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الممخص

تضممن الحثمث د ارسمة السمموا الكيروكيميمالل لموالنمولت المست مصمة ممن ووراق نحمات اكمالمل الجبمل حطريقمة  Grandفمل مسمت م

م ت اللالمل عمم

قطم م ممب اليلبم م مما مع القط م م مرة المعمقم م ممة  )HMDEحم م ممالمثمول مع الدالم م ممة الثامضم م ممية  )pH=7وحم م ممالالروي الوليم م ممة الملبتم م ممة بجيم م مماي البم م ممولرو رافل
 .Computrance Metrohm 797وعطت الوالنولت قممة انوديمة واضمثة عنمد جيمد  )2.6 Vضمد قطمب المرجم  . Ag/AgCL Sat. KClولقمد
بالنت النتالج من دراسة تألالر الدالة الثامضية عند جيد ا تيال وتيار النتشار لمقمة النودية لموالنولت فمل مسمت م

م ت اللالمل وحاسمت دام تقنيمة

فولتمامترع الموجمة المربعمة  )Square Wave Voltammetryعنمد المدوال الثامضمية  )pH= 1,2,6,7,8ان ىنماا ييمادة فمل تيمار النتشمار مم

 )pH=8واعطت ىمه الدالمة الثامضمية اعمم تيمار وافضمل شمكل لقممة انوديمة لموالنمولت وتمم ا تيارىما كوسمم ملمالل

ييادة الدالة الثامضية وصول ال

لتلبالممت الالممروي الملمم أكسممدة الوالنممولت مممن جيممد البممدء ،جيممد الترسممالب ،يمممن الترسممالب ،يمممن التمواين ،م ارثممل الجيممد ،سممعة النحضممة والتممردد وسممرعة
المسح وثجم قطرة اليلبا وتألالر يمن الستق اررية م رسم المنثنل القياسل لموالنولت المتعددة حاست دام الالروي الملم .

وحاسمت دام معادلمة نرنسمت رسممت الع قمة بمالن ) pH (1,2,6,7,8ضمد جيمد ال تميال المقابمل ليما ،لموالنمولت المست مصمة حطريقمة Grandواعطمت
ع قة طية حمعامل ارتحاط ) )R2=0.9643وحقيمة مثسوسة كمؤشر لنتقال اللكترونات

ل عممية اأكسدة.

الكممات المفتاحية :اكمالل الجبل ،الوالنولت المست مصة ،السموا الكيروكيميالل لموالنولت ،تقنية فولتامترع الموجة المربعة ،معادلة نرنست

المقدمة
ان توم مماع ت الكسم ممدة وال ت م ميال ضم ممرورية لمثيم مماة أنيم مما تملم ممل وسم مما

يعتب ممر  Rosmarinus officinalisوالمع ممروي حاس ممم اكمال ممل الجب ممل،

العدالممد مممن اتليممات الكيميمماء الثالويممة لمتيال مرات اأيضممية ] [1ويمكممن ون

وى ممو ش ممجالرة دالم ممة ال ضم مرة معمم مرة تنتم ممل الم م عالم ممةLamiaceae

تن ممتج ى مممه التو مماع ت اأوكس ممجالن وونم مواف النت ممروجالن التواعمي ممة الج مممور

وي مميرف اتن ف ممل جميم م ونث مماء الع ممالم نالم م ار لس ممت دامو كعام ممل طبيع ممل

يمما حسممبب الجيمماد التأكسممدع المممع

ثافالة لأل مية وكمنكيات] .[12كما تم است دام اكمالل الجبمل كمصمدر

يس ممبب ب ممدوره وم ارض مما م تمو ممة ] . [2لق ممد بالن ممت العدال ممد م ممن الحث مموث ون

الجيمماي

الثمرة) التممل قممد تممؤدع الم تمم

ال

لمطممب التقمالممدع لعممدة قممرون لتقويممة الممماكرة وف مل ع م ج وم م ار

اليضمل] .[13,14يكمن السر وراء القدرات الوقالية والع جية لكمالمل

وج ممود مض ممادات اأكس ممدة الطبيعي ممة يس مماىم ف ممل تجن ممب وو تقمال ممل حعم م

الجبممل فممل الييممت العطممرع ومست مصممو نال م ار لثتوالممو عم م المركحممات

ونواف عمميات الكسدة وثماية النالمام البالولموجل ] . [3,4ان المركحمات
الوالنوليم ممة حشم ممكل عم ممام والو فونويم ممد حشم ممكل م مما

الوالنولية ،ملل ثام

 ،ىم ممل ن م مواتج اأي م م

الكرنوسيا والكارنوسول وثام

الرويمارينيما ،

اللانوي ممة وتتواج ممد حص ممورة رليس ممية ف ممل اأعش مماب وال ض ممروات والوواك ممو

المسم ممؤولة عم ممن نشم مماط مضم ممادات اأكسم ممدة القويم ممة لييم ممت اكمالم ممل الجبم ممل

والبم مممور] [5ومم ممن المعم ممروي ون الوالنم ممولت تثمم ممل ونسم ممجة الجسم ممم مم ممن

تكوين الجممور الثمرة امما حاقتناصميا

ومست مصو ] [15,16ثالث يمن

الجي مماد التأكس ممدع وم مما يع ممري حالتع ممدالل الجالن ممل وتلب مميم اأش ممعة ف مموق

وو بييادة نشاط اأنييمات المضادة لألكسدة ].[17

البنوسجية وتكوين الورم الناتج عمن الممواد المسمرطنة ] ، [6,7وليمما فقمد

ف م ممل ى م ممما الحث م ممث تم م ممت د ارس م ممة الس م ممموا الكيروكيمي م ممالل لمس م ممت م

وو ايل ممة الج مممور

الوالنولت من ووراق نحات اكمالل الجبل المست مصمة حطريقمة ) Grand

ص ممنوت كمض ممادات وكس ممدة طبيعي ممة وفعال ممة لقتن مما

الثرة وكملا تلبيم اأنالمة النييميمة المسمؤولة عمن تولالمد الجممور الثمرة

وتممم تثدالممد الالممروي الملمم حاسممت دام جيمماي Metrohm 797 VA
 Computranceوملا بتطالا تقنية فولتامترع الموجمة المربعمة SWV

].[8-11
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ثانيا :فصل وتنقية الفينوالت من مستخمص اوراق اكميل الجبزل بعمميزة

) (Square Wave Voltammetryلقطب اليلبما مع القطمرة المعمقمة
 .(Hanging Mercury Drop Electrode) HMDEكممما تممم

التحمل المائي

المواد وطرائق العمل

مرتحطة حأصرة ك يكوسالدية  )glycosidic bondsمم الكاربوىالمدرات

حم مما ان ا م ممب الوالن ممولت ل توج ممد حش ممكل ث ممر ف ممل الطبيع ممة وانم مما تك ممون

ثساب عدد اللكترونات بتطبالا معادلة نرنست.
المواد :مصدر وتصنال

حشممكل ك يكوسممالدات فممل التركالممب الكيميممالل أوراق نحممات اكمالممل الجبممل

النحات ،اسمتعمل فمل الحثمث ووراق نحمات اكمالمل

 Rosemaryولتنقالتة لمثصول عم الوالنمولت المتم اجمراء عمميمة التثممل

الجبمل ) (Fresh Rosemary Leavesالممع تمم الثصمول عميمو ممن

الثامضل ،وملا لكسر الصرة الك يكوسالدية وتثرير الوالنولت .

مش ممتل ف ممل مثافال ممة نالن ممو  .كم مما جي مميت المم مواد الكيميالي ممة والمم مممالحات

تممم وض م فممل دورق يجمماجل لجيمماي التصممعالد الث مرارع 50

المست دمة فل الحثمث ممن شمركة  Flukaوشمركة  Sigmaوحمواصموات

المس ممت م

مات نقاوة عالية.

المثمول ويرشح لمت م

البوتاسالوم لتثضالر الماء اليالر المؤين .كمما تمم اسمت دام جيماي التثمالمل

 acetateلسممت

 .Computranceولضم ممحم الدال م ممة الثامض م ممية لممثالالم ممل المنالم م ممة ت م ممم

الوالنولت) ل

شمركة  .HANNAكمملا تمم اسمت دام جيماي المب مر المدوار ( rotary

الو فونويممدات والوالنممولت المتعممددة بممالن م مرتالن

ت اللالل والطحقة السوم المالية .

ا مممت الطحقممة العميمما لمسممت م

).evaporator

الوالنممولت واضممال

الاليمما ) )3ممم مممن

كبريتمات المينيسمالوم الماليمة ، MgSO4وثوالمت العالنمات دا مل قنمانل

طريقة العمل:

مثكمممة اليم مما ومعتم ممة ووضممعت دا ممل الل ج ممة لثممالن اس ممت داميا ف ممل

أوال :استخالص الفينوالت من اوراق اكميل الجبل الخام

د ارسممة السممموا الكيروكيمياليممة لموالنممولت المست مصممة) حاسممت دام جيمماي

اتحعممت طريقممو الحاثممث  Grandلعممام  ،[18] ) 1988فممل اسممت

البولرو رافل .ولقد تم است دام تقنية الموجة المربعة Square Wave

الوالنممولت مممن اوراق نحممات اكمالممل الجبممل والمثممورة مممن الطريقمة الساسممية

).Voltammetry (SWV

لمحاثث  Verporteلعام  )1982ثالمث ا ممت كميمة ممن ىممه الوراق

ثالثا :طريقة معايرة جهاز البوالروغرافي

وتممم تجويويمما فممل الوممرن الكيربممالل عنممد درجممة ث م اررة ° 65م وحعممدىا تممم

تمم ممت معم مماالرة جيم مماي البم ممولرو رافل وملم مما لتجنم ممب ال طم مماء قبم ممل بم ممدء

وين  25م منيا وسثقت فل طاثونة كيربالية لمم اجريمت عمميمو ن مل

حالقياس ممات لد ارس ممة الس ممموا الكيروكيمي ممالل لموالن ممولت .اس ممت دم مثم ممول

أوراق النحات المجوومة بواسمطة من مل قطمر فتثاتمو  )2.36مممم ،حعمدىا
وضممعت ىمممه الكميممة فممل بيكممر واضممال

المع م م م م مماالرة وال م م م م مممع ى م م م م ممو عح م م م م ممارة ع م م م م ممن مم م م م م مييج م م م م م ممن الالون م م م م ممات

ليمما  400سممم 3مممن البترولالمموم

 )Zn+2,Cd+2,Pb+2,Cu+2وتممتم عمميممة المعمماالرة وملمما بإضممافة )100

االلممر بتركالممي  (%95ووضم عمم الجيمماي المثممرا الكيربممالل Stirrer

ممايكرولالتر ممن ىمما المثممول القياسمل الممع يثتموع عمم تركالمي 250

بوجم ممود المثم ممرا الميناطيسم ممل لمم ممدة الم ممومالن فم ممل كم ممل الم مموم لمم ممده مسم ممة

 )ppmمن مييج ىمه الالونات لم ال ميمة البولرو رافيمة والتمل تثتموع

سمماعات وحعممدىا الوض م فممل الل جممة لمنق م واليايممة مممن ملمما ىممو توجالممر

عم م  50مممل مممن مثمممول الووسمموات المممنالم  )pH=7لممم نمممرر مماي

يا النحاتية ،حعدىا تم ترشيثو حعده طحقمات ممن ورق الترشميح

النتروجالن لمدة سمحعة دقمالا واليايمة منيما ىمو طمرد اأوكسمجالن وحعمدىا

والشاش وبملا ا منا البلل وترا الراشح المع يثتوع عم الدىون.
) (%95م م

اليو  40مل من

ت األالل Ethyl

م م م الم ممرج الجالم ممد لمثصم ممول عم م م طحقتم ممالن ،الطحقم ممة العميم مما مسم ممت م

الدالممة الثامضممية  pH- Meterالمجيممي مممن

لممم وض م البلممل فممل بيكممر ووضممال

ممن الشموالب التمل توجمد فمل المثممول .وضم

المثمول فل قم الوصل واضال

البمولرو رافل المجيمي ممن شمركة  Metrohmمو مودالمل 797 VA

جدران ال

ل ممو  5م ممل م ممن  1N HClوت ممم

التصعالد الثمرارع عنمد درجمة ثم اررة  100م °لممدة سماعة واثمدة ،لمم بمرد

األجهزززززة :تم ممم اسم ممت دام جي مماي التقطالم ممر الحسم مميم مم م ضم ممافة برمنكنم ممات

اسممت دام جيمماي قيمما

ف ممل الوقم مرة وعم م ه ووض ممال

مممل مممن

مقارنة النتالج التل تم الثصمول عماليما حالنتمالج القياسمية المؤكمدة لمجيماي

لممو  400مممل مممن الاللممانول بتركالممي

تثريكممة حاس ممت دام المثممرا الكيربممالل

مم

لالبالن لنا دقة العمل لمجياي كما مبالن حالشكل .)1

س مماعات

وامممدة الممومالن ثالممث يثوممم الم مييج عنممد درجممة ث م اررة ° 4م ف مل الل جممة
لمنق م  ،لممم رشممح حعممدة طحقممات مممن الشمماش لممم رشممح لانيممة بواسممطة قم م
ب تر حاست دام اوراق الترشيح ) )Whatman No1وملا لمت م

ممن

الليم مماي والج م مياء اليالم ممر مسم ممثوقة ،وا م ممم ال ارشم ممح لم ممم ب م ممر الاللم ممانول
حاسممت دام جيمماي المب ممر الممدوار ام يعمممل الجيمماي عم م اسمما

التب الممر

تثمت الضميم الم م ممل لمم ثوالممت العالنمات فمل قنممانل مثكممة ومعتمممة
فل الل جة لثالن الست دام.
الشكل ) : )1بوالروغرام اليونات محمول المعايرة

97

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت /ج3
جدول  :)2قيم تيار االنتشار  )Ipوجهد االختزال  (Epلمفينوالت عند

النتائج والمناقشة

داالت حامضية مختمفة لممحمول المنظم

دراسززة السززموك الكهروكيميززائي لمسززتخمص الفين زوالت خززالت االثيززل)

pH
1
2
6
7
8

عمى قطب الزئبق ذي القطرة المعمقة )HMDE

تم ممم تسم ممجالل بم ممولرو رام موجم ممة مربعم ممة لموالنم ممولت المتعم ممددة المست مص م مة
حطريقممة  )Grandثالممث و ممم  )50مممايكرولالتر مممن الوالنممولت (10-3
) Mحاسم م ممت دام الماصم م ممة المايكرويم م ممة  )Micropipetteووض م م م فم م ممل

)Potential (V
3.8
1.8
2.3
2.6
3.2

)Current (nA
53.6
43.0
59.0
75.3
92.4

المثم ممول الم ممنالم مع الدال ممة الثامض ممية  )pH=7وحاس ممت دام الال ممروي
الولية الملبتة والتل المتم فاليما تلبالمت جيمد البمدء وجيمد النيايمة مم تثدالمد
ثجممم قط مرة اليلبمما وممما حالنسممحة لحقيممة المتيال مرات الممتم تسممجالميا ماتيمما فممل
جي م مماي الب م ممولرو رافل كم م مما موض م ممح ف م ممل الج م ممدول  . )1لق م ممد وعط م ممت
الوالنممولت قمممة انوديممة واضممثة عنممد جيممد ا ت ميال  )2.6 Vكممما مبممالن
حالشكل .2
الجدول  :)1الظروف األ ولية المستخدمة لمحمول الفينوالت بدالة حامضية
)(pH=7

القيم
)2 (V
)4 (V
)-0.9 (V
)60 (s
)5.0 (s
)0.5 (V
)0.2 (V
)50 (Hz
)4 (mm
)25.0015 (V/s

المتغيرات
جهد البدء
جهد النهايت
جهد الترسيب
زمه الترسيب
زمه التوازن
مراحل الجهد
سعت النبضت
التردد
حجم قطرة السئبق
معدل المسح

الشكل  :)3فولتامتري الموجة المربعة لمفينوالت باستخدام الدوال
الحامضية )(pH=1,2,6,7,8

لقد بالنت النتالج المبالنة فل الجدول  )2ان وفضل دالمة ثامضمية كانمت
 )pH=8لنيمما وعطممت وعم م تيممار ووفضممل شممكل قمممة انوديممة لموالنممولت
ومل مما بيي ممادة ف ممل تي ممار النتش ممار مم م يي ممادة الدال ممة الثامض ممية لممثم ممول
الم ممنالم كمم مما موضم ممح حالش ممكل  )2وتم ممم ا تيارىم مما وس ممم ملم ممالل لد ارسم ممة
السموا الكيروكيميالل لموالنولت.
ان عمميممات الكسممدة وال ت ميال التممل تثممدث عم م سممطح قطممب اليلبمما

تكممون عكسممية وملمما نتالجممة لنتقممال اللكتممرون حشممكل س مري جممدا لممملا

يمكممن تطبالمما معادلممة نالرنسممت ليممما النمموف مممن التومماع ت ،ثالممث ون Ep
تملممل جيممد القطممب المتقمماطر و  E°تملممل جيممد ال تميال القياسممل و )n
تملل عدد اإللكترونات المنتقمة

ل التواعل الكيميالل.

الشكل  :)2فولتامتري الموجة المربعة لمفينوالت عند  pH=7باستخدام
الظروف األولية المثبتة لمجهاز

دراسة تغيير الدالة الحامضية لمستخمص الفينوالت

سممجل فولتممامترع الموجممة المربعممة  )SWVحأسممت دام المثمممول المممنالم
عن ممد الجي ممد  (Epوالتي ممار  )IPلقم ممة انودي ممة لموالن ممولت ومل مما بإض ممافة
 )50م م م م ممايكرولالتر م م م م ممن الوالن م م م ممولت بواس م م م ممطة الماص م م م ممة المايكروي م م م ممة

الشكل  :)4العالقة بين الجهد  )Epضد الدالة الحامضية لمستخمص

 )Micropipetteعنم ممد قم مميم الدالم ممة الثامضم ممية فم ممل المثمم ممول المم ممنالم

الفينوالت

لمممد مممن  )pH= 1,2,6,7,8وتممم وج مراء القياس مات ح مالالروي المبالنممة
حالجياي وثصول النتالج المبالنة حالجدول .)2
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ولقممد تممم ثسمماب عممدد اللكترونممات مممن م ل رسممم الع قممة لجيممد قطممب

الش م ممكل  )5الب م ممالن فولت م ممامترع الال م ممروي الملمم م م لمس م ممت م

اليلبم مما المتقم مماطر ضم ممد الدالم ممة الثامضم ممية المسم ممت دمة ثالم ممث تبم ممالن ون

وتبممالن ان ىنمماا ييممادة بتيممار النتشممار م م م ثالممة وثسممن شممكل لمقمممة

 )-0.45 vpH-1كممما موضممح فممل الشممكل  )4وبممملا تبممالن ان عمميممة

فل جياي البولرو رافل.

معامممل الرتحمماط يسمماوع  ،(R2=0.9643ومالممل ال ممم المسممتقيم قيمتممو

الوالن م ممولت

انوديممة مقارنممة م م الوولتممامترع المسممجمة م م الالممروي الوليممة الملبتممة

الكس ممدة تض مممنت انتق ممال اإللكترون ممات م ممن م م ل قيم ممة  nالمثسوس ممة

].[19

دراسة الظروف المثمى لمستخمص الفينوالت

لقم ممد تمم ممت د ارسم ممة الالم ممروي الملم م م أكسم ممدة الوالنم ممولت تم ممم ا م ممم )50
م م ممايكرولالتر م م ممن مس م ممت م

الوالن م ممولت بواس م ممطة الماص م ممة المايكروي م ممة

لد ارسممة جميم التممألالرات عم م قيمممة تيممار النتشممار مممن تيالالممر جيممد البممدء
والنياي ممة ،تيالال ممر جي ممد الترس ممالب ،تيالال ممر يم ممن الترس ممالب ،تيالال ممر يم ممن

الت مواين ،تيالال ممر م ارث ممل الجي ممد ،تيالالممر س ممعة النحض ممة ،تيالال ممر الت ممردد،

تيالالممر سممرعة المسممح و د ارسممة تيالالممر ثجممم قط مرة اليلبمما فممل المثمممول

الشكل  :)5بوالروغرام الموجة المربعة لمفينوالت عند  (1) pH=8عند
الظروف االولية و ) (2عند الظروف المثمى

المم ممنالم مع الدالم ممة الثامضم ممية  .)pH=8وك م ممملا د ارسم ممة تم ممألالر يم م ممن
السممتق اررية عم م

المنثنممل القياسممل لموالنممولت كممما موضممح فممل الجممدول

االستنتاجات

.3

تبممالن مممن د ارسممة السممموا الكيروكيميممالل لممركحممات الوالنوليممة المست مصممة

الجدول  :)3الظروف المثمى لمسموك الكهروكيميائي لمفينوالت عند )8

حطريق ممة Grand

=)pH

القيم
)2 (V
)4 (V
)-1.1 (V
)20 (s
)10 (s
)0.4 (V
)0.5 (V
)50 (Hz
)9 (mm
)25.0015 (V/s

ف ممل م م ت اللال ممل ح ممان وعمم م تي ممار انتش ممار عنم ممد

 (pH=8عم م م م قطم م ممب اليلبم م مما مو القط م م مرة المعمقم م ممة وحاسم م ممت دام تقنيم م ممة

المتغيرات
جهد البدء
جهد النهايت
جهد الترسيب
زمه الترسيب
زمه التوازن
مراحل الجهد
سعت النبضت
التردد
حجم القطرة
معدل المسح

فولت ممامترع الموج ممة المربع ممة  ،)SWVوعن ممدىا تم ممت د ارس ممة وتثدال ممد
الالروي الملم والتمل االيمرت قممة انوديمة عنمد جيمد ا تميال .)3.2 V
كمما نسممتنتج مممن رسمم الع قممة بمالن  pHمقابممل الجيممد حاسممت دام معادلممة
نرنسممت حممان ىنمماا انتقممال لأللكترونممات فممل عمميممات الكسممدة ال ت ميال
لممركحات الوالنولية ثالث . n=0.13
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Abstract
The research included the study of electrochemical behavior of phenols which obtained in a Grand Process in
the ethyl acetate using the mercury Drop electrode (HMDE) in phosphate buffer solution( pH=7 )under the
initial conditions installed in metrohm.797 The results showed well known peak at (2.6v) against reference
electrode of Ag/AgCl sat. KCl . The effect of pH(1,2,6,7,8) at the reduction voltage and propagation current of
phenols in the organic layer showed an increase in the propagation current with an increasing of pH, using
technique of square wave voltammetry . The result of polarogram obtained a well defined anodic peak at pH 8
with the highest current. This pH selected as ideal medium to stabilize the optimal condition for the oxidation of
phenols of the start potential, end potential, deposition potential, deposition time, equilibration time, voltage
step, amplitude, frequency ,the size of the mercury drop and sweep rate.
Using the Nernst equation, the relationship between pH (1,2,6,7,8) was drawn against its corresponding
reduction voltage of polyphenol extraction ( in ethyl acetate) which extracted via Grand method , giving a linear
relationship to a coefficient of (R2 = 0.9643) ,with slope value which indicated of an electron transmission during
the oxidation process.
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