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 مازة مختمفةستخدام سطوح باامتزاز المبيدات الكيميائية 
 الجبوريادريس شعبان ،  عبد الرحمن خضير الطائي

 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت، كمية التربية لمعموم الصرفة ، قسم الكيمياء 
 البحث معلومات

 الكممات المفتاحية:  

 

 عبد الرحمن خضير الطائي االسم:
 

 البريد االليكتروني:
 

 رقم الهاتف:
 

 الملخص
المبيمسات الكيمياييممة فما مثاليملمما الماييمة عمممض سمطوا بعممض المممواس  عمسس مممن متممزازإتضممن البثممر سراسمة 

وااممتمل البثممر سراسممة العوامممل المممالمر) عمممض المتممزاز ممممل التركيممز وسرجممة  الممماز) لالمثممم المواممط والطممين 
واظلرت السراسمة ان المثمم الموامط لمب قابميمة كبيمر) عممض امتمزاز المبيمسات وبوسمبة الثرار) والسالة الثامضية 

 يوية عالية مقاروة مع الطين وفسرت الوتايج لذلك عمض طبيعة السطح الماز م
فمما  (K)أممما تمم مير سرجممة الثممرار) عمممض المتممزاز فقممس أوضممثت الوتممايج التمما ثصممل عميلمما لمابممت التممزان 

 (ΔG)  و(ΔH  مطمقممة والقممميم المرموسيواميكيممة السمممالبة المتمممممة بمممم 338 -298سرجممات ثراريممة مةتمممممة ل
  السمالبة تامير المض ΔSمية المتزاز باعمة لمثمرار) وتجمرب بصمور) تمقاييمة عومس التمزان ا وان القميم لب ن عم

 اتواقصلا مع ارتماع سرجات الثرار) 
 المقدمة 

فممما وسممما مكوومممات اللمممواء أو المممماء أو  يعمممرل التممممور عممممض اومممب ت يمممر
المتووعمممممة   الضمممممار)التربمممممة ويكمممممون رمممممذا الت ييمممممر فممممما الممممممواس الكيمياييمممممة 

وبماخةص ممما يممتم طرثممب مممن المضمم ت الصممواعية أو ثممسور أب ت ييممر 
 أعمم  كيميممايا أو فيزيممايا أو ثيمموب فمما المكووممات الممم ر المممذكور) فمما 

مما يالسب إلض ثمسور ةممل فما تموازن البييمة ورمذا مما يموعكس سممبا  عممض 
ن سمممبا رمممذا الت يمممر فممما وسممما المكوومممات  إلمممض وجممموس   الوظمممام البييممما وا 

  التا تعس من الممواس أو التم ميرات ريمر الماسيمة  Pollutantsممومات لال
والتممما تمممالمر سممممباي عممممض البييمممة وتعمممرض ثيممما) الكايومممات الثيمممة لمةطمممر 

، جويمة وأرضممية لممومممات المض م ممة أوممواعة ماييمةوتلمسس سم متلا وتقسمم ا
 ا[3,2]

ومممممن ارممممم الممومممممات رمممما المبيممممسات الكيمياييممممة والتمممما رمممما عبممممار  عممممن 
مركبممات تسممتعمل لمقاومممة اثفممات ممممل القمموارض والثاممرات والمطريممات 

وتستةسم لمقضماء عميلما [ 4]والوباتات التا تالذب ال ذاء والصثة والبيية 
او وقمممل واممماطلا بمعمممل ةاصممميتلا السممممية وقمممس تسمممتعمل كعواممممل ثيويمممة 

مممممواس كيمياويممممة رمممما والمبيممممسات  [ 5]يممممة او كمطلممممرات ومضمممماسات بكتير 
ممما سممامة بعضمملا مبتكممر فمما تركيبممب الكيميممايا مممن قبممل الوسممان ،ورممذ  

تعممرل بالمبيممسات المصمموعة ممممل المبيممسات الكموريممة والمسمممور العضممموية 
،وبعضمملا الةمممر ممممواس طبيمممة الصمممل توجمممس بكميمممات قميممممب فممما الوباتمممات 

اق وبمممات التبمممو والروتيويمممون ممممن جمممذور مممممل لسمممممات الويكممموتين ممممن اور 
وممن ارمم المعالجمات  [6]وباتات استواييب والبيرمروم من وبات القثوان  

اوممب  والممذب يعممرل عمممض المتممزاز مسممتةسمة ازالممة رممذ  الممومممات  رممو ال

ظممارر) تجمممع جزييممات او ذرات او ايووممات ممماس) ممما يطمممق عميلمما الممماس) 
س) أةممرم ممما يطمممق عميلمما الممماس)   عمممض سممطح ممماAdsorbateالممتممز) ل

ثيمر يمكمن إزالمة المموممات ذات التراكيمز  Adsorbent   [7 ]ل  ألمماز)
الواطيمممة وبامممكل كبيمممر عمممن طريمممق امتزازرممما عممممض اسمممطح بعمممض الممممواس 

ممممممل الكمممماربون الموامممممممممط  (Porosity)الممممماز)  ذات الطبيعممممة المسممممامية 
(Activated Carbon)والطيممان المسممامية،(Porous clays)

 [8] 
وريررمما مممن المممواس الممماز) المةتممممةة وقممس تممم اسممتةسام ومموعين مممن المممواس 

 الماز  فا رذ  السراسة مولا
لمتعبيمممممر عمممممن الممممممواس   (clays)تسمممممتةسم كمممممممة الطيمممممان  ةالطيمممممان-1

الترابيممة  والمتكووممة اساسمما  مممن سممميكات اخلمويمموم الماييممة وتثتمموب عمممض 
وتعممس الطيممان مممن [ 9]كميممات مممن الثسيممس الم ويسمميوم وعواصممر اةممرم 

المممواس التمما توجممس بكمممر  فمما الطبيعممة وقممس امبتممت التثاليممل الكيمياييممة ان 
لماييمة وتثتموب عممض مةتمل الطيان را عبمار) عمن سمميكات اللمويموم ا

وان الطمين المذب تمم [ :]عواصر مةتممة ممل الثسيس والم وسيوم وريررما 
اسممتةسامب فمما رممذ  السراسممة تممم الثصممول عميممة مممن موطقممة واقعممة امممال 
رمممرا مثافظمممة كركممموك لالعمممراق  وقمممس تمممم اةتيمممار رمممذ  الموطقمممة لكوولممما 

عمميمة  موطقة رير زراعية ولم ترش فيلا المبيسات الزراعية  ثيمت تممت
 توقيتب بعس جمعة من الموطقمب الممذكور) اعم   والواقعمة عممض ةمط عمرض

  م عمن سمطح البثمر 442بعمو  44 23 23وةط طول ل  35 32 41ل
بواسطة مواةل عاسية لمتةمص من الثصض المرافقة لمب وممن ممم طثومت 

مممممايكرون    200بمطثوممممة فةاريممممة وعزلممممت بواسممممطة موةممممل ذو مقمممموا ل
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اللوسسمممية والممممون لعطيمممان عممممض ووعيمممة المعممماسن التممما وتعتممممس الةمممواص 
تثتويلممما ويعممموس السمممبا فممما اسمممتةسام الطيمممان فممما عمميمممة المتمممزاز رمممو 

 ا[21]اوتااررا الواسع فا الطبيعة وكذالك تركيبلا الساةما المميز

 الجزء العممي 
فمما  تمم الثصممول عمممض المبيممسات الكيمياييممة مممن الاممركات الموضممثة -1

   اوا اس  2لالجسول
 المبيدات الكيميائية المستخدمة

 المادة الصيغة الشركة
fayco C12H11NO , C12H10O2 FRT 

OM AGRO CHEMICALS C14H9Cl5 DDT 
Agar C13H16F3N3O4 TRF 

King Quenson C8H10ClN5O3S SER 
 

وقممس تممم اسممتةسام المثممم المواممط فمما التجممارا باممكل مسممثوق مجلممز  -
   fluka من اركة

المرييمممة خجمممراء  –اسمممتةسام جلممماز مطيافيمممة الامممعة فممموق البومسمممجية  -
  800-200اللكترووا لممبيسات ضمن المسم لالمسح الطيما 

عمسا   H2Oتمت اذابة المبيسات الكيمياييمة فما ممذيا المماء المقطمر ل -
ايمماوول ممماء  وذلمك لعمسم %50تم اذابتب بمثمول مذيال DDTمبيس ال

 ذوباويتب بصور) تامة فا الماء 
بعس تثضير موثوا المعاير) المواسا لكل مبيمس تممت سراسمة المتمزاز  -

لممبيممسات عوممس ظممرول مةتممممة  مممن تراكيممز وسرجممات ثممرار) واوزان ممماز) 
 رممم 0.1وسوال ثامضمية مةتممممة لجميممع المبيممسات وقمس تممم اةتيممار المموزنل

بعممس اجممراء سراسممة عمممض  مممن المثممم المواممط والطممين كمما افضممل وزن ممماز
 الجميع  المبيسات اوزان مةتممة و

 والشركات المجهزة لها الكيميائية والفيزيائية  الخواص المستخدمة وبعض بيدات( الم2رقم ) الجدول
  رمز
 المبيد

 الجزيئيةالوزن  المون الصيغة التركيبية الشركة المجهزة

g/mol 
pH 

 الطبيعي

λmax(nm) 

TRF Agar 

 

  6.4 335.28 اصفر
417nm 

SER King Quenson 

 

 546nm 6.00 291.71 احمر

FRT Fayco 

 

 553nm 6.72 371.15 وردي

DDT OM AGRO 

CHEMICALS 

 

عديم 
 المون

354.48 5.3 288nm 

 

 النتائج والمناقشة 
 من المبيسات المستةسمة فا السراسة 

 Thia methoxamرما  والماس) المعالة فيمب  SERلمبيس السيزر  -1

 خرممممممماو مبيممممممس ثاممممممرب يسممممممتةسم لتعميممممممر البممممممذور عممممممالا الساء ورمممممم  
المثاصمميل الرييسممية فمما العممالم ذو لممون اثمممر فمماتح عممالا الممذوبان فمما 

المممماء ويعممممل عممممض ثمايمممة بمممذور الوباتمممات ممممن الذبابمممة البيضممماء والممممن 
وثمممافرات الومممماق وسمممتةسم لثمايمممة المثاصممميل التاليمممة لالمممذر) والثبممموا 

 من الثارات الضار)  والرز وزرر) الامس والقطن 
  ة ورو مبيس عابا مركز المماس) المعالمة (TRFمبيس السوبر تريل  -2

  ورممممو مبيمممس اسرمممال متةصممممص لمقضممماء عمممممض Trifluralinفيمممب رممما ل
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بممذور السرممال الثوليممة لممب تركيمما كيميممايا معقممس يثتمموب عمممض الثمقممات 
الروماتيممب  مممما يجعمممب ذو ةطممور) عاليممة عمممض الجلمماز التومسمما وعمميممة 

استوااقب او التعامل معب بطريقة ةاطية وكمذلك يعتبمر مبيمس التومس عوس 
ات التاليممممة لالجممممزر والكممممرفس سممممام جممممسا ل سممممماك ويسممممتةسم مممممع الوباتمممم

والباويمممة والبطاطممما والماصممموليا  وفممما ثالمممة التسممممم بلمممذا المبيمممس فمممان ممممن 
 اراممماسات الطبيممما المعمممالج رمممو اعطممماء المصممماا فثمممم طبممما ممممع كميمممة 

والاممكال التاليممة توضممح موثويممات  وافممر) مممن الممماء لمممتةمص مممن تممامير) 
 المعاير) لممبيسات المسروسة ا

 
 (SERالمعايرة لمبيد ال)منحني (  1شكل )

 

 
 (TRF( منحني المعايرة لمبيد ال)1شكل )

 

  
 (DDTمنحني المعايرة لمبيد ال) (1شكل )

 

 

 
 (FRT)منحني المعايرة لمبيد  (4شكل )

 

من موثويمات المعماير) الموضمثة فما اعم   تمم اةتيمار التراكيمز المواسمبة 
مثاليملممما الماييمممة عممممض ممممن لمسراسمممة ممممم تممممت عمميمممة المتمممزاز لممبيمممسات 

مممن المثمممم  رممم0.1سممطح كممل مممن المثممم المواممط والطممين وبمموزن مابممت 
-61وان زممن التمزان لوعوس السالة الثامضية الطبيعية  المواط والطين

وتممممم الثصممممول عمممممض الوتممممايج   سقيقممممة لجميممممع المبيممممسات المسروسممممة  71
   ةالتالية

 

( 0.1يبين تأ ثير درجة الحرارة عمى سعة االمتزاز لجميع المبيدات عند تركيز ثابت ودرجة حرارة متغيره وعند وزن فحم منشط ثابت) (1)الجدول
 غم وعند الدالة الحامضية الطبيعية

338 K 328 K 318 K 308 K 298 K التركيز mol.dm-3 ووع المبيس 
12.4 12.8 13.7 13.8 14 1×10-4 TRF 

11.9 12.11 12.43 12.8 13.12 1×10-4 SER 

8.2 8.9 10.7 11.00 11.13 1×10-4 FRT 

17.7 18.1 18.5 19.1 19.4 1×10-4 DDT 
 

( غم من الطين 0.1يبين تأ ثير درجة الحرارة عمى سعة االمتزاز لجميع المبيدات عند تركيز ثابت ودرجة حرارة متغيره وعند وزن ) (4الجدول )
 الدالة الحامضية الطبيعيةكمادة مازة  وعند 

338 K 328 K 318  K 308 K 298  K التركيز mol.dm-3 المبيس ووع 
6.7 8.3 8.6 9.11 9.3 1×10-4 TRF 

6.: 7.3 7.6 7.9 7.3 1×10-4 SER 

5.1 5.4 6.8 7.2 7.6 1×10-4 FRT 

8.8 9.00 9.4 9.7 21.3 1×10-4 DDT 
 

 

تاممممير الوتممممايج الموضممممثة فمممما الجممممسول اعمممم ) الممممض التومممماقص فمممما سممممعة 
وب مممض المتمممزاز ممممع زيممماس) سرجمممة الثمممرار) ولجميمممع المبيمممسات المسروسمممة 

الوظر عن المجاميع الكيميايية ألمعوضب عمض الثمقمات اخروماتيمة عممض 
) ميممل الجزييمممات لم مماسر) اسمماس ان زيممماس) سرجممة الثممرار) تمممالسب الممض زيمماس

بسممبا تثمممطم قممموم  سطممموا الممماس) الممماز) باتجمما  مثممممول المتممزاز وذلممك

  11ل  Desorption، اذ تمممسعض رمممذ  العمميمممة بمممالبتزاز لالرتبممماط بيومممملا
 ا،ويكون رذا الووع من اخمتزاز رو باعر لمثرار)
توضمممح الامممكال التاليمممة : حساااال الااادوال الثرماااو دينامبكياااة ل متااازاز 

 سمممتةسام المثمممم الموامممطإ بممم المسروسمممة لممبيمممسات  موثويمممات فاومممت رمممول
 اكماس) ماز)
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 لمادة مختمفة حرارة درجات عند T\1مقابل Ln K  بين الع قة( 5)شكل

TRF5....0. تركيز عند 
 

 
 لمادة مختمفة حرارة درجات عندT\1مقابل  Ln K بين الع قة( 6)شكل

DDT6....0.  تركيز عند 
 

 
 لمادة مختمفة حرارة درجات عند T\1مقابل  Ln K بين الع قة( 7)شكل

SER0.0001كيز تر عند 
 

 
 لمادة مختمفة حرارة درجات عند T\1مقابل  Ln K بين الع قة( 8)شكل

FRT0.00015كيز تر عند 

10عمى الكاربون المنشط كمادة مازة وعند تراكيز  (TRF( قيم ثوابت االتزان والدوال الثرموديناميكية عند االتزان ألمتزاز مبيد )5جدول )
-5

) 

mol.dm
-3×5 )– (1×10

 k(298-338)( وفي مدى من  درجات حرارة 4-
∆S

°
 J.mol

-1
.K

-1 ∆H KJ.mole
-1 

∆G
° 
KJ.mol

-1 K
°
eq T(K) Conc. MOL.dm

-3 

-18.75  

9.05- 
 

 

-3.46 4.05 298 10
-5×5

 

 

 

 

-18.66 -3.30 3.61 308 

-18.58 -3.14 3.28 318 

-18.78 -2.89 2.88 328 

-18.72 -2.72 2.63 338 

-22.80 -11.40 

 

 

 

-4.58 6.35 298  

10
-5×6

 

 

 

 

-22.60 -4.43 5.64 308 

23.30 -3.99 4.52 318 

-22.99 -3.87 14.13 328 

-22.70 -3.71 3.74 338 

-17.40 -10.41 

 

 

 

 

-5.20 8.16 298 10
-5×8

 

 

 

 

-17.60 -4.96 6.95 308 

-17.57 -4.81 6.17 318 

-17.59 -4.63 5.47 328 

-17.57 -4.46 4.90 338 

-18.52 -11.46 

 

 

 

 

-5.94 11.02 298 10
-5×9

 

 

 

 

-18.51 -5.76 9.48 308 

-18.20 -5.65 8.49 318 

-18.56 -5.37 7.17 328 

-18.55 -5.19 6.35 338 

-14.51 -9.18 

 

 

 

 

-4.85 7.09 298 10
-4×1

 

 

 

 

-14.40 -4.73 6.35 308 

-13.91 -4.75 6.04 318 

-14.31 -4.47 5.15 328 

-16.09 -3.74 4.52 338 
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10عمى الطين كمادة مازة عند تراكيز من  (TRF( قيم ثوابت االتزان والدوال الثرموديناميكية عند االتزان ألمتزاز مبيد )6جدول )
-5

) mol.dm
-

3×5 )– (1×10
 k(298-338)( وفي مدى من درجات حرارة  4-

∆S
°
 J.mol

-1
.K

-1 ∆H KJ.mole
-1 

∆G
° 
KJ.mol

-1 K
°
eq T(K) Conc MOl.dm

-3 

-24.70 -8.43 

 

-1.06 1.54 298 10
-5×5

 

 

 

 

-29.61 -0.71 1.32 308 

-25.40 -O.33 1.14 318 

-24.80 -0.29 1.12 328 

-24.21 -0.25 1.01 338 

-20.26 -6.83 

 

 

-0.79 1.38 298  

10
-5×6

 

 

 

-20.29 -0.58 1.25 308 

-20.15 -0.42 1.18 318 

-20.5 -0.08 1.03 328 

-20.12 -0.028 1.01 338 

-13.11 -5.65 

 

 

 

-1.73 2.03 298 10
-5×8

 

 

 

 

 

-13.60 -1.45 1.78 308 

-13.41 -1.37 1.68 318 

-12.91 -1.41 1.67 328 

-13.40 -1.09 1.48 338 

-12.92 -4.90 

 

 

 

-1.04 1.52 298 9×10
-5 

 

 

 

 

-13.02 -0.87 1.41 308 

-13.01 -0.76 1.33 318 

-12.82 -0.68 1.28 328 

-13.12 -0.47 1.18 338 

-14.30 -5.49 

 

 

 

-1.21 1.64 298 10
-4×1

 

 

 

-14.51 -1.02 1.50 308 

-14.31 -0.92 1.42 318 

-14.42 -0.76 1.32 328 

-14.41 -0.61 1.24 338 
 

كيممممو جمممول   ممممول   51أقمممل مممممن ل  H∆لعومممسما تكمممون جميمممع قممميم ال 
المسمتعممة فما  المبيمسات الكيمياييمة امتمزاز عمميمة ورذ  سللة عمض كمون 

عمميمممة وان   [23]ذات طبيمممعة فيزياييممة سممطح الممماس) الممماز) السراسممة عمممض 
، فيمما اامارت قميم  (exo thermic)لمثمرار)  باعممةالمتمزاز رما عمميمة 

ورمممذا يتوافممممق مممممع  السمممالبة الممممض ثمممسور المتممممزاز بصمممور) تمقاييممممة  ΔGل
 ل باعمرالكمير من الوتايج التا توصمت اليلا السراسمات فما كممون التماعم

 ا[24]لمثرار) 
 

يبين تأثير المادة المازة عمى النسبة المؤية ل متزاز لجميع  (7)جدول
وعند الدالة الحامضية الطبيعية   298Kالممتزة عند درجة حرارة  المبيدات

لكل المواد المازة )الطين والفحم المنشط(   0.1gوباستخدام وزن  مبيد لكل
 4mol.dm-3-10×5تركيز ثابت لجميع المبيدات وب

Adsorption % 0.1g 

 SER TRF DDT FRT 

 المثم مواط 89 60 68 70
 الطين 86 28 66 44

 

لمتمزاز  تاير الوتايج الموضثة فا الجسول السمابق المض الوسمبة الميويمة 
المبيممسات عمممض المثممم المواممط اعمممض مممن الوسممبة الميويممة  ل متممزاز عمممض 
الطين ورذا يعوس الض امت ك المثم المواط المسمامات الكممر والمسماثة 
السممممطثية الكبممممر ورممممذا مايجعمممممة افضممممل واكممممم  فمممما عمميممممة المعالجممممة 

 اوالتةمص من المبيسات السامة ومعالجتلا وتقميل من مةاطررا

 

( تأثير الدالة الحامضية عمى النسبة المئوية ألمتزاز المبيدات 8جدول)
وعند وزن فحم منشط  298Kعند درجة حرارة   4mol.dm-3 -10×3 بتركيز

 غم ولجميع المبيدات المدروسة0.1
ووع 
 المبيس

pH 

 Natural 4 9 

TRF 93.3 % (6.4)
# 

95.6 % 92% 

SER 66.6 % (6.00)
# 

67.3% 63.3% 

FRT 88.2 % (6.72)
# 

89% 84% 

DDT 65.6 % (5..3)
# 

63.4% 67.7% 
 

( تأثير الدالة الحامضية عمى النسبة المئوية ألمتزاز المبيدات 9جدول)
غم  من 0.1وعند وزن  K198عند درجة حرارة  4mol.dm-3 -10×3بتركيز

 الطين ولجميع المبيدات المستخدمة في الدراسة
 pH نوع المبيد

 Natural 4 9 

TRF .3% (6.4)#44 %46.6 32% 

SER 25.6 % (6.00)# 27.3% 20% 

FRT % (6.72)#34 25% %33 

DDT 29 % (5.3)# 27% 30% 

   الطبيعية لممبيس المسروس pH# ةتعوا السالة الثامضية ل
 

ومممن ةمم ل م ثظممة الوتممايج فمما الجممسول اعمم   تبممين ان الوسممبة الميويممة 
المبيمسات وتقمل فما الوسمط   ل متزاز تزساس فما الوسمط الثامضما لجميمع
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المتعمممماسل وتكممممون اقممممل ممممما يمكممممن فمممما الوسممممط القاعممممسب ب سممممتمواء مبيممممس 
الممض    الممذب اظلممر ةمم ل ذلممك ثيممر تبممين سممبا ذلممك يعمموسDDTالل

لذب يكمون سمالا الامثوة ا الماس) الماز)بين سطح  فا الاثوبالةت ل 
مممممما يممممالسب الممممض وقصمممماولا فمممما الوسممممط القاعممممسب  مثمممممول المبيممممسوبممممين 

 وزياستلا فا الوسط الثامضا 

  فمممممإن سممممبا تومممماقص الوسممممبة الميويمممممة DDTاممممما بمممما الوسممممبة لمبيممممس الل
ل متممزاز فمما الوسممط الثامضمما وزياستلمما فمما الوسممط المتعمماسل والقاعممسب 
يعممممزم الممممض تمممم مير المممممذيا المسممممتةسم ثيممممر تمممممر الذابممممة فمممما مممممذيا 

ويعمزم سمبا   V/V%50/%50للاليماوول مالماء  وبوسمبة  ثجميمة  
 س) الماز) الض التاابب فا اثوات مثمول المبيس مع اثوات الماذلك 
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Study of adsorption of some of chemical pesticides on different adsorbed 

material surface 
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Abstract 
The study included the study of the adsorption of some chemical pesticides in their water solutions on the 

surfaces of some substances (activated charcoal and clay).      

The study included the study of the factors affecting adsorption such as the time of contact and concentration, 

temperature and acid function. The study showed that activated charcoal has a high susceptibility to adsorption 

of pesticides and a high percentage Compared with the clay and the results were interpreted on the nature of the 

surface. 

The effect of temperature on adsorption showed the results obtained by the equilibrium constant (Keq) at 

different thermal degrees (298-338)K and the negative thermodynamic values of (ΔH°) and (ΔG°) that the 

adsorption process is heat-induced and automatically performed at equilibrium. Negative values (ΔS°) indicate 

decreases as temperatures rise. 
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