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Abstract 
The work is involved with the preparation of 2,4- dihydroxy-                                                                                 

benzaldehyde as a mother compound. Then after, the mentioned aldehyde 

is converted into fourteen imines derivatives in forms of Schiff bases and 

oxime, by its reaction with an appropriate primary amines as 

hydroxylamine hydrochloride and o,m , p-aminophenols and others. 

The structures of these prepared imines are confirmed by using 

some physical methods such as U.V, I.R spectra and melting points for all 

Schiff bases and theirs greater solubilities in water are attributed to their 

presence in zwitter ions forms. 

 
 الخالصة

استخدـ مادة ىايدرككسي بنزالدىايد الذم  -ثنائي  -ٕ,ٗ ىذا البحث تحضير تضمف
اثناف منيما  مى ىيئة اككزيـ كالبقية  مى ىيئة قكا د  ، عر مركب ايمينيان اربعة اكلية لتحضير 

عيؼ مف مفا متو مع ىيدرككسيؿ االميف الييدرككمكريدم، اك مع االمينات االكلية المناسبة مثؿ 
. ميتا كبارا امينك فينكؿ اك غيرىا ،ثكراك

ية مثؿ اطياؼ عخصت تراكيب االيمينات المحضرة بأستخداـ بعض الطرائؽ الفيزيائ
إف . االععة فكؽ البنفسجية كتحت الحمراء كدرجات االنصيار، ىذا فضالن  ف الطرائؽ الكيميائية

درجات االنصيار غير اال تيادية كالمرتفعة نسبيان لقكا د عيؼ كافة كذكبانيتيا العالية في الماء ، 
 . زيت الى تككيف ايكنات الزكيتر فييا
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 المقدمة
الباحثكف العديد مف االيمينات االليفانية كاالركماتية اك  (1)حضر خالؿ العقكد االخيرة

 ((6، الطب(5)، البايكلكجيا((4-2مخاليطيا ، ذلؾ بسبب تطبيقاتيما الكاسعة في حقكؿ الكيمياء
.  الصنا ية (7)كالتطبيقات

ا بيتاسترات اؿكنيؿ، بيتا كيتكف، بمف مركبات الكار ( 10-8)العديد مف االيمينات  كما حضر
.  بدراستيا بالتفصيؿ في مجاالت متعددة امع االمينات االكلية المختمفة كقامك فكيتك

ثنائي  -ٕ,ٗالمعتقة مف   خميؽ اربعة  عر مركبان أيمينيان ت مى البحث الحالي اعتمؿ 
ىايدرككسي بنزالدىايد مع امينات اكلية مختمفة مظيران بذلؾ اككزيميف بالييئتيف سيف كأنتي مع  -
كافة عخصت المركبات . قكا د عيؼ معتقة مف أمينات اركماتية اكلية مف ة قا دة عر تياثف

بأستعماؿ كسائؿ فيزيائية مختمفة مثؿ أطياؼ االععة تحت الحمراء كاطياؼ االععة فكؽ 
ف جمع الطريقتيف إالحقيقة . الطرؽ الكيميائية كقياس درجات االنصيار،  فضالن  ف  البنفسجية،

.  سيمت التكصؿ الى الييئات التركيبية الدقيقة لممركباتسابقان ميائية المذككرتيف يائية كالكيالفيز
 

العممي 
 BDHالسكيسرية،  Flukaالمكاد الكيمياكية المستعممة خالؿ البحث مجيزة مف عركات 

االسبانية كىي ىايدرككسيد الصكديكـ، ريسكرسنكؿ، سيانيدالزنؾ،  PRSالبريطانية ك 
ثنائي نترك ىايدرازيف، اكرثك، ميتا كبارا امينك فينكؿ،  -ٕ,ٗايدرككمكريد، ىايدرككسيؿ اميف الو

 -ميتا كبارا  تكلديف ك اكرثك، -ثنائي امينك بنزيف، انيميف، اكرثك، ميتا كبارا  -ٔ،ٗك ٔ،ٕ
 .نتركانيميف
 

 :-طرائق التحضير لممركبات 
 

 :- (11)ثنائي هايدروكسي بنزالدهايد -4،2 .1

غـ مف ٓٗمؿ مف االيثر المجفؼ بالصكديكـ، ك٘ٚٔنكؿ، غـ مف الريسكرسٕٓكضع 
، مربكط مف احد مؿ ذم  نقيف ٓٓ٘مسحكؽ سيانيد الزنؾ غير المائي في دكرؽ دائرم سعتو 

العنقيف بمكثؼ يمر فيو ماء بارد متصؿ بمصيدة غاز فارغة، كمتصمة بمصيدة ثانية حاكية  مى 
، التي  NaOHده ثالثة حاكية  مى محمكؿ حامض الكبريتيؾ المركز، كالتي تتصؿ بدكرىا بمصي

. المكجكدييف في حيز التفا ؿ HCN ك   HCl نينة حاكية  مى الماء الذابة غازتتصؿ بؽ
بعد ربط الجياز بمحرؾ مغناطيسي، يستمر .  HClالعنؽ الثاني مف الدكرؽ يستعمؿ المرار 
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بعدىا يرعح . نيد الزنؾامرار الغاز كالتحريؾ لمادة سا ة كنصؼ سا ة حتى يختفي مسحكؽ سيا
غـ ٕٔالمحمكؿ كيبرد ثـ ينفصؿ الناتج بالترعيح كتجرل  ممية ا ادة بمكرة الناتج بالماء فينفصؿ 

 .˚ـ( ٖٙٔ-ٖٗٔ)مف االلدىايد الذم درجة انصياره 
 

 .هايدروكسي بنزالدوكزيم -ثنائي  -4,2تحضير سين وأنتي  .2

االيزكمرسيف تمكنا مف .  (ٕٔ)بطريقة معركفة في االدبيات افالمادت افحضرت ىات
بكجكد قا دة  OH.HCl NH2 ىايدرككسي بنزالدىايد ـ -ثنائي  -ٕ,ٗالحصكؿ  ميو بمفا مة 

، كلممزيد مف المعمكمات يمكف مراجعة احد  HClكالذم حكؿ الى االيزكمر أنتي بعد امرار غاز 
 .اليامة (ٖ)المصادر
 

 تحضير قواعد شيف .3

كذلؾ  (ٔ(الطريقة المعركفة في االدبيات بحسبدراسة قا دة قيد اؿ ةا  عرتاالثف تحضر
االميف المناسب كفي  ثنائي ىايدرككسي بنزالدىايد مع  -ٕ,ٗبمزج كميات مكالرية متكافئة مف 
 .نكؿ كلغرض تككيف محمكؿ ايزكتركبيكجكد اقؿ كمية ممكف مف االيثا

 
 :-االجهزة المستخدمة 

ىايدرككسي بنزالدىايد مكديؿ  -ثنائي  -ٕ,ٗالمحرؾ الكيربائي المستخدـ في تحضير  .ٔ
RZR O/4  صنع عركةHeidolph. 

 .BUCHIصنع عركة  510جياز قياس درجة االنصيار مكديؿ  .ٕ

جياز المطياؼ الفكتكمترم ثنائي المسار كالحاكم  مى الحاسكب صنع عركة  .ٖ
Shimadzu  اليابانية مكديؿUV-visible 1601  كما استخدمت .  ٕٗٓٓانتاج  اـ

 . ٖسـٖ×ٔ×ٔارتز ذات ابعاد خاليا كك

االلمانية مكديؿ   Brukerصنع عركة  FTIR المبرمج جياز مطياؼ االععة تحت الحمراء 
Tensor-27  . لممركبات قيد الدراسة في الحالة الصمبة  مى عكؿ اقراص كافة قيست االطياؼ

KBr   10اك  مى ىيئة محاليؿ بتركيز
-3

M ر بيف في البنزيف الجاؼ كفي المدل االمحصك
.  ٔ-سـٓٓٓٗ  –ٓٓٗ
      

 

 

 

 

( 1)الجدول 
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 لها كبات المحضرة مع الصيغ التركيبيةأرقام وأسماء ورموز وبعض الخواص الفيزيائية لممر

Comp. 

No. 

Symbol of 2,4- 

Comp. 

Derivatives 
Nomenclature Colour 

m.p. 
(

o
C) 

Structure 

1 DHBAL 
2,4-dihydroxy 

benzaldehyde 
 136-134 وردي فاتح

 

2 Syn DHBO 
Syn-2,4-dihydroxy 

benzaldoxime 
 190-188 حليبي

 

3 Anti DHBO 
Anti-2,4-dihydroxy 

benzaldoxime 
 112-110 عديم اللون

 

4 DHBA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene aniline 
 - بني داكن

 

5 DHB-o-HA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-o-

hydroxy aniline 
 - بني

 

6 DHB-m-HA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-m-

hydroxy aniline 
 - بني فاتح

 

7 DHB-p-HA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-p-

hydroxy aniline 
 - بني

 

C H O 

H O 

O H 

C H 

H O 

O H 

N O H 

C H 

H O 

O H 

N H O 

C H N 

H O 

O H 

C H N 

H O 

O H 

H O 

C H N 

H O 

O H 

O H 

C H N 

H O 

O H 

O H 
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8 DHB-o-AA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-o-

amino aniline 

 
 
 

 رمادي

 

 

 

- 

 

9 DHB-p-AA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-p-

amino aniline 
 - بني

 

10 DHB-o-MA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-o-

methyl aniline 
 - بني

 

11 DHB-m-MA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-m-

methyl aniline 
 - بني فاتح

 

12 DHB-p-MA 
2,4-dihydroxy 
benzylidene-p-

methyl aniline 
 - بني

 

13 DHB-o-NA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-o-nitro 

aniline 
 - برتقالي

 

14 DHB-m-NA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-m-

nitro aniline 
 - اصفر

 

15 DHB-p-NA 
2,4-dihydroxy 

benzylidene-p-nitro 

aniline 
 - صفرا

 
 

 

 
 

C H N 

H O 

O H 

H 2 N 

C H N 

H O 

O H 

N H 2 

C H N 

H O 

O H 

H 3 C 

C H N 

H O 

O H 

C H 3 

C H N 

H O 

O H 

C H 3 

C H N 

H O 

O H 

O 2 N 

C H N 

H O 

O H 

N O 2 

C H N 

H O 

O H 

N O 2 
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 النتائج والمناقشة
 

  -ٕ,ٗلتحضير المادة االساسية في ىذه الدراسة كىي (11)ابتدأت الدراسة بتطكير طريقة
ىايدرككسي بنزالدىايد، اذ تمكنا مف تطكير طريقة التحضير كذلؾ بتقميص الزمف الى  -ثنائي 

ذلؾ عخص المركب المذككر بالكسائؿ الكيميائية بعد . النصؼ كتبسيط الجياز المستخدـ
 :-يأتي كالفيزيائية المختمفة ككما

 

 :- (14)الطرائق الكيميائية .1

ىايدرككسي بنزالدىايد بكاسطة  -ثنائي  -ٕ,ٗعخصت مجمك ة الكاربكنيؿ في المركب 
م كاعؼ برادم اك ثنائي نترك فنيؿ ىيرازيف الحامضي ذم المكف االصفر فتككف راسب برتقاؿ

داللة  مى كجكد الكاربكنيؿ، كما ا طى الكاعؼ نفسو راسبان برتقاليان مع المركبات االخرل كافة 
 مى الرغـ مف  دـ احتكائيا  مى مجمك ة كاربكنيؿ، كىذا يعزل الى ( ٔ)المكجكدة في الجدكؿ 

 OH الفينكلية كبعممية تكتكمرـز تتحكؿ مف الييئة االينكلية OHأف كافة المركبات تحكم  مى 
كما تـ التأكد مف أف مجمك ة الكاربكنيؿ في مركب . الى كيتكنية فتعطي كاعفان براديان مكجبان 

Tollensااللدىايد، مف خالؿ كاعؼ تكلف 
 ,

s reagent اذ تككنت مرأة الفضة حاؿ اضافة ،
الكاعؼ الى االلدىايد كىي تدؿ  مى كجكد مجمك ة الكاربكنيؿ االلدىايدية في حيف لـ تعطِ  

.  مثؿ ىذا الكاعؼ المكجب( ٔ)لجدكؿ مركبات االخرل كالمكجكدة في ااؿ
فأ طى لكنان احمر داللة   FeCl3ستخداـ محمكؿ اكما عخص االككزيميف سيف كأنتي ب

  . مى كجكد مجمك ة االككزيـ فييا كداللة  مى أف الكعؼ المكجب
 

 :-الطرائق الفيزياوية  .2

درجات االنصيار  - أ
كاتضح ( ٔ)ككما مثبت في الجدكؿ كافة ركبات المحضرة قيست درجات االنصيار الـ

:                                                                                                                        مأتمام
 .     ((15مطابقة األدبيات( ٔمركب رقـ )أف درجة انصيار االلدىايد  (ٔ

ىي  ((15ىايدرككسي بنزالدككزيـ العممية كالنظرية -ثنائي  -ٕ,ٗر سيف انصيا اكانت درجت (ٕ
 مى الترتيب، يعزل الفرؽ بيف ىاتيف القيمتيف الى ˚ـ(ٕٕٓ-ٕٔٓ)ك  ˚ـ(ٜٓٔ-ٛٛٔ)

 ((13,16,17اختالؼ درجات تكتؿ االككزيمات اثناء  ممية التحضير، كىذا ما أكدتو دراسات 
ىايدرككسي  -ثنائي  -ٕ,ٗنصيار أنتي أما درجة ا.  مى مركبات البزالدككزيمات
قيمة نظرية  ايةفي حيف لـ نعثر  مى  ˚ـ( ٕٔٔ  -ٓٔٔ)بنزالدككزيـ العممية كانت 

 .اليامة ((15 لممركب بعد التحرم في احد األدبيات

-4)   باألرقاـ( ٔ)أما درجات االنصيار كافة قكا د عيؼ المحضرة كالمثبتة في الجدكؿ  (ٖ

ـْ ٖٓ٘ مى الرغـ مف رفع درجة الحرارة اثناء القياس الى حكالي فمـ نستطع ايجادىا ( 15
كيعزل ذلؾ الى احتمالية تكاجد ىذه المركبات أما  مى ىيئة امالح  ضكية فمزية اك . 

كلمتأكد مف صحة االحتماؿ االكؿ فإنو  ند حرؽ (. Zwitter ion)بييئة ايكف الزكير 
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 (1)الشكل 

في الحالة الصمبة ( ثنائي هيدروكسي بنزالديهايد -4،  2)طيف األشعة تحت الحمراء لمركب 
 

م اثار متبقية اك أكاسيد قا دية كىذا جزء بسيط مف المركب  مى مصباح بنزف لـ يخمؼ أ
أم أف االحتماؿ الثاني ىك . ما يؤكد أف االحتماؿ االكؿ الكارد ا اله غير صحيح

الصحيح كأف المعادلة التالية تكضح  ممية تككيف ايكف الزكير ككما في المركبات المرقمة 
(4-15) . 

 
 

 
 

 

تمتمؾ مكاصفات الذكبانية  (19-18)االدبيات كأخيران فإف مركبات زكيتر ايكف المحضرة ككما جاء في
لذا فال غرابة . مة مع قكا د عيؼ المحضرةالعالية في الماء كارتفاع درجات االنصيار كالمنسج

كأف الذكبانية العالية لقكا د ( ٔ)في  دـ امكانية الحصكؿ درجات انصيارىا كما في الجدكؿ 
منسجمة جاءت ركنية في الماء ىذه الدراسة سيؿ قياس اطيافيا االلكتقد عيؼ المذككرة ا اله 

. (18)كالدام بنزاميدات (20)مع ا ماؿ معابية  مى مركبات االككزيمات
  

 الطرائؽ الطيفية  -ب 

كفي الحالة الصمبة، كافة لمركبات قيد الدراسة ؿقيست أطياؼ األععة تحت الحمراء 
ثنائي ىيدرككسي   –ٗ،  ٕ)يكضح طيؼ األععة تحت الحمراء لممركب األساس  (ٔ)كالعكؿ 

.  في الحالة الصمبة( بنزالدككزيـ
ليا في ( .I.R)أما بقية المركبات المحضرة فقد قيست أطياؼ األععة تحت الحمراء 

 :-، كُنظمت في الجدكؿ اآلتيالحالة الصمبة أيضان 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O

OH

CH N

H

XHO

OH

X

CH N

(18) 



 ...هايدروكسي بنزالدهايد  -ثنائي  -4,2تعيين الهيئات التركيبية المشتقة من 

 8 

( 2)الجدول 
 الحالة الصمبة لممركبات المحضرة كافة في( .I.R)بعض الحزم الطيفية المهمة في طيف األشعة تحت الحمراء 

Co

mp. 

No 

Symbol of 

2,4 –Comp. 

Derivatives 

cm)بـ  .I.Rاألعداد الموجية الُمحّصلة من أطياف 
-1

) 

OC



  
OC



  
NC



  
Ph



 2NO


 

OH


 

 الحرة
..bH



 

1 DHBAL 1717.32(s) 
1428.24(s) 
1490.04(s) 

- 1608.93(s) - - 3257.55(vb) 

2 Syn DHBO 1716.56(w) 
1446.45(s) 

1489.61(s) 
1624.08(s) 1598.16(s) - - 3353.48(b) 

3 Anti DHBO 1715.21(w) 
1445.71(m) 

1488.48(m) 
1623.67(m) - - - 3329.40(vb) 

4 DHBO 1734.44(w) 
1471.27(s) 

1494.40(s) 
1615.09(s) 1608.00(s) - - 3297.72(m) 

5 
DHB – o - 

HA 
1716.00(w) 1511.91(s) 1624.08(s) 1605.67(s) - - 3375.32(b) 

6 
DHB – m – 

HA 
1700.00(w) - 1616.57(s) - - - 3090.25(vb) 

7 
DHB – P – 

HA 
1717.13(w) 

1458.97(m) 

1515.69(m) 
1620.489(s) 1581.36(s) - - 3177.38(vb) 

8 
DHB – o – 

AA 
1700.00(w) 

1457.14(m) 
1517.90(s) 

1615.09(s) - - - 3254.53(b) 

9 
DHB – p – 

AA 
1705.00(w) 

1471.27(s) 

1494.40(s) 
1610.00(m) 1608.00(s) - - 3297.72(b) 

10 
DHB – o - 

MA 
1700.00(w) 

1472.73(s) 

1494.62(s) 
1618.33(s) 1582.07(s) - - 3273.36(b) 

11 
DHB – m – 

MA 
1700.00(w) 

1472.63(s) 
1494.04(s) 

1619.25(s) - - - 3363.66(b) 

12 
DHB – p – 

NA 
1700.00(w) 1503.64(s) 1634.60(s) 1592.09(s) - - 3385.75(b) 

13 
DHB – m – 

NA 
1700.00(w) 1430.29(s) 1630.29(s) - 

1512.
86(s) 

3477.
98(s) 

3347.27(s) 

14 
DHB – m - 

NA 
1717.11(w) - 1624.65(s) - 

1522.

77(s) 

3431.

83(s) 
3330.30(b) 

15 
DHB – p – 

NA 
1750.22(m) 1471.09(m) 1631.99(s) 1587.83(s) 

1505.

63(s) 

3482.

70(m) 
3358.16(b) 

w = weak , b = broad , m = medium , s = strong , vb = very broad  

   :-ما يأتي ( 2)ُيستنتج مف الجدكؿ 
،  مى الرغـ مف احتكاء المركبات كافة  مى (OH) دـ كضكح بعض الذركات اليامة مثؿ  .ٔ

مجمك تيف أك ثالث مجمك ات منيا، باستثناء المركبات الثالثة األخيرة التي أ طت ُحزمان 
cm 3482.70 – 3431.83)في المدل المحصكر بيف 

بُعدد نسبية قكية كمتكسطة، ىذا  (1-
كُيعزل  دـ ظيكر . فضالن  ف  دـ كضكح نك ية األكاصر الييدركجينية في المركبات كافة

إلى تكاجدىا  مى ىيئة أكاصر ( 12-1)مجاميع الييدرككسيؿ الحرة في المركبات المرقمة 
كجينية في إذ ظيرت الترددات الخاصة باألكاصر الييدر. قكية ك ريضة [ٕٔ]ىيدركجينية
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3385.75cm – 3090.25)المركبات كافة في المدل المحصكر بيف 
كىذا يؤدم إلى (. 1-

مجاميع ىيدرككسيمية حرة، كذلؾ بسبب قصر المسافات البينية بيف الجزيئات  ة دـ كجكد أم
 . خصكصان في الحالة الصمبة، كىذا يؤدم بدكره إلى تقكية األكاصر الييدركجينية

) [ٕٕ]جاميػع اآلزكميثػايفظيكر ترددات حـز ـ .ٕ
NC ) في المدل المحصكر بيف

(1610.00 – 1634.60 cm
بعدد قكية أك متكسطة في المركبات كافة باستثناء المركب ( 1-

 ,2]كقد جاء ىذا الكالـ منسجمان مع بعػض األدبيػات. األكؿ لعدـ احتكائو  مى ىذه المجمك ة

213, 215]  .
) [23]ت حػـز مجاميػع النتػركظيكر تػرددا .ٖ

2NO ) 1505.63)في المػدل المحصكر بيف – 

1522.77 cm
. بعدد قكية في المركبات الثالثة األخيرة الحتكائيا  مى ىذه المجمك ة( 1-

.  ك دـ ظيكر ىذه الحزمة في بقية المركبات لعدـ احتكائيا  مى ىذه المجمك ة
 – 1700.00)بعػدد نسبػيػة ضعيػفة فػي المػدل المحصػكر بيػف ظيكر تػرددات لحػـز  .ٗ

1750.22cm
يبدك غير مألكٍؼ مع الييئة التركيبية  [ٖٕ]العائدة إلى مجمك ة الكاربكنيؿ( 1-

لممركبات كافة باستثناء المركب األكؿ الحاكم  مى مجمك ة الكاربكنيؿ الذم أظير حزمة 
1717.32cm)قكية بتردد 

ال تحتكم  مى مجمك ة ( 15-2)كبات المرقمة ف المرإإذ (. 1-
 [216]الكاربكنيؿ، كُيعزل ظيكر ترددات مثؿ ىذه الحـز فييا إلى حدكث ظاىرة التكتكمرية

   :-ك مى سبيؿ المثاؿ، في المعادلة اآلتية ما يؤيد حدكث ظاىرة التكتكمرية
  

 

 

 

 

 

 

 

.  يئتيف األينكلية كالكيتكنية معان قكبذلؾ يتضح كجكد المركبات كافة باستثناء المركب األكؿ باؿ
، 6، 5)ظيكر تردديف لحزمتيف بعدد نسبية متفاكتة في كؿ مركب  دا المركبات المرقمة  .٘

المكجكدتيف في المركبات  [ٖٕ](           )  تعكد إلى المجمك تيف ( 15ك  14، 13، 12 C O

OH

O H

Enol form

HC

O

N

H

OH

Keto form

HC N

(19) 
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1517.90cm – 1428.24)كافة كفي المدل المحصكر بيف 
ـ ظيكرىا في أما سبب  د(. 1-

.   لتحكؿ المركب إلى الييئة الكيتكنية [216]المركبات المذككرة آنفان فيعكد إلى التكتكمرية
)ظيكر ترددات امتطاطية خاصة بالحمقة االركماتية  .ٙ

Ph ) في المدل المحصكر بيف
(1581.36 – 1608.39cm

، 4، 2، 1)في المركبات المرقمة ( strong)كبعدد قكية ( 1-
الحزمة في بقية المركبات يعزل إلى  ، ك دـ ظيكر مثؿ ىذه(15ك  12، 10، 9، 7، 5

االركماتية في مثؿ ىذه المركبات،  التي تعمؿ  مى تحطيـ الحمقة[ ٖٕ]حدكث ظاىرة التكتكمرية
، 13)كالمخطط اآلتي يكضح مثاالن نمكذجيان  مى التحكالت التكتكمرية الحاصمة في المركبيف 

3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)المخطط 

 (3،  13)التحوالت التوتومرية الحاصمة في المركبين 

 الطرائق الطيفية لتشخيص األواصر الهيدروجينية -جـ 

:- األطياف االلكترونية  -1
في   ُتعد قياسات األطياؼ االلكتركنية إحدل طرائؽ التنبؤ  ف األكاصر الييدركجينية

كافة لمركبات المحضرة ؿ د قيست األطياؼ االلكتركنية، فؽ[ 1,21]عيؼكقكا د  [21,18,1]االككزيمات
قيد الدراسة كفي مذيبيف إحداىما مستقطب مثؿ الماء كاآلخر غير مستقطب مثؿ البنزيف، 

)(كعخص نكع االنتقاؿ االلكتركني بكاسطة قيمة معامؿ االمتصاص المكالرم max  لممركبات
 . يبيف الحزمة القصكل لألطياؼ االلكتركنية لكافة المركبات المحضرة، (3)الجدكؿ رقـ ك .كافة

HC

O H

NO2

HO

N

O

HC

HO

N

NO2

OH

OH

C

H

H

N

O

OH

C

H

H

N

O
O
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 (3)الجدول 
10)قياسات األطياف االلكترونية لمحاليل   

-4
 M )لكافة المركبات المحضرة قيد الدراسة 
 

H.b. 
Type of 

Transition 
)(



 × (10
-

6
) (cm

-1
)  

Wave Number )(


  

(cm
-1

) × (10
-6

) in 
Benzene Water 

Symbol of 2,4 

Comp. 

Derivatives 

Comp

. No. 

Benzene  Water 
max  

(l.mo1
-

1
.cm

-1
) 

Abs. 
  

(nm) 

max  

(l.mo1
-

1
.cm

-1
) 

Abs. 
  

(nm) 

 
n  +98.5 3551.1 3649.6 753 753.0  281.6 630 

630.0
 

274.0 DHBAL 1 

  -112.8 3811.0 3698.2 12400 1.240 262.4 6080 0.608 270.4 Syn DHBO 2 

  -153.7 3782.2 3628.5 4920 0.492 264.4 4480 0.488 275.6 Anti DHBO 3 

  -358.4 3924.7 3566.3 16750 1.675 254.8 1050 0.105 280.4 DHBA 4 

  -222.3 3816.8 3594.5 21200 2.120 262.0 2040 0.204 278.2 DHB – o - HA 5 

  -41.0 3599.7 3558.7 4390 0.439 277.8 1770 0.177 281.0 DHB – m – HA 6 

 n +403.7 3502.6 3906.3 510 0.051 285.5 450 0.045 256.0 DHB – p – HA 7 

 n +660.6 3245.7 3906.3 930 0.093 308.1 850 
0.085 

256.0 DHB – o – AA 8 

  -299.6 3786.4 3486.8 1710 0.171 264.1 1400 0.140 286.0 DHB – p - AA  9 
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  -301.7 3865.5 3563.8 16800 1.680 258.7 11120 1.112 280.8 DHB – o - MA 10 

 n +191.7 3367.0 3558.7 130 0.013 297.0 900 0.090 281.0 DHB – m - MA 11 

  -971.3 3359.1 2387.8 1030 0.103 297.7 3610 0.361 418.8 DHB – p - MA 12 

  -231.5 3765.1 3533.6 11990 1.199 265.6 13900 1.390 283.0 DHB – o - NA 13 

  -2.5 3584.2 3581.7 10660 1.066 279.0 5170 0.517 279.2 DHB – m - NA 14 

  -269.6 2905.3 2635.7 13310 1.331 344.2 3690 0.369 379.4 DHB – p - NA 15 

       


 = 


 water - 


 benzene                                                                                                                                          10
-3 

M =  تعني التركيز * 
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)(أف قيـ معامؿ االمتصاص المكالرم( 3)يتبيف مف الجدكؿ  max  لممركبات باألرقاـ
10)ىي أقؿ مف ( 11ك  8،  7،  1)

3
 l.mo1

-1
.cm

مما يدؿ  مى أف االنتقاؿ االلكتركني ( 1-
)( [ٕٔ]في ىذه المركبات ىك مف نكع n . كُيستدؿ مف قيـ(



 ) المكجبة مع انتقاؿ مف
)(نكع  n [21]تكّكف أكاصر ىيدركجينية( 11ك  8،  7،  1)ات األرقاـ بأف المركبات ذ  .

)(كما يتبيف مف الجدكؿ نفسو أف قيـ مػعامػؿ االمتػصاص المػكالرم max  لممركبػات المتبػقيػة
10)ىي أكبػر مػف 

3
 l.mo1

-1
.cm

مما يػدؿ  مى أف االنتقاؿ االلكتركني في بقية المركبات ( 1-
)( [ٕٔ]كاف مف نكع  . كُيستدؿ مف قيـ(



 ) السالبة مع انتقاؿ مف نكع
)(  كىذا يعني أف أيضان  [ٕٔ]بأف المركبات المتبقية تككف أكاصر ىيدركجينية ،

كاصر فيي غير في بحثنا ىذا تككف أكاصر ىيدركجينية، أما نك ية األكافة  المركبات المدركسة
 .كاضحة فيما إذا كانت ضمنية أـ بينية

  
أطياف األشعة تحت الحمراء   2-

بعد التأكد مف كجكد اآلصرة الييدركجينية في المركبات المحضرة مف خالؿ األطياؼ 
االلكتركنية، كلغرض إثبات نكع األكاصر فقد ُأجريت قياسات تمييدية ألطياؼ األععة تحت 

إذ تبيف ظيكر ترددات ( 2)، ككما مكضح في الجدكؿ ات في الحالة الصمبةلكافة المركبالحمراء 
3385.75cm-3090.25) ريضة في المدل 

كالتي تعكد إلى األصرة الييدركجينية، كلمتأكد ( 1-
 مف كجكد األكاصر الييدركجينية كمعرفة نك يا تـ قياس أطياؼ األععة تحت الحمراء لممركبات

:- ائمة في مذيب البنزيف ككما يأتيالمحضرة في الحالة الس كافة
ُأذيبت كافة المركبات المحضرة في مذيب البنزيف الذم تـ اختياره لتسييؿ تعخيص نكع 
األكاصر الييدركجينية في المركبات كافة،  مى الرغـ مف قدرة ىذا المذيب  مى تككيف أكاصر 

 proton)ابميتو  مى استقباؿ بركتكف كذلؾ مف خالؿ ؽ( type)مف نكع  [22]ىيدركجينية

acceptor solvent )، ف طاقة األصرة التي يكّكنيا تكاد تككف قميمة جدان مقارنة مع األصرة إؼ
الييدركجينية الحقيقية المتككنة، لذا يعد ىذا المذيب مالئمان الستخدامو في قياسات أطياؼ األععة 

10)ركيز تحت الحمراء، لذا فقد درست أطياؼ المركبات بت
-3

M ) في مذيب البنزيف كبعد
4000cm-3000)كقيػست في المنػطقة المحصكرة بيػف ( 1:3)التخفيؼ بنسبػة 

أما الجدكؿ (. 1-
 مى اكاصر ىيدركجينية كافة ، كالتي تبيف احتكاء المركبات فيبيف خالصة تمؾ القياسات( 4)

ىذا .  13-10 ،7مركبات يضاؼ الى ذلؾ كجكد االكاصر الييدركجينية الضمنية بأؿ. بينية
 االىتزازات االمتطاطية فضالن  ف

HC  كHO  كافة كلممركبات  .
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 االستنتاجات -
  

ثنائي ىيدرككسي  -4،  2)اعتممت الدراسة  مى تحضير المركب األساس أك األـ  .1
كأنتي ( Syn)، إثناف منيما بييئتي ان أيميني ان منو أربعة  عرة مركب تكُحضر(. بنزالدييايد

(Anti ) أككزيـ، كالبقية بييئة قكا د عيؼ حاكية  مى مجاميع معكضة مثؿ(OH ،NH2 ،
CH3  كNO2 )في مكاقع مختمفة  .

كما تمت . باستعماؿ طرائؽ كيميائية كفيزيائية( ٔ)في  كافة ُعخصت المركبات المحضرة .2
.  ععة تحت الحمراء لمتأكد مف صحة تراكيبيااالستعانة باألطياؼ االلكتركنية كأطياؼ األ

أثبتت قياسات كدرجات االنصيار كجكد فركقات بيف القيمتيف العممية كالنظرية كبالتحديد في  .3
ُ زم ىذا التبايف إلى اختالؼ درجات تكتؿ االككزيـ أثناء (. Syn DHBO)المركب 

.  [17 , 16 , 13]التحضير كالمطابؽ لألدبيات

 في مذيب البنزيف  مى احتكاءععة تحت الحمراء لممركبات المحضرة كافة أكدت قياسات األ .4
فضالن  ف قدرة المركبات المرقمة .  مى أكاصر ىيدركجينية ضمنية كافة المركبات المحضرة

إثبات كجكد  فضالن  ف.  مى تككيف أكاصر ىيدركجينية بينية أيضان ( ٖٔك  ٔٔ،  ٓٔ،  ٚ)
.  ة النك ية باستخداـ األطياؼ االلكتركنيةاألكاصر الييدركجينية غير الكاضح

المد ـ بدرجات  [19 , 18]بييئات أيكف الزكيتر( 15-3)ُأثبت تكاجد قكا د عيؼ كافة المرقمة  .5
  .االنصيار العالية كالذكبانية العالية ليا في مذيب الماء

 

 

 

 

 

 

 

 (4)الجدول 
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 راسة في مذيب البنزينأطياف األشعة تحت الحمراء لكافة المركبات المحضرة قيد الد 
 

Comp. 

No. 
Symbol of 2,4 

Comp. Derivatives 

cm)بـ ( .I.R)األعداد الموجية الُمحّصلة من أطياف ألـ 
-1

) 

HC  
HO  

..bH  
Trisubstituted 

Benzene 

1 DHBAL 3038.53(s) 
3037.18(s) 
3092.81(s) 

3449.10
)(b  

3612.76(m) 
3644.44(m) 

3697.30(s) 

2 Syn DHBO 3036.05(s) 
3071.20(s) 

3090.72(s) 
3447.24

)(b  

3610.73(m) 

3642.57(s) 

3695.18(s) 

3 Anti DHBO 3039.27(s) 
3071.00(s) 

3091.00(s) 
3449.49

)(b  

3612.79(m) 

3644.51(s) 

3697.46(s) 

4 DHBA 3035.00(s) 
3069.00(s) 

3093.93(s) 
3450.01

)(b  

3612.83(m) 

3644.35(s) 

3697.34(s) 

5 DHB – o – HA 3039.08(s) 
3069.01(s) 

3092.96(s) 
3449.88

)(b  

3612.91(m) 

3644.44(s) 

3697.33(s) 

6 DHB – m – HA 3038.96(s) 
3073.00(s) 

3092.77(s) 
3449.00

)(b  

3612.88(m) 

3644.44(s) 

3697.40(s) 

7 DHB – p – HA 3037.00(s) 
3070.00(s) 

3095.15(s) 

3450.07
)(b  

3488.95
)(b  

3612.86(m) 

3644.38(s) 
3697.35(s) 

8 DHB – o - AA 
3039.51(s) 

3070.00(s) 
3091.00(s) 

3449.93
)(b  

3612.83(m) 

3644.33(s) 
3697.34(s) 

9 DHB – p - AA 3039.51(s) 
3070.00(s) 

3091.00(s) 
3449.93

)(b  

3612.83(m) 

3644.33(s) 

3697.34(s) 

10 DHB – o – MA 3037.90(s) 

3072.00(s) 

3089.00(s) 

3449.78
)(b  

3489.00
)(b  

3612.80(m) 

3644.36(s) 

3697.37(s) 

11 DHB – m – MA 3039.29(b) 

3072.87(s) 

3092.70(s) 

3449.65
)(b  

3489.65
)(b  

3612.75(m) 

3644.45(s) 

3697.41(s) 

12 DHB – p – MA 3038.34(s) 

3071.00(s) 

3090.00(s) 
3449.99

)(b  

3612.82(m) 

3644.44(s) 

3697.46(s) 

13 DHB – o – NA 3038.00(s) 

3071.00(s) 

3090.27(s) 

3449.98
)(b  

3489.36
)(b  

3612.70(m) 

3644.36(s) 

3697.34(s) 

14 DHB – m – NA 3039.00(s) 

3070.00(s) 

3095.28(s) 
3449.98

)(b  

3612.75(m) 

3644.41(s) 

3697.36(s) 

15 DHB – p – NA 3032.82(s) 

3070.98(s) 

3090.65(s) 
3447.82

)(b  

3610.78(m) 

3642.54(s) 

3695.46(s) 

            * = intra ; ** = inter  
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