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 31 المـــلخص

النحاس النانوي من مستخلص أوراق نبات التين  دراسة تحضير أوكسيد أن هدف براءة األختراع هو      32 

. حيث تم تحضير أوكسيد  ي فصل أيونات  الفلزات الثقيلة من المحاليل المائيةف و أستخدامه   محليا   المتوفر 33 

 34 ,ومستخلص أوراق نبات التين أحد أمالح النحاسالنانوي بواسطة الطريقة الخضراء بأستخدام النحاس 

مثل طيف حيود األشعة السينية والمجهر  ودراسة تركيب سطحه    مختلفة لتشخيصه  ت تقنيات موأستخد  35 

قياس حيود األشعة السينية      نتائج  أثبتت   .النافذ ومجهر القوة الذريةاأللكتروني الماسح والمجهر األلكتروني   36 

 37  الماسح  األلكتروني المجهر نتائج قياس نانومتر وهذا يتوافق مع ماأظهرته   )31,7أن حجم الدقائق كان )

في فصل أيونات النيكل والكادميوم من المحاليل المائية )النظام  األوكسيد المحضرتم أستخدام لنافذ. وا 38 

 39 ;على هذه العملية وهي   الثنائي( بواسطة طريقة األمتزاز وذلك من خالل دراسة بعض العوامل المؤثرة

( , وأخيرا   pHتركيز األبتدائي للفلزات الممتزة, الدالة الحامضية ) الزمن األتزان , كمية المادة المازة ,  40 

أظهرالسطح المحضر كفاءة عالية  فصل وقد و درجة الحرارة المناسبة للحصول على أفضل نسبة أمتزاز 41 

 42 %. 99والتي تجاوزت   أيونات الفلزات الثقيلة لفصل 

Abstract 43 

     The aim of the Patent is study the preparation of copper oxide nanoparticles 44 

and its use in separation of heavy metals from aqueous solutions. Copper oxide 45 

nanoparticles were prepared by the simple green method from their correspond- 46 

ing salt and Fig leaves extract. Various techniques employed for its characteriza- 47 

tion and study of surface structure such as (X-ray  diffraction spectroscopy, Scan- 48 

ning electron microscope, Transmission electron microscope and Atomic force 49 

microscope). XRD spectra revealed that the particle size obtained was around 50 

(7.31) nm, which agreed fairly well with those estimated from SEM and TEM. 51 

Thus prepared oxide was used to separate cadmium and nickel ions from their 52 

aqueous solutions (binary system) by batch adsorption experiment where the in- 53 

fluence of contact time, adsorbent quantity, initial concentration, pH and finally 54 

temperature on adsorption and separation efficiency, and prepared surface 55 

showed high separation of heavy metals ions, which exceeded 99%. 56 

 57 
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 58 المفصل

 59 المـقــدمـــة

 60 -1)       المواد النانوية هي دقائق متناهية في الصغر وتحتوي على بعد واحد على األقل يتراوح بين        

( نانومتر, ويعزى سبب أستخدامها في تطبيقات عملية واسعة وذلك ألكتسابها عدد من الخصائص 100 61 

الفريدة مقارنة مع نظيراتها ذات األبعاد األكبر ومن أبرزها أكاسيد المعادن النانوية التي دخلت في مجاالت   62 

 63 1[     ات ومستحضرات التجميل ... الخوالمحفز البصريات , األجهزة األلكترونية والكهربائية  ;  واسعة منها

. أستخدمت العديد من الطرق الفيزيائية والكيميائية لتحضير أوكسيد النحاس النانوي حيث تضمنت  ]3 – 64 

)النظام البيئي( وكذلك تحتاج الى وقت طويل   أستخدام مواد كيميائية سامة وخطيرة على األنسان والبيئة 65 

للطاقة باألضافة الى ذلك المواد النانوية الناتجة تكون غير مستقرة وتتكتل  وتكاليف عالية واستنزاف عالي  66 

( وكذلك تحرر نواتج ثانوية سامة وخطرة  Stabilizing Agents)   بسرعة مالم يضاف لها عوامل مثبتة 67 

مثل طريقة   في تحضير المواد النانوية على البيئة, لذلك وجد من الضروري األتجاه الى طرق بسيطة 68 

( التي تتميز بأنها صديقة للبيئة اي أقل ضرر Green Synthesisالتحضير الخضراء أو ماتسمى ب ) 69 

بالنظام البيئي وبتكاليف بسيطة وتركز على أنتاج المادة المطلوبة دون وجود نواتج ثانوية ضارة بالبيئة   70 

دور المستخلص النباتي في طريقة  ويكمن ألوكسيد المحضر بهااجودة تع أيضا  بسرعتها والنقاوة وموتت 71 

. ومن أهم التطبيقات التي يدخل  ]7  – 4 [التحضير هو أختزاله للملح الى أوكسيد الفلز النانوي المقابل له  72 

العالية في فصل   فيها أوكسيد النحاس النانوي هي تنقية المياه من الملوثات الضارة وذلك بسبب كفاءته   73 

وهذا يعني توفر مواقع فعالة أكثر  الذي يؤدي الى مساحة سطحية عالية  الملوثات والحجم الحبيبي الصغير 74 

وتصنف الملوثات الى صنف قابل للتحلل البيولوجي مثل مياه الصرف الصحي . ]8[ ألمتزاز الملوثات  75 

جد و الفلزات الثقيلة التي تووأخرى غير قابل للتحلل البيولوجي مثل المبيدات واألصباغ ومركبات عضوية   76 

د  في مياه المصانع وتعزى خطورتها الى أنها مستقرة وتتراكم في األنسجة الحية لجسم األنسان وتسبب العدي 77 

ومن   ,]11 –9[ من األمراض مثل السرطان وسوء النمو وتلف الجهاز العصبي وأحيانا  تؤدي الى الوفاة 78 

 79  ت واجد وأن ت الحاوية عليها  لتخلص من المعادن الثقيلة التي توجد في المياهل أبسط الطرق المستخدمة

أن األوكسيد المحضر في العمل  .]14 – 12[على مواد منخفضة التكلفة  هاهي أمتزازمنخفضة  بتراكيز  80 

سهولة من أوراق  تم أستخالصة ب الحالي يعتبر من المواد المازة منخفضة التكلفة وذلك الن المستخلص  81 

 82 . في محافظة ديالى  شجرة التين المتوفرة

 83 

 84 
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 85 الفن السابق

منها الترسيب   لتحضير أوكسيد النحاس النانوي فيزيائية الوالعديد من الطرق الكيميائية  سابقا  أستخدم      86 

تضمنت أستخدام مواد  وهي طرق معقدة جل – سائلالطريقة  الكيميائي وطرق تحضير كهروكيميائية  و 87 

 88  كيميائية سامة وقد تشكل ضررا  كبيرا على البيئة وقد تكون مكلفة وتحتاج الى وقت طويل وطاقة عالية 

ويكون األوكسيد المحضر غير مستقر ويتكتل بسرعة مالم يضاف لها عوامل مثبتة وقد تؤدي الى تكوين   89 

و البحث عن طرق أقل ضرر بالبيئة وغير مكلفة  نواتج ثانوية ضارة بالبيئة  لذلك وجد طلبا متزايدا نح 90 

وتحتاج الى وقت قليل وتركز على أنتاج المادة الطلوبة دون تحرر نواتج ثانوية سامة وهذه المتطلبات  91 

تتضمن هذه الطريقة استخدام مستخلصات   (Green Synthesisتوفرها طريقة التحضير الخضراء ) 92 

ة تحضير المستخلص وكفاءة األوكسيد المحضر بهذه الطريقة أوراق النباتات متوفرة باألضافة الى سهول 93 

في جميع التطبيقات التي تخص البيئة وفي صناعة مضادات للميكروبات وخاليا السرطان وفي صناعة   94 

العديد من الطرق ألازالة  في الدراسات السابقة األجهزة الكهربائية واأللكترونية والمحفزات . أستخدم 95 

منها الترسيب الكيميائي , التبادل األيوني, التناضح العكسي ,األستخالص    ياه المصانع  من م   معادن الثقيلة  ال 96 

الكيميائي.....الخ, أما في هذا العمل نركز على فصل فلزي النيكل والكادميوم في النظام الثنائي من محاليلها  97 

ير مكلفة وال تحتاج الى  المائية بأستخدام األمتزاز وهي طريقة بسيطة وغير مكلفة تضمنت أستخدام مادة غ 98 

 99   .بالطريقة الخضراءوكسيد المحضراالوهي األ وقت طويل 

 100 

 101 

 102 

 103 

 104 

 105 

 106 

 107 

                                                                                                                                         108 
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 109 الوصــــف الكامــــل 

 110 تحضير المستخلص النباتي

في حديقة المنزل وذلك بتجميع  اتي من أوراق شجرة التين والموجودةتم تحضير المستخلص النب        111 

نماذج من أوراقها وغسلها بماء الحنفية للتخلص من األوساخ العالقة بها ومن ثم بعد ذلك تغسل  بالماء   112 

نخله  يتم حونة كهربائية للحصول على مسحوق المقطر عدة مرات وتجفف في الظل  وتطحن بأستخدام طا 113 

مللتر من  (400ويضع في بيكر زجاجي ويضاف إليه )  منه  غرام (5) يوزن  ,وحفظه  في حاوية في الظل 114 

مع مراعاة االتحريك المستمر بأستخدام المحرك  ( Deionized waterالماء الخالي من األيونات ) 115 

دقيقة ويكون لون المستخلص  (30لمدة )مئوية (   80̊( حتى الغليان عند درجة حرارة المغناطسي ويسخن 116 

بأستخدام   تم ترشيحه  درجة حرارة الغرفة وبعدها ي  ( ويترك ليبرد الى 1)في الشكل رقم كما موضح  بني  117 

( عند  Centrifugeأختبار لجهاز الطرد المركزي )  لمحلول الناتج يتم وضعه في أنابيب اق الترشيح .  اورأ 118 

ويخزن في قنينة   مواد الحيوية واأللياف المتبقية من بقايا ال  دقيقة  وذلك للتخلص  /دورة ( 1200السرعة ) 119 

 120 . زجاجية عند درجة حرارة منخفضة حجمية

 121 وكسيد النحاس النانويتحضير أ    

( ويضع في بيكر زجاجي  O2. 2H2lCCuمن ملح كلوريد النحاس المائي )  غرام  ( 27,0يتم وزن )        122 

مللتر من الماء الخالي من األيونات مع التحريك المستمر الى أن تتم األذابة بصورة   (400ويضاف إليه ) 123 

مللتر من المستخلص المحضر وتكون األضافة بأستخدام السحاحة على شكل   )10تامة ويتم بعدها اضافة ) 124 

وفي الخطوة التالية يتم رفع درجة  مئوية ( 20̊ (التحريك المستمر عند درجة حرارة قطرات بالتدريج مع  125 

يز  وعندها يتم تعديل الدالة الحامضية بأضافة هيدروكسيد الصوديوم بترك   مئوية  (     80̊ (ىحرارة المحلول ال 126 

درجة حرارة الغرفة ومن بعدها  الى  هيتكون راسب ذو لون )بني غامق(  ويتم تبريد حيث موالري   (1) 127 

للحصول على الراسب ويتم غسله عدة مرات بالماء الخالي من األيونات وباأليثانول المطلق المحلول    يرشح   128 

لمدة ساعتين,   مئوية (   60̊ (         حرارة ( عند درجة Ovenللتخلص من الشوائب ويجفف في الفرن )  129 

 130 (. 1) الشكل  رقم  موضحة في ةخطوات التحضير العمليأن و

 131 

 132 

 133 

 134 
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 135 

 136 

 137 

 138 

 139 

  140 

 141 

 142 

 143 

 144 

 145 

 146 

 147 

 148 

 149 

 150 

 151 

 152 

 153 

جرة  شوراق أالنانوي بأستخدام مستخلص  يوضح خطوات تحضير أوكسيد النحاس( : 1شكل رقم )  154 

 155 .التين
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 156 دراسة كفاءة الفصل أليونات النيكل والكادميوم

رت منها  حضلتر لكل من فلزي النيكل والكادميوم و  /ملغرام   (1000تم تحضير محاليل قياسية بتركيز )       157 

لتر لكال الفلزين ومن ثم تهيئة قناني حجمية    /ملغرام  (100, 80, 60, 40, 20سلسلة من التراكيز هي ) 158 

 159  /  ملغرام  (100)         من محلول أيونات النيكل بتركيز  مللتر25  مللتر أي  )50تر ويضع فيها  )لمل  )100)

غرام  من   (1,0)            مع  لتر  /ملغرام  ( 100مللتر من محلول أيونات الكادميوم بتركيز )  25لتر و  160 

وهي   أزمان مختلفة بو  مئوية(   25̊ (وعند درجة حرارة الغرفةاألوكسيد المحضر في كل قنينة حجمية   161 

مام  من جهاز الح خراج القناني الحجميةستأ وبعد ذلك تم .( دقيقة120,  105, 90, 75, 60, 45,  30,  15) 162 

لص من المادة قبل تحليلها وذلك للتخ عدة مرات   حترش و     Water Bath with Shaker)) المائي الهزاز 163 

تم قياس تركيز كل من أيونات النيكل والكادميوم المتبقية بعد حدوث عملية االمتزاز في  النانوية وبعد ذلك  164 

 165 /األمتصاص الذري اللهيبي مختبرفي في )  الذري اللهيبي االمتصاص جهاز  ستخداموبأالعينة الواحدة 

( نانومتر لكل  228.8, 232طوال الموجية ) ألعند اكلية التربية أبن الهيثم(   / المركزي الخدمي المختبر  166 

التركيز    االمتزاز منهاعملية   على  المؤثرة    األخرى  يتم دراسة العوامل    ومن النيكل والكادميوم على التوالي   167 

 168 كمية المادة المازة المناسبة لألمتزاز التي تحتوي على الفلزين الثقيلين و األبتدائي للمحاليل المائية المخففة

 169 .الدالة الحامضية وتأثير درجة الحرارة على عملية الفصلو

 170 :  ]15[ من القانون االتياألمتزاز يتم حساب نسبة 

                          𝐑 % =  
( 𝐂𝐨−𝐂𝐞)   

𝐂𝐨
× 𝟏𝟎𝟎  …… (1)         171 

  172 

 173 . النيكل والكادميوم أيونات  لكل مناألمتزاز تمثل نسبة  : (% R) حيث أن 

            (𝐂𝐨 ) :  174 .يمثل التركيز األبتدائي للمادة الممتزة 

            (𝐂𝐞) : 175 .متزازاألمن عملية   االنتهاءبهد للفلزات الثقيلة تركيز األتزان  يمثل 

 176 

 177 

 178 

 179 جــــــــــالنتائ
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 180 دور المستخلص في عملية التحضير

يكمن هنا دور المستخلص المحضر من أوراق النباتات كعامل مختزل من خالل أحتوائه على          181 

( والذي بدورها تتكون من الفالفونيدات Polyphenolsكمية كبيرة من البولي فينوالت ) 182 

(Flavonoids ومضادات حيوية ومضادات ) لألكسدة  ومجاميع عضوية  وعند أضافة هذا 183 

( ويكون أصرة جزئية مع الفلز  وعند كسر هذه  OH-المستخلص الى ملح النحاس يكسر أصرة ) 184 

(  OH-تفاعل مع )ون هيدروكسيد النحاس الذي بدوره ي األصرة الجزئية تتنتقل االلكترونات لتك 185 

 186 انوي.  القادمة من هيدروكسيد الصوديوم ليكون أوكسيد النحاس الن

 187 تشخيص أألوكسيد المحضر

تم تشخيص التركيب البلوري لمسحوق أوكسيد النحاس النانوي المحضر بتقنية حيود االشعة        188 

ذو            أن أوكسيد النحاس النانوي هو  تبين    (2شكل رقم  الومواقع القمم الموضحة في )  السينية 189 

الحجم  وعرض القمم يوضح أن  (JCPDS)  تركيب أحادي ويتوافق مع ملف البطاقة العالمية  190 

 191 . [16]  حساب الحجم الحبيبي من تطبيق معادلة شيررتم ي و ي ألوكسيد النحاس صغيرالنانو

𝑫 =  
𝟎.𝟗 𝝀

𝜷 𝐜𝐨𝐬 𝜽
        ................... (2) 192 

الحيود لألشعة  زاوية(:  θالطول الموجي لألشعاع, و ) (: λ, و )حبيبي(:  الحجم الDحيث أن ) 193 

 194 . العرض عند منتصف القمة(:  βالسينية, و) 

The (JCPDS) refers the Join Committee on Power Diffraction Standards. 195 

 196 (7.31)            هو   هذه المعادلةتطبيق  من    الحجم الحبيبي ألوكسيد النحاس النانوي   لقد وجد أن      

مختبر  الماسح )في األلكتروني)أوكسيد النحاس النانوي( المجهر تركيب لتحديد ستخدم أو .رنانومت 197 

مختبر    )في                النافذ  األلكتروني العراق( والمجهر/ وزارة العلوم والتكنلوجيا  /النانو 198 

اظهرت نتائج القياس بالمجهر  (, البريطانية  المملكة المتحدة/نك جامعة ريد  /المجهر األلكتروني  199 

نقي ويشير الى وجود دقائق كروية غير منتظمة مع   أن االوكسيد المحضراأللكتروني الماسح  200 

اما  و  Image-J) )           ج       برنام  ستخدامبأتم حسابه  حيث  نانومتر    ( 34˒57) هو  حجم  ال  معدل 201 

 202  نانومتر  (30 – 7.5) ما أثبتته نتائج القياس بالمجهر األلكتروني النافذ أن معدل حجم الدقائق هو

 203 .(4و  3موضح في )الشكل رقم كما 

ية  ربأستخدام جهاز مجهر القوة الذ  المحسوب  معدل الحجم الحبيبي للمادة المازة النانوية أما       204 

األبعاد,   أ( يوضح صور المجهر القوة الذرية ثنائية  –5رقم    الشكل)نانومتر(, و  71.28) انه    وجد فقد   205 
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 206 الشكل)( و1 رقم  الجدول)و  جهر القوة الذرية ثالثية األبعاد ب( يوضح صور الم –5  رقم الشكل)و

 207 الحجم الحبيبي. وبيانات حبيبات لل الحجمي ( يظهر التوزيع التراكمي6 رقم

 208 النيكل والكادميوم تيوناأنتائج فصل 

 209 زاز لفلزي النيكل والكادميوم من خالل هذه الدراسة, أتضح أن أفضل زمن ألتزان عملية األمت      

نتائج هذه التجربة  أن  دقيقة ( و  15هو )سطح النانوي  العلى    ي المحلول المائي الثنائي المخففف  معا   210 

التي تم تفسيرها على ضوء الدراسات السابقة  و(  7( و )الشكل رقم  2تم توضيحها في )الجدول رقم   211 

هو أن زيادة نسبة األمتزاز في بداية الزمن يعود الى توفر الكثير من المواقع الفعالة على السطح  212 

لك الى أنخفاض  ل يرجع ذ حيث يحدث تبادل أيوني ومن ثم يتبعه أنخفاض تدريجي في نسبة الفص 213 

وعند إجراء تجربة أفضل كمية   .]16[  نشغال المواقع الفعالة على السطح النانويالتبادل األيوني وأ 214 

ويحدث بعد هذه الكمية , غرام ( هو مالئم من حيث الكمية وكفاءة الفصل    1,0مادة مازة أتضح ان ) 215 

 216 وبطبيعة الحال كلما (8 الشكل رقم)و (3 رقم الجدول)    زيادة طفيفة في الفصل كما موضح في 

أن النتائج التي تم  .]17[ متزاز التي تم ذكره في المراجع العلمية زداد المادة المازة تزداد نسبة األت 217 

أن أفضل دالة حامضية   تبين (9 الشكل رقم)و(  4الحصول عليها والموضحة في )الجدول رقم  218 

هو حدوث زيادة في التجاذب وأن سبب هذا  6للحصول على أعلى نسبة أمتزاز هي  219 

االلكتروستاتيكي بين المواقع الفعالة على سطح األوكسيد المحضر ذو الشحنة السالبة والمواد  220 

وسبب  زوأن مايحدث في الوسط الحامضي هو أنخفاض لكفاءة األمتزا الممتزة ذات الشحنة الموجبة   221 

على المواقع الفعالة الموجودة   (Ni+ و Cd+( الذي بدوره يتنافس مع أيونات )H+ذلك هو وجود ) 222 

يحدث ترسيب أليونات الكادميوم  فعلى أوكسيد النحاس النانوي المحضر, أما في الوسط القاعدي  223 

التي تم   العمليةالنتائج ومن . ]18[( OH- بسبب زيادة أيونات )والنيكل على شكل هيدروكسيدات  224 

)الشكل رقم  ( و 5الحصول عليها عند أستخدام درجات حرارية مختلفة كما مبين في )الجدول رقم  225 

تبعه أنخفاض  يحيث كلما أزدادت درجة الحرارة  التفاعل باعث للحرارة  والتي أتضح منها أن     )10 226 

والخاصة    ) 11الشكل رقم  (  و  (  6  الجدول رقم)وتبين من  .  ] 19[سابقا     فسر   في نسبة األمتزاز كما 227 

 228 كل من  أن هناك أنخفاض ضئيل في نسبة أمتزازبدراسة تاثير التركيز األبتدائي للمادة المازة 

أوكسيد   سطحى ى  د من المواقع الفعالة علالى وجود عدد محد ذالك    أيونات النيكل والكادميوم  ويعزى   229 

ونات الفلزات الثقيلة الموجود في النحاس النانوي أي أنه يصبح أكثر تشبعا  مع زيادة تركيز أي 230 

 231 .]20[ المحاليل المخففة

 232 التطبيقات
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يونات النيكل والكادميوم من محاليلها فصل أفي  ستخدامه  أيمكن  المحضر ألوكسيد ان ا -1 233 

 234 .بتكاليف بسيطة وجهد قليل  المائية

تم دراسة بعض العوامل المؤثرة على عملية األمتزاز )زمن األتزان , كمية الممادة المازة,   -2 235 

الدالية الحامضية, التركيز األبتدائي للفلزات الثقيلة , درجة الحرارة( وأظهر الوكسيد  236 

 237 .في عمليه الفصلالمحضر كفاءة عالية 

 238 .السابقة المعقدة والمكلفةطرق الفصل كبديل للعديد من مستقبال   ستخدامهأ -3

 239 .خرىأفلزات ثقيلة فصل أيونات في  تطبيقهيمكن   -4

ملوثات أخرى )عضوية , أصباغ, فلزات  أزالهاألوكسيد المحضر يمكن أن يستخدم في   -5 240 

 241 ثقيلة اخرى( وبأنظمة محاليل )احادية, ثنائية, ثالثية, رباعية(.

لميكروبات وخاليا  عديدة منها كمضاد لفي تطبيقات أخرى يمكن أستخدام هذا االوكسيد  -6 242 

 243  الكهربائية أضافه الى االستخدامات  دويةستخدامه في صناعة األالسرطان ويمكن أ

 244 . وذلك لما يكتسبه من خصائص مميزة والمحفزات   واإللكترونية

 245 المميزات

مكلفة  وفيزيائية  في الدراسات السابقة تم تحضير أوكسيد النحاس النانوي بطرق كيميائية -1 246 

هذه تتمثل ميزة طريقة التحضير وأن  ووقت طويل وطاقة عالية ومعقدة وتحتاج الى جهد  247 

هوله وهو كلوريد النحاس بسولية يمكن الحصول عليها أمن مواد  ألوكسيد بتحضيرا 248 

حيث ان مراحل وبجهد أقل وتكون سريعة    محليا  متوفرة  وراق شجره التين وهي  ومخلفات أ 249 

 250 . التحتاج الى فترة طويلة للحصول على الناتج المطلوب التحضير قليلة  

مضرة بالنظام البيئي وبالتالي تؤدي الى حدوث تكون    سابقا    طرق التحضير التي تم تداولها  -2 251 

انها صديقه للبيئة بسب عدم لذلك تعتبر طريقة التحضير في العمل الحالي  بالبيئة ضرر 252 

 253 .أي أنها تركز على الناتج المطلوب  طرح نواتج عرضيه

 254 تحتاج الى درجات حراره عالية  الطاقة والقتصاديه من حيث أطريقه التحضير  ميزة -3

 255 فران مستهلكه للطاقة. وأ

 256 كثر الصناعات تطرح مهم حيث أن بعض او أ افلزين في نفس الوقت وهذ يمكن فصل  -4

االوكسيد وفي هذا العمل    فلزات مثل صناعه البطاريات   مياهها الصناعية الحاوية على عدة 257 

% 99كادميوم وفي ظروف مختلفة تتجاوز  المحضر له كفاءة فصل عالية  لفلزي النيكل زال 258 

 259 ولكال العنصري. 

 260 
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 261 األدعاءات 

 262 أوراق   مستخلص   بأستخدام  النانوي  النحاس  أوكسيد   تحضير  هو   ان عنصر الحماية أألول -1

 263 . المائية  المحاليل  من (  II)  والكادميوم(  II)  النيكل  أيونات    فصل  في   وأستخدامه    التين  نبات 

 264 النحاس  كلوريد كسيد النانوي من واالفقد تم تحضير   األول شارة الى عنصر الحمايةأ  -2

 265  ( مللتر من الماء الخالي من األيونات 400)واضيف اليه   ( غرام 27,0)بوزن   المائي

أوراق نبات التين كماده صديقه للبيئة   ( مللتر من مستخلص 10)  مستخلص بأستخدام  266 

 267 ة العديد من األضرار.حيث أن أغلب طرق التحضير تكون غير صديقة للبيئة مسبب

دور المسااتخلص فااي عمليااة التحضااير   األول يكااون  اشااارة الااى عنصاار الحمايااة -3 268 

 269 عامل مختزل يحول الملح الى أوكسيده المقابل.

 270 سااااايد الناااااانويوكاأل شاااااخيص تااااام تاألول أشاااااارة الاااااى عنصااااار الحماياااااة  -4

 271 .السينيه ستخدام طيف حيود األشعةبأالمحضر

األوكساايد  حساااب الحجاام الحبيبااي لهااذافقااد تاام األول  اشااارة الااى عنصاار الحمايااة -5 272 

 273 .نانومتر (7˒31(حيث تبين انه 

األوكسااايد  ساااطح كياااب دراساااة ترفقاااد تااام األول  اشاااارة الاااى عنصااار الحماياااة -6 274 

قياسااات  المجهاار األلكترونااي الماسااح والمجهاار األلكترونااي سااتخدام  المحضاار بأ 275 

 276 .ضافه الى مجهر القوه الذرية أ النافذ 

 277 

 278 

 279 

 280 

 281 

 282 

 283 

 284 

 285 الرسومات التوضيحيةالجداول و 
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ألوكسيد  الحجم الحبيبي للحبيبات وبيانات معدل  الحجمي التوزيع التراكمي( : 1جدول رقم )  286 

 287 بأستخدام مستخلص أوراق التين. المحضر النحاس النانوي
 288 

المحلول من يونات النيكل والكادميوم  أثير زمن األتزان على عملية فصل أت( : 2جدول رقم )  289 

 290 النانوي.الثنائي بواسطة أوكسيد النحاس 

 291 

Avg.Diameter :71.28 nm 

Diameter 

(nm)< 

Volume 

(%) 

Cumulation 

(%) 

Diameter 

(nm)< 

Volume 

(%) 

Cumulation 

(%) 

Diameter 

(nm)< 

Volume 

(%) 

Cumulation 

(%) 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

35.00 

40.00 

45.00 

50.00 

55.00 

60.00 

0.47 

0.93 

1.63 

4.43 

2.80 

3.26 

5.13 

5.13 

8.62 

6.76 

0.47 

1.40 

3.03 

7.46 

10.26 

13.52 

18.65 

23.78 

32.40 

39.16 

65.00 

70.00 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 

105.00 

110.00 

8.39 

6.53 

6.76 

5.83 

4.20 

4.43 

4.20 

3.26 

2.80 

3.03 

47.55 

54.08 

60.84 

66.67 

70.86 

75.29 

79.49 

82.75 

85.55 

88.58 

115.00 

120.00 

125.00 

130.00 

135.00 

140.00 

145.00 

150.00 

155.00 

160.00 

1.40 

1.86 

2.56 

1.17 

1.63 

0.23 

0.70 

0.93 

0.70 

0.23 

89.98 

91.84 

94.41 

95.57 

97.20 

97.44 

98.14 

99.07 

99.77 

100.00 

الزمن 

 )دقيقة( 

 ( 2Ni+أيونات النيكل ) ( 2Cd+أيونات الكادميوم )

(,  tCالتركيز ) 

 لتر \ملغم

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

(,  tCالتركيز ) 

 لتر \ملغم

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

15 ˒0  330 99˒670 0˒986 99˒013 

30 393 ˒0  99˒   602  1˒098 98˒901 

45 0˒375 99˒625 1˒093 98˒906 

60 0˒368 99˒636 1˒113 98˒886 

75 0˒487 99˒513 1˒237 98˒762 

90 0˒447 99˒553 1˒257 98˒743 

105 0˒430 99˒570 1˒343 98˒656 

120 0˒710 99˒290 1˒366 98˒633 



14 
 

المحلول من  يونات النيكل والكادميوم  أثير كمية المادة المازة على عملية فصل أت( :  3جدول رقم )  292 

 293 .بواسطة أوكسيد النحاس النانوي الثنائي

 294 

المحلول من يونات النيكل والكادميوم ( : تأثير الدالة الحامضية على عملية فصل أ4جدول رقم )  295 

 296 .بواسطة أوكسيد النحاس النانوي الثنائي

 297 

 298 

 299 

كمية المادة  

 المازة )غم(

 ( 2Ni+أيونات النيكل ) ( 2Cd+أيونات الكادميوم )

   األتزانتركيز 

(eCملغم ,)\ لتر 

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

   األتزانتركيز 

(eCملغم ,)\ لتر 

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

0 ˒01 3˒232 96˒067 0˒534 99˒466 

0 ˒05 2˒396 97˒603 0˒412 99˒587 

0 ˒1 0˒286 99˒713 0˒229 99˒770 

0 ˒15 0˒233 99˒766 0˒200 99˒799 

0 ˒2 0˒089 99˒910 0˒146 99˒853 

الدالة 

 الحامضية

 ( 2Ni+أيونات النيكل ) ( 2Cd+أيونات الكادميوم )

   األتزانتركيز 

(eCملغم ,)\ لتر 

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

   األتزانتركيز 

(eCملغم ,)\ لتر 

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

2 1˒940 98˒060 3˒304 96˒696 

4 1˒281 98˒719 1˒747 98˒253 

6 0˒330 99˒670 0˒674 99˒326 

8 0˒843 99˒157 1˒376 98˒624 
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المحلول من يونات النيكل والكادميوم ( : تأثير درجة الحرارة على عملية فصل أ5جدول رقم ) 300 

 301 .بواسطة أوكسيد النحاس النانوي الثنائي

درجة الحرارة  

 )مطلقة( 

 ( 2Ni+أيونات النيكل ) ( 2Cd+أيونات الكادميوم )

   األتزانتركيز 

(eCملغم ,)\ لتر 

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

   األتزانتركيز 

(eCملغم ,)\ لتر 

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

298 0˒261 99˒739 1˒547 98˒452 

308 0˒758 99˒342 1˒569 98˒430 

318 0˒764 99˒ 623  3˒961 96˒039 

333 0˒980 99˒023 4˒531 95˒469 

 302 

يونات النيكل والكادميوم  التركيز األبتدائي للمادة الممتزة على عملية فصل أ( : تأثير  6جدول رقم )  303 

 304 .بواسطة أوكسيد النحاس النانوي المحلول الثنائيمن 

التركيز  

 األبتدائي 

 لتر( /)ملغم

 ( 2Ni+أيونات النيكل ) ( 2Cd+أيونات الكادميوم )

   األتزانتركيز 

(eCملغم ,)\ لتر 

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

   األتزانتركيز 

(eCملغم ,)\ لتر 

 متزاز نسبة األ 

 )%( 

20 0˒550 99˒775 0˒028 99˒860 

40 0˒141 99˒647 0˒133 99˒667 

60 0˒301 99˒493 0˒256 99˒573 

80 0˒467 99˒405 0˒386 99˒517 

100 0˒620 99˒380 0˒965 99˒035 



16 
 

 305 

ستخدام مستخلص النحاس النانوي المحضر بانية ألوكسيد ( : حيود األشعة السي2شكل رقم )  306 

 307 أوراق التين.

 308 

 309 

 310 

 311 

 312 

 313 

 314 

 315 

 316 ستخدامبأالماسح ألوكسيد النحاس النانوي المحضر أأللكتروني ( : صور المجهر 3شكل رقم ) 

 317 مستخلص أوراق التين. 

 318 

 319 

 320 
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 321 

 322 

 323 

 324 

 325 

 326 

 327 

 328 

 329 ستخدامبأألوكسيد النحاس النانوي المحضر  النافذ األلكتروني( : صور المجهر 4شكل رقم ) 

 330 مستخلص أوراق التين. 

 331 

وثالثية األبعاد على التوالي ألوكسيد النحاس : صور مجهر القوة الذرية ثنائية ب( , أ -5شكل ) 332 

 333 .  مستخلص أوراق التين ستخدامبأ المحضر النانوي

 )ب(  )أ(

 ب  - 5 أ - 5 
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 334 

ألوكسيد النحاس الحجم الحبيبي للحبيبات وبيانات  الحجمي  التراكميالتوزيع ( : 6شكل رقم )  335 

 336 . مستخلص أوراق التين ستخدامبأ المحضر النانوي

 337 

المحلول   نمم يونات النيكل والكادميوعلى عملية فصل أ االتزانأثير زمن ( : ت7)  شكل رقم 338 

 339 .بواسطة أوكسيد النحاس النانوي الثنائي

 340 

 341 

 342 
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المحلول من  يونات النيكل والكادميوم  كمية المادة المازة على عملية فصل أ( : تأثير  8)   شكل رقم 343 

 344 .اسطة أوكسيد النحاس النانوي بو الثنائي

المحلول من يونات النيكل والكادميوم الدالة الحامضية على عملية فصل أ( : تأثير 9) شكل رقم 345 

 346 .بواسطة أوكسيد النحاس النانوي  الثنائي

 347 

 348 

 349 

96

98

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ز 
زا
مت
أل
 اا
بة
س
ن

(%
(

الدالة الحامضية

Cd (II)

Ni (II)

94

96

98

100

290 300 310 320 330 340

از
تز
ألم
 ا
بة
س
ن

(%
(

)مطلقة)درجة الحرارة 

Cd (II)
Ni (II)



20 
 

المحلول من يونات النيكل والكادميوم درجة الحرارة على عملية فصل أ( : تأثير 10)  شكل رقم 350 

 351 بواسطة أوكسيد النحاس النانوي. الثنائي

 352 

يونات النيكل والكادميوم فصل أالتركيز األبتدائي للمادة الممتزة على عملية  ( : تأثير  11)  شكل رقم 353 

.  بواسطة أوكسيد النحاس النانوي المحلول الثنائيمن  354 

 355 
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