
 Pesticides analysis  تحليل مبيدات   
    يعد  وضودضت ليليدل بيوايد ب  ودو بيوضبوديو بيييضيدت ادا ضالردو بييوودت ضايد  يوادلعوو   بيضبادعت            

يلواي ب  اا وكوايت بألاو  بيلا لهوجم بيويوصيل بيزتبعيدت بيوتللةدت ضكداي  يوكوايدت بألادو  اب  ب  ويدت 
بيطايت . ضلع  عوليت لق يت ولاقيو  بيواي ب  اا بيورلضجو  بيزتبعيت ضبجزبء بيوييط بيييضي وو  دضبء ضودوء 

ادووت بيايةدت . ضيوكدو بو رلتدم ب ويلد   ضلتات وو ب وضت بيوهوت ضاب  بيعوات بيواوشدت  اصديت ب رادوو ض 
 اويرقوط بيلوييت :دد

دد بيلأك  وو صوييت بيواليودتب  بيلجوتيدت يلوايد ب  بيوصدرعت بض بيوادلضت   عدو طتيدد بيلأكد  ودو  1
ضلقددد يت راددداهو ضكددداي  ايدددم وددد   صدددوييت بيودددضب   active ingrediants ضيدددت بيودددضب  بيةعويدددت 

     عوليت بيليويت . بيوووات تول adjuvantsبيواوع   
اددا بيويوصدديل بيزتبعيددت ضبيورلجددو  بيييضبريددت  Pesticides residuesددد لقدد يت ولاقيددو  بيوايدد ب   2

 Tolerance( بض  Maxiumm residue lemits)     MRLيلي يدد  بييدد  ب اصددب يلولاقيددو  
 ضولواعت و   لوشا  اه بيولاقيو  اا بجزبء بيايةت بيوتللةت .

 دد لشتيم بيرضبلج بأليويت يلواي ب  اا براجت بيكوةرو  بيييت وو راولو  ضييضبرو  ضرضبلج   3            
 ليللهو لي  بيظتضف بيايةيت بيلا لالعول ايهو بيواي ب  .               
     دددددددد بيلأكدددددد  وددددددو  ضيددددددت بيوايدددددد  بيكيويددددددوةا تددددددول عوليددددددت بيلصددددددريو بيعوددددددضي ضلشددددددتيم بيوتكاددددددو            4             

 بيطايعيت بياووت ضلق يتلتبكيز و ضبيلا  للجوضز بجزبء اا بيوليضو بض بجزبء اا بياليضو .
يق  ادوع   عوليدت بكلشدوف بجهدز  بيليليدل بيياوادت ضبيلدا يوكدو عدو طتيقهدو لقد يت بيكويدو  بي ايقدت ودو            

بيواي ب  ضكاي  لطضيت طتد ليليل ولتصصدت يلكشدف عدو  ضيدت بيوتكادو  بيطايعيدت بيكيويوةيدت ضبيوصدرعت 
 كدوو لقد يت بيودو   بيادووتم كدوو او و 1901بيب لقد م ولدضيظ ضاوادلوتبت ييقدل ليليدل بيوايد ب  . اةدا عدوم 

بيكشددف عددو كويددو   1971غددتبم (  ددم بصدداك او وكددوو اددا عددوم   10-3 اقددط عردد وو لكددضو اويول تبوددو  )
غددتبم ( .  10-12  بم ( بض عدد   وددو بيايكضغتبوددو  )غددت  10-9جددوضز عدد   وددو بيرورضغتبوددو   )  وددةيلت  يل

للجددوضز كشددف عرهددو عردد وو لكددضو اكويددو   ضاددا بيضادد  بييووددت  رددو  ويددوض   يلقدد يت بيوددضب  بياددووت ضبي
 .  غتبم ( 10-18 ب لضغتبم ضبياي يعو ل )

 

 



 خطوات تحليل المبيدات             
يجب بو يكضو بيروضاج وو ًو يلعيرت ضكلوو كوو بكات يجوًو بض بك دت عد  ًب كلودو  samplingدد بتا بيعيرت  1         

يلت ( اا يديو يقلصدت يجدم عيردو   5دد  1ال بيتطأ . او ًو يوتا وو بيووء بيوتب  ليليل  عيرو  يجوهو ) 
 ض رو  طتد وتللةت  تا بيعيرت . 3ام 1000دد  250ضعيرو  بييليب علب  3ام 100بي م علب 

بي تض ور  اصل جزيةو  بيواي  عو بيوو   بيوتب  لق يت بيواي  ايهدو ضعدو    Extractionدد  ب التوم  2         
 لالت م بيواياو  بيعوضيت يهاب بي تض .

بيلتلم وو اقويو ب راجت ضبيصا و  بيوضجض   وو بيواي  ضيكدضو اضادوةل و ضودو  Clean upدد بيلرظيف   3        
 :د طتد بيلرظيف  ا 

ضبيداي يادلت م يلرقيدت ضلرظيدف  Colum Chromotographyأ د بيلرظيف اضباطت كتضوضلضغتباا ب عو            
بيوضب  بيكيويوضيدت بيوضجدض   ودو بيتلديط ضبيول بتلدت ودو ودضب  كيويوضيدت بتدت  ضلادلت م بعود   زجوجيدت لتللدف 

.  ددددددم يولددددددبء بيعوددددددض  اويطدددددددددضت اددددددا بطضبيهددددددو ضباطوت ددددددو اددددددوتلوف يجددددددم بيعيرددددددت ضبي ددددددتض ودددددددو بيليليددددددل 
بيدداي يكددضو علددب  يةددت وددو   صددلات اب  ادد ت  عوييددت علددب ب  وصددوم    Stationary phaseبي واددددد 

بيداي يدلم ضودع  ادا بيةدتو يةلدت  ودو بيدزوو ييصداك    activated charol  بيادطيا و دل بيةيدددم بيورشددددط 
علب وو   بتت  و دل بيلصدود بيصدا و  بيراوليدت  ورشطًو ي  بيق ت  علب ب  وصوم ) بيلصود جزيةو  وو  

 mobile phaseبا كددوو يضرهددو بيوددت بض بتوددت ييصدداك تبةددد عدد يم بيلددضو (  ددم ياددلت م بيطددضت بيوليددت  
ضبياي  ض عاوت  عو وايب عوضي بض تليط وو بيواياو  لالت م يةصل بيشضبةب ضبيوتكادو  بيول بتلدت ودو 

تول بيعوض  . ضلكضو  اه بيطتيقدت اب  اوةد   كايدت  ادا بيدلتلم ودو بيواي  . ييث ياضب ايهو بيواي  ضيوت 
 بيصا و  ضبيوضب  بي  ريت بيوضجض   وو بيواي  بيوتب  ليليل  و ضكاي  لالت م كاتيلو  بيصض يضم بيوووةيت

)             ( ي دددتض بيدددلتلم ودددو جتيةدددو  بيودددوء بيوضجدددض   ادددا بيرودددضاج ضبيلدددا للعدددوتض ودددو طتيقدددت           
بيليليل بيوالت وت  ر  يعيد عول ب جهز  . بو وا ب عول بيكتضوضلضغتباا ادا جويدو ب جهدز   دض الكضيرد  

وب اددويطضت بيوليددت  وددو طددضتيو  وددو بيطددضت بي وادد  بيدداي يكددضو اب واددويت اددطييت كايددت  راددايًو ضب تددت يادد
 بياي ييضي علب بيروضاج بيوتب  ليليل  ييث يوت علب بيطضت بي وا  .

 ويلضيو  بيوالتلم بيراولا :د         
 د براجت راوليت ضشضبةب      د    صضف زجوجا  1           
 دد وضب    ريت ضصا و  د ايم ورشط  2          
 دد  ووء     دد     كاتيلو  بيصض يضم بيوووةيت  3          



 دد اواا بيعيرت  دد بيواي  ضبيوايب بيعوضي   4          
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ب دددد بيلرظيدددف اضبادددطت بض بادددلت بم تلدديط ودددو ادددوةليو  يولزجدددوو وددو اعودددهوو بيددداعض . ضلادددوب اطتيقدددت          
ييث للضزت بيودضب  بيول بتلدت ادا ودايب ضبيولاقيدو  ) وايد  ( ادا   Liquidدد    Liquid  partition  بيلجزةت

وايب بتت . كاي  يوكو بيلتلم ودو اعدض بيودضب  بيول بتلدت كدويوضب  بي  ريدت  ضو بيلدو يت علدب بيوايد  عدو 
 طتيد ب كا   ضبيلصضاو .

اوودوات ودو   وعيردت ضايد  يكدا يادهل ودو : ليضيل بيواي  بض بيب وتكدب بتدت  Modificationدد بيليضيت  4         
 عوليت بيكشف عو بيواي  اضباطت ب جهز  بيوالت وت .

          DDT   ددددددددددددددددددددددددDDE 
        Parathion  ددددددددددددددددددددددددددParaxon 

) بيواتددت بيدد ضبت (  Rotary evaporationضيددلم اواددلت بم جهددوز   Concentrationدددد لتكيددز بيوايدد   5          
ييث يلم لقليل يجم بيوالتلم اوادلت بم  تجدت يدتبت  ورتةودت ودو بيلةتيدا بيهدضبةا يلوادوع   علدب لاتيدت 
بيواياو  بيعوضيت ضلقليل يجم بيوالتلم و ايز ب  لتكيز بيواي  اا بيروض ج ضيكضو اوال يللياس وو اادل 



(  يقدددوف جويدددو بيعوليدددو  18وجوددد   ليددد   تجدددت )ددددد بجهدددز  بيلقددد يت.  ) وويظدددت : يضودددو بيرودددضاج ادددا بي
 بيييضيت ضرشوط اعض ب رزيوو  ( .

 Bioassay: يدلم اضادوةل ع يد   ورهدو ب تلادوتب  بيييضيدت  anaylsis determinationددد لقد يت بيوايد   6         
 .  HPLCض GC ض   TLC بض بالت بم بجهز  

 خطوات  العمل :ـ        
 غم وو بضتبد راولو  وعوولت اويواي  ضوعهو اا توط كهتاوةا . 50دد تا 1        
 ول وو بيوايب بيعوضي بايلضو بضغيته بيب بيتوط . 50دد بوف  2         
 دد  وتت بيوزيج تول ضتات بيلتشيك ضوو  م وتت بيتبشك تول عوض  بيكتضوضلضغتباا يللرظيف . 3         
 يلةظ اويوالتلم  جتبء اقيت تطضب  بيليليل اواقت بياكت .دد ب 4         
 طرق تحليل المبيدات         
لتللدددف طدددتد ليليدددل بيوايددد ب  ادددوتلوف بي دددتض ودددو بيليليدددل ضب تدددلوف ادددا لدددضات ب وكوريدددو  ضب جهدددز           

 بيوالعولت و ضيوكو بو لقام طتد بيليليل بيب :د 
 Qunatitativeضطتد بيليليل بيكوا  Qualitative analysesبضً  دد طتد بيليليل بيضصةا بض بيرضعا            

analyses  
طدتد بيليليددل بيضصددةا :ددد اضباددطت  دداه بيليوييددل يوكددو لشددتيم  ضيددت بيوايدد  بيكيويددوةا ضتوصددت بيوتكاددو            

 بيلوييت :دبيوجهضيت وو تول بيقيوم ااعض ب تلاوتب  
 . molecular weightدد لق يت بيضزو بيجزيةا يلوتكب  1          
 Melting pointاويراددات يلوددو   بياددوةلت ض تجددت ب رصددهوت  Boiling pointدددد لقدد يت  تجددت بي ليددوو  2           

 اويراات يلوو   بيصلات .
باتدت  بيودو    عو  تجت بييتبت  بيلدا لاد ب عرد  و  ضبيلا  ا عاوت  Flash pointدد لق يت  تجت بيضويض  3          

 بيكيويوةيت او شلعول .
 دد لق يت بيك وات بيرضعيت عو طتيد بالعوول ارييت بيك وات . 4          
 دد لق يت  تجت اضاوو بيوو   بيكيويوةيت . 5          
 دد لق يت يزضجت بيوو   بيكيويوةيت . 6          

 ق يت بيو ط بياتوتي .دد ل 7            



 دد لي ي  بيلضو ضبيتبةيت ضلي ي  بيشكل بيالضتي يلوو   عر  لالضت و . 8            
اددا رطددود  maximum absorptionدددد لي يدد  طددضل بيوضجددت بيلددا ييدد ث عردد  و باصددب بولصددوم  9            

 اواددددددددددددددددلعوول جهددددددددددددددددوز ايددددددددددددددددوس بيطيددددددددددددددددف بيوددددددددددددددددضةا UltraViolateب شددددددددددددددددعت اددددددددددددددددضد ب ارةاددددددددددددددددجيت 
UVSpectrophotometer  بض لي يدد  ب طددضبل بيوضجيددت  ولصددوم ب شددعت ليدد  بييوددتبءInfrared  

 . IR Spectrophotometerاوالعوول جهوز 
ددد  تباددت بيلضزيددو بياتضلددضرا يلوتكددب اواددلعوول جهددوز ولتصددم يدد عب بيااددااو  بيرضضيددت بيو روطيادديت 10          

Nuclear Magnitic Resonance  (NMR . ) 
دددد لي يدد  اعددض بيصددةو  بيرضعيددت اواددلعوول بيكتضوددولضغتباا و ددل كتضوددولضغتباا اب  بيصددةوةك بيتايقددت  11          

TLC  بض بيكتضوولضغتباا بي وزيGC   بض بيكتضوولضغتباا بياوةل عويا بيكةوءHPLC  . 
ل تيايت وتكدز   بو بيعول وو ب جهز  بيواكضت  اا بيةقتب  بي و ت ب تيت  ليلوج بيب تاتب  عوييت ض ضتب             

 يللعوول وعهو .
 وريددو دددد طددتد بيليليددل بيكوددا :ددد للوددوو طددتد بيلقدد يت بيكوددا و لقدد يت كويددت بيوددو   بيةعويددت يلوايدد  بيكيويددوةا           

ب  بيلجوتيت بض كولاقيو  اا بيورلجدو  بيزتبعيدت بض كولدضث ادا بيودوء ضرضبلج بيوي  بض ليلل اا بيواليوت 
 بض بيلتات ضورهو :د

                   ( TLC   (  Thin Layer Chromatography كروموتوغرافي ذات الصفائح الرقيقة . ــ 1   
لعدد  وددو بيطددتد بيشددوةعت اددا ليليددل بيوايدد ب  و ييددث يوكددو باددلعوويهو يلكشددف عددو  ضيددت بيوتكاددو  ضيوكددو           

كودو يوكدو بادلعوويهو ادا عوليدو  بيلرقيدت يلودو    Semi quantitativeبادلعوويهو اطدتد بيلقد يت شدا  كودا 
. اددا  دداه بيطتيقددت لاددلعول بيةعويددت ضبيددلتلم وددو بيوددضب  بيكيويوةيددت بيول بتلددت عردد  ليليددل ولاقيددو  بيوايدد ب  

بيددضبز زجوجيددت ض ددا بك ددت شدديضعًو بض اواددليكيت يطلددب عليهددو بيطددضت بي وادد  وددو   صددلات و ددل اددليكو جيددل بض 
بضكاي  ب يوريضم بض اضيا بوي  . بوو بيطضت بيوليت  ايكدضو ودايب عودضيو بض تلديط ودو وداياو  عودضيت و 

ب اصددل جيدد  يلوتكاددو  بيوضجددض   اددا واددلتلم يوكددو عددو طتيددد لدد بتلهو وددو بيطددضت بي وادد  بييصددضل علدد
بيتليط بيوطلضب ليليل  . عر  بيليليل يلم ضوو بيروضاج بيوتب  ليليل  علدب  يةدت اطدتب  عرد  تدط ب الد بء 

origin  علب بتلةوت وعيو وو يوات بيلضز بياةليت ييكضو اقعتspot  بةتيت صد يت  اعد  و لضودو بيلضيدت ادا 
ريضي علب بيطدضت بيوليدت  اييدث  ي ودت تدط ب الد بء و عرد  و  Developing tank بروء زجوجا و لد 

يا ب بيوايب اويلالد علب طاقت بيكتضوولضغتبايت ضاقو يلتوصيت بيشعتيت يدووو بيرودضاج بيداي لةصدل وتكاولد  
بيوتللةت يادب ب تدلوف ادا وعد ل لضزيعهدو اديو بيطدضتيو ضبيداي يدخ ي بيدب بتدلوف ادا وعوودل ب يلجدوز 



Retention factor  (RF  بو ايوت . )RF  يكل وتكب لكضو  والت لي  ظتضف  والت ضلو دل بيرادات اديو
 بيواويت بيلا يليتكهو بيروضاج بيب بيواويت بيلا يقطعهو بيوايب .

 بيواوات بيلا يقطعهو كل وتكب ب روء بيليليل                              

                   RF ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد= ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 بيواوات بيلا يقطعهو بيوايب ب روء بيليليل                               

بوو طتد عو بيوتكاو  بيوةصضيت ضبيلا لكضو اشكل اقو  بةتيت و ايلم لعتيض بيلضيت اع  عوليت بيلطدضيت            
ضجةواهددو وددو بيطدددضت بيوليددت  يوشدددعت اددضد بيارةادددجيت بض عددو طتيددد بادددلعوول كضبشددف كيويوةيدددت لددت  اهدددو 

 تكاو  بيوةصضيت .بيلضيت الظهت بياقو اويضبو وتللةت رليجت لةوعل  اه بيكضبشف وو بيو

 Gas Chromatography  (GC  )ــ الكروماتوغرافي الغازي             2  

وو بيطتد بيي ي ت ضبيجي   اا ليليل بيواي ب  و ضيوكو بو لق ت لتبكيز بيواي ب  بيلا لكضو اليلت با لصل           
اددا اصددل بيوتكاددو  بيوتلضطددت وددو بيددب بجددزبء وددو بياليددضو و ض ددا طتيقددت لشتيصدديت جيدد    وكورلهددو بيعوييددت 

  اعوهو .
 مبدأ العمل :ــ              
يعلو  علب بيطضت بيوليت  بياي  ض عاوت  عدو غدوز يوودل ) ب تكدضو و بيهليدضم و بيرلدتضجيو ( اودتضت               

 :د وكضرو  بيجهوز بي وز علب وو   صلات لكضو لكضو وضجض    بتل بعو   توصت لو ل بيطضت بي وا  .
 بي يوارت  ايقت ايواولهو اويوويكتضييلت . Microsyrengeدد غتات يقو بيواي  ضلالت م               1  
 دد بي وز بييوول ضلالت م بي وزب  بيتوولت ض ا ب تكضو بض بيهليضم بض بيرلتضجيو .               2 
 اعوهو .  يقضم اةصل بيوتكاو  بيووزضجت وو بياي partitioning columدد عوض  بيلةتيا بض بيلجزةت  3  

 يل يت ياب رضت بيواي  بيوتب  ليليل  . Detectorبيكوشف ددد  4              
  يلم  Peak) جهوز يقضم اليضيل ب شوتب  بيوتالت بيي  بيب وريريو )  Recorderدد بيواجل 5               

 تاوهو علب بضتبد توصت .                  
    (  Retention time RT (  دد يلم لي ي   ضيت بيواي  او علوو  علب زوو بض ضي   ب يلجوز  6  

     ضبياي  ض عاوت  عو بيضا  بيوزم وو يقو بيعيرت بيب ظهضت اوت بيوريرب ض ا  والت يلوتكب      



         يادوب بتلةدوت  بيكيويوةا لي  ظتضف بيليليل بي والت . ضبو لتكيز بيواي  يلم ياوا  وو      
 بيوريرب ضواويت بيوريرب ضوقوترل  وو واويت بيوريرب يلوو   بيقيوايت .      

 

 

 بضل ظهضت يلوريرب  ض بيوايب ضاع  و لظهت وريريو  بتت  ضكلوو زب  بتلةوت بيوريرب زب  بيلتكيز                 

 ضكاي  بيواويت .                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 High Performance Liquid Chromatographyالكروماتوغرافي السائل عالي الكفاءة دد  3
                                          (HPLC) 

لع  وو بيلقريو  بيي ي ت اا ليليل بيواي ب  ييدث يوكدو بادلعوويهو يليليدل وعظدم بيوايد ب  ا دض بيرظدت            
. لعلود   داه بيطتيقدت كودو ادا يويدت كدل طدتد  GCعو اواليلهو يلكضيو باتت  بض للطدويت كودو  دض بييدول ادا 

و بيوداياو  ضلعلود  بيليليل اطتد بيكتضوولضغتباا علب طدضتيو  واد  لكدضو و وصدت ضطدضت وليدت  يكدضو ود
علب وعوول بيلضزيو ايو بياضبةل و بوو طتيقت بيكشف اللم عو طتيد ب ولصوم يوشعت اضد بيارةاجيت بض 

 عو طتيد بيلياس يوعوول ب ركاوت و ضيلم  او بيطضت بيوليت  بياوةل اووتت  او . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المشاكل التي ترافق عملية تحليل المبيدات :ـ        



دد بو عوليت بيليليل للطلب وعتات جيد   ادا يقدضل وتللةدت  يوكدو بياويدث بو يلدم اهدو جويعدو يداي  يجدب           1
 بو يكضو بيعول اا بيوتلات عوًو جووعيًو .

دد لع  عوليت لتليم بيوالتلصو  وو بيوضب  بيول بتلت تول عوليت بيليليدل ودو بيعقادو  بيوهودت ضادا           2  
 ب ييوو ا  لةات رلوةج بيليليل تطأ .ك يت وو 

       دد لع  عوليت لرقيت ولاقيو  بيواي ب  ضرضبلج بيليلل ضب يض يهاه بيولايقيو  وو عوليو  بيليليل 3           
     بيصعات ضبيلا لكلف بياوي يو جه ب ضضالو كايتًب .       

  ضب  بيوالعولت اا عوليو  بيليليل ضاي  يياوايت طتد دد للطلب عوليو  بيليليل رظوات اوةقت يو  4           
 بيليليل بيي ي ت بيب ك يت وو بيولض و  بيايةيت ضبيصروعيت و كوو للطلب عوليت بيليليل بيب بالت بم بيب            
 كضبشف ضوضب  كيويوةيت غوييت بي وو .           


