
   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

626 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 من المصادر الطبيعية )الملفوف والكركم والشمندر(    المستخرج األنثوسيانين "امتزاز صبغة

 على أسطح األقمشة القطنية والصوفية"
 

 إعداد الباحثات: 

 , سالمه علي البريكي3, نوره محمد الصيعري 2, ثريا حسن الصيعري 1فاطمة احمد محمد القادري 

 كلية العلوم واالداب بشروه جامعة نجران قسم الكيمياء 1,2,3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

627 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 الملخص: 

تمت دراسة صباغة الصوف والقطن باستخدام صبغة االنثوسيانين  الطبيعية المستخلصة من نبات )الكركم والملفوف األحمر والشمندر( 
النتائج بأن نماذج النجمير األنسب من نماذج تم استخدام نموذجين لعملية االمتزاز نموذج ايزوثرم   النجمير وفرندليش, حيث اثبتت 

على اسطح القطن والصوف بالنسبة لصباغ  1.44, 6.66( تصل الي   qmax(mg /g)االمتزاز لفرندليش الن  اقصي سعة  االمتزاز
. الثابت لفرندليش والتي تدل على سعة ونوعية على القطن  33.3, وبالنسبة للشمندر  3.7,    7.93الكركم , بالنسبة للملفوف األحمر   

لجميع االصباغ على جميع االنسجة، تم الحصول علي قيم الدوال الثرموديناميكية حيث كان قيمة   n    10الى    1االمتزاز تتراوح ما بين  
(H  االنثالبي سالبة مما يدل علي ان عملية االمتزاز طاردة للحرارة ،و قيمة )S   يدل ذلك على انتظام  سطح المادة األنتروبي سالبة و

طاقة جبس الحرة السالبة يدل على تلقائية االمتزاز وعدم احتياجه     Gالمازة  وان جزيئات االنثوسيانين مرتبطة بسطح المادة المازة وقيمة  
 لطاقة عالية لعملية االمتزاز.  

 . مودينامكاامتزاز، االنثوسيانين , القطن , الصوف, دوال الثر  الكلمات المفتاحية:

 : . المقدمة1

ازداد في السنوات األخيرة االهتمام الكبير باألصباغ الطبيعية المستخلصة من النباتات بما تتميز به من صفات حيث انها تعتبر أكثر 
الطبيعية بشكل كبير في أجزاء النباتات مثل [ . وجدت معظم االصباغ  1أماًنا الستخدامها في عملية الصباغة من االصباغ الكيميائية ]

األوراق والثمار والجذور واالزهار ومن هذه االصباغ صبغة االنثوسيانين التي بدورها تعطي لونا للعديد من الحبوب والخضروات والثمار 
نه من مركبات الفالفونويدية وهو جزئ  [ وتعرف صبغة االنثوسيانين بأ2واالزهار ومن هذه األلوان األحمر واالزرق والبنفسجي والبرتقالي.]

قطبي يحتوي على الهيدروكسيل والكربوكسيل والميثوكسيل والجليكوسيل يكون متصل بحلقات عطرية تعتبر سهلة االستخالص والفصل  
انين على عدة   [ وكذلك تحتوي صبغة االنثوسي3من مختلف النباتات بسبب قابليتها للذوبان في الماء اكثر من المذيبات غير قطبية . ]

( ،نجد ظهور األلوان )األزرق واالحمر pHخصائص ومنها تغيير اللون ويعود السبب في ذلك هو الى أختالف االس الهيدروجيني )
 [ . 4، على التبادل ] pH& 7والقاعدية   pH;7&6والحامضية الضعيفة  pH 6والبنفسجي( بشكل واضح في األوساط الحامضية 

الطعم والرائحة ]  ومن خصائصها ايضا بأنها للطعام ويتم 5عديمة  الممكن ان يكون ملون  بأنها  غير سامة ومن  [ ، وكذلك تتميز 
استخدامه للتجميل و يحتوي على فوائد من الناحية الصحية حيث انه يشمل مضادات  لألكسدة والسرطان الكوليسترول ويهتم أيضا 

[. ومن المهم 6,7,8,9فظة وحماية االعصاب والشبكية وكذلك مكافحة الشيخوخة ]بتنظيم نسبة السكر في الدم وحالة الوزن للجسم والمحا
ذكر ان صبغة االنثوسيانين تتميز باحتوائها على مجموعتين أساسيتين والتي تكون موجودة في جميع الصبغات وهي مجموعة ذرية 

اللون   حامالت  تسمى  باللون  م   Chromophoresمرتبطة  وتعرف   ، اللون  عديمة  اللون  تكون  ماسكات  بأنها  األخرى  جموعة 
Auxochromes     التي لها القابلية على ربط المركبات الكيميائية للصبغات مع األنسجة ووظيفتها تعزيز وتكثيف وتعميق اللون وقد

جد أن االصباغ [.لقد و 10,11,12تبين أن احتواء صبغة االنثوسيانين لتلك المجموعتين تجعلها  تمتاز بثبات األلوان ومحافظة عليها ]
[ وااللتهابات   لألكسدة  الطبي كمضاد  المجال  في  أستخدم  الذي  الكركم  منها  الكركم 13,14,15,16الطبيعية  أن  أيضًا  [.حيث وجد 

[.من المعروف أن هناك البيتالين يعد من  17,18,19يستخلص فعالية وقائية لكثير من االمراض كما أنه يتألف من مادة الكركمين ]
ت الموجودة في البنجر)الشمندر(وله خصائص كيميائية وبيولوجية وأطياف لونية ,مماثلة لالنثوساينين ويعطي البيتالين اللون  حأهم المركبا

[لقد وجد ان الملفوف االحمر أفضل حامل 20األحمر ويمكن استخراجه من البنجر األحمر وله تأثير مضاد لاللتهابات والجذور الحرة .]
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الدكسترين ومن ثما يليه السليلوز والنشاء القابل للذوبان وعندها كان ثبات اللون لصبغه االنثوسيانين عالي في  لصبغة االنثوسيانين هو  
[ واالن يتم استخالصها 21.وذلك يتم استخالصها بالماء أو االيثانول,  ]  4الى    0.1حالته الحمضية عند درجه حموضة تترواح بين

ة والسوائل فوق الحرجة )واالستخالص بمساعدة الموجات فوق الصوتية واستخالص السائل بعدة طرق منها *استخالص السوائل الصلب
[ عادة ما يكون استخدام المذيبات العضوية مثل الميثانول واإليثانول الستخراج 22المضغوط( *واالستخالص بواسطة الميكروويف ]

،و يمكن أيًضا استخالص أصباغ األنثوسيانين عن طريق إضافة   أصباغ األنثوسيانين يكون اإليثانول  وسيلة استخراج آمنة بشكل عام
[عندما 22ثاني أكسيد الكبريت إلى الماء لتثبيت بنية األنثوسيانين مع معامل انتشار معزز لجزيئات األنثوسيانين من خالل المادة الصلبة ]

ن من األنثوسيانين لسبب معين. يمكن فصل وتحديد يتم استخراج األنثوسيانين من النباتات كمزيج خام ، يلزم فصل أو عزل نوع معي
للتيار  السرعة  عالية  كروماتوغرافيا  الرقيقة،  الطبقة  كروماتوغرافيا  تشمل  وهي  مختلفة.  كروماتوغرافية  طرق  طريق  عن  األنثوسيانين 

أيونية معكوسة الطور باإلضافة إلى   المعاكس، كروماتوغرافيا سائلة عالية األداء، كروماتوغرافيا عمود السليلوز وكروماتوغرافيا زوجية
كروماتوغرافيا الغاز. في األيام األولى، تم استخدام كروماتوجرافيا عمود السليلوز لفصل مخاليط األنثوسيانين، ولكن قد تواجه صعوبات  

تي يتم إجراؤها بواسطة كروماتوغرافيا في تطبيق هذه التقنية في وجود كميات كبيرة من مواد الفالفونويد األخرى. كما أن تنقية األنثوسيانين ال 
[ وفي اآلونة األخيرة، يتم استخدام راتينج االمتزاز الكبير في تنقية 24التيار المعاكس مكلفة للغاية بحيث ال يمكن أن تكون شائعة ]

عادة بطرق كروماتوجرافية  [ .باإلضافة إلى فصل وتحديد األنثوسيانين ، يتم إجراء القياس الكمي لهذه المركبات  25أصباغ الفينول ]
تطبيق  تم  ثما  ومن  لألنثوسيانين.  الكمي  القياس  في  استخداًما  األكثر  الطريقة  األداء  عالي  السائل  اللوني  الفصل  يعتبر  مختلفة. 

كفاءة وقلة  [ أن عمليه االمتزاز تعتبر من الطرق الصديقة للبيئة التي تمتاز بال26كروماتوغرافيا الغاز في تحديد كمية األنثوسيانين ]
(أو هي Adsorbent[. عملية التصاق أو تجمع المادة الممتزه سائله أو غازية على سطح مادة صلبه المادة المازه هي )27التكلفة ]

عملية ارتباط فيزيائي أو كيميائي لعدد من الجزيئات مع المواقع الفعالة على سطح مادة صلبة وهذه العملية تؤدي الى تكوين طبقة أو 
قات من الجزيئات أو الذرات المتراكمة والمتمركزة بكثافة على سطح المادة الصلبة. تعتمد درجة االمتزاز على العالقة بين طبيعة عدة طب

المحاليل وحجم المادة الممتزة والمساحة السطحية للمادة المازة، ويعرف االمتزاز ايضًا على انه انتقال الملوثات الذائبة )المادة الممتزه( من  
[وتكون الممتزات خطوة مھمة في االمتزاز، بمجرد أن يتمكن الممتز المناسب من 28ائية الى سطح مادة صلبة )السطح الماز  ]الم

  تحسبن كفاءة اإلزالة. و بالفعل اختبار العديد من الممتزات في امتصاص األنثوسيانين ، مثل أمبراليت والسيليكا ، والطين ، والكيتين ، 
[ الهدف من هذا  البحث هو  صباغة القماش والصوف باستخدام تقنية االمتزاز وباستخدام  29,30,31,32وغيرها ]  والراتنجات الكبيرة

 صباغ  طبيعي  من االنثوسيانين والتي يتم استخالصها  من بعض النباتات والخضروات والفواكه مثل  الكركم والملفوف والشمندر.
    Experimental and Method. الجزء العملي :  2

 األدوات واألجهزة والمواد المستخدمة:  2.1
 األجهزة : 
( لوزن العينات , ودورق زجاجي )بيركس( مسدود يستخدم لتجارب االمتزاز, gm  0.1ميزان الدقيق   )لقرءة الدقيقة تتراوح مابين   

 ميكرومتر حجم المسام( تم استخدامه لترشيح الصبغة خالط , وأيضا .  0.045ورق ترشيح )
 (  (UV-Vis Genesys spectrophotometer10-800nm. 
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 النباتات المستخدمة 2.2
 تم استخدام الكركم والملفوف االحمر والشمندر كمصدر طبيعي الستخراج صبغة االنثوسيانين، والماء المقطر. 

 األقمشة المستخدمة   3.2
 تم استخدام نوعين من األقمشة هما القطنية والصوفية في هذا البحث  

 استخالص االنثوسيانين 4.2

مصادر الصبغة الطبيعية االنثوسيانين هي نبات )الكركم وملفوف األحمر الشمندر( حيث تم شراؤها من األسواق المحلية في المملكة 
العربية السعودية. تم غسل العينات بالماء العادي من الحنفية ثم تم غسلها بالماء المقطرومن ثم تم تقطيعها قطع كبيرة الى متوسط 

العينة بالهواء لعدة أيام، وبعدها تم طحن العينة بالخالط عالي السرعة ليتم الحصول على مسحوق ناعم وتم تمريرها  الحجم و تم تجفيف  
 مم , تم االحتفاظ بالمسحوق النقي في أنبوب االختبار لكي يتم استخدامه الحقا في البحث. 1- 2عبر غربال شبكي بحجم 

 تخلص من النباتات قياس طيفي لمحتوى صبغة األنثوسيانين المس 5.2

  800-540( لقياس امتصاصية الصبغة الحمراء عند الطول الموجي    Spectrophotometer vis-UVتم استخدام جهاز طيفي )  
  spectrophotometer UV-Vis  Genesys)تم  قياس  االمتصاص الطيفي لالنثوسيانين  ً  بالجهاز الطيفي ) ] 34[نانومتر 

 2( ويتضح الناتج في الشكل رقم  mg/L 10نثوسيانين المستخلص ))بتحضير تركيز محدد من اال -
 تحضير تركيزات مختلفة من صبغة االنثوسيانين لعملية الصباغة  6.2

جم من مسحوق   10تم تحضير محاليل من صبغة االنثوسيانين لكل من الكركم والشمندر والملفوف األحمر وذلك بتحضير بتحضير  
في دوراق عيارية   Ce (0.1mg/L,0.2mg/L,0.3mg/L)ن ثم تحضير تراكيز مخففة من تركيزات أولية  مل وم  500االنثوسيانين في  

 لحين استخدامها في التجربة.    
 صباغة القطن والصوف باستخدام عملية االمتزاز   7.2

جة حرارة المختبر. تم وزن الصوف غسلت األنسجة القطنية والصوفية بالماء العادي من الحنفية ثم بالماء المقطر، وُتركت لتجفُ  في در 
والقطن وغمرها في المحاليل المخففة المحضرة من صبغة االنثوسيانين المستخرج من كل من )الكركم والملفوف األحمر والشمندر( , بعد 

( gmالوزن  أي بوحدة )  ذلك تم تجفيف المادة في درجة حرارة الغرفة .ثم  تم تحديد كمية المادة الممتزة علي االقمشة وذلك باستخدام فرق 
حيث تم  استخدام طريقة  الفرق في وزن  االقمشة  قبل وبعد االمتزاز لكي يتم    qe(mg/g)علي المادة المازة من الصوف  او القطن  

 ]    35 [، باستخدام المعادلة التالية qe (mg / g)حساب مقدار االمتزاز عند االتزان ، 
 

qe   =    
(Ce−C0

 W
    X   V           (1) 

 حيث تكون تركيزات االنثوسيانين المعبر عنها بواسطة:
eq ( مقدار االمتزاز عند االتزان =(mg / g  
 0C( التركيزاالبتدائي لمحلول المادة الممتزة =mg / L) 
 eC    التركيز النهائي عند االتزان لمحلول المادة الممتزة في حالة االتزان =mg / L) ) 
V جم المحلول الكلي لمحلول المادة الممتزة هو.= ح (L) 
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= W وزن المادة الممتزة الجافة(g)  
 ( )C°35درجة مئوية   35كما يظهر في االشكال  )أ+ب+ج( تم عملية االمتزاز عند درجة حرارة 

 النماذج المستخدمة لتعيين ايزوثرم المتزاز   8.2

[ نموذج النجمير لالمتزاز  37,36تم استخدام نوعين من نماذج ايزوثرم االمتزاز لعملية الصبغ وهما نموذج النجمير ونموذج فرندليش  ]
 يكتب معادلة النجمير كاالتي:  

ce

qe
 =

1

qmax. b
 + 

1

qmax
 . Ce                     (2) 

 eq (mg/g)= كمية المادة الممتزة على المادة المازة    
 Ce (mg / L) =تركيز المادة الممتزة بعد االتزان   

= b هو مقدار ثابت التوازن لالمتزاز وهي مرتبط بالطاقة الحرة لالمتزاز. ويعبر عن مواقع االرتباط 
mg / g)max (q    المحددة عمليا عندما يتغطى السطح بالمادة الممتزة ليكون   = ثابت االمتزاز النجمير فهو سعة االمتزاز القصوى

 احادي الطبقة 
نموذج فرندليش لالمتزاز يستخدم لعملية االمتزاز في المحلول في حالة السطوح غير المتجانسة ويكون االمتزاز على أكثر من    

ت مختلفة غير متوفرة بشكل متساٍوي، وبالتالي فإن  طبقة، هذا النموذج المالئم لالمتزاز مع سطح يحتوي على مواقع مختلفة من طاقا
 نوع االمتزاز في هذه الحالة هو امتزاز غير متجانس، ويتنبأ بتكوين طبقات متعددة  

 [. يمكن كتابة النموذج الخطي لفرندليش على النحو التالي  38]
log qe = log Kf  + 

1

n
log ce             (3) 

 حيث: 
fK  وكثافة االمتزاز. = ثابت يشير إلى قدرة 
 n  .تشير الي مقدار وكثافة, وشدة االمتزاز = 
 

 : تأثير درجة الحرارة على االمتزاز وتعيين الدوال الثرم وديناميكية لالمتزاز: 9,2
  35تة  تمت دراسة تأثير درجة الحرارة على عملية الصباغة لتحديد الدوال الثرموديناميكية حيث تم إجراء الصباغة عند درجة حرارة ثاب

درجة مئوية واالستدالل على طبيعة االمتزاز. وجد ان سعة االمتزاز تعطي قيمة وداللة عند درجة محددة لالمتزاز وتم حساب الدوال  
 ΔS, ΔH ΔGالثرموديناميكية مثل، 

وهو ثابت اتزان االمتزاز لدرجة الحرارة وهو يحسب   Keتم حسابات الدوال الثرموديناميكية من خالل حساب ثابت االتزان من خالل  
 : ] 39[حسب المعادلة التالية

eK :  وهو ثابت اتزان االمتزاز لدرجة الحرارة وهو يحسب حسب المعادلة التالية 
𝐤𝐞  =   

𝐐𝐞

𝐂𝐞
                      (𝟒)  

  ]40[المصاحبة لالمتزاز وباستخدام المعادلة التالية أي معادلةΔH كما تم تعيين
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𝐥𝐧𝐊 = − 
∆𝐇

𝐑𝐓
 + 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭             (𝟓)         

ΔG = -RTlnk                   (6) 
 : تم الحصول علي قيم االنتروبي من خالل المعادلة االتية          

ΔG =ΔH-TΔS                    (7) 

 
 Results and Discussionالنتائج والمناقشة : 3

 التحليل الطيفي لصبغة االنثوسيانين المستخلص من كل من الملفوف األحمر الكركم , والشمندر  1,3
 

 
 : التحليل الطيفي للملفوف األحمر  1شكل رقم 

 
 : التحليل الطيفي للشمندر2شكل رقم 

 . 3,2عرض طيف امتصاص األنثوسيانين الخام المستخلص عن األشعة فوق البنفسجية في الشكلين رقم 
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  تمتص األنثوسيانين الضوء من األطوال الموجية المختارة وبالتالي تظهر ألواًنا. يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الشحنة الموجبة على الحلقة 
 . 3,2الداخلية للجزيء، عرض طيف امتصاص األنثوسيانين الخام المستخلص عن األشعة فوق البنفسجية في الشكلين رقم 

وء من األطوال الموجية المختارة وبالتالي تظهر ألواًنا. يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الشحنة  تمتص األنثوسيانين الض -
( حيث  pH=1الموجبة على الحلقة الداخلية للجزيء، لكن هذه الشحنة تعتمد على الرقم الهيدروجيني. في درجة الحموضة من  

(    وأعلى، تكون الحلقة الداخلية رطبة، ويتم تحييد pH=5الهيدروجيني )تحمل الحلقة الداخلية الشحنة الموجبة. عند قيم األس  
أي استبعاد الشحنة الموجبة وتفقد األنثوسيانين شحنتها وتصبح عديمة اللون، بسبب فقدان الشحنة الموجبة في الداخل الحلقة،  

ألس الهيدروجيني، ينتقل جميع األطوال ال تمتص األنثوسيانين الضوء في النطاق المرئي للطيف. عند هذه القيمة األعلى ل
+ ب + ج( صور لصباغة االقمشة  1)  3الموجية للضوء المرئي متساوية بالنسبة للعين، وبالتالي فهي عديمة اللون. الشكل  

 الصوف والقطن باستخدام العينات الثالثة باالنثوسيانين.
-  

-  
ب( يوضح امتزاز الملفوف األحمر على    3وف والقطن ,  : أ( يوضح امتزاز االنثوسيانين الشمندر على سطح الص 3شكل   -

 ج( يوضح امتزاز االنثوسيانين الكركم على سطح الصوف والقطن 3سطح القطن والقماش شكل 
: امتزاز االنثوسيانين كصباغ مستخلص من )الملفوف األحمر، الكركم، الشمندر( على أسطح القطن والصوف يفسر النتائج بالنقاط 2,3

 سطح أقمشة الصوف: التالية ان 
 كبير  عدد على الصوف الحتواء ذلك الممتزة الصبغة من كبيرة كمية يحتويعلى

اضافة الي ذلك فأن قدرة االمتزاز تعتمد على التركيز، وبالتالي عند تراكيز العالية للصبغة المحضرة    ]41 [الوظيفية من المجموعات 
بالنسبة للملفوف األحمر وبالنسبة  mg/g 100)(  بالنسبة للملفوف األحمر علي الصوف  تصل الي )  0.3mg/Lللتجربة أي عند )  
( يصل االمتزاز للملفوف  (0.3mg/L( بالنسبة للقطن عند تركيز  5,4كما هو موضح من الشكل ) 3.11mg/g)للكركم تصل  الي )

( ترجع هذه النتيجة إلى زيادة تركيز 7,6( كما هو موضح الشكل )  mg/g 2.2( وبالنسبة للكركم يصل الي )70mg/gاألحمر )  
ني في درجة الحموضة العالية، وتشكل [ تتكون جزيئات الصوف على حمض أمي42الصبغة والذي تزيد من القوى الدافعة لتدرج التركيز ]

[ صباغة الصوف، تحدث رابطة هيدروجينية بين 43البروتينات ومجموعات األمينية والكربوكسيل الحرة، تعطي سلوكا مذبذبًا للصوف ]
لصوف هي  من البروتين الموجودة في ألياف ا )-2NH ([.وظيفة المجموعات األمينية45,44الصبغة والمجموعات األمينية للصوف. ]

بروتونات والتي تساعد على جذب أنيونات  االمتزاز على القطن أيضًا تم  عن طريق التفاعل األيوني القوي )قوة كولوم( بين مجموعات 
COOH)-( 46  [سالبة الشحنة مثبتة على األقمشة القطنية وأصباغ األنثوسيانين الموجبة في المحلول[   

جميع عينات الصوف والقطن أظهرت تلوًنا عميقًا يتراوح من اللون الباهت إلى اللون  وعلى حسب عمليات الصباغة ، لوحظ أن   •
 درجة مئوية .  35( عند 7, 6,5,4الغامق حسب لون الصيغة  وعند زيادة التركيز تزداد االمتزاز حسب االشكال التالية )  
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 سطح الصوف  على: منحنى االمتزاز لالنثوسيانين الكركم  4الشكل رقم  

 
 سطح الصوف  على: منحنى االمتزاز لالنثوسيانين من الملفوف األحمر  5الشكل رقم  
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 سطح القطن  : منحنى االمتزاز لالنثوسيانين من الكركم على6الشكل رقم  

 
 سطح القطن  علىفوف األحمر : منحنى االمتزاز لالنثوسيانين من المل7الشكل رقم 

 ايزوثرم االمتزاز  3, 3
 ايزوثرم فرندلش  -1

يمكننا تحديد االمتزاز هما ثوابت فرندليش     nو    FKحيث    ]47 [تمت كتابة الشكل اللوغاريتمي لفرندليش  في المعادلة السابقة     
بواسطة تركيز الممتز  يحصل تنوع قوي يتعلق بعدم تجانس المادة, logCe  elog q ,الناتجة من الرسم مابين    ,fk  nبواسطة الثوابت  

  1( عندما تكون أقل منn.قيم )10الي  1( تتراوح ما بين    (n, حيث يكون نطاق قيم   nلذلك فإن مقياس االمتزاز المالئم هو  الثابت   
[وتم 49افة أن  االمتزاز  يمتز علي  عدة طبقات][,باإلض48يشير الى أن االمتزاز كان صحيحًا على السطح غير متجانس للمادة المازة]

 ( 17و11وو 10و 9و  8( واالشكل رقم )  4و  3و2تسجيل قيم الثوابت التي تم الحصول عليها في جدول رقم )
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 نموذج ايزوثرم االمتزاز النجمير -2

ويتم الحصول على خط مستقيم   Ceمقابل    e/ q eCيعتبر نموذج النجمير األكثر استخداما إلثبات عمليات االمتزاز وعندما  يتم رسم  
في الجدول رقم    2Rوقيمة معامل االرتباط    maxqو    bوحساب الثوابت من الميل والتقاطع.تم تسجيل  القيم  الناتجة من حساب الثوابت  

(.  ان امتزاز صبغة االنثوسيانين على اسطح القطن والصوف  يحتوي 16,15,14,13,12يحه في االشكال رقم )( وأيضا تم توض2,3)
Gilles  [50  ]علي اسطح مسامية متجانسة  واالمتزاز هو أحادي الطبقة. االمتزاز باستخدام نموذج النجميروعلي حسب تصنيف جيالز  

بطة بين جزيئات  صبغة ااالنثوسيانين  ومواقع السطح الفعالة.يشير أيضا  إلى إن  وهذا يعطي صفة التنوع للقوة الرا  S4يتبع الصنف  
امتزاز االنثوسيانين  على سطح  القطن والصوف  يبدأ بسطح غير متجانس ثم تليه طبقة أحرى متجانسة يدل علي ان امتزاز االنثوسيانين 

تائج التي تم الحصول عليها بان االمتزاز باستخدام نموذج  كصبغة علي اسطح القطن والصوف يتبع  نموذج النجمير.يتضح من الن
 النجمير مناسب اكثر من نموذج فرندليش .

 

: يشرح قيم الثوابت إليزؤثرمات  االمتزاز النجمير وفرندليش لالنثوسيانين المستخلص من    1جدول رقم 
اسطح  القطن والصوف على الكركم    

Textile  نوع
 االنسجة

Isotherms  الدوال الثرموديناميكا 
R2 qmax (mg 

/g) 
K b(l/

mg) 
n 

 Cotton  قطن Langmuir 
Adsorption  
Cotton  

0.96     6.66 - 
 

    
0.02 

- 
 
 

  صوف
wool   

Langmuir 
Adsorption  
wool 

0.85     1.44  -      
1 

- 
 
 

Cotton قطن  Freundlich 
Adsorption  

0.35       - 
 

1.10       
- 

2.07 

 wool   Freundlich صوف 
Adsorption  

0.98   - 
 

2.619      
- 

1.44 
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المستخلص من   2جدول رقم   الثوابت إليزؤثرمات  االمتزاز النجمير وفرندليش لالنثوسيانين  قيم  : يشرح 
اسطح  القطن والصوف   علىالملفوف األحمر   

Textile 
 نوع االنسجة

Isotherms   الدوال الثرموديناميكيا 
R2 qmax(mg/

g) 
K b(l/mg) n 

Cotton 
 قطن

LangmuirAdsor
ption Cotton  

0.7
7 

7.93 - 1.57 - 
 

 صوف
 wool   

Langmuir 
Adsorption 
wool 

0.9
6 

3.7 - 2.86 - 
 
 

Cotton 
  قطن

Frendulich 
Adsorption 

0.9
6       

-   9 - 1.26 

 صوف 
wool   

Frendulich 
Adsorption  

0.9
5       

- 1.7
2 

- 0.42 

 

الثوابت إليزؤثرمات االمتزاز لالنجمير وفرندليش لالنثوسيانين من  الشمندر  3جدول رقم   قيم    على : يشرح 
 اسطح  القطن
Textile 
  نوع االنسجة

Isotherms Parameters  المعامالت 
R2 qmax(mg/g) K b(l/mg) n 

Cotton 
 قطن

Langmuir 
Adsorption  
Cotton  

0.99 33.3 - 1.45 - 
 
 

Cotton 
  قطن

Frendulich 
Adsorption  

0.50       -   1.12 - 7.14 
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 سطح  الصوف  على : ايزوثرم االمتزاز  لفرندليش  لالنثوسيانين  الكركم  8الشكل رقم 

 
 : ايزوثرم االمتزاز  لفرندليش  لالنثوسيانين  الكركم على سطح   القطن 9الشكل رقم  

  

 
 سطح  الصوف على: ايزوثرم االمتزاز  لفرندليش  لالنثوسيانين   الملفوف األحمر 10الشكل رقم 
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 سطح القطن  على: ايزوثرم االمتزاز  لفرندليش  لالنثوسيانين  الملفوف األحمر  11الشكل رقم 

 
 سطح  الصوف  على: ايزوثرم االمتزاز  النجمير  لالنثوسيانين   الكركم 12الشكل رقم 
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 سطح  القطن على :  ايزوثرم االمتزاز  النجمير   لالنثوسيانين  الكركم  13الشكل رقم 

 
 سطح  على :  ايزوثرم االمتزاز  النجمير  لالنثوسيانين  من الملفوف األحمر 14الشكل رقم 

 
 :  ايزوثرم االمتزاز  النجمير  لالنثوسيانين  من الملفوف األحمر على سطح   15الشكل رقم  
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سطح  القط على: ايزوثرم االمتزاز النجمير لالنثوسيانين من الشمندر 16الشكل رقم 

 
 سطح  القطن على:  ايزوثرم االمتزاز  فرندليش   لالنثوسيانين من الشمندر 17الشكل رقم 

 تعيين الدوال الثرموديناميكية لعملية االمتزاز )عملية الصباغة(  4, 3

 ( والتي تبين التالي:  5تم حساب قيمة الدوال الثرموديناميكية وتم تسجيلها في الجدول رقم)
 5النتائج التي تم الحصول عليها من حساب امتزاز جزيئات االنثوسيانين على أسطح القطن والصوف تم تسجيلها في الجدول رقم  •

يعني أن عملية االمتزاز كانت طاردة    ]   51  [سالبة      )H° )J/mol∆     درجة مئوية و كان قيمة, االنثالبي    35عند درجة حرار  
 ]52[للحرارة ويدل على أن الجزيئات الممتزة المنتشرة على السطح تقل سرعة إنتشارها مما يؤدي إلى انخفاض الفعل المتبادل بين  

للقطن والصوف  بسبب تكوين مركب النشطة   المراكز  الماز    امتزاز جزيئات االنثوسيانين على  النشط بين  المركز  وسيط علي 
ان العشوائية اقل قيمة في المادة المازة  أثناء عملية االمتزاز في    ∆Sباإلضافة الي ذلك أظهرت القيمة السالبة للالنتروبي    والممتز.

وجزيئات    ثر انتظاما[ وأيضا القيمة السالبة والكبيرة لألنتروبي   تدل على إن االمتزاز اك53( ]ΔS< 0مثل هذه الحاالت تكون )
حيث تفضل الصبغة االمتزاز على السطح من البقاء في المحلول (االنثوسيانين الممتزة تنتظم على السطح نتيجة ارتباطها بالسطح 

 ( إلى احتمال طبيعة العملية التلقائية لالمتزازG∆ ( تشير القيمة السالبة )  sorptionوهذا لحدوث عملية االمتزاز واالمتصاص معا )
 مع ميزة عالية أي انها التحتاج الي طاقة عالية لالمتزاز أي مسامية سطح القطن والصوف  عالية. 
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  على (  قيم الدوال  الثرموديناميكا المتزاز االصباغ الكركم والملفوف األحمر والشمندر األنثوسيانين4الجدول )  
 سطح القطن والصوف   

∆S° )J/mol·K( ∆H° )kJ/mol( ∆G°)kJ/mol( Textile)نوع االنسجة(  
 

 نوعاألصباغ

-8020 -2810 -50  ) Cotton  )الكركم قطن 

  ) wool )صوف 60- 2793- 7970-

-1820 -6372 -20  ) Cotton  )الملفوف  قطن
 األحمر

   wool )صوف( 10- 1571- 4480-

-914 -32 -30 ) Cotton  )الشمندر قطن 

  Conclusionاالستنتاج 
 الصباغة تمت باستخدام تقنية االمتزاز وبنموذج النجمير وفرندليش. -1
سطح   علىالتوصل الى ان عملية الصباغة تمت بامتزاز صبغة االنثوسيانين المستخلص من الملفوف االحمر والشمندر والكركم   -2

 القطن والصوف . 
 GELS ))جيلز S4ة تتبع  نموذج النجمير حسب تصنيف النتائج أوضحت بأن امتزاز صبغة االنثوسيانين  في هذه الدراس -3
  على أوضحت النتائج بان سطح المادة المازة )القطن والصوف( تتميز بمساحة سطح كبيرة واتاحت بكفاءة عالية امتزاز االنثوسيانين   -4

 سطحها. 
ركم والشمندراكثر امانًا وحماية من  أظهرت النتائج بان صبغة االنثوسيانين المستخلص من المصادر الطبيعية مثل  الملفوف والك  -5

 التلوث عنه من االصباغ الصناعية والكيميائية .
ثبات   علىويدل ذلك    ∆Hأسطح االقمشة كانت طاردة الحرارة وذلك الن قيمة    علىأظهرت النتائج بان عملية امتزاز االنثوسيانين   -6

 االقمشة.  علىالصبغة 
السالبة يدل على   S∆السالبة كانت تشير على ان االمتزاز كان تلقائيا ال يحتاج الي طاقة عالية لعملية االمتزاز، وقيمة  ∆Gقيمة  -7

 انتظام االمتزاز وان الصبغة تفضل ان تتواجد على السطح باالمتزاز عن تواجدها في المحلول.    
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