذثلخ 

 سنللدلنش ، ملل  رزاظللخ الللدمال الضسموراةيمنرنللخ ، ماظللزيزظ روا للق اةصمصنللسم  االمزللصاش ملل  معبرلللخ 

ح ، ممعللد  لل  غسةنهللب ثللؤيَّ  م نللخ  للسَّ الزغننلس ثبالنضللبلجل مالزغننللس ثللبالنزسمثل مالزغننللس ثبلبببللخ الؾ 

 .  [34]االمزصاش ل ع فبرةبشة  ر نبئنخ ممبصخ ل ؾسازح 

، مذلك لمعس خ  عبلنخ ررا العبؼ      ظبؼ غن  الجويعبةذ MGامزصاش صجغخ  رزظذ )ظه (

مرزاظخ امربننخ اظلزمدامه لعلالط ؽلبالد الز لوس ثهلر  الصلجغخ . مثنَّيلذ الدزاظلخ ربلبثق المورةل  

ملل  مؾ ولهللب الملبئل   لل  ظللبؼ غللن   MGالؾسيلل ل مسرجللخ )الضبننللخ(  لل  م نللخ امزللصاش صلجغخ 

 .Giles[37]ت رصينف ؽع Sالجويعبةذ ، مارجعذ  م نخ االمزصاش نموذط  سندلش ، منو  

ثدزاظللخ رغسةجنللخ معللزمدمبً معللؾو  الصللموز الع نعللنخ  (A.M.A.AL-Mashhadaniبللبم )

م  مؾ ولهب الملبئل  العسابنخ .رد ذ الدزاظخ ال  اشالخ الفنيول مالفنيول أؽبر  الر وز مالرسةعول

ثواظبخ غسةنخ الوعجخ الواؽدح . لدزاظخ ظعخ االمزصاش ل مبرح الملبشح  يلد صجلود رزعلخ الؾلسازح . 

يمب  م      رؾ ن  اةصمصنسمبد االمزصاش  يد ظسم  االرصاي م ق نمبذط  سةيدلش مالنرمبةس . 

الرسةعول مالفنيلول  نزجعلبي مأظهسد اليزبئظ أي الفنيول اؽبر  الر وز ةزج  نموذط  سةيدلش . امب 

 . ]30[ نموذط النرمبةس 

( ملل  CRم ) (RB( معمب زلله رغللبزة ثهللد  إشالللخ صللجغبد )M.llayarajaرزض يلل  ملل  )

مؾبلن هللب المبئنللخ ثواظللبخ مللوار مبصللخ ل يفبةللبد الؾنوةللخ ميمفظللخ الزر فللخ مضلل  الرسثللوي المي للػ 

(MAC ، (  ل ظ  ظسم  رغسةجنخ ممز فخ ، رمذ رزاظخ رؤصنس ) رسينص الصجغخ ، شمل  الزملبض

رزعللخ الؾللسازح ، مالغس للخ الممزصللخ (   لل  إشالللخ الصللجغخ ، مأمظللؾذ اليزللبئظ اللل  اي امزللصاش 
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صجغخ ر خ رر  الممزصاد ارج  ث ر  عندز نموذط ؽسينلخ مل  الدزعلخ الضبننلخ ، مأشلبزد الدزاظلخ 

 .]38[ سازةخ ال  اي  م نخ االمزصاش يبنذ ر نبئنخ مثب ضخ ل ؾسازح الدةيبمنرنخ الؾ
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 Aims of the research                                   أهذاف انبحج

 -لهرا الجؾش الرضنس م  االردا  ميهب :

ؾعنس الربشف المزغبنط الؾ نخ ثمصط ؽمط اليزسمش م  ؽمط ثبزا امنيو ثيصمك ر -4

-4) شمألنزبط م ؼ الدةبشمننوم الر  ثدمز  ةزفب   م  الجبةسميلبلول لنيلزظ يبشلف ا 

BPAP)4 صةوم ، العللللن ،ضيبئنللللخ الزرللللب ؤ )السصللللبة ال ؾعللللنس معندارلللله، ملللل  ر

 . ( ، الربرةوم العزسمنزنوم

الزلل رل َّ رؾعلنسرب مل  معنلدارهب الف صةلخ مذللك  ل   لصلجغخ االشم البنفللالز منء  -4

غسةللق رزاظللخ أغنب هللب )االشللعخ  للو  الجيفعللغنخ ، ماالشللعخ رؾللذ الؾمللساء ، مغنللف 

 السنن  اليوم  المغيبغنعل ، مغنف الرز خ ، ماالشعخ العنينخ ( .

 ثبإلمرللبي يممعس للخ إذا يللب، عل ل ربشللف ممعندارلله المؾعللسح لللووصنس الجنجنللبي الزللؤر -7

ملل  خللالل رضجنبهللب ليمللو انللوا  ، البجللل الممز فللخ يبلمغللبل  داظللزمدامهب  للل المغللبال

 .م  الجرزسةب الموعجخ مالعبلجخ منو  م  الفبسةبد   ثبظزمدام نو نثرزنسةخ ممز فخ ،

مرزاظخ الزسينت الج وز     مشر  الدببئق اليبنوةخ ل ربشفرزاظخ رنئخ العبؼ مؽغ  -0

 ثبظزمدام غنف االشعخ العنينخ . مالزسينت بنس الج وز  مخصبئصهمب الزسينجنخ 

  الربشللف ممعنللدماظللزمدامه يعللبؼ مللبش إلشالللخ  الرسثللوي المي للػ رزاظللخ  عبلنللخ -8

 دم يم وس .عزممال السصبة الضيبئل

خ مرزعلخ الؾلسازح رزاظخ الظسم  الفع   الممز فخ )ال دح االةوننخ مالدالخ الؾبمعن -6

مللل  ؽعلللبة اللللدمال    السصلللبة الضلللبنل  للل   م نلللخ امزلللصاش الربشلللف ممعنلللد( 

 الضسمورةيبمنرنخ .

  لل  ظللبؼ الرسثللوي    السصللبة الضيللبئلخ ؽسينللخ االمزللصاش ل ربشللف ممعنللدمعس لل  -3

 .المي ػ 
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  انعًهً : ءانجض

                            Used chemicals                                          انًسخعًهتانكًٍٍبئٍت انًىاد (1-2) 

كًب  يخزهفخششكبد  يٍ عبنٛخثُقبٔح ( 2-1انًٕضؾخ ثبنغذٔل أدَبِ )يٕاد كًٛٛبئٛخ  عًبلرى اعز

م  ٔٔصَٓب انغضٚئٙ .رشكٛجٓب انكًٛٛبئٙ  عغ ِّ

 وحشكٍبهب انكًٍٍبئً ووصَهب انجضٌئً  ( : انًىاد انًسخعًهت2-1جذول )

Purity Company M. Wt Chemical 

Formula 

Name No 

99% INDIA 137.14 g/mol
-1 C7H7NO2 p-ameno benzoic 

Acid 

1 

99.9% MERCK 68.99 g/mol
-1

 NaNO2 Sodium nitrate 2 

99% Fluka 39.99 g/mol
-1

 NaOH Sodium 

hydroxide 

3 

99.0% MERCK 126.11 g/mol 
-1

 C6H6O3 Pyrogallol 4 

  357.24 g/mol
-1

 C10H10N4O2S Sulfadiazine 5 

99% B.D.H 287.10 g/mol
-1

 PbCl2 Lead(II) chloride 6 

99% B.D.H 183.31 g/mol
-1

 CdCl2 Cadmium(II) 

chloride 

7 

99% B.D.H 158.53 g/mol
-1

   SrCl2      Strontium(II) 

chloride 

8 

99% B.D.H 110.98 g/mol
-1

 CsCl2 Cesium(II) 

chloride  

9 

100% J.T.BAKE

R 

46.06 g/mol
-1

 C2H5OH Ethanol  10 

99% B.D.H 58.07 g/mol 
-1

 C3H6O Acetone 11 

99.9% MERCK 100 g/mol 
-1

 C3H7NO Dimethyl form 

amide 

12 
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99.9% Scharlau 32.04 g/mol
-1

 CH3OH Methanol 13 

99% B.D.H 92.14 g/mol
-1

 C7H8 Toluene 14 

98% B.D.H 36.46 g/mol
-1

 HCl Hydrochloric acid 15 

- - 60.05 g/mol
-1

 CH₃COOH Acetic acid 16 

99% FLUKA 77.08 g/mol
-1

 C₂H₇NO₂ Ammonium 

Acetate 

17 

99.0% - 62.07 g/mol
-1

 C2H6O2 Ethylene glycol 18 

99% BOH 12.011 Carbon Activated 

charcoal 

 19 

98% B.D.H 78.13 C2H6SO Dimethyl 

Sulfoxide 

20 

 

 Instrumentsاألجهضة انًسخخذيت                                             (2-2)

 ٔيعقذارّ نهكبشفعزخذيذ االعٓضح نهقٛبعبد انزؾهٛهٛخ ٔانطٛفٛخ ٔانؾشاسٚخ ٔ انفعبنٛخ انجٕٛنٕعٛخ ا

 -: ( 2-2كًب يٕضؼ فٙ انغذٔل أدَبِ ) انًؾضشح

 ( : األعٓضح انًغزخذيخ2-2عذٔل )

يىقع عًم انخقٍُبث 

انًسخخذيت فً 

 انبذث 

Source& 

Country 

Model Instrument No 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت 

Denova 

,Germany 

L420 B ًانًٍضاٌ انكهشببئ 

Electrical Balance 

1 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت

Jlabtech 

,Korea 

LMS  انًسخٍ انكهشببئً رو انًذشك

 انًغُبطٍسً

Hot Plate with Magnetic 

Stirrer 

2 

 3فىق  -االشعت انًشئٍت يطٍبفٍت جهبص Shimadzu Uv-1880كهٍت انعهىو/ جبيعت 
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   ثُبئً االشعت انبُفسجٍت Jaban, انقبدسٍت

Uv- Visible 

Spectrophotometer 

Double Beam 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت

Shanghai 

Mapada, 

China 

Uv-1100 

Uv-Vis 

فىق  -انًشئٍت  االشعت يطٍبفٍتجهبص 

  انبُفسجٍت أدبدي األشعت

Uv- Visible 

Spectrophotometer Single 

Beam 

4 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت

Labtech 

Kotea 

LDO060S  ًانفشٌ انكهشببئOven 5 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت

England Gallen 

Kaammp 

 Incubator 6انذبضُت 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت

Hettich 

Triup, 

Germany 

EBA 20  جهبص انطشد انًشكضيCentrifuge 

 

7 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت

HACH, 

China 

Digital pH 

meter 

11863 

 pH 8 جهبص قٍبط انذانت انذبيضٍت 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت

Cyan-

Belgium 

CL002  ًجهبص انشج انكهشببئShaker 

Incubator 

9 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت

Julabo/USA SW23  ًجهبص انذًبو انًبئ 

Shaker  

10 

كهٍت انعهىو/ جبيعت 

 انقبدسٍت

Hwashin 405 power  جهبص األيىاج فىق انظىحٍت

Ultrasonic 

11 

يشكض انُبَى 

حكُهىجً / انجبيعت 

 انخكُهىجٍت 

Shimadzu -  

Japan 

XRD- 6000 

 

جهبص دٍىد االشعت انسٍٍُت 

Diffraction Ray-X 

12 
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يشكض انُبَى 

/ انجبيعت حكُهىجً 

 انخكُهىجٍت

Bruker 

German  

TENSOR - 

27  

 جهبص يطٍبفٍت االشعت حذج انذًشاء

Infrared Spectra 

Spectrophotometer 

13 

 

 

 

جبيعت طهشاٌ /كهٍت 

 انعهىو

Bruker, USA 500 -Ultra 

shield 300 

MHZ 

جهبص يطٍبفٍت بشوحىٌ انشٍٍَ 

 انُىوي انًغُبطٍسً

1H-NMR 

Spectrophotometer 

14 

جبيعت طهشاٌ /كهٍت 

 انعهىو

Agilent 

Technologies, 

USA 

5973 C يطٍبفٍت انكخهت 

Mass Spectrophotometer 

15 

 

  (Benzophenol  Azo pyrogallol-4)4               انكبشفحذضٍش  ((3-2

ثزشكٛعض HCl يعٍ  5ml يع   p-ameno benzoic Acid (g 1.37)رٕضع  كًٛعخ يعٍ يعبدح 

(1x10
-2

ٔرًضط يع  ثعضعٓب  ((ml 40ي  يبء يقطش  NaNO2يٍ يبدح  ((g 0.69 ٔ يٕالس٘( 

ٕٔٚضع  انًؾهعٕل فعٙ ؽًعبو  stirringيع  انزؾشٚعا انًغعزًش ثٕاععطخ ال   Beakerٔرٕض  فعٙ 

ٔنًععذح  ئععٕ٘ي (5) ٌ ال رضٚععذ دسععخ انؾععشاسح عععٍأيعع  انؾفععب   Hot plateصهغعٙ عهععٗ عٓععبص ال 

 cold NaOHخعع ل ْععزِ االصُععبء َؾضععش يؾهععٕل ْٛذسٔكغععٛذ اندععٕدٕٚو انجععبسد  دقٛقععخ  ( 30)

(2.81 g)   50يع ml))   يعبء يقطعش فعٙ قُُٛعخ ؽغًٛعخ(50 ml)    ٔثععذ اَزٓعبء انٕقعذ انًقعشس

يعٍ خع ل رعزٔٚجٓب ثًؾهعٕل ْٛذسٔكغعٛذ اندعٕدٕٚو انًجعشد pyrogallol  (1.26 g )رٕض  يبدح 

 Hot عهٗ عٓبص ال فٙ انؾًبو انضهغٙ ٔٚجقٗ انًؾهٕل زجقٙ ٕٔٚض  اٚضب يؾهٕل انٓٛذسٔكغٛذ انً

Plate شعؼ انًؾهعٕل ٔٚدغعم ععذح يعشاد نًذح عبعخ ي  انزؾشٚا انًغزًش   ٔثععذ اَزٓعبء انٕقعذ ٚشش 

ق عٗ ثبنٚضععبَٕل انُقعٙ  ثعهععت خب ععخ    صععى  ٚشزعشي نٛغععف ثععذْب ٚععزى ؽف عّ 100%ثبنًعبء انًقطععش ُٔٚش

( اندععٛدخ 2-1) شععكم ٔفًٛععب ٚهععٙ. [86,87] انًععزكٕس اععع ِ انكبشععفٔثٓععزا ٚكععٌٕ قععذ رععى  رؾضععٛش 

 ٔثعذ انزؾضٛش أصُبءانكبشف  (2-2شكم )  أع ِ   ٔ فٙ انزشكٛجٛخ نهكبشف
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 (4BenzophenolAzo Pyrogallol-)4حذضٍش انكبشف (  2-1شكم )

 

 وبعذ انخذضٍش أثُبء 4(BPAP-4)( انكبشف 2-2شكم )

 ( ( Preparation of Buffer Solutions                    انًُظًتحذضٍش انًذبنٍم ( 4-2)

ش نزع ((1( يٍ خ د األيَٕٛعٕو فعٙ 0.7708)g( يٍ إراثخ 0.01) Mرى  رؾضٛش انًؾبنٛم ثزشكٛض 

ٔرعى  انؾدعٕل عهعٗ انذانعخ  Deionized distilled water يٍ انًبء انًقطعش يُعضٔا االَٕٚعبد

 . [88] (7)انًطهٕثخ ٔانزٙ رغبٔ٘  pHانؾبيضٛخ  

 Preparation of Metal Salts         حذضٍش يذبنٍم أيالح انفهضاث( 5-2)

Solutions) ) 
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 Cd(II)ْٔٙ يهؼ كهٕسٚذ]( BPAP-4)نهكبشف انفهضاد انضُبئٛخ انًغزخذيخ  يؾبنٛم رى  رؾضٛش

,Pb (II), Cs(II) , Sr(II)] ٔرنا يٍ خ ل إراثخ انٕصٌ انًشاد يٍ كم فهض M(10
-4

 -10
-2

) 

ضهٗ نكم يهؼ  انًؾضشح يغجقب pHفٙ يؾبنٛم  ًش  [89]ٔانزٙ يٍ خ نٓب رى  اخزٛبس انزشاكٛض ان

 (                 (Preparation of Ligands Solution انكىاشف يذبنٍمحذضٍش ( 6-2)  

ٔثزشكٛض يشبثّ )BPAP-4انكبشف ؽشض شد يؾبنٛم 
-
1 x 10

-4
 (g 0.0014) ئراثخ ٔثيٕالس٘ ( 

ثععذ  نهكٕاشعف  ٔاٚضب رى  رؾضٛش يؾبنٛعم يخففعخ  (100االٚضبَٕل انُقٙ)%فٙ يزٚت  انكبشفيٍ 

 د انًؾضشح اي ػ انفهضأل كٛضازشُفظ انٔث اعشاء انزخفٛف انًطهٕة 

  Preparation of Standard Solutions) )         حذضٍش يذبنٍم انقٍبط انطٍفً( 7-2)

 قٛذ انذساعخ  ٔ 4(BPPG-4)نهكبشف  انضُبئٛخ انفهضٚخ الَٕٚبداندشض عًم قٛبط اطٛبف يؾبنٛم 

انًعزاة ثبنٚضعبَٕل انُقعٙ  انكبشفيضط يؾهٕل يهؼ كم فهض ي  يب ٚقبثهّ يٍ انؾغى يٍ يؾهٕل رى    

 كًب ثٍٛ  رنا ثبنفقشاد انغبثقخ  ٔثُفظ انزشاكٛض pH=7عُذ 

  (Mole Ratio)                                                            انُسبت انًىنٍت( 8-2)

فععزى  قٛععبط االيزدب ععٛخ [ L:R] نهكبشععفنؾغععبة َغععجخ انفهععض: انُغععجخ انًٕنٛععخ رععى  اعزًععبد طشٚقععخ 

نهًؾبنٛم عُذ أفضم رشكٛض  ٔرنعا يعٍ خع ل ؽٛعش يعضط َغعجخ يعٍ انفهعض يع  َغعجخ يعٍ  انًٕالسٚخ

 ٔردٛٛععش َغععت انفهععضٔرنععا ثضجععٕد اؽععذ انًؾبنٛععم ٔردٛٛععش اٜخععش )صجععٕد يؾهععٕل  انًؾضععش انكبشععف

يضهعٗ يع    pH( يٍ يؾهٕل يهعؼ كعم فهعض ثزشكٛعض صبثعذ ٔقًٛعخ ml 1رنا ثًضط )  ٔٚزى ( انكبشف

ٔنكعٍ ثعُفظ انزشكٛعض انًغعزخذو  (ml 0.25- 3رزعشأػ يعٍ ) انكبشعفاؽغعبو يزدٛعشح يعٍ يؾهعٕل 

عهٗ انؽعذاصٙ انغعُٛٙ  ٔانكبشفنهفهض  انُغجخ انًٕنٛخ) سعى انخطٕط انجٛبَٛخ ثٍٛ  رى  ٔثعذْب نهفهض 

ًؾبنٛععم نانًٕنٛععخ  انؾدععٕل عهععٗ انُغععجخ زى  فعع ( ٔااليزدب ععٛخ انًٕالسٚععخ عهععٗ انؽععذاصٙ اندععبد٘

 [90,91]  انًعقذاد

 انفهضٌتحعٍٍٍ يُذٍُبث انًعبٌشة انقٍبسٍت نهًعقذاث ( 9-2)

Determination Calibration Curves of Metal Complexes 

ٔرنعا  ( (λ max ؾدٕل عهٗ انطٕل انًعٕعٙ األع عىنهانًغؼ انطٛفٙ نهًعقذاد انفهضٚخ رى  عًم 

x 10 1ثزشاكٛعض رزعشأػ ) ٔانكبشعفيعٍ انفهعض نكعم يٍ خ ل رؾضٛش عذح يؾبنٛعم 
-2

 - 1x10
-4

) 

 ٔرى يضط اؽغبو يًبصهخ نكهًٛٓب ثعذْب رى قٛبط االيزدب ٛخ عُذ انطٕل انًٕعٙ األع ىيٕالس٘ 
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λ max )  ٔيٍ خ ل رنا رى سعى انع قخ ثٍٛ انزشكٛض ٔقٛى االيزدب ٛخ إر كبَذ ع قخ خطٛعخ )

ًش أ  ثعذ رنا رجٍٛ   جشديال-يطبثقخ نقبٌَٕ ثٛش  4 ( ْٙ1 x(BPAP-4) نهكبشفٍٛضهٗ ٌ انزشاكٛض ان

10
-4

 يٕالس٘ (
 

   Preparation of MetalSolid Complexes حذضٍش انًعقذاث انفهضٌت انظهبت  ( 10-2)

ل إنٛٓعب انٕ عٕهٗ انزعٙ رعى انًضعهٗ ان شٔف  ثبالعزًبداندهجخ  انفهضاداي ػ يعقذاد رى  رؾضٛش 

انغبثقخٔانزٙ رى  ادساعٓب ثبنفقشح يؾذد  pH  ٔ َٔغجخ يٕنٛخ يٍ رشكٛض
 
 

  4(BPPG-4) نهكبشفحذضٍش انًعقذاث انظهبت  (11-2)

Preparation of solid complexes of Ligand 4(4-BPPG)  

 ( IIحذضٍش يعقذ انشطبص )( 1-11-2)

َش يعقذ انش عب  ضِّ  ( (g 0.548[ ٔرنعا يعٍ خع ل اضعبفخ M:R ]  (2:1)ثُغعجخ يٕنٛعخ  (II) ؽش

x 10 1ثزشكٛض )
-2

( يعٍ االٚضعبَٕل انُقعٙ (ml 20انًعزاة فعٙ  4(BPPG-4) نهكبشعف يعٕالس٘ (

x 10 1( ثزشكٛععض )(g 0.278ثدععٕسح رذسٚغٛععخ ٔرؾشٚععا يغععزًش   ٔ
-2

نفهععض كهٕسٚععذ  يععٕالس٘(

رعى  ردٛٛعش انهعٌٕ فعٙ  إر pH=7يٍ انًؾهعٕل انًعُ ى عُعذ  ((ml 20فٙ انًزاة انش ب  انضُبئٙ  

ٍ انًضٚظ نًذح  يئٕ٘    70دقٛقخ عُذ دسعخ ؽشاسح  30نؾ خ انًضط انٗ ثشرقبنٙ يدفش ثعذْب عشخ ِّ

صعى ثزُقٛزعّ  ٔغغعهّ ععذح يعشاد ثبنًعبء انًقطعش يبئم نألعٕد رى  رششعٛؾّنٕؽظ ثعذْب ركٍٕٚ ساعت 

 [92] خب خصانخ انًهٕصبد ٔيٍ صى  رى ؽف ّ فٙ عهت نٚضبَٕل انًطهق ثبن

 ( IIحذضٍش يعقذ انكبديٍىو )( 2-11-2)

عععععَش يعقعععععذ انكعععععبديٕٛو ) ضِّ   [ ٔرنعععععا يعععععٍ خععععع ل اضعععععبفخ  M:R] (2:2)( ثُغعععععجخ يٕنٛعععععخ IIؽش

0.548g))( 1ثزشكٛععض x 10
-2

( يععٍ (ml 20انًععزاة فععٙ  4(BPPG-4)نهكبشععف يععٕالس٘ ( 

x 10 1 ثزشكٛعض ) (g 0.183ٔ)االٚضبَٕل انُقعٙ ثدعٕسح رذسٚغٛعخ ٔرؾشٚعا يغعزًش  
-2

 يعٕالس٘( 

ؽٛعش رعى  pH=7 يعٍ انًؾهعٕل انًعُ ى عُعذ  (ml 20)انضُعبئٙ  انًعزاة فعٙ  كعبديٕٛونفهض كهٕسٚذ ان

ٍ انًعضٚظ نًعذح  يؾًعشردٛٛش انهٌٕ فٙ نؾ خ انًضط انعٗ ثشرقعبنٙ  دقٛقعخ عُعذ دسععخ  30ثععذْب عشعخ ِّ

ٔغغعهّ ععذح يعشاد  رششعٛؾّرى   نألؽًشيبئم يئٕ٘   نٕؽظ ثعذْب ركٍٕٚ ساعت اعٕد  70ؽشاسح 

 صانخ انًهٕصبد ٔيٍ صى  رى ؽف ّ فٙ عهت خب خ نٚضبَٕل انًطهق ثبنرُقٛزّ ٔثبنًبء انًقطش 
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 ( II) انسخشوَخٍىوحذضٍش يعقذ ( 3-11-2) 

َش يعقذ  ضِّ   (g 0.548) [ ٔرنعا يعٍ خع ل اضعبفخ M:R] (2:2)( ثُغجخ يٕنٛعخ II) انغزشَٔزٕٛوؽش

x 10 1ثزشكٛض ) 
-2

يعٍ االٚضعبَٕل انُقعٙ  (ml 20)انًعزاة فعٙ  4(BPPG-4) نهكبشفيٕالس٘ ( 

x 10 1ثزشكٛعض ) ( g 0.158ٔ )ثدعٕسح رذسٚغٛعخ ٔرؾشٚعا يغعزًش   
-2

نفهعض كهٕسٚعذ  يعٕالس٘ ( 

ؽٛش رى  ردٛٛش انهٌٕ فٙ نؾ خ انًضط  pH=7انًؾهٕل انًُ ى عُذ  انضُبئٙ انًزاة فٙ انغزشَٔزٕٛو

ٍ انًضٚظ نًذح  يئٕ٘   نٕؽظ ثععذْب  70دقٛقخ عُذ دسعخ ؽشاسح  30انٗ ثشرقبنٙ يدفش ثعذْب عشخ ِّ

رى  رششٛؾّ ٔغغهّ عذح يشاد ثبنًعبء انًقطعش ٔرُقٛزعّ ثبنٚضعبَٕل  ؽًشيبئم نأل ركٍٕٚ ساعت اعٕد

 انًطهق نصانخ انًهٕصبد ٔيٍ صى  رى ؽف ّ فٙ عهت خب خ   

 ( IIحذضٍش يعقذ انسٍضٌىو )( 4-11-2)

عَش يعقعذ ان ضِّ   (g 0.548) [ ٔرنعا يعٍ خع ل اضعبفخ M:R] (2:2) ( ثُغعجخ يٕنٛعخ IIو )غعٛضٕٚؽش

x 10 1ثزشكٛض ) 
-2

يعٍ االٚضعبَٕل انُقعٙ  (ml 20)انًعزاة فعٙ  4(BPPG-4) نهكبشعف يعٕالس٘(

x 10 1ثزشكٛعض ) ( g 0.168ٔ )ثدعٕسح رذسٚغٛعخ ٔرؾشٚعا يغعزًش   
-2

نفهعض كهٕسٚعذ  يعٕالس٘( 

نعٗ إرى  ردٛٛش انهٌٕ فٙ نؾ عخ انًعضط  إر pH=7انًؾهٕل انًُ ى عُذ  انضُبئٙ  انًزاة فٙ غٛضٕٚوان

ٍ انًعضٚظ نًعذح  يئعٕ٘   نعٕؽظ ثععذْب ركعٍٕٚ  70دقٛقعخ عُعذ دسععخ ؽعشاسح  30ثشرقبنٙ ثعذْب عشعخ ِّ

رى  رششٛؾّ ٔغغهّ عذح يشاد ثبنًبء انًقطش ٔرُقٛزّ ثبنٚضبَٕل انًطهعق نصانعخ  َفطٙ ساعت اعٕد

 .ٔيٍ صى  رى ؽف ّ فٙ عهت خب خ   انًهٕصبد

         Spectral Measurements of Complexes انقٍبسبث انطٍفٍت نهًعقذاث( 12-2)

رى قٛبط انًعقذاد انًؾضشح عٍ طشٚق أعٓضح قٛبط األطٛبف االنكزشَٔٛخ ) طٛعف                   

(  FT-IR طٛععف األشعععخ رؾععذ انؾًععشاء قٛععبط   ٔ Uv-Visانًشئٛععخ -األشعععخ فععٕب انجُفغععغٛخ 

أعشٚذ ٔ  ٔانغزشَٔزٕٛوانش ب  ٔانكبديٕٛو ٔانغٛضٕٚو  انفهضٚخ ٔيعقذارّ 4(BPPG-4) نهكبشف

ِِّ ان فٙ االٚضعبَٕل انًطهعق ثزشاكٛعض رزعشأػ يعٍ  انكبشف انًؾضش ٔانًزاة ي هًعقذاد قٛبعبد نْز

(1 x 10
-2

 - 1 x 10
-4

  λmax ( يٕالس٘ ثبعزعًبل خ ٚب كٕاسرض عُذ انطعٕل انًعٕعٙ األع عى 

ٔاٚضب رى  قٛبط طٛف ثشٔرٌٕ انشٍَٛ انُٕٔ٘ انًدُبطٛغعٙ 
1
H-NMR  نهكبشعف  (4-BPPG)4 

 (DMSO) ٔكغعٛذ انكجشٚعذ انُقعٙأصُعبئٙ يضٛعم  ثبععزخذاو يعزٚت ٔيعقذارّ انش عب  ٔانكعبديٕٛو

ٔيعقذارععّ انش ععب   4(BPPG-4)  نهكبشععف  Mass Spectraٔكععزنا قٛععبط طٛععف انكزهععخ 

طٛف ثشٔرٌٕ انشٍَٛ  ٔيعقذارّ انش ب  ٔانكبديٕٛو   ٔكزنا رى  قٛبط 4(SPPG-4ٔانكبديٕٛو )

Cانُعععععٕٔ٘ انًدُبطٛغعععععٙ 
13

-HNMR نهكبشعععععف (4-BPPG)4 انش عععععب   يعقذارعععععّ انفهضٚعععععخ
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(  ٔقٛععبط BPPG-4) نهكبشععف( X-RD)قٛععبط ؽٛععٕد األشعععخ انغععُٛٛخ اٚضععب رععى  ٔ    ٔانكععبديٕٛو 

 ( . AFM) خانزسٚانقٕٖ يغٓش 

             Study The Effect of The Solvent حأثٍش انًزٌبدساست ( 13-2)

ٔرى  اخزٛبس   BPAP-4 انكبشفاعزعًهذ يزٚجبد يخزهفخ ندشض دساعخ رأصٛش انًزٚت عهٗ      

   DMFيزٚجبد يخزهفخ انقطجٛخ يضم االٚضبَٕل  انًٛضبَٕل   االعٛزٌٕ   أصٛهٍٛ ك ٚكٕل   انزَهٍَٕٚ ٔ 

x 10 1عُذ انزشكٛض )
-4

ٔفٙ فٙ انًزٚت انًغزخذو  انكبشفيٕالس٘ ٔثئراثخ ٔصٌ يعٍٛ يٍ  (

 ٚغبدن Uv -Vis انًشئٛخ –األشعخ فٕب انجُفغغٛخ  قٛبط عٓبص أعزخذوصى دسعخ ؽشاسح انًخزجش   

 (λmax)    ىاألع ٔانطٕل انًٕعٙ  خانًٕالسٚ ٛخانزدٛش فٙ االيزدب 

  Biological Activity Assay فذض انفعبنٍت انبٍىنىجٍت                ( 14-2)

 اندعهجخٔيعقذارّ انفهضٚخ اندعهجخ  4(BPPG-4)  نهكبشف انؾٕٛٚخ أٔ انجٕٛنٕعٛخعخ انفعبنٛخ ادسرى  

انجكزشٚعب  ْٔعٙانًشخدخ يخزجشٚبً  انجكزشٚبَٕا يٍ ر  شًهذ انذساعخ   إ عخساقٛذ انذ ٔانزٙ ْٙ فٙ 

ٔانزٙ رغًٗ انًكٕساد انعُقٕدٚخ انزْجٛخ  Gram positive Bacteria))   انًٕعجخ ندجدخ كشاو

Staphylococcus  aureus   انغبنجخ ندجدخ اكشاو  َٕا يٍ انفطشٚبديGram Negative) 

Bacteria ) ًٗانزٙ رغEschershia Coli  عذ ٔانًغججخ نكضٛش يٍ االيشاض انًعشٔفعخ  ً   كًعب ر

   نكبشف انًؾضش .اعهٗ يعقذاد  Aspergillusدساعخ رأصٛش فطش

  preparation of culture Media                        حذضٍش انىسظ انضسعً ( 15-2) 

ش ض ِّ ب نزعهًٛبد طجق( Muller Hinton Agarانٕعظ انضسعٙ ) األكبس( َٕا يٕنش ُْزٌٕ  ) ؽش

( يٍ انٕعظ g 38( انُٓذٚخ ٔرنا ثئراثخ )(Laboratories Biomarkانششكخ انًغٓضح  

( يهٛهزش يٍ انًبء انًقطش انًدهٙ فٙ دٔسب صعبعٙ ٔيضعذ عٛذا   نٛزٚت 1000انضسعٙ فٙ )

)ؽبضُخ ٔض  انـٕعـظ انـضسعٙ فٙ عٓـبص انًؤ ذح  رنـا ثعذانٕعظ انضسعٙ ثدٕسح ربيخ   

دقٛقخ   صى  15ثبَٔذ/أَظ نًذح  15ٔرؾذ ضدظ يئٕ٘ 121 ٔثذسعخ ؽشاسح ث شٔف يعُٛخ ( 

( يههزش نهطجق انٕاؽذ ٔ  20-15ثًعذل) ( Petri dish) ت انٕعظ فٙ أطجبب صعبعٛخ يعقًخ 

ٔثذسعخ عبعخ  24االطجبب فٙ انؾبضُخ نًذح   رى  ٔض انزدهُّت   ثعذ رنا  ارًبورشكذ نؾٍٛ 

يهٕصبدا٘  اؽزٕائٓب عهٗنهزأكذ يٍ عذو   عهٛض٘ (37ؽشاسح )
 
 .  

                                            Preparation of Solutionsحذضٍش انًذبنٍم ( 16-2)

انش ععب  ٔانكععبديٕٛو ٔانغععٛضٕٚو  يعع  يعقععذاد 4(BPPG-4) انكبشععفيؾبنٛععم  رععى  رؾضععٛش    
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يعع  يعقععذاد انش ععب  ٔانكععبديٕٛو  4(SPPG-4) انكبشععفيؾبنٛععم ٔقٛععذ انذساعععخ  ٔانغععزشَٔزٕٛو

يعٍ يعزٚت  (5ml) ( يعٍ كعم يعقعذ  عهت فعgٙ 0.1انذساعخ ثئراثعخ )قٛذ  ٔانغزشَٔزٕٛؤانغٛضٕٚو 

 .  ٛخانجٕٛنٕعِّ  رى  عهًٛٓب دساعخ انفعبنٛخٔيعقذارّ انفهضٚخ ٔانزٙ  نهكبشف 100%االٚضبَٕل انُقٙ 

 Method Treatment                                       طشٌقت انًعبنجت ( 17-2)

- Muellerانجكزشٚب يشح ٔانفطش يشح أخشٖ فعٙ االطجعبب ٔعهعٗ ععطؼ انٕععظ اندعزائٙ )  دَشش

Hinton agar أداح ( ثبعزخذاو(Loopful )ٔ طخ اععطجعبب ثٕنأليهى  ((6ص س ؽفش ثقطش  ذعًه

ثعٍٛ ؽفعشح  ي ئًعخزشي يغعبفخ ي  االَزجبِ ن ثبنٚضبَٕل انُقٙ( انًعقى cork-borerانضبقت انفهُٛٙ ) 

ٓٛئعخ  ًغٓعضحانًؾبنٛعم ان ٔرعى  إضعبفخ.  يع  ثعضعٓب فٙ رذاخم يُعبطق انزضجعٛظ ٔأخشٖ نز ًش  نهؾفعش ان

( (24انؾبضعُخ نًعذح  عٓعبص فعٙ رى  ٔضععٓب( ٔ Micropipette)  أداح يم ثبعزخذاو( 0.1)ثًقذاس

ثبنُغعجخ نهفطعش  قعَٛظ ثععذْب  ( أٚعبو7) ثبنُغجخ نهجكزشٚعب   ٔيعذح يئٕ٘ ((37عبعخ فٙ دسعخ ؽشاسح 

 [93] انًهًزشٚخانًغطشح ( نهًعقذاد ثٕاعطخ  (Inhibition Zone يقذاس انزضجٛظ

 ( عهى سطخ انفذى انًُشظIIانشطبص) طشٌقت عًم االيخضاص نًعقذ( 18-2)

Method for preparing adsorption of lead complex on the 

surface of activated charcoal 

 انًثهى االيخضاصدساست ظشوف ( 19-2) 

          Study the optimal reaction conditions 

ة عهى اسخقشاسٌت يعقذ انشطبص)( 1-19-2)  ( IIحأثٍش وصٌ انًبدة انًبصَّ

ح  انعز٘ ٚعطعٙ أعهعٗ قًٛعخ ايزدب عٛخ ٔرضجٛزعّ رى  عًم دساعخ نًعشفخ انٕصٌ األفضعم نهًعبدح انًعبص 

حنهًؾهٕل انًهٌٕ إر أخزد أٔصاٌ يخزهفخ  ٔأقم كًٛخ يًزضح ثضجٕد عٕايم انزشكٛعض  يٍ انًبدح انًبص 

( ٔاكًهععذ انًؾبنٛععم ثبنًععبء انًقطععش (ml 10راد ؽغععى  Tubeٙ فعع (min 60)ٔانؾغععى ٔانععضيٍ 

 [94]نهع يخ ٔقٛظ نهًؾبنٛم قٛى االيزدب ٛخ عُذ انطٕل انًٕعٙ االع ى انًؾذد يغجقب 

 ( IIحأثٍش انضيٍ عهى اسخقشاسٌت يعقذ انشطبص)( 2-19-2)

ح ٔرضجٛزعّ ٔانعز٘ ٚعطعٙ أعهعٗ قًٛعخ ايزدب عٛخ  رى  عًم دساعخ نًعشفخ انضيٍ األفضم نهًبدح انًبص 

ٔانعضيٍ ٔأقم كًٛخ يًزضح نهًؾهٕل انًهٌٕ إر أخزد أصيبٌ يخزهفخ ثضجٕد عٕايم انزشكٛعض ٔانؾغعى 
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عهٗ عٓبص انشط انكٓشثبئٙ ٔرشف  االصيبٌ ثبنزذسٚظ   ٔرى  يزبثعخ ردٛٛعش اطٛعبف ٔرٕض  انًؾبنٛم 

نهًؾبنٛعم  ٔقعٛظَ (  (Uv-Visْزِ انًؾبنٛم ثًشٔس انضيٍ ثعذ ٔضعٓب فٙ خهٛعخ انقٛعبط فعٙ عٓعبص 

 . قٛى االيزدب ٛخ عُذ انطٕل انًٕعٙ االع ى انًؾذد يغجقب

 ( IIيعقذ انشطبص) حأثٍش انذانت انذبيضٍت عهى اسخقشاسٌت( 3-19-2)

ح ٔرضجٛزعّ ٔانعز٘ ٚعطعٙ أعهعٗ انًًزعضاألفضعم نهًعبدح  pHذانخ انؾبيضعٛخ رى  عًم دساعخ نًعشفخ ان

انش عب   نًعقعذؽٛش كعبٌ انًعزٚت انًغعزخذو قًٛخ ايزدب ٛخ ٔأقم كًٛخ يًزضح نهًؾهٕل انًهٌٕ 

ٔقعٛظ   يخزهفخ ثضجٕد عٕايم انزشكٛض ٔانؾغى ٔانضيٍ  يذٚبدإر أخزد   pHْٕ  انًؾضشانضُبئٙ 

األيضعم نكعم   pHنًعشفعخ  نهًؾبنٛم قعٛى االيزدب عٛخ عُعذ انطعٕل انًعٕعٙ االع عى انًؾعذد يغعجقب

   . يعقذ 

 ( IIحأثٍش دسجت انذشاسة عهى اسخقشاسٌت يعقذ انشطبص )( 4-19-2)

ضجٛذ دسعخ انؾشاسح انفضهٗ ٔانزٙ رعطٙ اعهٗ قًٛخ ن يزدب عٛخ نهًعقعذ انًؾضعش   ررى   دساعخ 

  إر ٔضعذ انًؾبنٛم فٙ ؽًبو يبئٙ ثضجٕد عٕايم انٕصٌ ٔانضيٍ ٔانؾغى ٔردٛش دسعخ انؾشاسح  

 م يعقذ نًعشفخ دسعخ انؾشاسح انفضهٗ . كشٔس انضيٍ رقبط قٛى االيزدب ٛخ نٔثعذ ي

 : (IIنًعقذ انشطبص ) انقٍبسً ويُذُى انًعبٌشةحذضٍش انًذهىل ( 20-2)

Preparation of the  standard solution and Calibration for lead (II) 

complex : 

دساععخ ايزعضاصِ انز٘ رى  ٔ انضُبئٙ ش ب ًعقذ انن( stock solutionقٛبعٙ )انًؾهٕل ان اعذاد رى

عهعٗ يُؾُعٙ ؽدعهُب  ٔثعزنا (ppm 100- 10)عهعٗ ععطؼ انكعبسثٌٕ أ انفؾعى انًُشعظ ثزشكٛعض 

 شكٛعضانز عهعٗ ؽدعهُبيُؾُٙ انًعبٚشح  ٔعٍ طشٚق,  (λmax 423)انًٕعٙ انًعبٚشح عُذ انطٕل 

 . (ppm 100ْٕ )ٔنهًعقذ  األيضم

 ( : IIحذذٌذ وصٌ انًبدة انًبصة نًعقذ انشطبص )( 21-2)

رشكٛعض انًعبدح انًًزعضح ٔانعضيٍ ٔؽغعى يعٍ ان عشٔف  كعمٔصٌ انًبدح انًبصح يٍ خ ل رضجٛعذ  رؾذد

 ppm 100يٍ يؾهٕل انًعقذ ثزشكٛض  ml 10عبيم انٕصٌ ْٕ انًزدٛش   إر اخز ثقٙثًُٛب انًؾهٕل 

( g 0.4-0.02)يب ثٍٛ  أصاٌ يخزهفخ يٍ انغطؼ انًبص رزشأػ  ٔرى  أخز min 60ي  رؾذٚذ صيٍ 
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 ( عٓعبص انطعشد انًشكعض٘) فعٙ عٓعبص انفدعم  ٔيٍ صعى  ٔضعذ انًؾبنٛم فٙ عٓبص انشط ثعذ رنا 

 نهًعقذ . األيضمانٕصٌ  رؾذ دااليزدب ٛخ   ٔيٍ خ ل يزبثعخ ردٛٛش االيزدب ٛخ  ٔرى  اخز

 ( :IIقذ انشطبص )نًع فً عًهٍت االيخضاصحذذٌذ انضيٍ انالصو ( 22-2)

د ذ ِّ رشكٛعض انًعبدح انًًزعضح ٔؽغعى يعٍ ان عشٔف  كعمانضيٍ ان صو نهًبدح انًعبصح يعٍ خع ل رضجٛعذ  ؽش

يعٍ يؾهعٕل   ml 10عبيعم انعضيٍ ْعٕ انًزدٛعش   إر اخعز  ثًُٛعب ثقعٙانًؾهعٕل ٔٔصٌ انًعبدح انًعبصح 

ً اصيبَثًُٛب اخزد ( g 0.02) ٔٔصٌ صبثذ ppm 100انًعقذ ثزشكٛض  -2        يخزهفخ رزشأػ يٍ ب

عٓعبص انطعشد ) ٔضعذ انًؾبنٛم فٙ عٓبص انشط ٔثعذْب فٙ عٓبص انفدم  ثعذ رنا( دقٛقخ  ( 120

انععضيٍ  يعشفععخااليزدب ععٛخ   ٔيععٍ خعع ل ردٛٛععش االيزدب ععٛخ رععى  نهًؾبنٛععمخععزد أٔ ( انًشكععض٘

 ان صو نهًعقذ

  (IIانشطبص )  ىايم انًؤثشة عهى ايخضاص يعقذدساست انع( 23-2)

Study of the factors affecting the adsorption of lead (II) 

complex  

 ( :IIحأثٍش وصٌ انًهخ )انشذة االٌىٍَت( فً عًهٍت االيخضاص نًعقذ انشطبص ) (1-23-2) 

( ٔشعًهذ IIأعشٚذ دساعخ رأصٛش االي ػ )انشعذح االَٕٚٛعخ( عهعٗ عًهٛعخ ايزعضاص يعقعذ انش عب  )

 CaCO3( ٔيهععؼ g 0.1 - 0.01ٔألٔصاٌ يخزهفععخ رزععشأػ يععٍ ) NaClانذساعععخ رععأصٛش يهععؼ 

 10)( ٔؽغعى صبثعذ ppm 100(  ثزشكٛعض صبثعذ )g 0.1 - 0.01ٔألٔصاٌ يخزهفعخ رزعشأػ يعٍ )

ml) [95]  انًًزضحٔنكم يٍ انًبدح انًبصح  ٔٔصٌ ٔصيٍ صبثزٍٛ اٚضب. 

 ( :IIحأثٍش انذانت انذبيضٍت فً عًهٍت االيخضاص نًعقذ انشطبص )( 2-23-2)

رشكٛععض  أخععز إر ( اندععهتIIعهععٗ يعقععذ انش ععب  ) ((pHدساعععخ رععأصٛش انذانععخ انؾبيضععٛخ  أعشٚععذ

100 ppm) ٍانًعذٚبدثذسعخ ؽشاسح انًخزجش ٔأخزد انذانعخ انؾبيضعٛخ ضعًٍ اندهت ًعقذ ان( ي 

(2-11 pHٔرنعا ) ( ثبععزخذاو يؾبنٛعم يخففعخ يعٍ ؽعبيي انٓٛعذسٔكهٕسٚاHCl ْٔٛذسٔكغعٛذ )

( نًعبدنعخ انذانعخ انؾبيضعٛخ ضعًٍ انًعذٚبد انًعزكٕسح ٔرعى  M 0.1( ثزشكٛعض )NaOHاندٕدٕٚو )

  يع  صجعٕد  انًهعٌٕ pH( ثبنضعبفخ نشعشٚظ pH-meterقٛبط انذانخ انؾبيضٛخ ثبعزعًبل عٓعبص )

 . عٕايم انؾغى ٔانٕصٌ ٔانضيٍ 

 ( :IIحأثٍش آٌضوثٍشيبث االيخضاص عهى يعقذ انشطبص )دساست ( 3-23-2) 
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ععذ دساعععخ اٚضٔصٛشيععبد  ً ( يععٍ خعع ل رؾضععٛش عععذح يؾبنٛععم IIااليزععضاص عهععٗ يعقععذ انش ععب  ) ر

ٔٔصٌ صبثعذ نهغعطؼ انًعبص  (ml 10)( ٔؽغعى ml 50- 10ثزشاكٛعض يخزهفعخ ضعًٍ انًعذٖ يعٍ )

(0.02 g ٔصيٍ صبثذ )ٔثذسعخ ؽشاسح انًخزجش   ثععذْب رعى  اععزخذاو قٛعبط يطٛبفٛعخ االشععخ  كزنا

ايزدب ٛخ انًؾبنٛعم انًغعزخذيخ ٔثبععزخذاو انطعٕل  ( نًعشفخUv-Visانًشئٛخ ) -فٕب انجُفغغٛخ 

( ٔيععٍ خ نععّ رععى رغععغٛم انقععٛى عُععذ االرععضاٌ ٔثععبنشعٕا نًُؾُععٙ λmax 423يععٕعٙ االع ععى )

ً انًعبٚشح ٔثعذْب ؽدهُب عهٗ قًٛخ انغعخ انٕصَٛخ ن يزضاص   : [99]ع قخ هن ٔفقب

    (      ) 
    
 
                    (   ) 

 

 ٌ  :ا ؽٛش

 Qe  كًٛخ انًبدح انًًزضح :(mg/g) 

Co  :نهًبدح انًًزضح  االثزذائٙزشكٛض ان(mg/L) 

Ce ( انزشكٛضعُذ االرضاٌ  نهًبدح انًًزضحmg/L) 

Vsol  :نًبدح انًًزضح ًؾهٕل اانؾغى انكهٙ ن(L) 

m  :ح انًبصح ٔصٌ انًبد(g) 

 :  (II) نًعقذ انشطبص فً عًهٍت االيخضاص حأثٍش دسجت انذشاسة( 4-23-2)

دسط  إر( عهٗ عطؼ انًبص ) انفؾى انًُشظ ( IIرى  دساعخ رأصٛش عٕايم االيزضاص نًعقذ انش ب  )

عُعذ اسثع  دسععبد ؽشاسٚعخ يخزهفعخ ٚزعشأػ ( II)رأصٛش دسعخ انؾشاسح فٙ ايزضاص يعقعذ انش عب 

ضًٍ ؽغى  (ppm 50- 10( ٔاٚضب ثزشاكٛض يخزهفخ ٚزشأػ يذاْب يٍ )℃ 35 – 15يذاْب يٍ )

ٛععم ثعععذ اَزٓععبء انععضيٍ ن  صععى ٔضعععذ انًؾبٔصيععٍ صبثععذ  (g 0.02( ٔٔصٌ صبثععذ )(ml 10صبثععذ 

رعأصٛش دسععخ  رغعغٛمٔيعٍ صعى  قعٛظ نٓعب االيزدب عٛخ نًعشفعخ  انًشكعض٘ انفدعم صانًؾذد فٙ عٓعب

 . [99]عهٗ قًٛخ ايزدب ٛخ ٔأقم كًٛخ يًزضح أيٍ خ ل انؾشاسح 
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 Reagent  Spectrum      أطٌاف الكاشف( 1-3)

كٌمٌاء الكواشف اآلزو مصدر للكثٌر من الدراسة الطٌفٌة ، مثل الدراسات التً تتعلق  ااششقعة ققو   تعد

ققر امققبٌ  ارٌثققانول اتركٌققز   BPAP)4-4المرئٌققة للكاشققف   –الانفسققةٌة  . وتقق إ ابااققة الكاشققف الممذإ

1x10-4 ) 4  ظهور ثالث مز  للكاشف وكانت النتٌةةموالري-BPAP)4  المزمة اشولى عنقد الطقول ،

، اٌنمققا  (N-N( لمةموعقة اآلزو    ( n-π( ، وهقبا اسقا  االنتالقاالت االلكترونٌقة nm 446المقوةً  

( للملالة االروماتٌة ، π-π( من االنتالال االلكترونً  nm 278تكون المزمة الثانٌة عند الطول الموةً  

ا المزمة ال التً تعود للكاشف نفسه . وعندما نالارن اٌن    (nm 235ثالثة قكانت عند الطول الموةً  أمإ

ممالٌققل الكاشققف والمعالققدات الفلزٌققة تاققٌإن أن هنققاة ازامققة كاٌققر  ووةققود ااققتالف قققً الققوان الممالٌققل 

قف ققً للكاشقف والفلقز ، وهقبا ٌقدل علقى وةقود تناسق  اٌقنه     UV. Visقٌقا  ( 1-3  الشقكلكمقا موذإ

 ( .BPAP-4للكاشف  

( IIالرصاص ) (BPAP-4)4 لمعقدات الكاشفٌوضَّح قٌاسات الطول الموجً األعظم    (1-1)والجدول

 ( .II( والسٌزٌوم )II) م( والسترونتٌوIIوالكادمٌوم )

λ-max Metal – Complex 

444 nm [Pb(4-BPAP)].Cl2 

427 nm [Cd(4-BPAP)].Cl2 

416 nm [Sr(4-BPAP)].Cl2 

419 nm [Cs(4-BPAP)].Cl2 
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 (BPAP-4)كاشف لل Uv-Vis( قٌاس 3-1شكل )

 تحدٌد التراكٌز الفُضلى للمعقدات (2-3) 

 Determination of optimal concentration of complexes  

لتقً اقٌمقت علٌهقا هقب  ا BPAP)4-4ت إ تمدٌد التراكٌز الفذقلى لممالٌقل االٌونقات الفلزٌقة مقا الكاشقف  

ةراء الالٌاسات الطٌفٌة وتمدٌقد التراكٌقز الفذقلى ، وبلقة مقن اقالل ااتٌقار مقد  مقن الدراسة من أةل ا

التققً ذققمن المققد         وكانققت النتققائ  ان التراكٌققز،  مققوالري (1x10-2 - 1x10-5التراكٌققز تتققراون اققٌن  

 1x10-2 – 1x10-3)  ظهقور قذقال  عقن غٌر مناساة للممالٌل المستادمة وغٌر رائالة للالٌا  ، موالري

ق مواقا امتصاصها اارج مدود قٌاسها وابلة تُهمقل التراكٌقز اهقبا المقد  . ا التراكٌقز المنافذقة التقً أمإ

أنها ممالٌل مستاعد  وغٌر  المارت االإ -قعلى الرغ  من مطاوعتها لالانون اٌرموالري ( 1x10-5  االمد 

 ونة والنتٌةة قأنإ هب  التراكٌز لٌ  لدٌها تأهٌل وكفاء  كاقٌة للدراسة الطٌفٌقة شن الةهقاز ال ٌتمسسقهامل

البي ٌة  الشروع االعمل اقه واشقذقل تأهٌقل اعقد  زن التركٌأ  اثناء الالٌا  االالٌا  ، ولبلة ٌتاٌإن لنا قً

الفلزٌقة ، وتق إ  ومعالداتقه لكل من الكاشقف موالري( 1x10-4اهمال التراكٌز الواطئة والعالٌة هو تركٌز  

 BPAP4)4-  لهب  الممالٌل ما الكاشف الممذقررس  العالقة الاطٌة لمنمنً المعاٌر  للتركٌز اشقذل 

 اعقدبلقة  تق إ ، و ( الااصقة اكقل معالقدλ maxمتصاصقٌات تكقون عنقد اشطقوال الموةٌقة العظمقى  ، واش
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وابلة نمصل على االمتصاصٌة  موالري (1x10-2 – 1x10-5قٌاسٌة عند التركٌز  عد  ممالٌل تمذٌر 

 لكل قلز .  pH=7لهب  التراكٌز عن 

( ٌبٌَّن قٌم االمتصاصٌة عند الطول الموجً األعظم للتراكٌز المختارة للمحالٌل الممزوجة 3-2جدول )

 4(BPAP-4مع كاشف اآلزو قٌد الدراسة )

 

 

 4(BPAP-4( منحنً المعاٌرة لمعقد الرصاص مع الكاشف )3-2شكل )

Molar Conc. 1x10-4  (M/L) 
 

λ max 
(nm) 

Metal – 
Complex 

2 1.5 1 0.75 0.5 0.25  

 Absorbent 
0.093 0.061 0.046 0.029 0.011 444 nm Pb(4-BPAP)].Cl2] 

0.36 0.288 0.177 0.144 0.093 0.044 427 nm [Cd(4-BPAP)].Cl2 

0.34 0.26 0.18 621.6 0.088 0.039 416 nm .Cl2[Sr(4-BPAP)] 

0.45 0.35 0.25 0.17 0.11 62653 419 nm .Cl2[Cs(4-BPAP)] 
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 pH=7عند  4(BPAP-4) مع الكاشف ( منحنً المعاٌرة لمعقد الكادمٌوم3-3شكل )

 

 pH=7عند  (BPAP-4)4 مع الكاشف السترونتٌوم( منحنً المعاٌرة لمعقد 3-4شكل )
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 pH=7عند  (BPAP-4)4  مع الكاشف السٌزٌوم( منحنً المعاٌرة لمعقد 3-5شكل )

( II( ، الكادمٌوم )IIالرصاص )[ 4(BPAP-4لمعقدات الكاشف ) LOQو   LOD( ٌبٌن قٌم 3-3جدول )

 ]( II( ، السٌزٌوم )II، السترونتٌوم )

y =a x  b 
LOQ LOD R2 Intercept Slope 

 

Complex’s 

1.299 4.331 0.9984 0.0059 626679 Pb(4-BPAP)].Cl2] 

0.769 2.562 0.9959 0.0015 6218.8  [Cd(4-BPAP)].Cl2 

0.538 1.795 0.9982 0.0003 621719 [Sr(4-BPAP)]. Cl2 

0.84 2.81 0.9925 0.004 62..48 [Cs(4-BPAP)]. Cl2 

 

  الكاشفالفلز :  تعٌن نسبة النسبة المولٌة( 3-3)

Mole Ratio (metal: reagent) determination 

  الطقر  التقً ٌمكقن اسقتادامها ققً تمدٌقد النسق  المولٌقة للفلقز مقا الكاشقف تعد النسق  المولٌقة مقن أهق

 Metal :Reagent مقن اكثقر  تعقد( على هٌئة اشكال مترااطة ومعالقد  لتشقكٌل المعالقد التناسقالً ، لقبلة

، الطر  شٌوعا  اسا  السهولة التً تتمٌز اها والاساطة قً تعٌٌن الصٌغة التركٌاٌة للمعالدات المستادمة 

المرئٌة اشكل ملموظ  –واٌذا  اسا  ان هب  المعالدات ملونة ولبلة تستاد  قً اشطٌاف قو  الانفسةٌة 
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قذقال  عقن تصاصقٌة ممٌقز  وواذقمة . نة من ظهقور قمق  امسا  ما تاٌننه هب  المعالدات الملو، وبلة ا

قلز منها طرٌالة النس   –لطر  الكثٌر  المستادمة للتعرف على الصٌغ التركٌاٌة لمعرقة نساة الكاشف ا

 .   Jones&Yoe )[98]( المالترمة عن طرٌ   Mole Ratio Methodالمولٌة  

والتققً اقترمققت مققن اققالل  (Continues Variation Methodواٌذققا  طرٌالققة التغٌققرات المسققتمر   

 Job    قٌما اعد أةرٌت علٌهقا عقد  تعقدٌالت للعقال ، )Vosbury and Cooper )[99]  .طرٌالقة  وتعقد

النس  المولٌة هً اشقذل قً تعٌٌن الصٌغ التركٌاٌة للمعالدات قً ممالٌلها المائٌة مٌث ٌكون بلقة مقن 

الٌل المعالدات التً تمتقوي علقى كمٌقات لمم (λ maxاالل قٌا  االمتصاصٌة للطول الموةً اشعظ   

تأكقد مقن عقد  وةقود امتصقا  من امد  المكونٌن وهما تركٌز الكاشف وتركٌز اشٌون الفلقزي ، مقا ال

، والتققً كانققت االمتصاصققٌة علققى واعققدها ترسقق  العالقققة للنسقق  المولٌققة قققً تلققة المنطالققة  .  نللمكققونٌ

الاطقوط ، وعنقد رسق   ( علقى الممقور السقٌنM:Rًالممور الصقادي ونسقاة تركٌقز الفلقز مقا الكاشقف  

المستالٌمة لتلة الالٌ  تصاف لدٌنا نالطة تالاطا ، مٌث تمثٌقل النسق  المولٌقة المطلقو  تمدٌقدها لكقل قلقز ، 

ن المعالققد وأنإ هققبا المملققول الملققون لكققال المكققونٌن  تققزداد شققدته اللونٌققة االتثاهققت ، وهققبا ٌققدل علققى تكققوإ

 ,Pb+2شٌونات الفلزات  ( تظهر الالٌ  االمتصاصٌة التً مصلنا علٌها 3-4  وقً الةدول   .[100,101]

Cd+2, Cs+2, Sr+2)  4  مقا الكاشقف-BPAP)4 ،  هقً ونالمقظ ققً المنمنٌقات أن النسق  المولٌقة للمعالقد 

قف  للفلز : كاشف(  [2:1] ة للمعالقدات المولٌق النسق ( 3-9( ،  3-8( ،  3-7( ،  3-6اششقكال  ، وتوذإ

 . [100]أعال   المستادمة ما الكاشف

 4(BPAP-4)( االمتصاصٌة الموالرٌة لمحالٌل المعقدات ألٌونات الفلزات مع كاشف اآلزو 3-4جدول )

( التراكٌز الفضلى لكل فلز مع λ maxعند األطوال الموجٌة العظمى ) [M:R]المقابلة للنسب المولٌة 

 الكاشف

Metal : 

Reagent 
(M:R) 

Metal Complex 
  

[Pb(4-BPAP)].Cl2 [Cd(4_BPAP)].Cl2 [Sr(4-BPAP)].Cl2 [Cs(4-
BPAP)].Cl2 

Absorbent 
1:0.25 0.011 0.044 0.039 0.05 

1:0.5 0.029 0.093 0.088 0.053 

1:0.75 0.046 0.144 0.126 0.11 

1:1 0.061 0.177 0.18 0.17 
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1:1.25 0.077 0.23 0.22 0.25 

1:1.5 0.093 0.28 0.26 0.30 

1:1.75 0.114 0.32 0.31 0.35 

1:2 0.132   0.36 0.34 0.42 

1:2.25 0.134 0.37 0.35 0.44 

1:2.5 0.133 0.38 0.361 0.46 

1:2.75 0.133 0.39 0.37 0.48 

1:3 0.135 0.39 0.43 0.49 

 

 

 ( BPAP-4( منحنً النسب المولٌة لمعقد الرصاص مع الكاشف )3-6شكل )

 

 (BPAP-4مع الكاشف ) الكادمٌوم( منحنً النسب المولٌة لمعقد 3-7شكل )
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 (BPAP-4مع الكاشف ) السترونتٌوم( منحنً النسب المولٌة لمعقد 3-8شكل )

 

 (BPAP-4مع الكاشف ) السٌزٌوم( منحنً النسب المولٌة لمعقد 3-9شكل )

 Study the effect of Solventدراسة تأثٌر المذٌب ( 4-3) 

مقن  دراسة تأثٌر المبٌاات مقن أةقل معرققة الالطاٌقة واٌقان تأثٌرهقا علقى ازامقة المواققا االمتصاصقٌةت إ 

، كما ٌمكن من االلقه معرققة المقبٌ  المناسق  لعملٌقة تمذقٌر الكاشقف مقا المعالقدات (λ maxأطٌاف  

انول , االسقٌتون , االٌثانول ,المٌثالفلزٌة ، وتمإت هب  الدراسة اوةود مبٌاات ماتلفة قً الالطاٌة وهً   

، ومذقرت الممالٌقل لهقب  المقبٌاات اتركٌقز ( (DMF ثنقائً مثٌقل قورمامٌقدأثٌلٌن كالٌكقول , التلللقوٌن و

 1x10-2) المرئٌققة ادرةققة مققرار  الماتاققر  –وقٌسققت اةهققاز مطٌاقٌققة اششققعة قققو  الانفسققةٌة  مققوالري

ماتلفقة  BPAP)4-4للمبٌاات كلهقا المقبكور  قٌمقا سقا  ، وكانقت النتٌةقة اقأنإ أطٌقاف اششقعة للكاشقف  
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( ولهقب  التغٌٌقر λ maxالتغٌٌقر ققً موققا الالقٌ  االمتصاصقٌة العظمقى  مس  نوع المبٌ  وبلقة اسقا  

  -:[101,102] (3-5) الةدولقً  ٌإنماأهمٌة كار  قً تغٌٌر شكل وشد  مز  االمتصا  وكما 

 (BPAP-4)4( ٌبٌَّن الطول الموجً األعظم للمذٌبات المستخدمة مع الكاشف 3-5الجدول )

λ max Solvents used 

446 nm Ethanol 

445 nm Methanol 

429 nm Acetone 

276 nm Glycol ethylene  

249 nm Toluene 

455 nm Di methyl form amide (DMF) 

 

          Effect of Power of Hydrogen (pH)( pHتأثٌر الدالة الحامضٌة )(5-3) 

ااالعتمقاد علقى التركٌقز  BPAP)4-4ت إ دراسة تأثٌر الدالة المامذٌة على كل أٌون قلزي مقا الكاشقف  

 1x10-4. الاٌانٌة اقٌن الدالقة مٌث ت إ رس  الاطوط  ( البي ٌعطً امتصاصٌة عالٌة للممالٌل المستادمة

ققف قققً واالمتصاصققٌة ( pHالمامذققٌة   ( ، 3-11( ،  3-10اششققكال  للفلققزات مققا الكاشققف كمققا موذإ

-pH =2عنقد  والبي استنت  قٌها أنإ الشد  اللونٌة للممالٌل تكون قً أقصى ماالتها ( 13-3( ،  12-3 

8)  

 

 4(BPAP-4الكاشف )مع ر الدالة الحامضٌة لمعقد الرصاص ( تأث3ٌ-10شكل )
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 4(BPAP-4) مع الكاشف الكادمٌوم( تأثٌر الدالة الحامضٌة لمعقد 3-11شكل )

 

 4(BPAP-4) مع الكاشف السترونتٌوم( تأثٌر الدالة الحامضٌة لمعقد 3-12شكل )

 

 4(BPAP-4) مع الكاشف السٌزٌوم( تأثٌر الدالة الحامضٌة لمعقد 3-13شكل )



الفصل الثالث                                                                           الىتائج 

 والُمىاقشة 

 

52 
 

 موالري((1x10-4 وبتركٌز 4(BPAP-4الكاشف )ر المعقدات مع ٌتحض( 6-3) 

، والمصقول علقى الظقروف  BPAP)4-4  لمزج أٌونات الفلزات ما الكاشقف ت إ انهاء الدراسات الطٌفٌة

الااصقة اكقل  pHالمثلى لالٌ  تراكٌز المعالدات ، والصٌغ المولٌقة لكقل معالقد مقا تمدٌقد الدالقة المامذقٌة 

( قققً الفصققل الثققانً مققن الةققزء العملققً لهققب   2-10أعققال  وكمققا مققبكور قققً الفالقر     معالقد مققا الكاشققف

طة اذاقة االٌثانول كمبٌ  للكاشف لمملقول الفلقز اشٌقونً المقبا  ققً مملقول اس، وٌت  بلة او الدراسة

pH  ًعلقى اشقذل والمنظ  مساالا  ماوٌا  على االت اشمونٌو  واالنس  المولٌقة الممقدد  لكقل قلقز أٌقون

 -: BPAP)4-4( ٌاٌإن تمذٌر المعالدات ما الكاشف  3-6مد  ،  والةدول  

 BPAP-4( ٌبٌَّن تحضٌر المعقدات مع الكاشف 6-3والجدول )

M:R pH Color Metal Complex’s 

1:2 8 Light Brown .Cl2[Pb(4-BPAP)] 

1:2 3 Black Brown .Cl2[Cd(4-BPAP)] 

1:2 6 Black .Cl2[Sr(4-BPAP)] 

1:2 6 Black Brown .Cl2[Cs(4-BPAP)] 

 

  أطٌاف األشعة تحت الحمراء (7-3)  

Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

وكانت  [103,104]ااالستناد لألداٌات التً بكرت  BPAP)4-4شاإصت مواقا المز  اأطٌاف الكاشف  

 ةراعقاشمقز  لتشاٌ  مواققا اللكاشف الممذإر ومعالداته الفلزٌة  (FT-IRنتائ  اششعة تمت الممراء  

 (OH   وموقققا رصققر  -N=N وهققً مةموعققة اآلزو الةسققرٌةاشراعققة للكاشققف ومعالداتققه  المقق  أو ال

أن المقز  ققً أطٌقاف اٌذقا  وٌالمقظ  .الملالقة اشروماتٌقة  (C-H) ورصقر  (C=C) واآلصقر  المزدوةقة

المقر  الكاشقفققً الشقد  والموققا ابا مقا قورنقت مقا مقز  كثٌر    تغٌراتعالدات الفلزٌة قد عانت من الم

 4-BPAP)4 صقغٌر  أو كاٌقر  شغلق   ةزاما( اارذاقة الى بلة مدوث  للكاشف    والموذف االشكل

 .[105] هبا المز  وان هب  التغٌرات الماصلة هً دلٌل على مدوث التناس  وتكوٌن المعالدات التناسالٌة

أظهر طٌف اششعة تمت الممقراء لمركق   ( cm-11666 - 3674 قً منطالة الطٌف الممصور  اٌن   

, اٌنما ظهرت مزمة آلصر   (--N=N آلصر   ( cm-1 1440اآلزو مزمة متوسطة الشد  عند التردد  
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  C=C-- 1600 ( المزدوةة عند التردد cm-1 )   ومزمة تُعز  آلصقر OHلمةموعقة الهٌدروكسقٌل ) 

 للكاشقف( اٌنمقا تاتفقً هقب  المزمقة ققً أطٌقاف المعالقدات الفلزٌقة cm-1 3074عند التردد   الكاشفقً 

قٌمققا تظهققر  . الفٌنولٌققة اعققد ان تفالققد اروتونهققا  (OH داللققة علققى مققدوث ت صققر عققن طرٌقق  مةموعققة 

ومزمقة أاقر  عنققد ( cm-1 3050اشروماتٌقة عنققد التقردد  (C-H مقزمتٌن امتصقا  ذقعٌفة آلصقر  

المقر والمعالقدات الفلزٌقة  للكاشقفوهقب  المقز  تكقون مسقتالر  ققً كقال المقوقعٌن  (cm-1 2885)التقردد 

( مهمقة ةقدا ققً طٌقف االشقعة cm-1 1680-600منطالة الطٌقف الممصقور  اقٌن   تعد. اٌنما  الممذر 

تمت الممراء عند تفسٌر المعالدات الفلزٌة كونها تذ  اغل  مز  االمتصقا  العائقد  للمةقامٌا الفعالٌقة 

( اارذقاقة القى االهتقزازات -C=C-) , (-N=N-ومعالداتقه ومنهقا مةقامٌا   الكاشقفققً كقل مقن اطٌقاف 

لفلزٌة وقٌها ترددات ةدٌد  تاتلقف عقن طٌقف نتروةٌن( أظهرتها أطٌاف المعالدات ا-العائد  آلصر   قلز

( , لقبلة ققأن طٌقف االشقعة تمقت الممقراء ٌشقٌر القى cm-1 694-616 المقر والتقرددات هقً   الكاشف

روةٌن ثالثققً السققن عققن طرٌقق  بر  النتققروةٌن للملالققة وبر  النتقق كاشققفسققلوة ٌسققلة  الكاشققفكققون 

ٌققة لٌعطققً ملالتققٌن ذققاقة لققبر  االوكسققةٌن لمةموعققة الهٌدروكسققٌل الفٌنوللمةموعققة اآلزو الةسققرٌة اار

قف ااششقكال   سقتالرارٌة المعالقدات التناسقالٌةاتساه  قً زٌقاد   ( ، 3-16( ،  3-15( ،  3-14وكمقا موذإ

 17-3  ، )18-3 )[106] . 

( IIوالسترونتٌوم )( II( والكادمٌوم )IIللكاشف ومعقداته الرصاص ) FT-IR( ٌبٌَّن قٌم 3-7جدول )

  (IIوالسٌزٌوم )

  -C-H OH -C=C- -N=N هٌدروجٌن –فلز 

Complex’s 616-694 cm-1 3050 cm-1 3074 cm-1 1600 cm-1 1440 cm-1 
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 4(BPAP-4( طٌف األشعة تحت الحمراء للكاشف )3-14شكل )

 

 4(BPAP-4( طٌف األشعة تحت الحمراء لمعقد الرصاص مع الكاشف )3-15شكل )
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 4(BPAP-4لكاشف )معقد الكادمٌوم مع ا( طٌف األشعة تحت الحمراء ل3-16شكل )

 

 4(BPAP-4لكاشف )مع ا  وممعقد السترونتٌ( طٌف األشعة تحت الحمراء ل3-17شكل )
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 4(BPAP-4لكاشف )معقد السٌزٌوم مع ا( طٌف األشعة تحت الحمراء ل3-18شكل )

      X-Ray Diffraction (XRD)  قٌاس حٌود األَشعة السٌنٌة( 8-3) 

لمعرققة اعق   ةاة ااسقتادا  مٌقود اشلشقعة السقٌنٌقً مالته الصقل للكاشفتمت دراسة التراكٌ  الالورٌة 

 . اصائصها التركٌاٌة مثل التركٌ  الالوري , والمة  الالوري كما ٌمكن تالدٌر نالاوتها

 الشقد القدقٌ ( وعقد   micro-strains ٌمصل لهقا اسقتعرا  لعقد  أمقور مثقل للكاشفهنالة قم  مٌود 

اسقا  مصقول تشقوهات  faulting والتصدع الالقوري lattice deformationتكون الشاكة الالورٌة  

  .  [107] وتوزٌا مة  المةال domain size of the crystalللالور   ومةال مة  الالور  

 (yالشقدإ  علقى ممقور  ,BPAP)4-4للكاشف   X-Ray Diffraction (XRD)قٌا   (3-24ٌاٌإن الشكل  

(  ، وتاعقا  شطٌقاف مٌقود اششقعة السقٌنٌة نالمقظ وةقود اراقا قمق  xعلى ممور  degree  (2Ө)مالاال 

 124588.عنقد   الثانٌقةوالالمقة  Ө=26.5855.الالمقة اشولقى عنقد لطٌف الكاشف ماتلفة الشدإ  ، تظهقر 

=.Ө    عنقد    الثالثقةوالالمة.Ө= 29.4440 عنقد  الرااعقة والالمقة.Ө = 19.6638  وتاقٌن اقأن الالمقة ,

هً اشعلى مالارنة ااالٌة الالم  وهبا ٌدل على وةود المسقتوٌات الالورٌقة والتركٌق  الالقوري بي  الرااعة

اٌنمقا تقدل الالمق  الواطئقة ققً مطٌاقٌقة اششقعة السقٌنٌة علقى  high crystalline natureالتةان  العال 

 .low crystalline structure   [108]نسا  التراكٌ  الالورٌة اشقل تةا
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 4(BPAP-4( طٌف حٌود األشعة السٌنٌة للكاشف )3-19شكل )

 The 1H-NMR Proton  نووي المغناطٌسًطٌف بروتون الرنٌن ال( 9-3) 

Spectrum 

شقكل ومعالد  الرصا  الثنقائً ( 3-20شكل  ( BPAP-4  أُةريل قٌا  اروتون الرنٌن النووي للكاشف

 [109,110]كما ورد قً اشداٌقات الكاشف لطٌف كمبٌ  ، واٌإنت النتائ   DMSO، ااستادا  ( 21-3 

( ، اٌنمققا PPm 0.72وقققد أظهققر المققبٌ  اشققار  عنققد  التققً قسإققرت هققب  االشققارات والمققز  الظققاهر  ، 

(، وأظهقققرت مةموعقققة OHتعقققود لمةموعقققة الهٌدروكسقققٌد   (5.01PPm-0.72ظهقققرت مقققز  عنقققد  

 C=C 0.29,1.31,1.80عنقد   كاٌقر  (مقز PPm)  وPPm 11.31,1.59, 0.73 وظهقرت مزمقة ، )

 ،( 1.81PPm( مزمقة عمقد  N=Nوأظهقرت مةموعقة   ،(C-OH( تعود لمةموعة  PPm 1.00عند  

ا معالد الرصا  الثنائً PPm 0.16( عند المزمة  C=Oاٌنما ظهرت مةموعة   قالقد ما الكاشقف ( . أمإ

تعود للمبٌ  المسقتاد  ، اٌنمقا أظهقرت مةموعقة الهٌدروكسقٌد (PPm 1.16)أظهرت نتائةه مزمة عند 

 كاٌقر  ( ومقز 1.00PPmمزمة عند   (N=N)، وأظهرت مةموعة ( PPm 7.15صغٌر  عند   ةمزم

  (.C=C( تعود لآلصر   1.32,0.41,837PPmعند  
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 4(BPAP-4( قٌاس بروتون الرنٌن النووي المغناطٌسً للكاشف )3-20شكل )

 

   Pb(IIلمعقد )( قٌاس بروتون الرنٌن النووي المغناطٌسً 3-21شكل )

 4(BPAP-4مع الكاشف )
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Cطيف كاربون الرويه الىووي المغىاطيسي ( 10-3) 
13

-NMR  

C13-NMR carbon nuclear magnetic resonance spectrum 

Cأُجررَ ق اسرريف  سرر  
13

-NMR  للكيشرر (4-BPAP)4   الَصرري  ومعقرر(II )   وكينررا الائرريهو   رر

تعرررررر ي لل رررررر عن   واشرررررري   عارررررر   ( 39.80ppmعارررررر  )اشرررررري اف ملئلاررررررا للكيشرررررر  ما رررررري اشرررررري   

(109,121,130,140,150,155PPm( تع ي للر  اف )C
1
,C

4
,C

5
,C

2
,C

13
,C

17
,C

14
,C

16
( ال َتبطرا 

C( تع ي لل    )PPm 170  واشي   عا  )( C-Cومج  عا )( C=Cب ج  عا )
7
,C

8
تعر ي ل ج  عرا  (

(-C=O-)  (  153.41  واشي   عاPPm(    تع ي لل )C
12

ري معقر  الَصري  -C-N-( لآلصرَ  ) ( . أمَّ

(   واشررررري اف عاررررر  40PPmالثاررررريهن  كينرررررا نئيهجرررررم   ررررر   اشررررري   لل ررررر عن ال  رررررئل   عاررررر  )

C( تعررررررر ي للررررررر  اف )110.01,131.08,133.40,133.64)
1
,C

2
,C

4
,C

5
,C

6
,C

15
,C

14
( ال َتبطرررررررا 

Cللر    )( تعر ي 146.55واشي   عار  ) (   C-Cومج  عا ) ,( C=Cب ج  عا )
16

آصرَ  ( ال َتبطرا ب

(C-O )(  ( تعررر ي للرررر    )121.74  واشررري   عاررررC
12

(   واشررري   عارررر  -C-N-( ال َتبطرررا بآصررررَ  )

C( تع ي لل  اف )167.62)
7
,C

8
 . C=O )[111]( تع ي لآلصَ  )

 

  4(BPAP-4للكاشف ) C13-NMR( طٌف 3-22شكل ) 
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 (BPAP-4)4لكاشف معقد الرصاص مع ال C13-NMR( طٌف 3-23)شكل 

  Mass Spectrum طٌف الكتلةقٌاس ( 11-3) 

لت أطٌاف الكتلة للكاشقف   قمة ققً الشقكل وكانقت النتٌةقة اعطقاء عقد  بروات  ،  BPAP)4-4سةإ موذإ

  . [112]( 3-25( والشكل  24-3 

 (BPAP-4ٌبٌَّن نواتج التجزؤ الكتلً للكاشف ) (3-8)الجدول 

Relative Abundance% 
 

m/z+ Fragment 

11.7 274.23 C13H10N2O5]] 

8.3 256.21 C12H10N2O4
+]] 

2.0 227.2 C12H1N2O3]+] 

87.0 111.16 C6H11N2]+] 

15.8 98.17 C6H12N]+] 

37.8 80.06 C6H5]+] 

19.3 64.08 C5H4
+]] 

37.3 48.04 C4
+] ] 
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 ( BPAP-4التجزؤ الكتلً للكاشف )( ٌبٌَّن نواتج 3-24) شكل
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 4(BPAP-4( طٌف الكتلة للكاشف )3-25شكل )

 Atomic Force microscopy (AFM) مجهر القوة الذرٌة( 12-3) 

( Topography( مقن اةقل المصقول علقى معلومقات اةمالٌقة للهٌئقة الاارةٌقة  AFMاستاد  قمق   

( Surface roughnessوالسقمة للسقطف الممذقر  للسطف الممذر ومعرقة كٌفٌة التوزٌا والتةقان  

الصور  الثالثٌقة االاعقاد  (3-31( ،  3-30،  (3-29( ،  3-28( ،  3-27( ،  3-26اششكال  وتوذإف 

، وقد اٌإنت النتائ  اأن ةسٌمات  ( قال واعد مزةه ما السطف الماز   الفم  المنشط (IIلمعالد الرصا   

معقدل اشقونة القبي ٌاقٌإن ،  (3-9وكما موذإف االةدول   متةان  الغٌر الشكل غٌر مومد  ما التوزٌا 

( للمعالقد تكقون ماتلفقة االمالارنقة قاقل واعقد عملٌقة Rq ( ومتوسقط الةقبر التراٌعقً للاشقونة Raالسقطف  

ن الالم  تفو  المنافذات ، توذف أ Rskكبلة قٌمة   وبلة اسا  الطاٌعة غٌر المتةانسة للسطف .المزج 

( للمعالد الممذر ٌكون بات طاٌعقة غٌقر مسقتوٌة وبلقة اسقا  ان قٌمقة التقواء Rkuالتواء السطف  وقٌمة 

قاقل المقزج  أققلللمعالقد قاقل واعقد المقزج   (Rq، اٌنما تكون قٌمة متوسط الةبر التراٌعقً    Rku<3الالم  

ٌمتقوي  واعقد المقزجققٌ  التقواء السقطف للمعالقد قاقل   الطاٌعة غٌر المستوٌة للسقطف ، كمقا أنإ وهبا اسا

علققى قققٌ  سققالاة اسققا  كثققر  االنافاذققات ، أمققا ابا كانققت الالققٌ  مسققاوٌة للصققفر قهققبا ٌعنققً االرتفاعققات 

طف ، واقبلة ٌكقون السقالاة تقزداد مسقامٌة السق Rsk. وازٌاد  قٌمقة  [113]واالنافاذات مساوٌة لاعذها 

 هو اشكثر مسامٌة . الماز ما السطف  المزج اعدالمعالد 
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 لسطح الفحم المنشط AFM ( صورة ثالثٌة األبعاد لقٌاس3-26) شكل

 (IIمعقد الرصاص )قبل اضافة 

 

 

 معقدلسطح الفحم المنشط قبل اضافة  AFM لقٌاس مصغرة صورة ثالثٌة األبعاد( 3-27شكل )

 (IIالرصاص )
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 ضافة السطح قبل إ( IIلمعقد الرصاص )الحجم الحبٌبً مخطط توزٌع ( 3-28شكل )

 

 (IIلمعقد الرصاص ) AFMقٌاس صورة ثالثٌة األبعاد ل( 3-29) شكل

 اضافة السطح بعد 
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لسطح الفحم المنشط بعد اضافة معقد  AFMقٌاس صورة ثالثٌة األبعاد مصغرة ل( 3-30شكل )

 (IIالرصاص )

 

 (IIلسطح الفحم المنشط بعد اضافة معقد الرصاص )مخطط توزٌع الحجم الحبٌبً ( 3-31شكل )
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( قبل وبعد IIالذي ٌوضح قٌم ومعادالت الخشونة اإلحصائٌة لمعقد الرصاص ) (3-9) ٌلً الجدول فٌما

 -المزج مع السطح الماز فً حالته الصلبة :

 Pb(II) Complex القٌمة االحصائٌة للخشونة
 

Pb(II)Complex 
With Activation 

Carbon 

 Ra nm) 8.05 nm 8.05 nmالاشونة   معدل

التراٌعً للاشونة متوسط الةبر 

 Rq nm) 
9.41 nm 9.61 nm 

 Rku) 1.93 nm 2.33 nmاستواء السطف  

 Rp) 0.461 nm 0.974 nmالمد اشعلى الرتفاع الالم   

 Rsk nm) -0.124 nm -0.435 nmانمراف السطف  

 

 Biological Activityالفعالٌة الحٌوٌة ( 13-3)

ققر ممالٌققل   وتقق إ المطلقق  ، اسققتعمال مققبٌ  االٌثققانول  مققوالري(1x10-4والمعالققدات اتركٌققز  الكاشققفمذإ

نوع وامد من الفطقر وهقو ، ما ثٌرها على نوعٌن من الاكترٌا هما موةاة وسالاة لصاغة كرا  دراسة تأ

Aspergillusوالمعالققدات    للكاشققف  مالققدار التثاققٌط اقٌققتقق إ , وzone of inhibition االمسققطر ) 

[114,115,116] . 

 ,Pb(II), Cd(II) همعقداتمع  4(BPAP-4) للكاشفمقدار التثبٌط  ٌوضَّح( 3-10) والجدول رقم

Sr(II), Cs(II), :- 

Reagent with 
complex 

 بكترٌا
Staph aureus 

 بكترٌا
E. coli 

 فطر
Aspergillus 

4(4-BPAP) ++ +++ - 
 [Pb(4-BPAP)].Cl2 ++ +++ - 
[Cd(4-BPAP)].Cl2 ++ ++ - 
[Sr(4-BPAP)].Cl2 ++ ++ - 
[Cs(4-BPAP)].Cl2 ++ ++ - 

 

المصقول علٌهقا مقن تقأثٌر الممالٌقل علقى  للنتقائ  التقً تق إ  ةوالمتذقمن ةول السقااالانالمظ من االل الةد

نوعً الاكترٌا والفطر , قالد تاٌإن أن كل الممالٌقل التقً اعطقت  ك( كقان لهقا تقأثٌر ذقعٌف علقى نقوعً 
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للمةققامٌا  ٌعققودالاكترٌققا , اٌنمققا التققً أعطققت  كك( قالققد ااققدت مالاومققة أعلققى علققى نققوعً الاكترٌققا وهققبا 

ما المعالدات والتً تعطً قعالٌة تثاٌط أقو   الكاشفالتً ٌمتلكها  (OH) و (-C=C-) و (-N=N-) الفعالٌة

وتركٌاٌقة للاكترٌقا . لقى عوامقل وراثٌقة اٌذقا اوهقبا ٌعقود  (mm 4.5 - 3.5) , وققد تقراون التثاقٌط اقٌن

 همعالداتقو BPAP)4-4  الكاشقف  وعلى العك  من بلة ما الفطر المسقتاد  قالقد ااقد  مالاومتقه لممالٌقل

 .  اسا  قوته وامتالكه عوامل وراثٌة ااصةوبلة  الفلزٌة

 -الفلزٌة :ومعقداته  البكترٌا بنوعٌها على الكاشفٌوضَّحان تأثٌر  (3-37( و )3-38والشكلٌن )

 

  Staph aureusبكترٌا الكاشف ومعقداته على ( تأثٌر 3-32شكل )
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 E. Coliبكترٌا الكاشف ومعقداته على ( تأثٌر 3-33شكل )

 -الفلزٌة : على الكاشف ومعقداته نوع الفطرتأثٌر  (  ٌوضَّح3-39) والشكل

 

 Aspergillusالفطر الكاشف ومعقداته على ( تأثٌر 3-34شكل )
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  4(BPAP-4على سطح الكاربون المنشط للكاشف )دراسة االمتزاز ( 14-3)

 (IIمع معقد الرصاص )

 ( IIالمرئٌة لمعقد الرصاص ) –قٌاس االشعة فوق البنفسجٌة (1-14-3) 

 

 (BPAP-4)لمعقد الرصاص مع الكاشف Uv.Vis( قٌاس 3-35شكل )

 ( IIالرصاص )منحنى المعاٌرة لمعقد تعٌٌن   (2-14-3)  

Determination of the calibration curve for the lead(II) Complex  

والقبي تق د دراسقة امتقزاز  علقى الثنقائً الرصا   ( لمعالدstock solution  اعداد المملول الالٌاسً  ت

( واققبلة مصققلنا علققى منمنققً المعققاٌر  عنققد 100ppm-25سققطف الكققاراون او الفمقق  المنشققط اتركٌققز  

ى , وعققن طرٌقق  منمنققً المعققاٌر  مصققلنا علققالرصققا ( لمعالققد λmax 423اشعظقق    الطققول المققوةً

 ( .ppm 100التركٌز اشمثل للمعالد وهو  
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 (II( منحنً المعاٌرة لمعقد الرصاص )3-36شكل )

 Effect of Surface Weight      تأثٌر وزن السطح( 3-14-3) 

   (II)اصتحدٌد وزن المادة المازة لمعقد الرص

د وزن الماد  الماز  من االل تثاٌت كل الظروف من تركٌز الماد  الممتز  والقزمن ومةق  المملقول تمدإ 

 مقن مملقول المعالقد اتركٌقز  ml16  , اب ااقب(IIالرصقا    لمعالقد اٌنما االقً عامقل القوزن هقو المتغٌقر

ppm166  66ما تمدٌد زمن min اعقد بلقة كما بكقر أعقال  ،  وت إ أاب اوزان ماتلفة من السطف الماز

وذققعت الممالٌققل قققً ةهققاز الققرج ومققن ثقق إ  قققً ةهققاز الفصققل   ةهققاز الطققرد المركققزي ( وتقق إ ااققب 

وهقبا ، ( g 0.04هقو  القوزن اشمثقل للمعالقد  تاقٌإناالمتصاصٌة , ومن االل متااعة تغٌٌر االمتصاصقٌة 

لعملٌقة االمتقزاز  ، والسقا  ققً بلقة ٌعقود (Qeٌعنً كلما قل وزن الماد  الماز  ازدادت السعة الوزنٌة  

التً تتطل  وةود تقوازن اقٌن المقادتٌن المقاز  والممتقز  كٌقف تتقداال مقا كقل المةقامٌا الفعإالقة للسقطف 

ولكقن  . الماز ، قتصل سعة االمتزاز شقصى قٌمقة والتقً تمثقل كمٌقة المقاد  المقاز  عنقد مرملقة االشقااع

ازدٌاد وزن السطف سٌؤدي لالنتشار غٌر المستالر للسطف الماز مالارنة اكمٌة الماد  الممتز  ، ولهبا ققأنإ 

كمٌة سعة  لتناق طاقة التمبو  للماد  الممتز  ستتغل  على طاقة االمتزاز  على السطف وابلة سٌؤدي 

 -: [117]على كمٌة الماد  الممتز   السطف المازتأثٌر وزن ( ٌاٌإن 3-37والشكل  االمتزاز على السطف 
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 (IIسطح الماز على كمٌة المادة المازة لمعقد الرصاص )( تأثٌر وزن ال3-37شكل )

باستخدام أوزان مختلفة من السطح عند  (II) لمعقد الرصاص( قٌم كمٌة المادة الممتزة 3-11جدول )

 oC 25درجة حرارة 

Q(mg/g) Adsorbent 
Weight (g) 

Co (mg/L) 

104.94 0.02                     
    

25  oC    
99.59 0.04 

97.11 0.06 

96.14 0.2 

96.53 0.4 

 

 ( II) تحدٌد الزمن الالزم لحدوث االتزان لمعقد الرصاص( 4-14-3)

د الزمن الالز  للماد  الماز  من االل تثاٌت كل الظروف مقن تركٌقز المقاد  الممتقز  ومةق  المملقول  ُمدد 

مقن مملقول المعالقد اتركٌقز  (ml 10)امقل القزمن هقو المتغٌقر , اب ااقب ووزن الماد  المقاز  اٌنمقا االقً ع

166 ppm   0.02ووزن ثااققتg 120-2 زمققان ماتلفققة تتققراون مققن أ( اٌنمققا ااققبت min ) اعققد بلققة

وذعت الممالٌل قً ةهاز الرج واعدها قً ةهاز الفصل   ةهقاز الطقرد المركقزي ( وااقبت للممالٌقل 

 30هقو  ( IIالرصقا    معالقدلالقزمن القالز   تمدٌقداالمتصاصٌة , ومن االل تغٌٌقر االمتصاصقٌة تق  

min  )  اب لومظ ان سعة االمتزاز ،Qe وبلقة اسقا  وةقود المواققا الفعإالقة ققً ( تقزداد ازٌقاد  القزمن
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لالمتزاز الى ان ٌت  ملئ كل المواقا قتادأ عملٌة االمتقزاز ااطقئ اسقا   ةالسطف الماز والتً تكون متهٌئ

 . [118] ملئ كل المواقا واشغالها

 

 (IIتأثٌر الزمن الالزم على معقد الرصاص )  (3-38شكل )

 Adsorption Isotherms                                    االمتزاز ات( آٌزوثٌرم15-3) 

على سطف الفم  المنشط ، واٌإنت النتائ  اأنإ رلٌة ( II ت إ امتسا  اٌزوثٌرمات االمتزاز لمعالد الرصا  

-45، ( 3-44  اششكالماٌإن قً (  كما Giles Classificationلتصنٌف ةٌلز   ( طاالا  S هً االمتزاز 

 ، على شكل عمودي أو مائل على السقطف المقازمتوةهة وتكون الةزٌئات قً هبا النوع  ( 46-3( ،  3

والتً تادأ االتالعر ث  تمٌل للصعود ، وهبا ٌدل على تناق  المبٌ  علقى االمتقزاز اصقور  قوٌقة ، وبلقة 

واٌذا  ٌدل بلة على مدوث ،  (-N=N-اسا  طاٌعة المةامٌا الفعإال التً ٌمتوٌها المعالدٌن كمةموعة  

امتققزاز متعققدد الطاالققات وبلققة شنإ السققطف غٌققر متةققان  . وتقق إ تملٌققل النتققائ  لعملٌققة االمتققزاز لمعالققد 

وبلققة عققن طرٌقق  اسققتادا  معادلققة    25oCالرصققا  مققا السققطف المققاز عنققد االتققزان ادرةققة مققرار  

قرٌندلش لقه تطقاا  عقالا االمالارنقة مقا  ٌر اظهرت النتائ  اأنإ اٌزوثالنكماٌر ، قرندلش ، تمكن ( ، وقد 

 -: [119] ( ٌاٌإن معادالت االرتااط وثواات كل رٌزوثٌر  3-12والةدول  . وتمكن النكماٌر 
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 على سطح الفحم المنشط   (IIمعقد الرصاص )متزاز ( آٌزوثٌرم النكماٌر ال3-39شكل )

 25oCعند درجة حرارة 

 

 25oCعند درجة حرارة  (IIالمتزاز معقد الرصاص ) ( آٌزوثٌرم فرٌندلش3-40شكل )
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 على سطح الفحم المنشط   (IIمعقد الرصاص )متزاز ال تمكن( آٌزوثٌرم 3-41شكل )

 25oCعند درجة حرارة 

ٌزوثٌرمات النكماٌر وفرندلش وتمكن المتزاز معقد ( معادالت االرتباط وثوابت اآل3-12جدول )

 على السطح الماز( II)الرصاص 

Timken equation Freundlich 
equation 

Langmuir equation   
 

Complex 
Pb(II) R2 B KT R2 N Kf R2 qm KL 

0.616 5.933 1.279 0.987 

  

0.996 1.108 0.227 -0.874 -0.058 

 

 ( تأثٌر درجة الحرارة وحساب الدوال الثرمودٌنامٌكٌة لعملٌة االمتزاز 16-3)

effect of Temperature and Calculation of Thermodynamic   

Functions of Adsorption Process 

علقى سقطف الفمق  المنشقط كمقا ( IIتقأثٌر درةقة المقرار  علقى امتقزاز معالقد الرصقا    أةرٌت دراسة 

ققف قققً الةققدول   درةققة  اازدٌققاد( II( ، اب اٌإنققت النتققائ  لمعالققد الرصققا   3-42  ( والشققكل3-13موذإ

القى  15oCتالل سقعة االمتقزاز اصقور  تدرٌةٌقة ، وهقبا ٌعنقً أنإ ازدٌقاد درةقة المقرار  مقن   رار  الم

35oC  عنقد رققا درةقات المقرار  سقوف ٌقؤدي  واٌذقا  ،  الماد  الممتقز  ااالنافقا  ( سوف تادأ كمٌة
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الى انقهُ اارتفقاع  اارذاقة.  الممتز  بلة لعد  االستالرار للالو  الفٌزٌائٌة التً تراط السطف الماز االماد 

درةقات المقرار  سقوف ٌفالقد السققطف المقاز المقاء قٌمقدث تقداال اققٌن السالسقل الةاناٌقة للسقطف قتصققغر 

ٌاللقل مقن قالمسامات داال السطف الماز وهبا ٌؤدي لصعواة داول الةزٌئات الممتز  القى دااقل السقطف 

  .[120]عملٌة االمتزاز 

 

 ( الممتزة على سطح الفحم المنشط عند درجات حرارٌة مختلفة II) ( كمٌة معقد الرصاص3-42شكل )

 الممتزة على سطح الفحم المنشط عند درجات حرارٌة مختلفة  كمٌة معقد الرصاص (3-13) جدول

35oC 30oC 25oC 15oC 

P
b

(I
I)

C
o

m
p

le
x

 

     

Qe 

(mg/g) 
Ce 

(mg/L) 

Qe 

(mg/g) 

Ce 

(mg/L) 

Qe 
(mg/g) 

Ce 

(mg/L) 

Qe 

(mg/g) 

Ce 

(mg/L) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.868 4.131 2.65 2.34 0.122 4.87 2.65 2.34 

4.674 5.325 5.12 4.87 4.52 5.47 5.71 4.28 

9.07 5.92 4.6 10.4 7.137 7.86 10.42 4.57 

12.58 7.414 9.30 10.69 9.898 10.10 11.39 8.60 

12.43 17.55 15.86 14.13 16.76 13.23 21.39 8.6 

16.61 23.38 21.54 18.45 23.77 16.22 28.85 11.1 

17.36 32.63 26.91 23.08 28.25 21.74 31.09 18.9 
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سوف نمصل على العالقة الاطٌة  T/1000مالاال ماللو  درةة المرار  المطلالة  Xm)Inوعند رس   

المنشط وكما ماٌإن قً على سطف الفم  ( II( المتزاز معالد الرصا   ΔHما قٌمة التغٌر ااالنثالاً  

 -: ( 3-43( والشكل  3-14الةدول  

 

 ( عند درجات حرارٌة مختلفة II( لمعقد الرصاص )In Xm( كمٌات االمتزاز العظمى )3-43شكل )

( على سطح II( تأثٌر درجة الحرارة على أعلى كمٌة ممتزة المتزاز معقد الرصاص )3-14جدول )

 الفحم المنشط

Ce=22.2281 1000/T k-1 Tk ToC  

In Xm Xm  
 

Pb(II) 
Complex 

 

3.43 31 3.472 288 15 

3.27 26.5 3.355 298 25 

3.11 22.5 3.300 303 30 

2.85 17.3 3.24 308 35 

 

  Inوالتً ت إ مسااها من مٌل العالقة الاطٌة ( -=647125ΔH.وانإ قٌمة  االنثالاً( السالاة التً تساوي  

Xm  1مالاال/T على أنإهُ عملٌة االمتزاز عملٌة ااعثة للمرار   تُدلExothermic Process  وشنإ قٌمة ،

( على سطف الفم  المنشط ٌكون بو IIلبلة قأنإ امتزاز معالد الرصا    20KJ.mol-1االنثالاً أقل من 

 ( . Physical Adsorptionطاٌعة امتزاز قٌزٌائً  
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الالٌمة السالاة للطاقة الُمرإ  تدل على  ( أنإ 3-15قً الةدول  الثرمودٌنامٌكٌة الظاهر  قٌما تاٌإن االٌة الالٌ  

وهقبا ٌكقون ٌُعقز  لالٌمقة ثااقت االتقزان   (Spontaneousأنإ عملٌة االمتقزاز تمصقل اصقور  تلالائٌقة  

 Keq>1   6( ، اٌنمققا تكققون قٌمققة التغٌققر اققاالنترواً سققال  اٌذققا > ΔS وهققبا ٌققدل علققى أنإ الةزٌئققات )

  . [121,122] الممتز  على سطف الفم  المنشط تكون أكثر انتظاما  

على سطح الفحم المنشط  (II( قٌم الدوال الثرمودٌنامٌكٌة لعملٌة امتزاز معقد الرصاص )3-15جدول )

 25oCعند درجة حرارة 

Equilibrium 

Constant(K) 

ΔS 

(J.mol
-1

.K
-1

) 

ΔG 

(J.mol
-1

) 

ΔH 

( J.mol
-1

) 

 

Complex 

Pb(II) 
1.171 -68.290 -66.97 -20417.5 

 

 عملٌة االمتزاز  علىتأثٌر الدالة الحامضٌة   (17-3) 

Effect of pH on the Adsorption 

ققٌ    ذقمن مقد  مقنالصقل  ، ( II( علقى معالقد الرصقا   pH أةرٌت دراسة تأثٌر الدالقة المامذقٌة 

 pH 2-11 واٌإنقت النتقائ   ادرةة مرار  الماتار. ( ،3-44( والشكل  3-16الةدول  ماٌإن قً ( وكما  

 pHوهبا ٌكون اسا  أندهُ عندما تكقون أنإ زٌاد  الدالة المامذٌة ٌؤدي الى زٌاد  كمٌة الماد  الممتز   ، 

تكقققون عالٌقققة ققققً المملقققول وققققً هقققب  المالقققة سقققوف ٌمقققدث تنقققاق   +Hواطئقققة ققققأنإ تركٌقققز أٌونقققات ال

 Competitive اٌنها واٌن ةزٌئقات المعالقد بو الشقمنة الموةاقة علقى المواققا الفعإالقة للسقطف المقاز ) ،

تشقترة كلهقا ققً الوسقط المتعقادل ققً مقدوث التقأثٌرات مقن ققو  المةامٌا الفعإالة النشطة  مٌث أنإ هب 

تااط االسطف أكثر من االائه قاندرقالز وقو  التةاب  االلكتروستاتٌكً اشمر البي ٌةعل المعالد ٌمٌل لالر

اٌنما قً الوسط المامذً تزداد الشمنات الموةاة للسطف قٌكتس  المعالد اروتونا  ٌزٌد ،  امملوله المائً

مققن الشققمنة الموةاققة ممققا ٌققؤدي لتاللٌققل مواقققا التققأثٌر اققٌن المعالققد والسققطف المققاز قتققزداد قققو  التنققاقر 

 . 123,124,125] [االلكتروستاتٌكً وابلة تالل عملٌة االمتزاز
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 25oCعند درجة حرارة  (IIالرصاص )امتزاز معقد ( تأثٌر الدالة الحامضٌة على 3-44شكل )

 25oC( على السطح الماز عند IIعلى امتزاز معقد الرصاص ) pH ( تأثٌر3-16جدول )

 

 

 

 

 

 

 تأثٌر الشدة األٌونٌة على عملٌة االمتزاز (18-3) 

Effect of Ionic Strength on the Adsorption 

وشملت الدراسقة ، ( IIدراسة تأثٌر االمالن  الشد  االٌونٌة( على عملٌة امتزاز معالد الرصا    أةرٌت

وااسققتادا  ظققروف ثااتققة مققن درةققة مققرار  ووزن  ,شوزان ماتلفققةو CaCO3و  NaCl ًتققأثٌر ملمقق

انافقا  بواانٌقة  مقنواستنت ل أنإ زٌاد  كمٌة الماد  الممتز  تزداد ما زٌاد  تركٌز الملف  وتركٌز ثااتٌن 

الماد  الممتز  وهبا ٌؤدي للتداال العالً شٌونات االلكترولٌت ما المبٌ  المقائً ، شنإ بواانٌقة اشمقالن 

وساط المائٌة أعلى من الةزٌئات العذوٌة الدوائٌة لبلة تصاف المناقسة اٌنهما للتفاعل ما اشٌونٌة قً اش

Co=25(mg/L) 

Qe (mg/g) pH 

Pb(II)Complex 

0.47 2 

3.18 3 

12.13 6 

13.62 7 

9.15 9 

7.65 11 
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تقأثٌر  أنإ  قذقال  عقن .الةزٌئات للمبٌ  وهبا ادور  ٌؤدي لزٌقاد  التةقاب  اقٌن السقطف والمقاد  الممتقز  

ن معالقد مقا ةزٌئقات السقطف والقبي ٌكقون عقاد  غٌقر قااق ل لالمتقزاز علقى اشٌونات السالاة لألمالن تكقوإ

 -: كاآلتًالسطف الماز . وقد لومظ اأنإ تأثٌر اشمالن على زٌاد  كمٌة االمتزاز ٌكون 

NaCl > CaCO3  وٌُعقز  بلقة القى أنإ نصقف الالطقر للكالسقٌو Ca    أصقغر مالارنقة االصقودٌوNa  ،

 . [126,127]واالتالً قأنإهُ ٌمٌل للتةاب  ما مواقا المةامٌا الفعإالة أكثر مالارنة ما اشٌونات اشار  

 

 (IIلمعقد الرصاص ) تأثٌر الملح على كمٌة السطح الماز والمادة الممتزة( 3-45شكل )

( على سطح الفحم المنشط الماز II(  تأثٌر الشدة األٌونٌة على امتزاز معقد الرصاص ) 3-17 جدول )

 25oCعند درجة حرارة 

Co=25(mg/L) 

 (IIتراكٌز معالد الرصا   
Q(mg/g) 

 
Con.CaCo3(mol/L) 

 
Q(mg/g) 

 
Con.NaCl(mol/L) 

 

51.20 0.01 63.14 0.01 

54.19 0.03 60.38 0.03 

48.29 0.04 63.59 0.04 

58.67 0.05 64.71 0.05 

59.71 0.07 57.10 0.07 

58.89 0.09 64.86 0.09 

62.32 0.1 61.65 0.1 



الفصل الثالث                                                                           الىتائج 

 والُمىاقشة 

 

80 
 

                                           Kinetic of Adsorptionحركٌة االمتزاز (19-3)

على سطف ( II ت إ تعٌٌن النمابج المركٌة لوصف الاٌانات التةرٌاٌة قً عملٌة االمتزاز لمعالد الرصا  

( و 3-51ماٌإن قً الشكلٌن  الفم  المنشط الماز ، وقد ُعٌإن نموبج المرتاة اشولى والثانٌة الكاباة وكما 

، قالد وةد أنإ  (3-16( . واٌذا  ت إ مسا  معادالت االرتااط لالمتزاز وكما ماٌإن قً الةدول  52-3 

المرتاة الثانٌة الكاباة ، لبلة قأنإ عملٌة االمتزاز معالد ( تكون عالٌة قً نموبج R2قٌمة معامل االرتااط  

 . [128]على سطف الفم  المنشط تتاا نموبج المرتاة الثانٌة الكاباة   (IIالرصا   

 

 الكاذبة المتزاز معقد الرصاص على سطح –( نموذج المرتبة األولى 3-46شكل )

 25oC الفحم المنشط عند درجة حرارة
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 الكاذبة المتزاز معقد الرصاص على سطح – الثانٌة( نموذج المرتبة 3-47شكل )

 25oCالفحم المنشط عند درجة حرارة                     

معادالت االرتباط والثوابت الحركٌة للمرتبة األولى الكاذبة والمرتبة الثانٌة الكاذبة ( 3-18جدول )

 25oCالمتزاز معقد الرصاص على سطح الفحم المنشط وعند درجة حرارة 

Pseudo- Second Order Pseudo-First order  
Complex 

Pb(II) 
H 

(mg.g-1.min-1) 
R2 qe 

(mg/g) 
K2 

(g.mg.min-1) 
R2 qe 

(mg/g) 
K1 

(min-1) 

-400 0.99 86.95 -0.052 0.11 9.32 0.015 

 ( ٌاٌإن شكل الفم  المنشط قال واعد عملٌة االمتزاز ما المعالدات 3-53وقٌما ٌلً شكل   

 

 على سطح الفحم المنشط  عملٌة االمتزازبعد قبل و( IIمعقد الرصاص )( 3-48شكل )

 بعد  قبل 
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                                     Conclusionاالستنتاجات 

 اعد الدراسة ت إ التوصإل لالستنتاةات التالٌة : 

اوساطة اشزوتة الالٌاسٌة مقا الالٌقا  امعظق   الممدثةاالطر   (BPAP-4)4 تمذٌر كاشف اآلزو -1

ل اارمكققان تمذققٌر مركاققات اآلزو التغٌٌققرات ، اسققا  سققهولة تمذققٌرها اعققد اعتمققاد  واٌذققا

 الظروف الُمثلى . 

 [ للمعالدات الثنائٌة قٌد الدراسة . 1:.استنتةت الدراسة اأنإ النساة المولٌة هً ] -.

 ( اأنإ التراكٌ  الممذإر  تمتلة نظا  الوري .XRDاستنت  قٌا  مٌود اششعة السٌنٌة   -3

( الممذققر قاققل واعققد عملٌققة IIرصققا   اققأنإ معالققد ال AFMاسققتنت  قٌققا  قققو  المةهققر الققبري  -4

د  وتمتلة قٌمة  أقل االمالارنة ما المتراك  قال واعد  Raو Rqاالمتزاز تكون ةسٌماته غٌر مومإ

 عملٌة االمتزاز . 

 ( IIأظهر السطف الماز  الفم  المنشط ( قعالٌة عالٌة على الكمٌات الممتز  من معالد الرصا    -5

 ( دقٌالة . 36استنت ل ان زمن االتزان اشعظ  لمعالد الرصا  هو   -6

 استنت  اأنإ اٌزوثٌر  االمتزاز ٌتاا اٌزوثٌر  قرٌندلش وأنإ نوع االمتزاز قٌزٌائً . -7

 –( تتاققا نمققوبج المرتاققة الثانٌققة IIكققبلة اٌإنققت الدراسققة اققأنإ عملٌققة االمتققزاز لمعالققد الرصققا    -8    

 الكاباة .

 Recommendationالتوصٌات        

( قققً التالققدٌر الطٌفققً للكٌمٌققاء التملٌلٌققة وبلققة BPAP-4الممذققر   اارمكققان اسققتادا  الكاشققف -1

مقا امكانٌقة اسقتادامهما ققً المستمذقرات اسا  قاالٌتها لتكقوٌن معالقدات ملونقة مقا الفلقزات . 

 ذوء . الصٌدالنٌة وبلة المتالكها اوا  مستالر  تةا  عاملً المرار  وال

 ٌُمكن استادامهما قً التثاٌط ذد اع  أنواع الاكترٌا والفطرٌات .   -.

اةققراء العدٌققد مققن الدراسققات الماتارٌققة علققى سققطف الفمقق  المنشققط مققا معالققدات قلزٌققة أاققر   -3

 والمالارنة اٌنهما .
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Abstract : 
The organic reagent (4-benzophenol azopyrocalol) (4-BPAP) with binary metal 

complexes (lead, cadmium, cesium and strontium), was prepared by pairing the 

diazonium salt with the above reagent, Then identified and characterized.  

The organic reagent was identified by different techniques such as UV-Vis 

spectroscopy which was for the reagent (446 nm), and infrared - FT-IR which 

had a beam of (-N=N-) at ,1440 cm-1 and a beam of C =C-)-( at 1600 cm-1, an 

(OH) band at -13074 cm, and the X-ray spectrum (XRD) in which four peaks of 

the spectrum of the first organic reagent of different intensities appeared, The 

first peak appears at 2Ө = 26.5855, the second peak is at 2Ө = 21.4588, the third 

peak is at 2Ө = 29.4440, and the fourth peak is at 2Ө = 19.6638. Mass 

spectrometry, which gave several peaks according to the mass fractionation, in 

addition to 
1
H-NMR1 and C

13
- NMR, whose results showed several signals and 

beams, and atomic force microscopy (AFM), which showed that the shape 

particles are not uniform with a heterogeneous distribution, as well as the 

surface roughness rate (Ra) and the mean square root of the roughness (Rq) of 

the complex are different compared to before and after the mixing process This 

is due to the heterogeneous nature of the surface.  

The effect of the solvent on the organic reagent (4-BPAP) and its binary metal 

complexes was also studied, and the result was that the ray spectra of the 

organic reagent (4-BPAP) 4 are different according to the type of solvent, due to 

the change in the location of the maximum absorbance values (λ max). 

Changing the shape and intensity of the absorption beams, the effect of the 

acidity function (pH) of the prepared complexes was studied, in which it was 

concluded that the chromatic intensity of the solutions is at its maximum at (pH 

= 2-8). 

The biological activity of (4-BPAP) and its binary metal complexes was also 

studied against two types of positive and negative bacteria and a type of fungi. 

It showed higher resistance on the two types of bacteria and this is due to the 

effective groups (-N=N-), (-C=C-) and (OH) that the organic reagent possesses 

with the complexes, which give a stronger inhibition activity, and the inhibition 

ranged between (3.5-4.5 mm). This is also due to genetic and structural factors 

of bacteria. On the contrary, with the fungi used, it showed resistance to the 



organic reagent solutions (4-BPAP)4 and its metal complexes due to its strength 

and its possession of special genetic factors. 

The ratio of the metal to the prepared reagent [M:R] was also studied, and the 

ratio was [2:1]. 

The adsorption of the lead (II) complex of the first organic reagent 4 (4-BPAP) 

on the activated carbon surface was also studied, in order to know the 

effectiveness of this surface and the possibility of using it as an adsorbent 

surface. Ultraviolet spectroscopy was used to determine the adsorption 

quantities, and the results showed that the adsorption isotherms of the 

complexes on the adsorbing surface are of a type (S) according to the Giles 

Classification, and the results also showed that the adsorption isotherms on the 

adsorbing surface follow the Freundlich model of adsorption. 

The effect of temperature, acidity function and ionic strength of the system were 

also studied. 

The effect of temperature on the adsorption process was studied, and the results 

showed that the adsorption of complexes from their aqueous solutions on the 

surface of activated carbon decreases with increasing temperature, This means 

that the adsorption is of the exothermic type, and the optimum temperature for 

the adsorption of complexes is (15 ). The thermodynamic functions were 

calculated to reach a better physical understanding of the adsorption processes 

and the results were interpreted in light of them. 

The effect of changing the acidity of the solution on the adsorption process was 

studied, and the results showed that the amount of complex adsorption on the 

surface of the activated carbon increases with the increase in the acidity of the 

solution. 

It also studied the effects of changing the ionic strength of the solutions on the 

quantities of adsorption by adding weights (0.01-0.4 g) of salts (CaCO3) and 

(NaCl) to 10 ml of the complex solution, and it was found that the adsorption of 

the prepared complex increases with the increase in the ionic strength of the 

aqueous solution containing sodium salts, While it was found that the amount of 

adsorption of the prepared complexes decreases significantly on the surface of 

activated carbon when calcium carbonate salt is present. 



The adsorption kinetics study was also conducted, and the results were that the 

adsorption process of complexes on the surface of activated carbon follows the 

velocity laws of the false second order. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ministry of Higher 

Education and Scientific Research 
University of AL-Qadisiyah/College of Science 

Department of Chemistry 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis submitted by the student 

Nawras Abbas Alwan 

To the Council of the College of Science - University of Al-Qadisiyah 

It is one of the requirements for obtaining a master's degree 

In chemistry sciences - analytical chemistry 

Supervised by 

Prof.Dr. Zeina Mohammed Kadam Al-Musawi 

 

 

2021 AC                                                                                      1442 

AH 

Analytical applications and biological 

activity of new prepared chromogenic 

reagent 


