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Abstract: 

           A spectrophotometric method has been developed for the determination of aminophenol isomers 

(o-aminophenol, m-aminophenol and p-aminophenol). The method is based on oxidative coupling 

reaction of these  compounds with 4-aminoantipyrine (4-AAP) in the presence of cupper sulphate as 

oxidizing agent in alkaine medium forming a reddish brown colour. The products show maximum 

absorption at 440 nm, 480 nm and 445 nm for o-aminophenol, m-aminophenol and p-aminophenol 

respectively. The molar absorptivities are 8.632×103 ,9.33×103 and 9.1449 ×103 l.mol-1.cm-1 for 

concentrations obeyed Beer’s law in the range 1-20, 1-24 and 1-7 μg.ml-1 for the above compounds 

respectively. The average recovery was ranged between 98.38% and 101.01% with relative standard 

deviation < 1.6 for all the studied compounds. The 4-AAP products were formed in the ratio of 1:2 

aminophenol isomers : 4-AAP. The stability constant of the products was 7.4 ×108, 3.27×108 and 

9.94×107 l2.mol-2 for o-aminophenol, m-aminophenol and p-aminophenol products respectively 

indicating the good stability of these products. 
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 الخالصة 

ت     لتـــــطـتم  طيفية  طريقة  )ــــوير  امينوفينول  ايزومرات  وبارا-ميتا  امينوفينول،-أورثوقدير  تفاعل  -امينوفينول  على  تعتمد  امينوفينول( 
مكونًا لونًا    قاعدي  في وسط  كعامل مؤكسد  ( بوجود كبريتات النحاسAAP-4امينوانتي بايرين )-4االقتران التأكسدي لهذه المركبات مع  

الموجية   عند االطوال  النواتج اقصى امتصاص  تلك  امتلكت  محمر.  من أورثو  445و    480و    440بني  امينوفينول،  -نانوميتر لكل 
التوالي. و -امينوفينول وبارا-ميتا  على  المـــاالمت  كانتامينوفينول   /لتر  310×.14499و    310×9.33و    310× 8.632والرية  ـــــصاصية 

  اذ تراوحت دقة الطريقة   للمركبات اعاله على التوالي.  جزء لكل مليون   7-1و    24-1و   20-1لتراكيز اتبعت قانون بير بحدود    .سمولم
لجميع المركبات المدروسة. لقد وجد ان ايزومرات امينوفينول تكون    1.6  اقل من  ت التوافقية% في حين كان101.01% و  98.38بين  

مع   ا المركب(  2:1بنسبة    AAP-4نواتج  ثابــــمع  وكان.  (لكاشف:  االستــدل  المتكون  ـــت  للمعقد  و    810× 3.27و    810×4.7قرار 
على التوالي مما يدل على االستقرار الجيد   امينوفينول-امينوفينول وبارا-امينوفينول، ميتا -لكل من نواتج اورثو  2-.مول2لتر  710×.949

 لتلك النواتج.

 امينوانتي بايرين -4، امينوفينول -امينوفينول، بارا-امينوفينول، ميتا-األقتران التأكسدي، مطياف فوتومتري، اورثوالكلمات المفتاحية:  

 المقدمة

المركبات الفينولية التي تحتوي على مجموعة    (III)امينوفينول-والبارا  (IIامينوفينول)-والميتا  (،Iامينوفينول)-يعد االورثو من اهم 
تستخدم بوصفها مؤشرًا بايولوجيًا عند تعرض    ،(1)امين اولية وتعد مركبات امفوتيرية لها القدرة على تكوين امالح مع الحوامض والقواعد

المسرطنة المركبات  من  تعد  وال  السموم  علم  في  لالنلين  على ولكن    (2)االنسان  ويؤثر  الكبد  تلف  يسبب  قد  طويلة  لمدة  لها  التعرض 
لذلك تدخل االمينات الفينولية   (3)فينول ناتج ايض من الباراسيتامولامينو -ملغم/كغم ويعد البارا  40الجهاز العصبي وتصل السمية الى  

وتم اثبات سمية االمينات الفينولية على انها شبيهة باالسيتانليد ولكن سميتها تقل عند ما    (1)واهمها الفيناستين   (4)في صناعة االدوية
للحمى  خافضة  عامة  الفينولية  االمينات  مشتقات  ان  اال  االمين،  مجموعة  او  الهيدروكسيل  مجموعة  على  حامضية  مجموعة  تدخل 

(Antipyretic)  ومسكنة لاللم(Analgesics)(5) . 

                                       C6H7NO 

(I)                                  (II)                                         (III)         M.wt = 109.128 

التحليل الكيمياء  في  خاصة  الواسعة  التطبيقات  ذات  العضوية  التفاعالت  اهم  من  التأكسدي  االقتران  تفاعالت  هذا ـيتعد  يتضمن  اذ  ة، 
تكوين   الى  يؤدي  مما  المواد  لهذه  اكسدة  تحدث  مناسبة.  تفاعل  ظروف  تحت  مؤكسد  عامل  بوجود  عضويتين  مادتين  ازدواج  التفاعل 
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مركبات وسطية تتفاعل مع بعضها وتعطي ناتج ملون يمكن قياسه طيفيًا واالستفادة من التفاعل في التقدير الكمي للمركبات العضوية  
 .(6)ةالمختلف

  ة وغرافيــوالكرومات  (19-17)   ، الكهربائية(16-7)يفيةــق الطلطر ر ايزومرات امينوفينول منها اة متنوعة في تقديــق تحليليتم استخدام طر 
(20-23) . 

بوجود كبريتات    امينوانتي بايرين-4عن طريق تفاعل االقتران التأكسدي مع كاشف   ًً في هذا البحث تم تقدير ايزومرات امينوفينول طيفيا
 .وفي وسط قاعدي كعامل مؤكسد النحاس

 
  Experimental partالجزء العملي 

    Apparatus usedاألجهزة المستخدمة
-Shimadzu UV-1800 Double  وعــن  من  ةــثنائي الحزم  فوتومتري اف الــمطيال   ̎  ة بواسطة جهازــاسات الطيفيــيـالقتمت  

beam spectrophotometry ̎  واستخدمت خاليا زجاجية نوع  glass   اس ــحساليزان  ــمال   ̎وزن بأستخدام  ــال  تمم، و ــس  1ذات عرض  

از ـجهب   ̎يل  ــمحالالحامضية  تم قياس  ، و   ̎(elektro.mag)وع  ــن  ي ــمائالام  ــحمال    ̎دامــالتسخين بأستخ  وُأجري    ̎(  ae ADAM)نوع  
 .̎  (inolab pH 7110) من نوع ةــدالة الحامضيــ ال

 محاليل المواد الكيميائية
 .عالية من النقاوة كانت جميع المواد الكيميائية المستخدمة على درجة

ُنقلت الى قنينة  طر ثم  ــقالماء المُ   المادة النقية فيغم من    0.010( حضرت باذابة جزء لكل مليون   100)  ايزومرات امينوفينول -
 .مللتر 100حجمية سعة 

  100ُنقلت الى قنينة حجمية سعة  ثم  في الماء المقطر    غرام من المادة النقية   1.0باذابة    ت%( حضر 1)  امينوانتي بايرين -4 -
 مللتر. 
المائية  - النحاس  الم  0.10باذابة    تحضر  )0.1%(  (O2.5H4CuSO)  كبريتات  النقية في  المادة  من  المقطــغرام  ثــاء  م  ـر 

 .رــمللت 100ة ـنة حجمية سعــالى قني تقلــنُ 
ال - حضر موالري   2-10×05.  )  صوديومــهيدروكسيد  النقية في 00.5باذابة    ت(  المادة  من  ث  غرام  المقطر  الى    تُنقل  مــالماء 

 .مللتر  250قنينة حجمية سعة 
االمونيوم - حضــم  2-10× 05.)  هيدروكسيد  مــمللت  1.93بتخفيف    ت ر ــوالري(  الم  نــر  بالماء  (  موالري  6.45)  ةركز ــاالمونيا 

 .مللتر  250في قنينة حجمية سعة  المقطر 
 

 النتائج والمناقشة 
   ختبارات األولية :األ -1

بايرين-4  مللتر من  1.0عند اضافة   لــمللت  1.0% الى  1بتركيز    امينوانتي  -امينوفينول وبارا-امينوفينول، ميتا -اورثون  ــل مــ كر 
  1.0و    ن العامل المؤكسد كبريتات النحاس المائيةـــمر  ــمللت  1.0افة  ــاضم  ــثنفصل،  ــوبشكل م  جزء لكل مليون   100امينوفينول وبتركيز  

مــمللت مركوم  ــيد الصودــن هيدروكسيــر  و ــلكل  التوالي،  على  الــ أكمب  الــبال  حجمــل  المللتر    25الى  مقطر  ــماء  لــوتركت    10ة  مدــمحاليل 
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تصل التي  صاص  ــمتالا  شدةووجد ان    للمحلول البني المحمر الناتج االمتصاص    م(، وتم قياس طيف°30)   دقائق في درجة حرارة الغرفة
 توالي. ــاعاله على الركبات ــ ر للمـــنانوميت 445و   480و   440 الطول الموجي ندــعمركبات المدروسة ــال  اهــالي
 دراسة ظروف التفاعل المثلى  -2

بأــدراسات التاليــت ال ــأجري   4امينوفينول و  -يتاــن مــم  لكل مليون   نءاجز   2امينوفينول و  -من اورثو  ء لكل مليون اجز ا  4خدام  ــستة 
 مللتر. 25ي حجم نهائي مقداره ــامينوفينول ف-ن باراــم ء لكل مليون اجز ا

 كمية كاشف األقتران دراسة

تأثير كمية الكاشفتم بايرين-4 ت دراسة  -4  نــة مختلفم  حجومة  ــاضافب  على تكوين الناتج للمركبات المدروسة وذلك  امينوانتي 
بايرين   1.0وبشكل منفرد    امينوفينول-امينوفينول وبارا-امينوفينول وميتا -ألورثو  %1ه  ز ــتركيللتر  ــ( م4.0  -0.25تتراوح بين )  امينوانتي 

المائية   النحاس  كبريتات  من  )مللتر  بتركيز    1.0و %(  0.1تركيز  الصوديوم  هيدروكسيد  من  الحجم اكمو موالري    2-10×    5مللتر  ل 
 ةموجيالل  اطو األد  ـــعن  وقيست االمتصاصات  ر،دقائق في درجة حرارة المختب  10ة  تركت المحاليل لمدثم  بالماء المقطر الى حد العالمة  

 ( يبين الحجم االفضل من الكاشف للمركبات المدروسة. 1للمركبات اعاله على التوالي، والجدول ) نانوميتر 445و  480و   044
 كمية الكاشف  اسةر د( 1الجدول )

Ml of 4-AAP (1%) 
Absorbance 

o-amino phenol m-amino phenol p-amino phenol 

Without 0.073 0.064 0.066 

0.25 0.186 0.098 0.226 

0.5 0.199 0.133 0.244 

0.75 0.262 0.265 0.262 

1.0 0.322 0.320 0.233 

1.5 0.342 0.350 0.209 

2.0 0.372 0.391 0.198 

2.5 0.349 0.307 0.187 

3.0 0.327 0.300 Turbid 

4.0 Turbid 0.252 --- 

 
 العامل المؤكسد  دراسة

لمعرفة   دراسة  اجراء  الذتم  المناسب  المؤكسد  العامل  امتأثير  اعلى  يعطي  للناتجــي  باستخ  تصاص  مـــوذلك  عدد  العوامل  ــدام  ن 
و  (  7O2Cr2K)  ( و ثنائي كرومات البوتاسيومNBS)  ميديبروموسكسن   -N( و  O2.5H4CuSO)  المؤكسدة ومنها كبريتات النحاس المائية 

البوتاسيوم الصوديا ن  و(  3KIO)  ايوادات  الــوسياني(  4KIO)     يومــالبوتاس  وبيريودات   NO]5[Fe(CN)2Naوم  ــيتروبروسيد  بوتاسيوم ــد 
م  0.1%ركيز  ــتوب  6e(CN)F[3K[  (III)حديدــال حــلكل  اضيف  ــنها  القن  1.0يث  سلسة  الى  المواد  هذه  محاليل  من  والتي  ـــــمللتر  اني 

وال المدروسة  المركبات  على  مركب  تحتوي  لكل  الكاشف  من  المثلى  انفراد  كمية  باضافة  على  قاعدي  الوسط  من    1.0وجعل  مللتر 
العـــــ الماء المقطــالمحاليل ب  تفهيدروكسيد الصوديوم ثم خف مقابل    ة المناسبةوجيــل الما و ــطعند اال  صاصــــــوقيس االمتالمة  ـــــر الى حد 
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المستعمل في التجارب  (  O2.5H4CuSO)، اظهرت الدراسة ان افضل عامل مؤكسد هو كبريتات النحاس المائية  وريةـــــ اليلها الصــــــمح
 . السابقة وتم استعماله في التجارب الالحقة

 

 
 نوع العامل المؤكسد دراسة( 1الشكل )

 

 حجم العامل المؤكسد  دراسة

(  0.25-2.0)حجم للعامل المؤكسد كبريتات النحاس المائية وذلك باستعمال حجوم متزايدة من العامل المؤكسد    تمت دراسة افضل
 ( يبين الحجم االمثل لكل مركب والذي تم اعتماده في التجارب الالحقة. 2مللتر، الجدول )

 امل المؤكسد الع حجم دراسة( 2جدول )

O2.5H4CuSO %Ml of 0.1 
Absorbance 

o-amino phenol m-amino phenol p-amino phenol 

Without 0.274 0.023 0.102 

0.25 0.447 0.265 0.238 

0.5 0.450 0.383 0.326 

0.75 0.422 0.400 0.357 

1.0 0.372 0.391 0.262 

1.5 0.324 0.385 Turbid 

2.0 0.278 0.376 --- 
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 اعدة ــالق وع ــن دراســة

  دروكسيد البوتاسيومــــهي  ،(NaOH)  دروكسيد الصوديومــــتم دراسة عدة قواعد مختلفة مثل هيالمناسبة  ن اجل اختيار نوع القاعدة  ـــم
(KOH) ، دروكسيد االمونيومـــــهي (OH4NH) كاربونات الصوديوم و(3CO2Na )(0.05بتركيز )تساوية  ــجوم مــافة حـــاضم  ــاذ ت ،موالري
هو    OH4NHالذي ينتج من استخدام  تصاص  ــمال( ان ا2)  شكليالحظ من الالى سلسلة القناني الحجمية و   مللتر(  1ن القواعد اعاله )ــم

 لذا تم اعتماده االفضل 

 
 ة اعدقــع الوـ ـن دراسة( 2الشكل )

 تأثير حجم القاعدة والدالة الحامضية

الحجم    (3ويبين الجدول )  ،لــلمحاليا  pHاس  ــوقي  والري(ــم  0.05يز )ــاالمونيوم بتركيد  ــمحلول هيدروكسلافضل حجم    تمت دراسة
 في التقدير وتم استخدمه في التجارب الالحقة. االمثل والدالة الحامضية المثلى

 كمية القاعدة  دراسة( 3جدول )

Volume of 0.05M 

OH(ml)4NH 

o-amino phenol m-amino phenol p-amino phenol 

Absorbance pH Absorbance pH Absorbance pH 

Without 0.368 7.1 0.491 7.3 0.286 7.1 

0.25 0.401 8.8 0.509 9.1 0.297 8.8 

0.5 0.409 9.0 0.533 9.2 0.352 9.0 

0.75 0.412 9.1 0.549 9.3 0.401 9.1 

1.0 0.485 9.3 0.570 9.4 0.368 9.2 

1.5 0.487 9.4 0.583 9.5 0.336 9.3 

2.0 0.491 9.6 0.590 9.6 0.334 9.6 

2.5 0.456 9.7 0.567 9.7 0.330 9.7 

3.0 0.400 10.1 0.535 9.9 Turbid 9.9 

3.5 0.393 11.0 0.500 10.1 --- --- 
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 تأثير الحامض والمحاليل المنطمة 

 )لمحلول  pH = 9.1حامضية  ــذات الدالة ال   حاليلــالمكذلك دراسة تأثير  و موالري(    0.05)بتركيز    HClتم دراسة تأثير الحامض   

p-aminophenol  )و  pH = 9.6    لمحاليل(o-aminophenol  و  m-aminophenol  ) استبعاد تم  فقد  لذا  يقل  االمتصاص  فان 
 اضافة أي حامض وأي محلول منظم.

 المتكون تأثير درجة الحرارة والزمن على امتصاص الناتج 

ء  اجز ا  4وجود كمية ثابتة من المركبات المدروسة )ـــم( ب°60-30)ـة حرارة  واتج عند درجــرار النـــزمن استقدرجة الحرارة و درس تأثير  
مثلى من ــات الــ( والكميm-aminophenolمن    لكل مليون   نءاجز   2و   p-aminophenolو    o-aminophenolلكل من    لكل مليون 

بالماء المقطر، تم قياس االمتصاص عند  ــوالعامل االكاشف   لمؤكسد والقاعدة لكل مركب على انفراد ثم اكمال الحجم الى حد العالمة 
ان  ( 3الشكل )والي، يشير امينوفينول على الت-امينوفينول وبارا-امينوفينول وميتا-نانوميتر ألورثو  445و   480و  440االطوال الموجية 

تالمعقد بأعلات  بعد  تكون  حساسية  عن  دقائق من   10ى  ال°30د  ــــاالضافات  حرارة  حالة مغرفةم )درجة  امينوفينول وعند  -يتا وباراـ( في 
 دقيقة.  60مستقرة لمدة اكثر من  امينوفينول وتبقى المعقدات-م في حالة اورثو°50درجة حرارة  

 
 تقرار ــن االســحرارة وزمــة الــدرج دراسة( 3الشكل )

 ير مـواد الشـد السـطحيــتأثدراسة 

تقليل   لىــع، اذ تعمل يــووجد بان تأثيرها سلبالموجبة والسالبة والمتعادلة  الشد السطحين مواد عدد م  تمت دراسةحساسية ــلغرض زيادة ال
 الحقة.ــدراسات الــال من لذلك أسُتبعدتاص ــمتصاال ةقيم 
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 هائي  ــالن ف ــطيال

وميتر. لقد ــنان 700-350 وجيةــوال مــد اطــعن (AAP-4)اشف  ــع الكــم امينوفينول-ناتج أورثو وميتا وباراــل النهائيالطيف م  ــرسم ـت
الرسم النهائي يوضح ( 4الشكل )والي، لمركبات اعاله على التــانوميتر لــن 445و  480و   440ند ــنواتج عــلتلك ال maxλوجد ان 

 . المدروسةللمركبات 

 
 الطيف النهائي(  4ل )ــالشك

a: (جزء لكل مليون   14امينوفينول ) -أورثو    b  (            جزء لكل مليون  22)  ينوفينول ــام -: ميتا  
c: (ء لكل مليون اجز ا 6)ول    امينوفين-بارا        d : قطرــماء المــقابل الــم المحلول الصوري 

 
 قياسي ــ منحنى الــدراسة ال

توالي،  ــعلى ال جزء لكل مليون (  7-1( و ) 24-1( و ) 20-1)  من التراكيزــير ضــانون بــق  ات قياسية تطيــعــتم الحصول على منحني
بعد الحدود التقديرية    ى ان هناك انحرافا سلبياــلذي يدل عــامينوفينول وال-امينوفينول و بارا-امينوفينول و ميتا -كل من اورثوــل(  5الشكل )

والي مما يدل على ان الطريقة ــلى التــع  1-مــ. س  1-ولــلتر. م  310×9.1449و    310× 9.33و    max£  8.632  ×310غت  ــلقد بل  العليا،
جزء لكل   0.322و    0.3123و    0.099والحد الكمي    جزء لكل مليون   0.096و    0.094و    0.03حين بلغ حد الكشف  في  حساسة  

 والي. ــمركبات اعاله على التــلل مليون 
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 ( المنحنيات القياسية أليزومرات امينوفينول5الشكل )

في تقدير ايزومرات وحدود الكشف والتقدير الكمي  المدى التقديري واالمتصاصية الموالريةالمواصفات الخطية و( 4الجدول )

 امينوفينول 

“Correlation 

coefficient 

”)2(R 

Intercept Slope 
“LOQ* 

(ppm)” 

“LOD* 

(ppm)” 

“Molar 

Absorptivity 

(l/mol.cm)” 

Linearity 

range 

(ppm) 

Compound 

0.9991 0.1583 0.0791 0.099 0.03 38.632×10 1-20 o-aminophenol 

0.999 0.2116 0.0855 0.3123 0.094 39.33×10 1-24 m-aminophenol 

0.999 0.1188 0.0838 0.322 0.096 3×109.1449 1-7 p-aminophenol 

       *Average of ten determination. 
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 وافقهاــطريقة وتــة الــدق

الـــدق  تم حساب تــل  قراءاتبأستخدام خمس    RSDو    Recoveryاحتساب    لوافقها من خالـــطريقة وتــــة  ل ــة لكــراكيز مختلفـــثالث 
% و  01101.و  %  Recovery  99.35ل  ا  بلغتيدين اذ  ــة وتوافق جــة ذات دقطريقــالى ان ال ادناه    درجةمــتائج الــالن  وضحــوت  ،مركب

-لميتا   %1.5  امينوفينول وأقل من-ألورثو  %1.6ل من  ــأق  RSD على التوالي. وال  امينوفينول-من اورثو وميتا وبارا  لكل%  98.38
 امينوفينول مما يدل على توافقية الطريقة-لبارا% 1.4امينوفينول وأقل من 

 وافقهاــريقة وتــة الطــ( دق5جدول )
“RSD*” 

)%( 

“Average 

recovery” 

(%) 

“Recovery*” 

(%) 

“Amount 

added” 

(μg/ml) 

Compound 

0.71 

1.58 

0.42 

99.35 

103.31 

98.97 

95.79 

2 

6 

18 

o-amino phenol 

1.16 

1.43 

0.16 

101.01 

102.82 

104.64 

95.59 

2 

6 

18 

m-amino phenol 

1.35 

0.70 

0.20 

98.38 

97.65 

98.27 

99.23 

2 

4 

6 

p-amino phenol 

*Average of Five Determination. 

 
 معقد وثابت استقراريتهــيعة الــطب تأثير

  نسب ــمعرفة الــل  Mole Ratio“ (52)ة  ــلنسب الموليا  ”و  Job's Method”   (42) طريقة جوب  طريقة التغير المستمر “اتبعت  
  3-10×1.0يزــالمركبات المذكورة اعاله وبتركيزومرات امينوفينول باستخدام محاليل مخففة من الكاشف و مع ا  AAP-4تركيبية لنواتج  ــال
(  AAP-4:    ايزومر امينوفينول)  2:1( تؤكد ان الناتج يتكون بنسبة 7( والشكل )6والري. النتائج التي تم الحصول عليها في الشكل )ــم

اس ثابت  احتساب  وتم  الطريقتين.  كلتا  الــباستخدام  الــتقرار  بــنواتج  ال  2:1  نسبةــمتكونة  وبتطبيق  منفصل  اعاله وبشكل    قانون ــللمركبات 
 : اليــالت

1−α 

4α3 𝑐2=  stK 

تقرار للمعقد  ـــابت االســدل ثــمع  غــثابت االستقرار، بل  stKفكك و  ــة التــهي درج  αلتر(، و    /معقد بوحدة )مولــركيز ال ــهي ت  C  حيث
امينوفينول على التوالي مما -امينوفينول وبارا-امينوفينول وميتا -لكل من نواتج اورثو  710× 9.94و    810× 3.27و    810×4.7المتكون  

 (. 6جدول )ى االستقرار العالي لتلك النواتج، كما موضح في اليدل عل
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 امينوانتي بايرين -4( رسم التغيرات المستمرة لنواتج ايزومرات امينوفينول و6الشكل )
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 امينوانتي بايرين -4( رسم النسبة المولية أليزومات امينوفينول و 7الشكل )
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 امينوانتي بايرين-4( ثابت استقرار المعقدات مع الكاشف 6جدول )
stAverage K 

)2-.mol2(l 
α 

Absorbance Conc. 

)1-(mol.l 
Compound 

Am As 

8×104.7 

0.588 0.391 0.161 5-2×10 

o-aminophenol 0.492 0.506 0.257 5-4×10 

0.496 0.712 0.359 5-6×10 

83.27×10 

0.675 0.363 0.118 5-2×10 

m-aminophenol 0.632 0.666 0.245 5-4×10 

0.643 0.962 0.343 5-6×10 

7×10499. 

0.806 0.227 0.044 5-2×10 

p-aminophenol 0.829 0.374 0.064 5-4×10 

0.835 0.520 0.086 5-6×10 

 
 متداخالت ــال اسةر د

م  ةسادر تمت   الــعدد  و ــن  والثانوية  االولية  االليفاتية  بالكحوالت  والمتمثلة  االــماال  مركباتالمتداخالت  ومركبــلينية  ضوية  ــع  اتــيفاتية 
ام في  )ــاخرى  مليون اجز ا  4تصاص  لكل  ايزومرات  ء  من  كمي(  اضيفت  فقد  انفراد،  على  مــامينوفينول  مختلفــ ات  الــة  الى  ــن  متداخالت 

-ن اورثوــكل مــل  انوميترــن  445و    480و    440  ةل الموجياطو المحاليل وتم قياس االمتصاص تحت الظروف المثلى لكل معقد عند اال
النت  امينوفينول-امينوفينول وبارا-امينوفينول وميتا تشير  التوالي.  انا  ادناهائج  ــعلى  الــلى  المواد  ــتقائية  قبل  من  تداخل  لعدم وجود  طريقة 
 .السواغ المضافة

 ( تأثير المتداخالت 7جدول )

 
 
 

Recovery (%) of 4μg/ml of aminophenol isomer per μg/ml Foreign added 
Foreign 

compound p-aminophenol m-aminophenol o-aminophenol 

1000 750 500 100 1000 750 500 100 1000 750 500 100 

98.4 95.4 100.2 95.6 95.6 97.5 96.3 97 98.4 97.1 99.3 97 Butanol 

95.4 97.4 96.3 95.4 95.6 96.3 96 99.3 97.7 98 98.2 98.2 Isobutyl alcohol 

97.2 100.2 99.5 97.4 95.3 95.2 95.4 95.9 98.4 98.6 97 97.7 Cyclohexanol 

98.5 98.6 100.5 99.7 104 103 101 100 95.6 97.4 96.6 95.8 Glucose 

98.3 98.2 98.5 97.8 101.5 102 102.4 100.9 98.9 97.4 97.2 101 Lactose 

98.8 97.1 95.3 96.4 101.2 99.2 102 100.7 100.7 101 104 98.2 Sucrose 

98.4 98.3 96.6 95.1 97.1 96.8 95.8 95.3 96.9 96.2 95.8 95.6 
Ethylene 

diamine 

99.8 101.2 101.9 103.2 98.8 97.2 96.1 95.4 99.5 104.8 104.3 99.3 Propylamine 
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 التفاعل الكيميائي المقترح 

( بانها تحتوي على مجموعتي فعالة هما مجموعة الهيدروكسيل  من خالل التركيب الكيميائي للمركبات العضوية )ايزومرات امينوفينول
النتيجة بان االرتباط يكون   اثبتت  المولية  والنسبة  جوب  بطريقتي  المتكون  الناتج  طبيعة  ومن خالل دراسة  ومجموعة األمين االروماتية 

االرتباط يكون بمجموعة  ان  وهذا يدل على    بوجود العامل المؤكسد وفي وسط قاعدي  امينوانتي بايرين(-4)مركب عضوي:    2:1بنسبة  
الفعالة   للمجاميع  بالنسبة  للمجاميع  بارا  بالنسبة  بموقع اورثو  فيكون االرتباط  امينوفينول  بارا  المركب  اما  امينوفينول  وميتا  اوثو  من  لكل 

 الفعالة والميكانيكية المقترحة ادناه توضح ذلك.
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 اجــاالستنت
امينوفينولــلت  سريعة وحساسة  يفية  ــريقة طــط  تر و ــط ايزومرات  التــتفاعل االق  بتطبيق  قدير  امينوفينول ــتران  ايزومرات  بين  أكسدي 
النحاس  وبوجود  (AAP-4)ف  ــوالكاش قاعدي  ــف  اً ؤكسدــم  امالً ــع  كبريتات  الي وسط  عند  ـــوقياس  المتكون    445و    480و    440ناتج 

من    جزء لكل مليون   7-1و    24-1و    20-1توالي، لقد أمكن تقدير كميات متناهية في الصغر بحدود  ــعلى الركبات  ــانوميتر لكل المــن
 ان النسبة التركيبية لجميع المعقدات   وجدكما    ،وافقية جيدينــوتدقة  ــوالي. وبــلى التــامينوفينول ع-امينوفينول وبارا-ينوفينول وميتاــام-اورثو
 ، تميزت الطريقة المطورة بالحساسية وبالسهولة وعدم الحاجة الى عملية استخالص مسبق. بايرينامينوانتي -4المركب: 2:1
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