
  ي ميسم حسام الفخر  &  الهام سعد هللا الطالبي

 325 

*   Presented at the second conference on Chemistry, University of 
Mosul, college of Education, 17-18 Novamber-2013. 

 استخدام الدايبرون كاشفًا اقترانيًا في التقدير الطيفي لألنيلين بوجود
 ميتابيريودايت الصوديوم في المحلول المائي

 ميسم حسام الفخري                                الهام سعد هللا الطالبي
 قسم الكيمياء
 كلية التربية

 جامعة الموصل 

 

ABSTRACT 

A simple rapid and specific method was developed for the 

determination of aniline .The method depends on the organic oxidative 

coupling reaction of dipyrone (metamizole sodium) with aniline in the 

presence of sodium metaperiodate in aqueous solution to form purple 

product measured at 530 nm. Beer's law is obeyed in the concentration 

range 0.04-8 µgmlˉ¹ with accuracy (average recovery) of 99.94% and 

precision (RSD) is less than 2.5% .The molar absorptivity is 20312 

l.molˉ¹ .cmˉ¹ with LOD 0.012 µg.mlˉ¹ and LOQ 0.038 µg.mlˉ¹ .The 

method has been successfully applied to determine aniline . 

 
 

ةالخالص  

طورت طريقة سهلة وسريعة وانتقائية لتقدر االنيلين اعتمدت الطريقة على تفاعل االقتران 
صوديوم( بوصفه كاشفًا اقترانيًا جديدًا في المحلول  التأكسدي العضوي بين الدايبيرون )ميتاميزون 

ذي اللون االرجواني الذي المائي وبوجود العامل المؤكسد ميتابيريوداتالصوديوم .لتكوين الناتج 
 نانوميتر .وتتبع الطريقة قانون بير ضمن المدى 530اعطى اعلى امتصاص عند الطول الموجي

% وتوافق )االنحراف القياسي 99.94بة االسترجاع( وبدقة جيدة )نس¹ˉايكروغرام.ملم 0.04-8
د كشف حدو ب ¹ˉ. سم¹ˉلتر.مول 20312% وبلغت االمتصاصية الموالرية2.5النسبي( أقل من 

والتي تشير الى حساسية  ¹ˉميكروغرام. مل 0.038وتقدير كمي  ¹ˉميكروغرام. مول 0.012
 الطريقة في تقدير االنيلين.
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 المقدمة
( indigoيعددددد االنيلددددين المددددادة الساسددددية الفعالددددة فددددي تصددددنيع االصددددبا  )صددددبغة انددددديكو 

المطددا ك كمددا يدددصل فددي صددناعة  جدد تومع مالديهايد والبددوليمبرات المترابطددةوراتنجات االنيلين فور 
بددددات الدوائيددددة  )الباراسدددديتامول وعقدددداقير السددددلفا( والمبيدددددات سددددواء أكانددددت مبيدددددات الحشددددرات المرك

(insecticides( امدددددددددددا مبيددددددددددددات الفطريدددددددددددات )fungicides ام مبيددددددددددددات االفدددددددددددات الزرا يدددددددددددة )
(pesticides)(1 2ك) 

علددى  للبيئددة بسددبث تأ يراتهددا السددمية العاليددةوفي الوقت ذاته يعددد االنيلددين مددن المددواد الملو ددة 
 .(6ك 5)كما تؤدي الى تكوين مواد محد ة للسرطان  (4ك 3)االحياء المائية 

وهندداا العديددد مددن الطددرل التحليليددة التددي اسددتندمت لتقدددير االنيلددين منهددا طرائددق طي يددة كتفدداع ت 
 Kineticوطريقددة حركيددة ) (9)ران واالقتدد  وتفدداع ت االتوتددة (8ك 7)المنتقلددة تكددوين معقدددات الشددحنة 

Methodالطددددددددور الصددددددددلث -ك وطبقددددددددت مطيا يددددددددة(10)(ك وعددددددددن طريددددددددق تكددددددددوين صددددددددبغة االتو      
(SpectrophotometryPhase -Solidعلى الميدداا الصددنا ية )(11) وطبقددت تفدداع ت االقتددران .

 .(16)وتفلوريا (15)المشتقة  وكذلك مطيا ية (14ك 12)التأكسدي العضوي 
ك وطبقددت (17)هددا بقيدداج الجهددد الكهربددائيكهربائية لتقدددير االنيلددين منمت طرائق كما استند

 Seymourك وتمكددددن (18)الفولتددددامتري فدددي التقدددددير الغيدددر مباشددددر ل نيلدددين-تقنيدددة الحقددددن الجريددداني
 من تقدير االنيلين في مياا النهار على مبدأ التفاعل الكهروكيميائي. (19)واصرون 

 (20)ل فدددددي الميددددداا الملو دددددةوغرا يدددددا السدددددائ يدددددة اسدددددتندمت منهدددددا كروماتوايضدددددًا طرائدددددق كروماتوغرا 
وكروماتوغرا يددا  (21)االنيلددين فددي الميدداا الصددنا ية يددا التبددادل الكددايتوني لفصددل وتقددديروكروماتوغرا 
طدددددورت طريقدددددة بسددددديطة وسدددددريعة ( وفدددددي بحادددددي هدددددذا sorption-chromatographyاالمتدددددزات )

دي الدددايبرون وبوجددود المددائي باسددتندام كاشددف االقتددران التأكسدد وحساسة لتقدير االنيلين فددي الوسدد  
 العامل المؤكسد ميتابيريودات الصوديوم.

 الجزء العملي 

 األجهزة المستخدمة
 CECIL Single Beamاالمتصاص بوساطة جهات مطياف احادي الحزمة نوع  تمت قياسات

CE 1021  وجهددات مطيدداف مددزدوم الحزمددة نددوعDouble-beam Spectrophotometer 

Shimadzu UV-210 سم. 1 يا السليكا ذات سمك واستندمت ص 
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 المستخدمة  مواد الكيميائية والكواشفالكواشف وال
محلددول االنيلدددين القياسدديم يحضددر محلدددول يددة مدددن النقدداوة. جميعهددا علدددى درجددة عال كانددت 
غتها النقيددة فددي غددم مددن المددادة بصددي 0.1مددن االنيلددين بأذابددة  1-مايكروغرام.مل 1000اولي بتركيز 

محلددول بتركيددز مللتر ومنه يتم تحضير  100يكمل الحجم بالماء المقطر الى مللتر اياانول  م  10
 ومحاليل منففة عند الحاجة. 1-مايكروغرام.مل 100

غددم مددن المددادة النقيددة  0.4393موالري بإذابة  3-10*5محلول الدايبرونم يحضر المحلول بتركيز 
 في مكان بارد.لمقطر ويحفظ المحلول في قنينة معتمة مللتر من الماء ا  250في 

غددم مددن المددادة 2.6736مددوالري بأاذابددة  2-10*5محلددول ميتددابيريودات الصددوديومم يحضددر بتركيددز
 من الماء المقطر. 250النقية في 

 طريقة العمل المنحنى القياسي
 مللتددددر حجددددوم متزايدددددة)مللترات( مددددن 25تضدددداف الددددى مجموعددددة مددددن قنددددان حجميددددة سددددعة 

 م تضدداف الكميددة  -1مايكروغرام. مل 8 -0.04مدى التركيز محاليل قياسية من االنيلين لتغطية  
مددددوالري  2-10*5مددددوالري ومحلددددول بيريددددودات الصددددوديوم  3-10*5المالدددى  مددددن محلددددول الرايبددددون 

 لصددوري ا ويكمل الحجم الى حددد الع قددة بالمدداء المقطددر. ويقدداج امتصدداص المحلددول مقابددل محلددول 
متصدداص مقابددل التركيددز  ددم الحصددول علددى نددانومتر. ومددن صدد ل رسددم اال530المجددي  عددن الطددول

( والددذي يشددير الددى ان الطريقددة  تطيددع قددانون بيددر ضددمن 1المنحنددى القياسددي الموضددل فددي الشددكل)
ل  يلين الذي تددم تقددديراك تدددل قيمددة معامددل االرتبددا  احصددائيًا  -1مايكروغرام. مل 8 -0.04المدى 

 واصفات صطية ممتاتة. على ان المنحنى القياسي يمتلك م 0.99والتي هي اكبر من 

 
 ( المنحنى القياسي لتقدير االنيلين1الشكل)
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 0.012وحددد الكشددف  -1.سددم-1لتددر. مددول20312إذ بلغت االمتصاصية الموالرية ل نيلددين 
 0.0046وحساسددددددددية سدددددددداندل  -1مددددددددايكروغرام مددددددددل 0.038والتقدددددددددير الكمددددددددي  -1مايكروغرام.مددددددددل

 يقة في تقدير االنيلينوالتي تشير الى حساسية الطر  -2ام. سممايكروغر 
 النتائج والمناقشة

مللتدددر مدددن محلدددول االنيلدددين )بوصدددفة أنموذجدددًا(  0.5تدددم اجدددراء جميدددع التجدددار  باسدددتندام 
مللتر وقدديا امتصدداص المحاليددل عنددد الطددول  25مايكروغرام/ مللتر في حجم نهائي  100بتركيز 
 بل المحلول الصوري.نانوميتر مقا 530الموجي 

 مؤكسداصتيار العامل ال 
 (: اختيار العامل المؤكسد1الجدول )

Molar absorptivity 

l.mol-1.cm-1 

Absorbance* 

After 15 min 
(nm) Oxidizing agent (5 x 10-2M) 

4749 0.102 420 N-Bromosuccinimide 

2468 0.053 400 Ferric chloride 
1909 0.014 400 Ferric perchlorate 

6145 0.132 500 Potassium  hexacyanoferrat (III) 
19879 0.427 530 Sodium metaperiodate 

* of g/ml aniline 

 لدالة الحامضيةتأثير ا
مضددية فددي شدددة امتصدداص الندداتج المتكددون بتحضددير محاليددل االدالددة الح تددأ يرتمددت دراسددة 

مددوالري  3-10*5مللتددر مددن 3مللتددر( و  مددايكروغرام/ 2سدداوية مددن االنيلددين )مت كيددزا تحتوي على تر 
فوسددفات  نددائي الصددوديوم  -مللتر من محلول المنظم )حدداما السددتريك 1و ن من محلول الدايبرو 

مددوالري مددن  2-10*5مللتددر مددن  3( و 8-2.2ال الحامضددية )الحامضددية( المحضددر بمنتلددف الدددو 
 هددانوميتر مقابددل محاليل نددا 530وقياج امتصاصددات المحاليددل عنددد  محلول ميتابيرودات الصوديومك

أدرجددت نتددائج  والمتكددون  ك فضً  عن ذلك تددم قيدداج الدالددة الحامضددية النهائيددة لكددل محلددولالصورية
كددون فدددي المحلدددول ت( وقورندددت مدددع شدددة امتصددداص النددداتج الم2( والجدددول )2الدراسددة فدددي الشدددكل )

 المائي بدون إضافة المحلول المنظم.
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 في امتصاص الناتج الملون( تأثير الدالة الحامضية  2الشكل )

 

 ( تأثير الدالة الحامضية في حساسية ناتج االقتران التأكسدي2الجدول )
1-.cm1-Molar absorptivity l.mol PH* 

3539 2.2 

6147 2.6 

8056 3.0 

13225 3.6 

18906 4.0 

14622 4.4 

11548 5.0 

8149 5.4 

5774 6.0 

4610 6.4 

4331 7.0 

3632 7.4 
2608 8.0 

20210 Without 

*Citric acid, disodium hydrogen phosphate buffer 
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ون وان افضددل دالددة ضددية فددي تكددوين وحساسددية الندداتج الملدد ن النتددائج أعدد ا تددأ ير الدالددة الحاميتبددي 
لقيمددة ولكدددن فددق هدددذا ا اذ تتوا  4PHعنددد اسددتندام المحلدددول المددنظم  4.400حامضددية لتكويندده هدددي 

( للتفاعددل فددي المحلددول المددائي بدددون إضددافة المحلددول 4.110لدالددة الحامضددية )بحساسددية اقددل مددع ا 
ون لتقدددير االنيلددين فددي الدراسددات فاعددل الصيددر فددي تكددوين الندداتج الملدد المنظمك وعليه اعتمد وس  الت

   ال حقة.
مدددوالري  35x10-يبرون ذي التركيدددزاجريدددت دراسدددة لابيدددت الكميدددة المالدددى مدددن كاشدددف االقتدددران الددددا 

إذ اشددارت تعطددي افضددل حساسددية للطريقددة بمنحنددى قياسددي يمتلددك مواصددفات صطيددة ممتدداتة.  والتددي
مددوالري االفضددل فددي  35x10-مللتددر مددن الدددايبرون بتركيددز  5( ان 3النتائج الموضحة في الجدول)

ومعامددددل االرتبددددا   1-.سددددم1-لتر.مددددول 20089التقدددددير إذ بلغددددت قيمددددة االمتصاصددددية الموالريددددة 
 ام هذا الحجم في التجار  ال حقة.وعليه استند 0.9999

  
 .( تأثير كمية الدايبرون في تقدير االنيلين3الجدول)

Molar 

absorptivity 
1-.cm1-l.mol 

Correlation 

coefficient 

Absorbance/µg of aniline present in 

final volume of 25 ml 
Volume 

 3-of 5x10

Dipyrone 
8.0 6.0 4.0 2.0 0.8 

5581 0.9764 0.609 0.507 0.354 0.318 0.144 1.0 

10554 0.9990 0.988 0.805 0.554 0.325 0.184 2.0 

18343 0.9981 1.587 1.246 0.754 0.424 0.188 3.0 

18644 0.9989 1.635 1.274 0.803 0.438 0.214 4.0 

20089 0.9999 1.766 1.276 0.840 0.445 0.201 5.0 

20076 0.9999 1.756 1.303 0.831 0.450 0.203 6.0 

 
 تأثير كمية ميتابيريودات الصوديوم:

تمدددت دراسدددة تدددأ ير حجدددوم منتلفدددة مدددن العامدددل المؤكسدددد ميتدددابيريودات الصدددوديوم بتركيدددز 
موالري في امتصاص ناتج االقتران التأكسدي المتكون من إضددافة كميددات مايكروغراميددة  10-2*5

مللتددر  2( ان الحجددم 4)منتلفة من االنيلينك اذ يتضل من النتددائج المستحصددل عليهددا مددن الجدددول 
( ومعامددل ارتبددا  1-.سددم1-لتر.مددول 20512اعطى اعلى حساسية للطريقة )االمتصاصية الموالرية 

 .(ك وعليه عد الحجم المال في التقديرr = 0.99990القياسي )للمنحنى 
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 (: تأثير كمية ميتابيريودات الصوديوم في تقدير االنيلين4الجدول )
Molar 

absorptivity 
1-.cm1-ll.mo 

Correlation 

coefficient 

Absorbance/µg of aniline present in 

final volume of 25 ml 

Volume 

 2-of 5x10

4Nalo 
8.0 4.0 2.0 1.6 0.1 

3707 0.9110 0.408 0.359 0.244 0.208 0.069 0.5 

14704 0.9960 1.305 0.766 0.422 0.290 0.062 1.0 
18392 0.9980 1.632 0.756 0.445 0.337 0.064 1.5 

20512 0.9990 1.801 0.854 0.447 0.351 0.075 2.0 

20404 0.9974 1.788 0.803 0.422 0.340 0.069 2.5 

19967 0.9990 1.760 0.874 0.486 0.381 0.059 3.0 

19979 0.9989 1.778 0.841 0.471 0.396 0.073 4.0 

 
ج الملددون واسددتقراريته تمددت دراسددة تددا ير درجددات تددأ ير درجددة الحددرارة فددي تمددن تكددوين النددات
ملددون المتكددون م فددي شدددة امتصدداص الندداتج ال °50حراريددة منتلفددة تراوحددت بددين الصددفر المئددوي و 

ير االنيلين باستندام الظروف المالددى المستحصددل عليهددا مددن التجددار  السددابقةك واستقراريته عند تقر 
 عندددندداتج ذي اللددون االرجددواني كانددت ( ان اقصددى حساسددية لل 5هددرت النتددائج فددي الجدددول )وقددد أ 

 180( دقددائق وبددزمن اسددتقرار 5بعددد )درجددة حددرارة الغرفددةك اذ تددم الحصددول علددى اقصددى امتصدداص 
 دقائق من التن يف الى الع مة. 10دقيقة وعليه اصذت االمتصاصات في التجار  ال حقة بعد 
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 تسلسل اإلضافةتأثير  

مددن اجددل اصتيددار افضددل تسلسددل للمددواد المتفاعلددة فقددد اصتيددرت التسلسدد ت الموضددحة فددي 
( فوجدددد مدددن النتدددائج المدوندددة ان معظدددم الترتيبدددات م ئمدددة لتكدددوين نددداتج ملدددون بأقصدددى 6الجددددول )

 التجار  ال حقة. ( فيIامتصاص وعليه اصتير الترتيث )
 (.Oالصوديوم ) + ميتابيريودات (Rون )( + الدايبر Sلول االنيلين )حم

 .الناتج الملون  ( تأثير تسلسل اإلضافة في شدة امتصاص6الجدول )

Order number Reaction components Absorbance 

I S + R + O 0.482 

II S + O + R 0.480 

III R + S + O 0.485 

IV R + O + S 0.479 

V O + S + R 0.437 

VI O + R + S 0.474 

 ملنص الظروف المالى لتقدير االنيلين      
 ( ملخص الظروف المثلى لتقدير االنيلين.7الجدول )

Experimen

tal 

conditions 

Anili

ne 

o-

Bromoanili

ne 

o-

Chloroanili

ne 

m-

Chloroanili

ne 

m-

Toluidi

ne 

 530 530 545 530 523 

Dipyrone 

5x10-3 M 

amount (ml) 
5 5 5 5 5 

Sodium 

metaperiodate 

5x10-2M 

amount (ml) 

2 2 2 2 3 

Temperature 

(°C) 
25 25 25 25 25 

Development 

time (min) 
10 10 15 10 5 

Stability 

period (min) 
180 120 120 180 

240 
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 طيف االمتصاص النهائي:
ائي عدد اك ورسددم طيددف االمتصدداص النهدد بعد تابيت الظروف المالددى ل نيلددين والددواردة فددي أ 

ندددانوميتر مقابددددل  700-350ون عنددددد اطدددوال موجيددددة تراوحدددت بددددين اتج االقتدددران التأكسدددددي الملددد نددد ل 
نددانوميتر  530فقد ا هر الناتج المتكون اقصددى امتصدداص عنددد الطددول المددوجي  الصوري المحلول 

 .(3ع اك الشكل )امتصاصية واضحة عند الطول الموجي أ  الصوري حين لم يع  المحلول  في

 
 متصاص االنيلينف اطي ( 3الشكل ) 

 

 دقة الطريقة وتوافقها 

االسدددترجاع واالنحدددراف القياسدددي النسدددبي  نسدددبةلفحدددص دقدددة الطريقدددة وتوافقهدددا تدددم احتسدددا  
( النتددائج المستحصددل عليهددا والتددي تشددير الددى ان 8باستندام    ة تراكيز منتلفةك ويضددم الجدددول )

 RSD% وذات توافددق جيددد اذ ان 99.99اذ بلددم معدددل نسددبة االسددترجاع  الطريقددة ذات دقددة جيدددة
 %.2.50اقل من 
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( دقة الطريقة وتوافقها8الجدول )  

Compound 

Amount 

( ) Recovery* 

(%) 

Average 

recovery 

(%) 

RSD* 

(%) 
added Found 

Aniline 

0.8 0.77 96.25  0.82 

4.0 3.91 97.75 98.04 0.77 

8.0 8.01 100.13  1.37 

o-Bromoaniline 

2.0 1.93 96.50  0.75 

8.0 7.78 97.25 98.17 0.27 

16 16.12 100.75  0.46 

o-Chloroaniline 

4.0 4.11 102.75  2.06 

24 24.44 101.83 101.80 1.10 

80 80.67 100.84  0.29 

m-

Chloroaniline 

2.0 2.06 103.00  0.80 

8.0 7.94 99.25 101.13 0.27 

14 14.16 101.14  0.35 

m-Toluidine 

0.04 0.041 102.50  1.43 

2.0 1.98 99.00 100.58 1.07 

4.0 4.01 100.25  0.25 

 
 دراسة طبيعة الناتج الملون المتكون:

 دراسددة النسددبة التركيبيددة الموليددة للندداتجوليددة ل اسددتندمت طريقتددا التغييددر المسددتمر والنسددبة الم
 (4ون بوجددود ميتددابيريودات الصدددوديومك اذ يبددين الشدددكل )ر ايبلددددع ا لملددون المتكددون مدددن االنيلددين مدد ا 

 من المحاليل بحيث يكون التركيددز الكلددي لمحلددول االنيلددين ومحلددول للتن يفينالتغيير المستمر  رسم
 مللتر. 25موالري في حجم نهائي  3-10*1مللتر من محلول  6لدايبرون ا 
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 دايبرون   –ن يليم التغيير المستمر للناتج االن( رس 4الشكل )

 
( رسددم النسددبة الموليددة لندداتج االنيلددين الملددون بوصددفه أنموذجددًا والحاصددل 5ويوضل الشددكل )
مددوالري الددى حجددم  3-10*1 مللتر( من محلول الدايبرون بتركيز 3 – 0.2بأضافة حجوم متزايدة )

 مللتر. 25حجم نهائي موالري( من االنيلين في  3-10*1مللتر من  1 ابت )

 
 دايبرون –رسم النسبة المولية لناتج االنيلين ( 5الشكل )

ويسددتدل مددن النتددائج المستحصددل عليهددا مددن طريقتددي التغيددر المسددتمر والنسددبة الموليددة الددى 
وبندداًء علددى ذلددك يمكددن  1:1الندداتج الملددون تتكددون مددن اقتددران االنيلددين مددع كاشددف الدددايبرون بنسددبة 

 ضمن تكوين الناتج الملونملمتجل اقتراح التفاعل الكيميائي ا توضيل االتي من ا 
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الدددايبرون كاشددفًا اقترانيددًا فددي تكددوين ندداتج ذو لددون ا بتددت الدراسددة الطي يددة الحاليددة إمكانيددة اسددتندام 
ارجددواني مددع االنيلددين بوجددود ميتددابيريودات الصددوديوم فددي المحلددول المددائيك اذ اعطددى الندداتج حزمددة 

 نانوميتر. 530لموجي امتصاص عند الطول ا 
 1:1ريقتددي التغييددر المسددتمر والنسددبة الموليددة التركيبيددة الموليددة للندداتج كانددت ج طودلددت نتددائ

)انيلدددينم كاشدددف(ك وعليددده يمكددددن ان تعدددد قاعددددة شدددديف نددداتج تفاعدددل االقتددددران التأكسددددي كمدددا فددددي 
 الميكانيكية المقترحة ادناام

 
 
 
 
 
 
 

 تأثير المتداخالت:
ة تطبيقهددا علددى عينددات منتلفددة انيدد ة الطريقددة بهدددف الفائدددة مددن إمكمددن اجددل فحددص انتقائيدد 

ت دراسدددة تدددأ ير وجدددود عددددد مدددن المركبدددات العضدددوية النتروجينيدددة وغيدددر النتروجينيدددة والفينوليدددة مددد ت
لددددين وباتبدددداع الظددددروف المالددددى للتقدددددير يمللتددددر مددددن االن 25مددددايكروغرام/ 50واالمدددد ح فددددي تقدددددير 

 (9في الجدول ) وادرجت النتائج المستحصل عليها

 المتداخالت ير ( تأث9الجدول )

Foreign compound 
Recovery (%) of 50  aniline per  Foreign added 

50 100 400 1000 2000 4000 8000 

p-Chloroaniline 100.37 101.48 102.03 102.70 103.70 104.31 104.27 

2,4-Dichloroaniline 100.33 101.63 101.51 100.84 98.66 95.81 94.63 

2,4-Dinitroaniline 99.66 99.43 98.31 97.15 98.49 102.36 98.70 

p-Aminophenol 99.67 97.33 99.83 108.33 108.89 115.00 Turbid 

2,4-Dinitrophenol 100.18 99.83 103.93 114.31 111.74 110.45 85.13 

Sulphanilamide 101.33 103.00 103.74 103.58 106.34 105.00 108.36 

n-Butylamine 98.31 98.06 100.93 102.35 102.12 103.00 103.52 

Acetamide 101.11 97.95 99.44 99.07 95.47 97.34 101.84 

Potassium chloride 102.60 99.67 101.83 100.00 96.30 99.26 98.16 

Starch 

 
98.82 98.48 96.47 101.82 97.31 102.70 97.88 

3CH 

O 

C3H N – 

CH2SO3
- 

C3H N 

+ H2O 
NaIO4 

C3H 

N N 

N H 
3CH 

 -C 3CH

N 

 

N 

2NH 
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( الى انتقائية الطريقة في تقدير االنلينك كمددا ال يوجددد 9ئج المدونة في الجدول )نتاتشير ال 
ان تحد دده معظددم المركبددات الفينوليددة باسددتاناء التددداصل اويجددابي للفينددول أي تددداصل ملحددوك يمكددن 

بمددا يعددزى السددبث الددى ر قهوائي و  واالمينوفينول في حالة وجودها بتراكيز عالية بتكوين ناتج ذو لون 
لة اكسدددددتها بوجددددود ميتددددابيريودات الصددددوديوم. وبشددددكل عدددام فددددان اغلددددث المددددواد كانددددت ضددددمن سدددهو 

المركبددات المدروسددة فددي  لتقدددير%( مما يجعددل إمكانيددة تطبيددق الطريقددة التداصل المسموح به )
 .قب ً ت منتلفة )مياا وهواء واغذية( مستنماذم لعينا

 ارنة مع طرائق أخرى:المق
ة لتقدددددير االنيلددددين مددددع طددددريقتين ( مقارنددددة المتغيددددرات التحليليددددة للطريقددددة المطددددور 10)ول يبددددين الجددددد

 تين تعتمدان على تفاعل االقتران التأكسدي واعطت المقارنة المؤشرات االتيةمطيفي
لطرائددق الصددرى تمتددات الطريقددة المطددورة بالحساسددية العاليددة والسددرعة فددي التقدددير بالمقارنددة مددع ا  .1

تحتام الى ضب  الدالة الحامضيةك اال انها متفقة فددي المددديات التقديريددة والدقددة ال فضً  عن كونها 
 والتوافق .

 .تعد الطريقة المطورة ذات انتقائية في تقدير االنيلين .2

 
ن ( مقارنة نتائج الطريقة المطورة لتقدير االنيلين بوصفه أنموذجًا مع نتائج عدد م15الجدول )

 الطرائق األخرى.

Analytical 

parameters 

 

Oxidative coupling method 

Sodium metaperiodate system 

Present method 

Promethazine. HCL – 

hypochlorite system (44) 

4- Amino-N, N-

dimthylanline 

dichromate 

system (45) 

 530 590 545 

PH Aqueous medium 3.5 % Acetic acid Acidic medium 

Temperature (°C) R.T R.T R.T 

Development time 

(min) 
10 60 60 

Molar absorptivity 

(1. Mol-1. cm-1) 
20312 17400 7540 

Beer's law range 0.04-8 0.4 – 6.4 0.5-21 

Average recovery 

(%) 
98-04 99.60 98.13 

RSD (%) <1.5 <2.5 < 4.5 

Compound 

determined 
o- and m- subtitled anline p-substituted aniline 

p-substituted 

aniline 



  ي ميسم حسام الفخر  &  الهام سعد هللا الطالبي

 339 

 االستنتاج:
جديدددًا  اقترانيدداً باالعتمدداد علددى تفاعددل االقتددران التأكسدددي اسددتندم الدددايبرون بوصددفه كاشددفًا   

بيريودات فدددي تطدددوير طريقدددة طي يدددة سدددريعة وانتقائيدددة لتقددددير االنيلدددين بوجدددود العامدددل المؤكسدددد ميتدددا
لدراسددددة ائي اذ امكددددن تقددددير كميدددات مايكروغراميددددة مدددن االنيلددددين قيدددد ا المددد الصدددوديوم فدددي المحلددددول 

وا هددرت النتددائج المستحصددلة ان الطريقددة ذات دقددة  1-.سددم1-تر.مولل  20312بامتصاصية موالرية 
% وتمدددت 2.50وتوافدددق )االنحدددراف القياسدددي النسدددبي( اقدددل مدددن  99.94)معددددل نسدددبة االسدددترجاع( 

ون مددن تفاعددل االنيلددين مددع كاشددف الدددايبرون بتطبيددق طريقتددي متكدد راسددة طبيةيددة النتددائج الملددون ال د
درج تددأ ير . كمددا 1:1المتغيددر المسددتمر والنسددبة الموليددة وقددد وجددد ان النسددبة التركيبيددة الموليددة هددي 

ي نمدداذم والتددي يمكددن وجودهددا فدد  الفينوليددةكميات منتلفة لعدد من المركبات العضوية النيتروجينيددة و 
الفينددول  تددائج عدددم حدددول تددداصل ملحددوك لمعظددم المددواد باسددتاناء تددداصلالنلعينددات منتلفددةك وبينددت 
 تراكيز عالية منها. وجودواالمينوفينول في حالة 

تمتددددات هدددددذا الطريقدددددة ببسددددداطتها اذ انهدددددا ال تحتدددددام الدددددى تنظددددديم الدرجدددددة الحراريدددددة والدالدددددة   
 نجل التفاعل في الوس  المائي الحامضية وصطوات االستن ص بالمذيث اذ
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