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الخالصة :
تم خالل هذا البحث تحضير قاعدة شيف أحادية السن(  )Benzayal imine anilineو ثنائية السن
(  ) benzayal-2-imine phenolومعقداتهاوقواعد اخرى بنقاوة عالية تصل إلى  % 89وهي من قواعد
شيف المحضرة من تفاعل األمينات االروماتية مع االلديهايدات .تمتاز هذه المادة بأنها صلبة وذات استقرار
حراري عالي و غيرذائبة في الماء بصورة عامة .
شخصت المادة المحضرة بطيف األشعة تحت الحمراء ( ) IRالتي أظهرت حزمة االمتصاص الخاصة
بمجموعة االيزوميثين عند المدى  3422سم. 3-
وعلى ضوء التشخيص للمادة المحضرة تم اقتراح ميكانيكية رباعي السطوح tetrahedral –mechanism
لحدوث التفاعل تحت هذه الظروف .
الكلمات المفتاحية  :قواعد شيف االليفاتية واالروماتية ،ميكانيكية رباعي السطوح

المقدمة:
يمكن الحصول على أنواع عديدة من قواعد شيف
) ) Schiff baseذات االهمية العلمية الكيبرة
باستخدام أنواع مختلفة من االلديهايدات واالمنيات
االروماتية] .[1يمكن إدخال هذه األنواع العديدة من
قواعد شيف  Schiff baseفي سالسل من
التفاعالت المختلفة باختالف ظروف التفاعل
وأختالف المواد المتفاعلة للحصول على أنواع
عديدة من العقاقير الطبية ] [2أن قواعد شيف
) ) Schiff baseالمحضرة من االمينات االليفاتية
غير مستقرة بعكس نظيراتها المحضرة من
االمينات االروماتية التي تمتاز بالصالبة
واالستقرار الحراري .
تستخدم قواعد شيف للتخلص من المعادن الثقيلة
والتي عرفت بخطورتها  ،حيث تمتاز بسمية عالية
فنالحظ ان قواعد شيف لها القدرة على سحب هذه
المعادن الثقيلة واالتحاد معها وتكوين معقدات
مستقرة يمكن التخلص منها بسهولة [ [3تستخدم
كمادة فعالة كهربائيا في بناء المتحسسسات
الكيميائية لتشخيص بعض العناصر الثقيلة مثل
الرصاص والنيكل والكادميوم وغيرها من العناصر
ذات السمية العالية ،حيث أن لقواعد شيف القدرة

على سحب هذه المعادن الثقيلة واالتحاد معها
وتكوين معقدات مستقرة يمكن التخلص منها
.
بسهولة][4
الجزء العملي :
في دورق ثنائي الفوهة دائري الفعر سعة ))100
مل مزود بمحرك مغناطيسي وقمع فصل ومكثف
تصعيد ينتهي بأنبوب كلوريد الكالسيوم .
وضع ) )0.01مول أو ) )1.82غم من para
phenylen di amineمذابا في ) )10مل من
) )DMSOوهو المذيب المستخدم و.20مل من
االيثانول.
وضع في قمع الفصل )  ) 0.01مول أو ما يعادل
)  ) 1.17غم من )  ، )benzaldehydeثم أضيف
االخير الى وعاء التفاعل تدريجيا مع التسخين
المباشر للمزيج  ،عند درجة )  ) 60م °لمدة ساعة
مع التحريك المستمر  ،ثم رشح الراسب بعد التبريد
وهو المادة المحضر( أحادي السن (Benzayal
imine anilineوقد تمت االذابة للراسب المحضر
في االيثانول أعيد ترسيبه بالماء المقطر علما بان
التفاعل اليحصل على مجموعة  NH2االخرى
بسبب االعاقة الفراغية[ [5وحسب المعادلة االتية.:
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حضرت قاعدة شيف  –1مثيل–2،مثيل امينو بنزايل
 -0أيمين فينول (أحادية السن شكل ) من تفاعل -1
مثيل  -2 ،مثيل أمين بنزالدهايد مع  – 0امينو
فينول :

وبنفس االوزان تم مفاعلة قاعدة شيف احادية السن
( [6 [ (Benzayal imine anilineمع كبريتات
الزئبق (شكل  .)0وبنفس االوزان تم مفاعلة قاعدة
شيف احادية السن ((Benzayal imine aniline
مع نترات الرصاص(شكل .)1

N CH3
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3methyl -4- methyl amino benzaldehyde

2-amino phenol

N CH3
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ساعة واحدة وبدرجة حرارة  60م °تنج من التفاعل
تحضير قاعدة شيف benzayel -2-imine
( phenolثنائية السن)  ،تمت االذابة لقاعدة شيف
المحضرة بااليثانول وترسيبها بالماء المقطر وذلك
حسب المعادلة االتية.:

أعيدت التجربة أعاله بنفس االوزان من
 ) 2g) bezaldehydeأي ما يعادل () 0.018
مول منه  ،مع () 0.017) (2- amino phenol
مول أي ما بعادل) )2gتقريبا في نفس منظومة
التصعيد ولكن التسخين تم بالحمام المائي ولمدة

O

H
CH

N
benzaldehyde

كما تم أستخدام االمين الرباعي N,N,N,N-
tetra- methyl–p-phenylene diamineحيث
تمت مفاعلته مع البنزالدهايد لتحضير الكين
heat

C

NH2

OH
benzayal 2-imine phenol

H

OH

باستخدام المحيط الحامضي [[6حيث كان من
المتوقع تحضير قاعدة شيف ولكن اظهر التحليل
تحضير الكين وذلك حسب المعادلة االتية :
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 -4حضر االلكين من تفاعل االمين الرباعي مع
البنزالدهايد شكل (.)4
شخصت القواعد أعاله بطيف االشعة تحت الحمراء
لتحديد مجاميعها الفعالة  .يعد هذا التفاعل من التفاعالت
الحساسة والتي تحتاج الى نقاوة عالية جدا للمواد
المتفاعلة  ،يبدأ حدوث التفاعل بين المواد المتفاعلة بعد
مرور فترة معتدلة من التسخين المباشر (. ) 6

النتائج والمناقشة :
تم تحضير قواعد شيف وذلك حسب ما يلي :
-3

-0
-1
-2
-5

تحضير قاعدة شيف من تفاعل البنزالدهايد
 benzaldhdeمع  -0امينو فينول  ،وهي قاعدة
أحادية السن  ،شخصت بطيف االشعة تحت
الحمراء  .شكل ()3
حضر معقد للزئبق من تفاعل قاعدة شيف االحادية
السن مع كبريتات الزئبق .شكل ()0
حضر معقد من الرصاص من تفاعل قاعدة شيف
أحادية السن مع نترات الرصاص شكل()1
قاعدة شيف أحادية السن  –1مثيل–2،مثيل امينو
بنزايل  -0أيمين فينول شكل (.)2
حضرت قاعدة شيف ثنائية السن من تفاعل
البارافنيليين ثنائي االمين مع البنزالدهايد شكل
()5

شخص تحضير المادة اعاله بطيف االشعة تحت
الحمراء التي أظهرت أختفاء حزمة االمتصاص
) ) C=Oعند المدى(  )1695سم من الطيف ،
وكذلك ظهور حزمة االمتصاص )  ) N=Cعند
المدى )  )1640سم من الطيف  ،وكذلك أظهر
الطيف لهذه المادة المحضرة حزمة أمتصاص
)  ) C=C-Hاالروماتية عند المدى  2930الى
المدى  3080سم وكما موضح في الشكل االتي:

شكل  - 1-طيف االشعة تحت الحمراء لقاعدة شيف أحادية السن )(Benzayal imine aniline
جدول ( )1حزم االمتصاص لطيف االشعة تحت الحمراء لقاعدة شيف أحادية السن (Benzayal imine
)aniline
C-O-C
Ether
1700.5
C=C
Aromatic
As.1690.1
Sy.510.5

C-H
aliphatic
As.2866.7
Sy2714.8
C-H
disubst
804.3

C=C-H
benzoyl

C=C-H
aromatic

N=C-H
aromatic

group

2937.0

3007.4

3074.1

1

N-C
aliphtic
As.1270.4
Sy.1180.4

C-N
aromatic
As. 1324.1
Sy1292.2

N=C

2

1640.4

3

أن التفاعل الحاصل بين االمينات االروماتية
وااللديهايدات االروماتية [ [8أيضا هو حسب
Tetrahedral
رباعي السطوح
ميكانيكية
) ،) mechanisumتم مفاعلة قاعدة شيف
المحضرة مع كبريتات الزئبق وحضر معقد احادي
السن وله درجة انصهار مقدارها  004م ە وقد وجد
ان له طيف لمتصاص في منطقة االشعة تحت
الحمراء وكما يلي:

تم التفاعل أعاله بوجود المحيط القاعدي ] ،[7حيث
تزداد سرعة التفاعل بوجود العامل المساعد وقد تم
أستخدام محلول ) ) 2Nمن  KOHوكذلك يمكن
أستخدام عوامل مساعدة اخرى مثل حامض الخليك
الثلجي أو حامض الهيدروليك (، ) 10وجد ان نقطة
االنصهار ) )m.pهي  150م  .أما طيف االشعة
فوق البنفسجية فقد أظهر أن للمادة المحضرة قمم
أمتصاص في االطوال الموجبة .273,256,347
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شكل  -2-طيف االشعة تحت الحمراء لمعقد الزئبق مع قاعدة شيف أحادية السن (Benzayal imine
)aniline
تم تحضير معقد من تفاعل قاعدة شيف احادية السن مع نترات الرصاص للحصول على معقد يمتاز بفعاليته
الكيميائية ،شكل (. )1

شكل ( )3معقد الرصاص مع قاعدة شيف أحادية السن)(Benzayal imine aniline
فوق البنفسجية] [10فقد أظهر أن للمادة المحضرة
أمتصاص في االطوال الموجبة
قمم
273,256,347

اما شكل رقم ( )2يشير الى قاعدة شيف الثنائية
السن  benzayl amine anilineوالتي حضرت
من تفاعل البنزالدهايد مع االمين الثنائي ( para
 ،)phenylene di amineحيث أستخدمت في
تحضير المتحسس الكيمياوي[ [9تم التفاعل أعاله
بوجود المحيط القاعدي  ،حيث تزداد سرعة
التفاعل بوجود العامل المساعد وقد تم أستخدام
محلول ) ) 2Nمن  KOHوكذلك يمكن أستخدام
عوامل مساعدة اخرى مثل حامض الخليك الثلجي
أو حامض الهيدروليك (، ) 10وجد ان نقطة
االنصهار ) )m.pهي  150م  .أما طيف االشعة

شكل ( )4قاعدة شيف ثنائية السن benzayl
amine aniline
تم مفاعلة تفاعل – 2,1ثنائي مثيل أمين ينزالدهايد
مع  -0امينو فينول وقد حضرت قاعدة شيف أحادية
السن كما موضحة في الشكل االتي(: )5
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شكل ( )5قاعدة شيف أحادية السن 3و – 4ثنائي مثيل امين بنزايل  ،2امين فينول

شكل ( )5قاعدة شيف ثنائية السنbenzayl amine aniline
واخيرا حضر االلكين من تفاعل االمين الرباعي N N,N,N- tetra -methyl –p-phenylene diamine di
 hydrochlorid.مع البنزالدهايد] ،[11حيث كان من المعتقد تحضير قاعدة شيف لكن التفاعل الحاصل هو
nucleophilic addition then eliminationوكما موضحة في الشكل االتي..

شكل ( )6طيف االشعة تحت الحمراء لاللكين المحضر من األمين الرباعي والبنزالدهايد
المواد الفعالة كيميائيا  ،حيث تعود فعاليتها إلى
اآلصرة االمينية في مركباتها الكيميائية.

تمتاز قواعد شيف ) )Schiff baseالمحضرة من
تفاعل األمينات االروماتية مع االلدهايدات بأنها
ذات استقرار عالي ومن الممكن إن تدخل ضمن
سالسل طويلة من التفاعالت العضوية والتي تؤدي
إلى إنتاج العديد من المركبات الجديدة كونها من
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 يمكن الحصول على أنواع عديدة من قواعد- 1
 ) ذات األهمية العلميةSchiff base) شيف
الكبيرة باستخدام أنواع مختلفة من االلديهايدات
. واألمنيات االروماتية
 يمكن إدخال هذه األنواع العديدة من قواعد شيف-2
) في سالسل من التفاعالت المختلفةSchiff base)
باختالف ظروف التفاعل واختالف المواد المتفاعلة
. للحصول على أنواع عديدة من العقاقير الطبية
 يمكن تحضير أغشية متحسسة من قواعد شيف.3
لها القدرة على اكتشاف العناصر الملوثة مثل
.الزئبق والرصاص
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Preparation and diagnosis of new types of Schiff bases oneand two- claw and complexes to study the effectiveness of
chemical
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Abstract:
In this research we prepared shiff bases unilateral claw( benzyl imine aniline ) and
Bilateral claw ( benzayal-2-imine phenol ) in high purity reach to 98% , which it's
prepared from aromatic amine with aldehydes, it's solid,thermosetting, not dissolved
in water in general.
Diagnosed prepared article by using infra red spectroscopy (IR) which shows
azomethen grop at 1640cm-1 At this diagnosis we suggest tetra headral mechanism in
this Circumstances For a reaction.
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