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 ABSTRACT 

          A spectrophotometric method for the assay of micro amount of 1- naphthylamine (1-NPA) has 

been suggested .The method based on the reaction with nitrite ion to form the corresponding diazonium 

salt followed by coupling reaction in a alkali medium of sodium hydroxide with 8- hydroxyquaniline  

to form stable and a soluble orange azo dye. The intensity of absorbance for the resulting orange azo 

dye is measured at 492.5 nm and. Beer’s law is obeyed in the concentration range of 2.5– 125 g of 1-

NPA in a final volume of 25 ml, with a molar absorptivity of   2.505  104   L.mol-1.cm-1, a relative error 

of  0.16  to + 0.65   % and a relative standard deviation of  0.37 to 0.98 %, depending on the 

concentration level of 1-NPA  .The method has been successfully applied for the assay of 1-NPA in 

river water. 

 

Keywords: 1- naphthyamine, 8-hydroxy quinolone, Diazotization and copling, spectrophotometric 

determination and river water. 

 

 هيدروكسي كوينولين -8ن مع نفثيل أمين بطريقة الديازومتري واالقترا -1التقدير الطيفي لــ 
 

  2و سمير عبدالرحيم سعيد 1اسراء اسعد جرجيس 
 , وزارة الصحة, العراقمستشفى ابن االثير1

 الموصل/ العراق  /جامعة الموصل /كلية العلوم /قسم الكيمياء 2
 

 الخالصة 
  نفثيل أمين-1نفثيل أمين. تعتم  الطريةة على أزوتة  -1كميات متناهية في الصممممممم ر من يتضممممممممن الرحح اقتراة  يريةة ييدية لتة ير 

من هي روكسممممممي   ملح ال ايازونبوم الناتج وفي وسممممممم  قاع     ثم اقتران وذلك بمفاعلته من ايون النتريت بوجود حامض الهي روكلوريك 
، تم قياس االمتصمما   برتةالية مسممتةرة وذاةرة في الماءوية  لتكوين صممر ة  ز   هي روكسمميل كوينولين-8 مع كاشمما االقتران   الصمموديوم
مايكروغرام من    125إلى    2.5  ح ود قانون بير في م ى التركيز من  نانوميتر وكانت  492.5 عن  الطول الموجي  الناتجة  للصمممممر ة

     بين ،  والخطأ النسمبي تراوة 1-.سمم1-لتر.مول2.505  10 4مل وكانت قيمة االمتصماصمية الموالرية هي   25نفثيل أمين /-1
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نفثيل أمين. تم -1اعتمادا على مسمممممتوى تركيز     %   0.98و      0.37واالنحراف القياسمممممي النسمممممبي بين   %  0.65و0.16
 .مياه النهرنفثيل أمين في -1تطبيق الطريةة بنجاة في تة ير 

 

 ومياه النهر. كوينولين واالزوتة واالقتران والتة ير الطيفيهي روكسيل -8نفثيل أمين و-1  :المفتاحيةالكلمات 
 

 المقدمة
ومن نماحيمة أىرى يعم  من المركرمات التي لهما   (.2( والتي تسبب السريان)1نفثيل أمين من المركرات السامة ج ًا)-1يع  الم   

( وصناعة  4( وصناعة األلياف)3المطاط الصناعي)أهمية من الناحية الصناعية إذ ي ىل في صناعة الع ي  من المواد منها صناعة  
(  8(. كما ي ىل أيضممًا في صممناعة األصممران المصممنعة)7( والجلود الم بوغة والصمموف)6( وصممناعة الشممحوم الصممناعية)5البوليمرات)

أن يتواج  هئا  (. ويمكن  11( كما ي ىل في صمناعة السمجاةر أيضمًا)10( المتالكه اللون األرجواني)9وفي صمناعة األصمران ال ئاةية)
 (. ويمتلك الصي ة التركيبية ادناه:14( والرحار)13( واألنهار)12المركب أيضًا في مياه المجار )

1- naphthyl amine     (M.wt=143.189 g/mol)                 

نفثيل أمين، وهئه الطراةق تتضمممممممن اسممممممتخ ام تةنيات  -1من ىالل المسممممممح األدبي تبين أن هنالك يراةق ع ي ة لتة ير                
( وترةى الطراةق الطيديه االكثر اسممممتعماال  18( اسممممتعملت  ايضمممما تةنية يي  الكتله )17-15الكروماتوغرافية )مختلفه ومنها:الطراةق  

 (.24-19بسبب رىص االجهزة وسهولة االستعمال ودقه النتاةج )
أمين  بع  نفثيل  -1هي روكسمممممميل كوينولين بوصممممممفه عامل اقتران في تة ير-8يتضمممممممن العمل الحالي اسممممممتخ ام الكاشمممممما              

 ازوتة االىير والتطبيق في نماذج مختلفة من المياه.
 

 الجزء العملي
 األجهزة المستخدمة

نمممممممو    المممممممممممممممزدوج  الشممممممممممممممممممممعممممممما   ذ   المممممممممممممممطممممممميممممممماف  جمممممممهممممممماز  بمممممممواسممممممممممممممممممممطمممممممة  المممممممطممممممميمممممممدممممممميمممممممة  المممممممقممممممميممممممماسمممممممممممممممممممممات   تمممممممممممممممت 

Centra 5GBC Scientific Equipment UV-Visible Spectrophotometer    وجهاز المطياف ذ  الشممممممممعا  المنفرد نو  :

CECIL-CE 1021 digital single beam spectrophotometer    واستعملت ىاليا من البالستيك والكوارتز ذات مسار ضوةي
 Philips PW 9420 كما تم قياس ال الة الحامضمممية باسمممتعمال جهاز Sartorius-BL 2105سمممم. واسمممتعمل ميزان حسممماس نو   1

pH meter. 

 

 الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة
 استعملت مواد وكواشا تحليلية على درجة عالية من النةاوة 

 
نفثيل أمين والمجهز من شمممممممركة  -1غم من   0.1حضمممممممر بوزن    مايكروغرام/مل(:  10000نفثيل أمين )-1المحلول االحتيايي لممممممممممممممممممممم 

(Hopkin and Williams)    وإذابته في اإليثانول المجهز من شممممممممممممممركة(Fluka)   مل باإليثانول  10وأكمل الحجم في قنينة حجمية
 درجة مئوية وكان مستةرًا لم ة ثالثة أشهر. 5وحفظ هئا المحلول عن  درجة حرارة أقل من 

NH2
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مايكروغرام/مل(    10000مل من المحلول االحتيايي ) 0.25حضمممر بتخدي     مايكروغرام/مل(:  25نفثيل أمين العامل )-1محلول 

 ي قنينة حجمية بالماء المةطر.مل ف 100وتخديفه إلى 
وإذابته في الماء المةطر   )BDH(المجهز من شمركة   2NaNOغم من 1حضمر هئا المحلول بوزن  %(:1محلول نتريت الصموديوم )

 مل.100وأكمل الحجم إلى العالمة في قنينة حجمية سعة 
حضممر هئا المحلول برجراء عملية تخدي  للةنينة الحجمية البالسممتيكية )المجهزة من شممركة    عيار (:1محلول هي روكسممي  الصمموديوم )

Fluka  مل باستعمال قنينة حجمية ويحفظ في قناٍن بالستيكية.1000( بالماء المةطر إلى 
 

كممممممماشممممممممممممممممممما   )-8ممممممحممممملمممممول  كمممممويمممممنمممممولممممميمممممن  بممممموزن    %(:0.1هممممميممممممم روكسممممممممممممممممممميمممممممل  المممممممممممحممممملمممممول  همممممممئا  ممممممن   0.1حضمممممممممممممممممممر   غمممممم 
شمممممممممممممممممممممركممممممممة  -8 مممممممممن  المممممممممممممممممجمممممممهممممممممز  كممممممممويممممممممنممممممممولمممممممميممممممممن  المممممممممممممممممطمممممممملممممممممق   (BDH)همممممممميمممممممم روكسممممممممممممممممممممميمممممممل  بمممممممماإليممممممممثممممممممانمممممممول   بممممممممرذابممممممممتممممممممه 

(absolute ethanol)    مل وحفظ في قنينة ذات لون داكن وكان مسممممممممتةرًا    100ثم اكمل الحجم إلى العالمة في قنينة حجمية سممممممممعة
 لم ة اسبو  على األقل.

 
بالماء المةطر   )BDH(ن حامض السملفاميك المجهز من شمركة  غم م3حضمر هئا المحلول برذابة   %(:3محلول حامض السملفاميك )

 مل وحفظ في قنينة ذات لون داكن.100وأكمل الحجم إلى العالمة في قنينة حجمية سعة 
 

 النتائج والمناقشة 
 مب أ الطريةة      

-نفثيل أمين في الوس  الحامضي بوجود زيادة من -1يتفاعل  
2NO :مكونًا ملح ال يازونيوم على النحو اآلتي 

 

 الزاة  وذلك برضافة حامض السلفاميك  : 2NO-بع ها يتم التخلص من 
 

 هي روكسيل كوينولين في وس  قاع   ويعطي صر ة اآلوز ذات اللون البرتةالي:-8نفثيل أمين المؤزوت مع كاشا -1يةترن    
 
 
 

 دراسة الظروف المثلى للتفاعل   
نفثيل أمين  -1تمت دراسمممممة تأثير مختلا الظروف والعوامل التحليلية على الصمممممفات الضممممموةية للصمممممر ة المتكونة من اقتران   

 هي روكسيل كوينولين وأىتيرت الظروف المثلى للتفاعل وكما يأتي:-8المؤزوت مع كاشا 
مل وقيس االمتصممممممممممما  عن  يول 25 نفثيل أمين في حجم نهاةي -1من   مايكروغرام  25في التجارب الالحةة اسمممممممممممتعمل  

 نانوميتر. 492.5موجي 

NH2

+   NO2
-

+   2H
+

N N
+

+   2H2O

N N
+

+

N

OH

NaOH  صبغة برتقالية اللون 
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 تأثير حامض األزوتة   
لةمم  درس تممأثير كميممات مختلفممة من أنوا  مختلفممة من الحوامض الةويممة والضمممممممممممممم يفممة نظرًا لكون الحممامض يعمم  من مكونمات   

مممل يعطي أعلى   1عيممار ( و حجم  1المم يممازونيوم و ينممت النتمماةج ان حممامض الهيمم روكلوريممك )التفمماعممل الممئ  يؤد  إلى تكوين ملح  
 امتصا  لئلك تم تثبيت هئا الحجم في التجارب الالحةة.

  
 تأثير كمية النتريت والزمن   

االزوية    ( يوضح تأثير إضافة كميات مختلفة من نتريت الصوديوم و فترات زمنية مختلفة على امتصا  الصر ة1الج ول) 
 المتكونة.

 
 

 ( تأثير كمية النتريت والزمن على االمتصا .1الج ول )
Absorbance / minute standing time ml of NaNO2 

solution (1%) 10 9 7 5 3 1 
0.115 0.116 0.116 0.118 0.119 0.118 0.1 
0.145 0.139 0.147 0.145 0.148 0.145 0.2 
0.149 0.152 0.151 0.157 0.157 0.153 0.3 
0.151 0.157 0.153 0.156 0.156 0.154 0.5 
0.161 0.161 0.162 0.166 0.168 0.166 0.7 
0.170 0.175 0.174 0.176 0.180 0.178 1.0 
0.158 0.164 0.168 0.168 0.169 0.167 1.5 

 
و زمن تفاعل ثالث دقاةق يعطي أعلى قيمة لالمتصمممما    2NaNOمل من   1( توضممممح أن اسممممتعمال1النتاةج في الج ول ) 

 لئلك تم اعتماد الحجم أعاله في التجارب الالحةة.
 تأثير كمية حامض السلفاميك   

%( للتخلص من الزيادة من نتريت الصممموديوم إذ أن بةاءهي في المحلول يؤثر في الصمممر ة  3يتم إضمممافة حامض السممملفاميك ) 
 :(25)إلى غاز النتروجين كما في المعادلة 2NOالمتكونة بسبب التفاعالت الجانبية، إذ أن حامض السلفاميك يعمل على اىتزال 

 

دقاةق اعطى اعلى شمممم ة امتصمممما   للصممممر ة المتكونة   3مل من حامض السمممملفاميك و زمن    0.5النتاةج العملية اثبتت ان  
 وقيمة قليلة المتصا  المحلول الصور .

 هي روكسيل كوينولين-8تأثير كمية الكاشا    
 تمت دراسمممممة تأثير كميات مختلفة من عامل االقتران في شممممم ة امتصممممما  الصمممممر ة المتكونة وكانت النتاةج كما في الج ول 

(2.) 

HNO2   +   H2NSO3H N2 +   H2SO4   +   H2O
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 كوينولين في االمتصاص.  لهيدروكسي-8( تأثير كمية 2الجدول )
Absorbance / min. standing time ml of R 

(0.1%) 10 7 5 3 1 0 
0.110 0.108 0.113 0.116 0.117 0.115 0.5 
0.125 0.129 0.129 0.130 0.132 0.132 1 
0.150 0.151 0.151 0.154 0.157 0.155 2 
0.168 0.169 0.176 0.179 0.180 0.178 3 
0.161 0.163 0.166 0.163 0.165 0.165 4 
0.147 0.145 0.149 0.148 0.146 0.149 5 

 
مل من الكاشممممممما يعطي أعلى امتصممممممما  لصمممممممر ة اآلزو الناتجة وزمن التفاعل دقيةة    3( أن 2نسمممممممتنتج من نتاةج الج ول)

 واح ة بع ها يتم إضافة الةاع ة.
 

 تأثير كمية القواعد المختلفة على االمتصاص   
درس تأثير أنوا  مختلفة من الةواع  الةوية والضممممممممم يفة و كميات مختلفة في شممممممممم ة لون الصمممممممممر ة الناتجة كما موضمممممممممح في 

 (.3الج ول)
 ( تأثير كمية القواعد المختلفة في االمتصاص.3الجدول )

Absorbance / ml of base used Base used 
(1M) 5 4 3 2 1 

0.158 0.188 0.214 0.256 0.178 NaOH 
12.00 11.90 11.90 11.83 9.8 pH 
0.065 0.073 0.071 0.032 0.021 Na2CO3 

11.00 10.97 0.955 7.21 6.56 pH 
0.087 0.098 0.077 0.052 0.049 NaHCO3 

7.50 7.36 7.15 6.82 5.00 pH 
0.043 0.032 0.019 0.024 0.023 NH4OH 
5.7 4.9 4.5 3.8 3.00 pH 

 
 ( الجممممممم ول  من  للمممحملمول  3يالحظ  الهميممممممم روجيمنميمممممممة  الممممممم المممممممة  تكمون  عنممممممم مممممممما  تممممممماممممممممًا  يصممممممممممممممرمح  الصممممممممممممممرم مممممممة  تكمون  أن   ) 
إذ نالحظ أنه يعطي أعلى قيمة لالمتصممممممما  وأعلى قيمة   (1M)مل من هي روكسمممممممي  الصممممممموديوم 2لئلك تم اسمممممممتعمال    10النهاةي <

 نانوميتر في التجارب الالحةة. 148للتراين اللوني الئ  تبلغ قيمته 
 تأثير ترتيب اإلضافة
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تمت دراسمممة تأثير تسممملسمممل إضمممافة الةاع ة قبل الكاشممما و ع  الكاشممما حيح لوحظ أن إضمممافة الةاع ة بع  الكاشممما أ  بع   
( للصر ة أما في حالة إضافة الةاع ة قبل A=0.256لح ال يازونيوم و ين الكاشا يؤد  إلى زيادة االمتصا )ح وث االقتران بين م

الئ  يكون غير فعال تجاه    O-N=N-Ar-هي روكسممميل كوينولين فرن ملح ال يازونيوم سممميتفاعل مع الهي روكسمممي  ويكون  -8الكاشممما 
للصمممر ة الناتجة لئلك تم اترا  اضمممافة الةاع ة بع  الكاشممما   A=0.072)  )عملية االقتران مع الكاشممما فيؤد  إلى تةليل االمتصممما

 في التجارب الالحةة . 
 تأثير العوامل الفعالة سطحياً 

تعرف المواد الفعالة سممممطحيًا بأنها مركرات ذات جزيئات كبيرة تمتلك جزةين جزء يألا الماء وهو الرأس والجزء اآلىر عرارة   
هي روكار ونية غير قطبية ال تألا الماء، ولكون هئه المواد ىافضممممة للشمممم  السممممطحي فتسممممتعمل لزيادة حسمممماسممممية الطريةة عن سمممملسمممملة  

 .(26)المستعملة في التة ير من ىالل زيادة الطول الموجي واالمتصاصية
 لئلك تمت دراسة تأثير أنوا  مختلفة من عوامل الش  السطحي )الموجرة، السالرة، المتعادلة(: 

 
Cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) 

Sodium deodecyl sulphate (SDS) 

iso-octylphenyl polyethoxy ethanol (Triton X-100) 

بينت النتاةج  أن إضمافة المواد الفعالة سمطحيًا لم يحسمن من صمفات الصمر ة المتكونة وعليه لم يتم اسمتعمالها  في التجارب   
 الالحةة.

 تأثير الزمن في استةرارية الصر ة المتكونة
لصممممور  في تمت دراسممممة تأثير الزمن في اسممممتةرارية صممممر ة اآلزو من ىالل  قياس االمتصمممما   للصممممر ة مةابل المحلول ا 

 (.4كما موضح في الج ول ) دقيةه  45فترات زمنية مختلفة ووج  أنها مستةرة لم ة 
 

 ( تأثير الزمن في استقرارية الصبغة المتكونة.4الجدول )
Absorbance / time (min) 1-NPA 

g 45 30 20 15 10 5 1 
0.058 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.060 5 
0.251 0.256 0.256 0.256 0.0256 0.256 0.252 25 
0.438 0.442 0.442 0.442 0.442 0.442 0.441 50 

 

 يي  االمتصا    
نفثيل أمين  -1هي روكسممميل كوينولين إلى المحلول الحاو  على -8باسمممتعمال الظروف المثلى للتفاعل وعن  إضمممافة كاشممما   

لجعل المحي  قاع يًا تكونت صمر ة  زوية برتةالية اللون تعطي أعلى  (1M)بع  ازوتته ومن ثم إضمافة محلول هي روكسمي  الصموديوم 
نانوميتر مةارنة بالمحلول الصمممممور  الئ   يعطي امتصممممماصمممممًا  ضمممممئيال عن  الطول الموجي   492.5امتصممممما  عن  الطول الموجي 

 أعاله.
ن يي  االمتصمما  للصممر ة الناتجة مةابل المحلول الصممور  ويي  االمتصمما  لمحلول الصممور  مةابل  ( يبي1والشممكل ) 

 نانوميتر في التجارب الالحةة. 492.5الماء المةطر. لئلك تم استعمال الطول الموجي ألعلى امتصا  
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 مقاسا  نفثيل أمين -1مل من 25مايكروغرام/ 25(: طيف االمتصاص لـ 1الشكل )

 (A)  ، مةابل المحلول الصور(B) مةابل الماء المةطر ،(C) المحلول الصور  مةابل الماء المةطر 
 

 طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي
( مايكروغرام من  175-2.5نفثيل أمين، حضر المنحني القياسي برضافة )-1اعتمادًا على الظروف المثبتة  نفًا لتة ير المممممممم   

عيار ( حامض الهي روكلوريك 1مل( من محلول )1مل ثم أضممي  )25نفثيل أمين إلى سمملسمملة من الةناني الحجمية سممعة  -1محلول 
ممل( من  0.5%( ثم تترك المحماليمل لمم ة ثالث دقماةق لكي يكتممل التفماعمل ثم أضممممممممممممممي  )1ممل( من محلول نتريمت الصمممممممممممممموديوم )1و)

مل( من  3المحاليل لم ة ثالث دقاةق لكي يكتمل تحطيم الزيادة من النتريت، بع ها يتم إضمممممممممممافة )%( وتترك 3حامض السممممممممممملفاميك )
مل ثم 2بحجم   (1M)هي روكسمميل كوينولين ويترك لم ة دقيةة بع ها يتم إضممافة الةاع ة أ  هي روكسممي  الصمموديوم -8%  0.1محلول 

نانوميتر.    492.5مراشمرة ضم  المحلول الصمور  عن  يول موجي  نكمل الحجم إلى العالمة بالماء المةطر، بع ها نقيس االمتصما   
 مل.25( مايكروغرام في حجم نهاةي 125-2.5( يمثل المنحني القياسي الئ  يكون موافةًا لةانون بير في م ى التركيز )2والشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هيدروكسيل كوينولين-8نفثيل أمين باستعمال األزوتة واالقتران مع كاشف -1(: المنحنى القياسي لتقدير 2الشكل )

الشمممممممممممممممكمممممممل)  مممن  بممعممممممم   2ونممالحممظ  أنمممممممه  مممن    125(  عمن  -1ممممممممايممكممروغممرام  سممممممممممممممملممبمميمممممممًا  انممحممرافمممممممًا  يممحممممممم ث  أممميممن   نممفممثمميمممممممل 
 قانون بير. 
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( تسممممممممممممممممممممماو   المممممممنممممممماتمممممممجمممممممة  لممممممملصممممممممممممممممممممرممممممم مممممممة  الممممممممممممممموالريمممممممة  االممممممممتصممممممممممممممممممممماصمممممممممممممممممممميمممممممة  أن  لمممممممتمممممممر. 410×2.505ووجممممممم    ) 
 . 2( مايكروغرام/سم0.0057وداللة سان ل تساو  ) 1-.سم1-مول
 توافق الطريةة ودقتها  

تعبر عن ممم ى تةممارب النتمماةج من القيمممة الحقيقيممة وكلممما زاد التةممارب بين القيمممة المختبريممة والقيمممة   (accuracy)المم قممة   
 الحقيقية كانت النتاةج أكثر دقة.

يعبر عن م ى تةارب القيم الع دية للقياسمممات عن  إعادة تكرارها تحت نفس الظروف وكلما كان   (precision)بينما التوافق   
 االىتالف ص يرًا بين هئه القياسات كان االتفاق كبيرًا بينهما .

 
 ( توافق الطريقة ودقتها. 5الجدول )

Relative standard 
deviation % *Relative error % 

Concentration of  
1-NPA (Mg) 

+0.705 -0.39 25 
+0.37 -0.16 75 
+0.98 -0.65 100 

 * المع ل لخمس قراءات
 

 طبيعة الصبغة المتكونة
نفثيل أمين  -1بوصمممفها أكثر الطراةق تطبيةًا لمعرفة نسمممرة تفاعل   Job’s Method(27))(اسمممتعملت يريةة الت ير المسمممتمر  

(  5.5-0.5( مل ومن الكاشا )0.5-5.5نفثيل أمين )-1مع الكاشا إذ تؤىئ قراءات امتصا  المحاليل الحاو  على كميات من  
ثم قيس االمتصمممما  للصممممر ة   موالر  لكل منهما، وتم إضممممافة بقية المحاليل تحت الظروف المثلى تجريبياً   4-10×1.74مل بتركيز  

 نانوميتر. 492.5المتكونة مةابل المحلول الصور  عن  يول موجي 
وألجل التأك  من هئه النسممممممرة يرةت يريةة   1:1نفثيل أمين مع الكاشمممممما هي -1( أن نسممممممرة اقتران  3نالحظ من الشممممممكل ) 

( موالر   4-10×1.74( مل بتركيز )5-0.5) وتتضمممممن الطريةة إضممممافة حجوم متزاي ة من الكاشمممما  )mole ratio(النسممممب المولية 
( موالر  بع ها تم قياس االمتصمممما  مةابل المحلول الصممممور  عن   4-10×1.74نفثيل أمين ذو تركيز )- 1مل من2إلى كمية ثابتة  

 نانوميتر.492.5 يول موجي 
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 لصبغة اآلزو الناتجة من اقتران(: طريقة التغييرات المستمرة )طريقة جوب(  3الشكل )
 هيدروكسيل كوينولين8نفثيل أمين المؤزوت مع كاشف -1الـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هيدروكسيل 8نفثيل أمين المؤزوت مع كاشف - 1(: منحني النسب المولية لصبغة اآلزو الناتجة من اقتران الـ 4الشكل )
 كوينولين

 
 المةترحة للصر ة المتكون كاآلتي:وعليه تكون الصي ة  
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 تأثير المذيبات
تمت دراسممة تأثير ع د من المئيرات العضمموية على الصممر ة المتكونة وذلك بتخدي  محاليل التفاعل بهئه المئيرات ب اًل من   

 الماء ثم تم قياس امتصا  هئه المحاليل:
 ( تأثير المذيبات. 6الجدول )

ɛ, (l.mol-1.cm-1) max (nm) Absorbance Solvent 

4.56104 466.5 0.315 Propanol 
1.20104 420.5 0.083 Acetic acid 
4.56104 495.0 0.315 DMF 
3.71104 492.5 0.256 Water 

- - Turbid Etanol 
- - Turbid Methanol 
- - Turbid Aceton 

 ( الممممممممجمممممممم ول  فممممممممي  الممممممممممممممممموضممممممممممممممممممممممحممممممممة  الممممممممنممممممممتمممممممماةممممممممج  )6مممممممممن  والشممممممممممممممممممممممكممممممممل  الممممممممبممممممممرو ممممممممانممممممممول  5(  أن  نممممممممالحممممممممظ   ) 
أعطى أفضل النتاةج لكن على الرغم من ذلك تم االستمرار في اىتيار الماء بوصفه مئيرًا في التجارب الالحةة ألن النتاةج   DMFوالم  

 .التي أعطى الماء جي ة فضاًل على أنه غير سام ورىيص الثمن ومتوفر
 

 
 (: تأثير بعض المذيبات على طيف امتصاص الصبغة الناتجة. 5الشكل )
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 تأثير المتداخالت
 (.7تمت دراسة تأثير ع د من المت اىالت العضوية والالعضوية والتي من المحتمل تواج ها عن  تطبيق الطريةة )ج ول 

 . ( تأثير المتداخالت7الجدول )

Recovery (1%) of 25 g 1-NPA/g of interfere added 
Interfere 

500 200 100 50 

99.6 99.9 100.2 100.3 Sodium sulfate 

104.0 105.0 102.4 102.0 Sodium iodide 

94.7 98.7 99.3 100.0 Benzoic acid 

85.6 98.7 99.3 101.8 EDTA 

104.5 102.5 100.2 101.4 Potasium chloride  

107.3 103.4 102.5 101.2 Calcium chloride  

108.0 105.2 103.2 100.6 Magnesium chloride 

96.7 97.3 99.8 99.3 Sodium chloride 

102.0 101.3 100.8 100.0 Boric acid 

  
الممممممممجمممممممم ول) فممممممممي  الممممممممممممممممموضممممممممممممممممممممممحممممممممة  الممممممممنممممممممتمممممممماةممممممممج  تممممممممةمممممممم يممممممممر7مممممممممن  أن  نممممممممالحممممممممظ  يممممممممتممممممممأثممممممممر  -1(  ال  أممممممممميممممممممن   نممممممممفممممممممثمممممممميممممممممل 

 بالمواد المت اىلة التي تم اىتيارها من قبلنا .
 تطبيق الطريةة   

 نفثيل أمين في مياه النهر-1تة ير 
نفثيل أمين في مياه نهر دجلة إذ أيىئ انموذج من وسمممممممممم  النهر ومن أعماق مختلفة و ع ها مزج وأضممممممممممي  بكميات  -1ق ر   

 (.8أمين وحسبت االستعادة النسبية وكانت النتاةج كما في الج ول ) نفثيل-1مختلفة إلى كميات معلومة من 
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 نفثيل أمين في مياه النهر -1( تقدير 8الجدول )

Recovery % of 1-NPA per ml of river water Added  
1-NPA (g) 7 5 3 1 

104.9 102.5 101.5 100.0 5 

97.6 98.4 102.4 100.7 25 

110.7 100.4 99.7 100.0 50 

 * مع ل ىمس قراءات
 ( بممممممممميمممممممممن  تمممممممممراوحمممممممممت  االسممممممممممممممممممممممتمممممممممعمممممممممادة  نسممممممممممممممممممممممرمممممممممة  أن  أعممممممممماله  المممممممممجممممممممم ول  ممممممممممن   %(  110.7-97.6يمممممممممالحمممممممممظ 

 %.110.7مما يعكس دقة جي ة للطريةة باستثناء 
 

 االستنتاجات
نفثيمل أمين مع -1نفثيمل أمين في المحلول المماةي وتعتمم  الطريةمة على اقتران  -1يريةمة ييديمة بسمممممممممممممميطمة لتةم ير    اقترحمت 
دقيةة، أعطت أعلى امتصمممما     45هي روكسمممميل كوينولين في الوسمممم  الةاع   فتتكون صممممر ة برتةالية اللون مسممممتةرة لم ة -8كاشمممما  

(  5-0.1ممل أ  من ) 25ي حجم نهماةي  ( ممايكروغرام ف125-2.5نمانوميتر وكمانمت حم ود قمانون بير )  492.5عنم  الطول الموجي  
، والخطأ النسممممبي 2( مايكروغرام/سممممم0.0057وداللة سممممان ل )  1-.سممممم1-لتر.مول410  2.505جزء/مليون واالمتصمممماصممممية الموالرية 

 نفثيل أمين في مياه النهر.-1%( وتبين أن الطريةة ذات حساسية عالية وسريعة ويرةت بنجاة في تة ير 0.65-0.16يتراوة بين )
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