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 المقدمة 
غانر اكثر   للعائلة اللادية مه   التادعة  النباتات  تعتبر اللاك ما 
العالم تكا   نصف  ما  اكثر  ميستعمله  الماء  دع   اتت لكًا   . ملرمب 

مكلمة  مالصلا.  ال ن   االصلر  ما teaم طنه  جائى  االنكللاية   )te )
ير اال  المستعملة  الكلمة  ب ال ما  الصلنية  الل جات  من ا مهر ام ى    

 cha 1  ( هر التر ربما اخذت لن ا جاك ام شاك ) . 
دممتم تصممنيو اقمراخ دعمم  قل  مما رلمم  تممى سرجممات دممالن ر رلمم  

مبعمم  ال ممرن تجممرك معالجت مما ونتمماش ينمم ا  اللمماك  ،مجم مما متمملمة بنلت مما
 ،رذ بنمماًء للمم  اخممتلا طممرخ المعالجممة اونتاجيممة ل ممذ  اقمراخ ،الم تل ممة

هممر   ،ك المتمم يرة يممر اقتمم اخ رلمم  يربعممة ينمم ا  رئيسممةتنقسممم ينمم ا  اللمما
 .( 2  اللاك اقت س ماقممر ماقخضر ماقبيض

ي نمما  مممرح ممما قبمما منتجممر اللمماك للمم  يمممريا يممر التعاممما 
مالسممممب   .هممممما ال قممممى متمممملمة بنيمممة ال رقممممة ممممما التلممممققات ،ممممأل اقمراخ

تلا الممممرئي  يممممر يهملت ممممما ي  يمراخ اللمممماك اللانجممممة ت تمممم ك للمممم  ممممماس
رذا ت اللتمما تمم يًا يممر مجمم س ال مم اء يسى ذلممح رلمم  ت مم   لمم    ،كيميممائتلا

 اللمماك ممما اللمم   اقخضممر رلممم  اللمم   اقممممر المم اكا. يكلممما ناس ت تمممى
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تمماساس ناس تعممر  الممم اس الكيميائيممة يل مما لل مم اء مبالتممالر   ال رقممة متلممقق ا
 ناس تقلممر اللمم   ممما اقخضممر  مكلممما طمما  نممما الت المما ،ت المماتممرلة ال

 .( 3  رل  اقممر مص اًل رل  الل   اقت س 

تمكمما ي  تكمم   لتنممام  اللمماك سمرًا صمم يًا رتجابيممًا كال قاتممة ممما 
مالسمممرطا  مهلاشمممة الع ممما  متسممم    ،يممممرا  شمممرادلا القلممم  ممسمممبباته

اقتممنا  مااللت ادممات الجرغ ميممة م لرهمما كثلممر. ماالسبيممات المنلمم رة تلمملر 
لكمما هنمما   ،ب لل  مل انات الم تبراترل  آغار اتجابية غبتى ير التجار 

يممما الصممع  مالمبكممر اللمم    .تبادنًا ير اقمممر ممما  سراتممته للمم  اونسمما 
 .( 4  تلكل  يم ن ر الع د  ما ال  ائ  الم تملة لتنام  اللاك 

تممممذكر االسبيممممات المنلمممم رة ي  اللمممماك ت تمممم ك للمممم  الع دمممم  ممممما 
  ( 5-3  المركبات الكيميائية يهم ا  

 .تعلر اللاك نك ته المملاة الم اس العلرية -

  . 1827الكايائلا تم اكتلايه ير اللاك قم  مرة لا   -

ال لن   - متع سة  رلل ا  ال     ،مركبات  تنس   لألكس ة  مانعة  م اس 
  .ال  ائ  اللبية لللاك

للتانلنات ال  ترتل    القادض  درجأل السب  ير اللعم المج ام 
ما ميكانيكية الترتل  ي ر ا  ،برمتلا اللعاب ير ال م لن  تنام  اال ذتة

تعتم  لل  ق رة التانلنات لل  لما شبكة ما الرمادط العرضية ت صل ا 
معلنة  جايئية  امنا   م مس  ضما  السكرية  مالبرمتلنات  البرمتلنات  مأل 

( يك ان ا التكّ   مثا هذ  3000-500ل ذ  التانلنات مق  ق رت ما  

mailto:dean_coll.science@uoanbar.edu.iq
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الجايئر   منن ا  قا  اذا  البرمتلنات  مأل  لا   500لا  الرمادط  ناس  ام 
3000   76، )  . 

   - ( 11-8  للتانلنات الع د  ما ال  ائ  يهم ا  
دالقل ي ات    -1 التسمم  ض   الثقللة   (Alkaloids)تستعما   مالمعاس  

(Heavy Metals) . 
مير   -2 م ضعيا  الماتكرمبات  ملقتا  لللت ادات  كمضاسات  تستعما 

ما الجل تة  التقرمات  مير  النايو  ممقف  ال رمخ  خل     للش 
تنم    ماقية  طبقة  متك ين ا  المتضرر  النسيج   برمتلا  ات اسها مأل 

   .ت ى الجل 
كما تسال  التانلنات لل  الت لص ما ال ن  الاائ  لا طريق الاقة   -3

طريق   لا  ذلح  دتم  ا   اللائأل  بلنما  الجسم  ير  البرمتلا  لما 
 .الت لص ما ال ه   المتراكمه

 . مالتلف ما المؤغرات ال ارجيهماقيه لل ليه الم اطيه مالجل    -4
 . ال قاته مللش االمرا  االشعاعيه -5
البرمتلنات   -6 مثا  الم اس  لبعض  الم تبرات  ير  ككاشف  تستعما 

 . مالجلتلنات مالقل ي ات
ال ضمر     -7 للج ان  قادضة  كم اس  لذلح   astringentتستعما 

 .تستعما كمضاس للت ا 
ل دغ الجل س مل  تت     تستعما لل  نلاخ صنالر دص رة ماتعة  -8

مأل الم اس الااللية مك نة مركبات  لر ذائبة مهذ  المركبات تلكا 
ماالنت اخ   مالتع ا  الت سخ  تقلا  كما  النض ح  ما  الماء  تمنأل  طبقة 

  .مت  ل ا ال  جل س قاتية  لر قابلة التلف
 

 الجزء العملي 
   -تحضير المحاليل والكواشف : -1

 -  مى ير الت اللت  مضرت الم اللا التالية التر اتت 
الرصاح   - اذادة    -   (%40)خلت  ما  ما   (40gm)ت ضر 

ير   الرصاح  هذا  100mlخلت  تست     مل   مقلر  ماء   )
المست لصات   ير  التانلنات  لا  للكلف  لامة  دص رة  الكاشف 

 .المائية
( 35gmت ضر ما اذادة   -م ل   كارب نات الص سد   الملبأل   -

( ما الماء المقلر  100mlيه ير  ما كارب نات الص سد   اللمائ 
 . دبرس الم ل   غم درشح  0  5(80-70مأل التس لا ب رجة مرارة  

سنسا   - ي لا  اضاية    -م ل    ما  الم ل    هذا  ت ضر 
 100gm   ال الص سد    تنكستات  ما   )50ml  مامض ما   )

تضاا   غم  ال  ت  م لبل   20gmال س  ريح  مامض  ما   )
اء مقلر ملم ة تالتلا تس ا م  750ml)مي  ف المايج داضاية  

العكسر   التكثيو  طريقة  داتت  ا   دع ها  refluxالمايج   دبرس   )
ال    الم1الم ل   مي  ف  دالماء  لتر  دع ها ير  (  ت  ظ  غم  قلر 

 مكا  م لم 

االمكااليح  م ل     - اذادة    -مامض  ما  ما  0.4gmت ضر   )
ال   مامض االمكااليح ير قللا ما الماء المقلر غم ت  ف دع ها  

 100ml   100( ير سمرخ مجمر تعةml). 
   -االستخالص :طريقة  -2

ال   250mlتضاا   المقلر  الماء  نبات  10gm( ما  ( ما 
ال ا   ما  ابيض  قماش  ل ن ا  قلعة  ير  الم ض    االت س  اللاك  
االتمر( لل  شكا كي  صقلر مي ضأل ير سمرخ سائرك ت ت ك لل  

تم االتت لح ب رجة مرارة مجر  ليا  مي ضأل المكثف ي خ ال مرخ مي 
 . ( سقيقة30,25,20,15,10  مل ترات نمنية م  سة  5 (100 

  -تعيين كمية التانينات بالترسيب: -3
الرائق   ما  ل ا 250mlدؤخذ  ميضاا  سمرخ  ير  مت ضأل   )

 20mlمأل الرش المستمر  لم ة تالة مام ة غم   .( ما خلت الرصاح
ميج  خافية  ج نة  ير  الرات   مي ضأل  مرارة درشح  ب رجة  ير   ير  ف 

 . ( 12  لم ة تالة مام ة غم د ن  الرات  . 5(50 
دنسن  –تعيين كمية التانينات بالطريقة الطيفية )طريقة فولن -4

  -اللونية( :
 -تعين كمية التانينات في مسحوق النبات مباشرة: •

( ما 30ml( ما مس  خ النبات ميضاا له  0.5gmد ن   
ت 0.4%  غم  االمكااليح  مامض  لم ة  (  مي ضا 5-3ماش  سقائق   )

المركاك  اللرس  ج ان  ال     .اتت  ا   ميكما  الراشح  ( 100mlميؤخذ 
دؤخذ   غم  مقلر  تعة 2mlماء  مجمية  قنلنة  ير  مي ضأل  منه   )

 100ml   75( ت ت ك  للml  5( ماء مقلر غم تضاا الل اml )
( ما م ل   كارب نات 10mlسنسا غم تضاا له    -ما م ل   ي لا

 . ( 13     الملبألالص سد  
دالماء المقلر الل      .ت  ف دع ها الم ل   ال  العلمة  تك   

االنرخ  ساللة لل  مج س التانلنات مالتتكما  الل   ت ر  الم ل   لم ة 
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ق ر  30  م جر  ط    لن   الم ل    هذا  امتصاصية  متقا   سقيقة   )
 . ( نان متر 760 

 -تعيين كمية التانينات في المستخلص: •

م اللا  ل امض التانيح دالتراكلا الم الرية  م   ت ضر يربعة  
غم دؤخذ     1x10  4- , 8x10 4-, 4x10  4-(1x10 ,-5(لتر( التالية      /
 2ml  100( ما كا من ا مي ضأل ير قنلنة مجمية تعةml  ت ت ك )

-( ما م ل   ي لا5mlماء مقلر , غم تضاا الل ا   ( 75mlلل   
الملبأل( ما م ل   ك10mlغم تضاا    ،سنسا الص سد      ، ارب نات 

ظ  ر الل   االنرخ   .ت  ف دع ها الم ل   ال  العلمة دالماء المقلر
الم ل    ت ر   الل    مالتتكما   التانلنات   مج س  لل   ماض ة  ساللة 

ق ر  30لم ة   قيا  االمتصاصية لن  ط   م جر  دتم  دع ها  سقيقة   )
 . ( 14  ( نان متر 760 

 -نيك:المنحني القياسي لحامض التا •

من ا   دؤخذ  التانيح  ل امض  الل   الم ضرة  القياتية  الم اللا 
(2 ml)  ير سمرخ مجمر تعة(100 ml)  5ميضاا لكا  من اml) )

تضاا   غم  سنسا  ي لا  م ل    كارب نات  10mlما  م ل    ما   )
ال    المقلر  دالماء  الم ل    مجم  ميكما  الملبأل   100)الص سد    

ml).   التانلنات مج س  لل   ماضح  سللا  االنرخ  دالل    الم ل    تل   
لم ة   الم ل    ت ر   الل    قيا   30مالتتكما   ميتم  سقيقة    )

 . ( 51    ( نان متر760االمتصاصية  لن  ط   م جر  
 

 النتائج والمناقشة  
  -( طريقة الترسيب :1)

داتت  ا   اللاك  يمراخ  ما  المست لصة  التانلنات  ترتل   لن  
الرصاح ال ل لت  مائر  م ل    ب اتلة  م تل ة  مبلنما   كمذد   ماء 

مأل التانلنات كرات  ل نه    Pb)2+(مل  دترت  معق  للرصاح الثنائر  
للت لص ما  يتل ب معرما مست     الترتل  هذ   بنر  امق طريقة 
اتت لح  دراس  لن ما  المائر  المست لص  ير  الم ج سة  التانلنات 

 . الكايائلا ما اللاك
التانلنات 1رقم    الج م  مأل  الرصاح  معق   من   د ضح   )

( 30  ،25  ،20  ،15  ،10المست لصة ما يمراخ اللاك دانما  م تل ة  
سقيقة مل  دلمظ انستاس ير من  الرات  باياسة نما االتت لح مهذا 
نما  بااستاس  اللاك  امراخ  ما  المست لصة  التانلنات  كمية  انستاس  تعنر 

د ضح هذ  العلقة التر تربط بلا نما (  1ماللكا رقم    .االتت لح

االتت لح المراخ اللاك مأل من  الرات  المتك   الذك ه  عبارة لا 
الرصاح  يد    مأل  المائر  المست لص  ير  الم ج سة  التانلنات  معق  

 .Pb)2+(الثنائر 
  -( الطريقة الطيفية :2)

طريقة   ك    الترتل   طريقة  ما  اسخ  تعتبر  اللريقة  هذ  
من  كلر للرات  سم  معرية فيما ل  ترتبى م اس  لر   الترتل  تعلر

 التانلنات يك ق  تت اخا م اس يخرى مأل التانلنات.  
لقر  تعللا تركلا التانلنات داللريقة الليفية الب  ما تعللا  

التانيح   د امض  ال اح  االل م  الم جر  غم   (nm 760)الل    مما 
امت  مقيا   التانيح  مامض  ما  م تل ة  تراكلا  كا ت ضلر  صاصية 

( د ضح امتصاصية تراكلا م تل ة  2م ل   ما الم اللا مالج م  رقم   
 . لم اللا مامض التانيح
رقم   المائية 2ماللكا  للم اللا  القياتر  المن نر  د ضح   )

ق ر    م جر  ط    لن   المقاتة  التانيح  مل    نان متر(  760 ل امض 
مامض  تركلا  ل ساب  رياضية  معاسلة  اتت لح  خلله  ما   تمكا 
هذ   امتصاصية  لل   دااللتماس  المائية  المست لصات  ير  التانيح 

 . المست لصات
 هذ  المعاسلة الرياضية هر 

Con. = 0.003811 x Absorbance (mole/L) 

المائية 3مالج م  رقم   دبلا قيم االمتصاصية للمست لصات   )
 .المراخ اللاك دانما  متع سة

مائر   مست لص  لكا  االمتصاصية  قيم  ير مبتع يض  اللاك  المراخ 
كا  ير  التانيح  مامض  تركلا  لنا  دنتج  السادقة  الرياضية  المعاسلة 

 ( 4مست لص مائر مالم ضح دالج م  رقم  
( ما تراكلا مامض التانيح 4تمكا ت  يا صيقة الج م  رقم  

ير  التانيح  مامض  من   ال   اللاك  المراخ  المائية  للمست لصات 
المائر لن  اتت لح مامض    م( امراخ  10التانيح ما  المست لص 

( دبلا 5شاك داتت  ا  الق انلا ال اصة دالتركلا الم الرك مالج م  رقم  
ما   المست لص  التانيح  مامض  ممن  10من   اللاك  امراخ  ما   م( 
 م( ما امراخ اللاك داالضاية 10مامض التانيح الكلر الم ج س ير  

 . ال  نسبة اتت لح مامض التانيح ما امراخ اللاك
التانيح م مامض  التت لح  المئ ية  النس   معادنة  ا 

( نستنتج دما ال تقبا اللح ا  نياسة يترة 5الم س بة ير الج م  رقم  
الماء  ير  التانيح  مامض  اتت لح  نسبة  نياسة  ال   تؤسك  التس لا 
ي ترة نصف تالة تك   كافية التت لح نصف كمية مامض التانيح 
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ير   الل10الم ج سة  امراخ  ما  يترة   م(  بلنما  تقريبًا  سقائق 10اك   )
ير  الم ج سة  التانيح  مامض  كمية  ربأل  التت لح  كافية  تك   

 م( ما امراخ اللاك مباتت  ا  الماء كمذد  ب رجة مرارة مسامية 10 
 .ال  سرجة مرارة  ليا  الماء

 المصادر 
مستأل .1 اللبية،    .(1982   جبر  مي ائ ها  مال ضار  اقللاب  منايأل 

 .ة لللبالة مالنلر، بلرمتالمكتبة ال  دث 

قل  .2 طه  ي نك  نرالت ا    .(1981   مسلا  اللبية  النباتات 
 . ممك نات ا، سار المريخ للنلر ماللبالة، الريا 

م م   .3 شرمخ  كاظم  ترجمة  ياكل    جلراتيح،  يرانتليح،    تتارك، 
الثقاية   .(1986  سار  كتاب،  المائة  تلسلة  اللبية،  اقللاب 

 . العامة، العراخ

م ت لة رنتاش النباتات اللبية مالعلرية،   .(1996   ك للر ال ج ر  .4
 .الكتاب الثانر، ملبعة يطل ، القاهرة

خلف   .5 م م   مسا   النباتات   .( 2008 اتما   دعض  "اتت لح 
مسراتة يعاللت ا    Capparis Spinosaال عالة ما نبات الكبر ن    

 . جامعة االنبار ،كلية العل   ،رتالة ماجستلر ،ض  دعض البكتريا"
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( وزن الراسب المتكون من معاملة المستخلص المائي الوراق  1جدول رقم ) 

 الشاي مع محلول خالت الرصاص المائي 
 زمن االستخالص

 )دقيقة( 

وزن الراسب )معقد الرصاص  
+2Pb )غرام( مع التانينات( 

10 2,62 

15 2,67 

20 2,94 

25 3,45 
30 4,15 

 
 كيز مختلفة لمحاليل حامض التانيك( يوضح امتصاصية ترا2جدول رقم ) 

تركيز حامض التانيك  
(M) 

 Absorbanceاالمتصاصية 

1×10 -5 0,010 

1×10 -4 0,020 

4×10 -4 0,111 

8×10 -4 0,210 

 
( امتصاصية المستخلصات المائية الوراق الشاي بازمان  3جدول رقم ) 

 استخالص متعددة   
المائي  امتصاصية المستخلص زمن االستخالص )دقيقة( 

 الوراق الشاي 

10 0,228 

15 0,254 

20 0,269 

25 0,349 

30 0,429 

 0,088 غم من اوراق الشاي   0.5

 
( تركيز حامض التانيك في المستخلصات المائية الوراق الشاي 4جدول رقم ) 

 بازمان استخالص متعددة   
تركيز حامض التانيك في   زمن االستخالص )دقيقة( 

 ول / لتر(المستخلص المائي )م

10 0,000868908 

15 0,000967994 

20 0,001025159 

25 0,001330039 

30 0,00163484375 

 0,000670736 غم من اوراق الشاي   0.5

( وزن حامض التانيك في المستخلصات المائية الوراق الشاي 5جدول رقم ) 
 بازمان استخالص متعددة   

زمن 
االستخالص 

 )دقيقة( 

وزن حامض  
 )غرام( التانيك 

النسبة المئوية  
الستخالص حامض  

 التانيك 
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10 0,5561 25,91 % 

15 0,6195 28,86 % 

20 0,6561 30,57 % 

25 0,8512 39,66 % 

30 1,0463 48,75 % 

غم من    10
 اوراق الشاي

2,1463552 ------ 

 
 

 

اق الشاي مع  ( العالقة التي تربط بين زمن االستخالص الور 1شكل رقم ) 
وزن الراسب المتكون من معاملة المستخلص المائي الوراق الشاي مع  

 محلول خالت الرصاص المائي 

 
 واالمتصاصية التانينات تركيز بين للعالقة  القياسي ( المنحنى2شكل رقم ) 

 نانومتر 760 قدره موجي طول عند المقاسة

 

 

 زمن االستخالص )دقيقة( 

غم( 
ب )

راس
ن ال

وز
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EFFECT OF BOILING TIME ON EXTRACTED TANNINS FROM TEA 

LEAFS. 
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ABSTRACT 

 

Extraction of tannic acid from black leaf Ceylon tea was studied as a function of boiling time (5-30 minute) at 

100 0C. Results indicate clearly, that the percentage yield of extracted tannic acid increases with increasing boiling 

time. About 48% of tannic acid was extracted from tea leafs for 30 minutes boiling.   
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