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The aim of Studyالهدف من الدراسة 

:من الممكن تلخيص الهدف من البحث في اآلتي•

كنواة أساسيةالترايميثوبريمتحضير  قواعد شف باستخدام مركب •

من قواعد شف المحضرة  ( Azetidine)تحضير مركبات حلقية رباعية •

.الترايميثوبريموالمشتقة من 

من قواعد شف المحضرة و ( oxazolidine)تحضير مركبات حلقية خماسية •

.الترايميثوبريمالمشتقة من 

من قواعد شف المحضرة و ( Oxazepine)تحضير مركبات حلقية سباعية •

.الترايميثوبريمالمشتقة من 

كنواة اساسيةتحضير قواعد شف باستخدام مركب االدنين •

Mannich))مانختحضير قواعد • Base  من خالل تفاعل قواعد شف المحضرة

.نالمورفوليبوجود األروماتيةاأللديهايداتوالمشتقة من األدنين مع بعض 

من قواعد شف المحضرة  ( Oxazepine)تحضير مركبات حلقية سباعية •

.والمشتقة من االدنين



 Schiffقواعد شف      
Base                                                          

على المركبات العضوية التي تحتوي على  Schiff baseتطلق تسمية قواعد شف •

إيمينمجموعة أيضآوتسمى (1)(Azomethine()HC=N)اآلزوميثينمجموعة 

(imine )هوغو شف  (وتنسب تسميتها إلى الباحث الكيميائيHogo Schiff)(2) الرائد

من تفاعل تكاثف  1864األول في تحضير عدد من هذه القواعد عام 

(Condensation) األلديهايداتمركبات((Aldehydes الكيتوناتأو(Ketones  )

((Amino acidsأو الحوامض األمينية primary amines))(3)مع األمينات األولية 

.كما مبين أدناه في المعادلة العامة لعملية التكاثف



ليفاتيةأإذا كانت R1,R2,R3ان تسميتها يعتمد على نوع المجاميع أو الذرات المرتبطة 

المشتق أو األمين األوليالكيتوناتأو باأللديهايداتوكذلك فيما يتعلق , (4)أروماتيةأو 
 ,(Aldimines)باأللديمينات, ( Anils)األنيلوتعرف بأسماء مختلفة مثل , (5)منها

,(Hydrazones)والهيدرازونات, Oximes))األكسيمات

بعض خواص قواعد شف                                  

ينية لقد اتصفت قواعد شف المحضرة من تفاعل األمينات األولية أو الحوامض األم

تتميز قواعد بينما, بحالتها الصلبةاألروماتيةالكيتوناتأو األلديهايداتمع األروماتية

كذلك تتميز قواعد شف , (11)بكونها سائلةاألليفاتيةشف المحضرة من مثيالتها 

معاألروماتيةأو األليفاتيةالمحضرة من تفاعل األمينات او األحماض األمينية 

وهي ملونة حسب طبيعة, باستقرار حراري عال نوعا مااألروماتيةاأللديهايدات

.لهاالمجموعات المكونة 
بعض طرق تحضير قواعد شف  

                  Condensation Reaction Methodالتفاعل التُثيفي     طريقة 
فاعل تعد هذه الطريقة من أشهر الطرق في تحضير قواعد شف وفيها يحفز الت

أو السلفونيكتلوين حامض بارا أو(27)الثلجيالخليكبوجود قطرات من حامض 

فاعل وغالباً ما يحصل الت, كاليكولبروبيلينحامض الهيدروكلوريك أو بولي
(28)بالتصعيد اإلرجاعي



 Microwave Irradiationالمايُروويفيهالموجات طريقة 
Method

إذ , ريع إن االهتمام بالتخليق الكيميائي بمساعدة المايكروويف جعله ينمو بشكل س.

إستعمالمعها فتحت هذه التقنية فرصاً جديدة للتخليق الكيميائي لمركبات ال ينفع
ث بشكل وفية أصبحت طريقة للبحووالمايكرتفاعالت األشعة , التقليدية32))الحرارة

وبشكل (33)1986في عامGedyeوMajetichمكثف منذ تطبيقها المبكر من قبل 

ةالالعضويسريع أصبحت تقنية البد منها في التخليق السريع للمركبات 

ُذلك,تقليديةالتكون أزمنة التفاعل أقصر بشكل فائق مقارنة بالحرارة حيث,والعضوية

انوية في النواتج الثوإنخفاضيؤدي التفاعل بالمايكروويف إلى حصيلة عالية 
 Direct Fusionطريقة الصهر المباشر3.3.1.

Method                                                      
كليهما )لالكاربونيهذه الطريقة تتضمن الصهر المباشر لمزيج األمين األولي ومركب 

مع التحريك تسخينا هادئاً وبطيئا حتى االنصهارإذ يسخن المزيج( في الحالة الصلبة

قاعات ويالحظ حصول فوالمزج الجيد بملعقة خاصة مع االستمرار بالتحريك والرج

بإعادة وبعدها تنقى المادة الناتجةويصبح مادة صلبة يتصلبحتىفي المنصهر 
((8كما في المعادلة ((38بمذيب مناسببلورتها عدة مرات



Schiff bases applicationsتطبيقات قواعد شيف                                       
لمجاالت لقواعد شيف تطبيقات عديدة ولها اهمية كبيرة حيث استعملت في كثير من ا

ونها الباحثين يعطماجعلكالمجاالت التحليلية والزراعية والطبية والصناعية وهذا 

العلميةاألهمية الكبرى في مجال أبحاثهم 

 Heterocyclic Compoundsالحلقية غير المتجانسة         المرُبات 
على كيميائي الالمركبات الحلقية غير المتجانسة هي المركبات التي تحتوي في تركيبها 

تحتويهاالتىمن الذرات ,ذرة مغايرة واحدة أو أكثر من الذرات غير ذرة الكاربون 
N , O , S , Se , Te)الحلقات غير المتجانسة هي   , P , Si , B  and  As )(55) , لكن

المعروفة يعتبر النيتروجين واألوكسجين والكبريت من أكثر الذرات غير المتجانسة

(56)والمنتشرة كذرات ضمن هذه الحلقات



ن حيث مأروماتيةكذلك فان المركبات الحلقية غير المتجانسة قد تكون مشبعة أو 

هذه المركبات واسعة االنتشار في ,(57)ئيطبيعتها اعتماًدا على تركيبها الكيميا

ألحماض الطبيعة وهي ضرورية للحياة في صور متعددة منها كنواتج طبيعية مثل ا

باإلضافة , تالموجودة في النباتاوالقلويدات, والفالفونات, واألنثوسيانين, النووية
إلى الكثير من الفيتامينات

ت ومن األمثلة على هذه الحلقات الغير متجانسة والتي كانت من ضمن المشتقا
-:المحضرة في هذا البحث

-Azetidineُون         -2-األزيتيدينمرُبات -1 2-
one                                                 

رات على ثالث ذهي مركبات رباعية الحلقة غير متجانسة تحتوي في تركيبها
-βمركبات يضاً أوتسمى  2في موقعكاربونيلكاربون وذرة نتروجين ومجموعة 

lactam) ) , حلقية تعتمد تسميتها على النيتروجين أميداتوهي



وتعد من المركبات , 1907(60)عام Staudingerوأول حلقة تم تحضيرها من قبل 

, والمكروبات,وقد أثبتت الدراسات بأن لها فعالية ضد البكتيريا, بايولوجياالفعالة 

زيمات كذلك صنفت على إنها مثبطات لألن, وضد األورام السرطانية , واإللتهابات
((61وتؤثر على الجهاز العصبي المركزي 

ُون-2-االزيتيدينطرائق تحضير بعض

مع المركبات [2+2]من قواعد شف ,حيث تمتاز قواعد شف بتفاعالت اإلضافة 

, وقد اُستعمل تفاعل (65)لتكوين الحلقات الرباعية غير المتجانسةباأللكتروناتالغنية 
الكتامفي تكوين حلقات البيتا Staudingerلستوندنكراإلضافة 



oxazolidin-4-oneُون      -4-األوُسازولدينمرُبات -
-1,3))أون -4-أوكسازولدين-3,1مايسمىأو  oxazolidin-4-one(73) , هو مركب

ذرات والنتروجين ك, حلقي غير متجانس خماسي الحلقة يحتوي على ذرات األوكسجين
:كما مبين أدناه(3,1)الموقع قيغير متجانسة داخل الحلقة 

(  E. L Du Pont Pharmaceuticals)ألول مرة من قبل شركة وكسازولديناألاكتشف 

 antimicrobialكمادة جديدة مصنعة تستخدم كعامل مضاد للجراثيم , 1987عام 
agents(74) ,(75)أوكسازولدين(Oxazolidinones ) هو أحد المركبات الحلقية غير

المهمة مثل المتجانسة التي تؤدي دوراً هاماً  في  تخليق العديد  من  المركبات العضوية
الببتيدات, األمايدات, الثايمين, الحوامض األمينية 

oxazolidin-4-oneُون                  -4-بعض طرائق تحضير األوُسازولدين
ع مركب منها تفاعل مركبات قواعد شيف م, بعدة طرقاألوكسازولدينتم تحضير مركب 

الخليكهيدروكسي حامض 



االوُسازيبينمرُبات 
Oxazepine
توي على تح,هي مركبات غير متجانسة سباعية الحلقة وتكون غير مشبعة االوكسازيبين

لمشتقات , (83)خمس ذرات كاربون وذرتين غير متجانستين هما النيتروجين واالوكسجين
:وكما مبين[27]و [26]و [25]وهي التراكيب (83)أيزومراتهناك ثالثة االوكسازيبين

األوُسازيبينطرائق تحضير مرُبات بعض 

بها لها في تركينايتروجينغير المتجانسة الحاوية على ذرة السباعيهإن الحلقات 

تي تستعمل من األدوية الصيدالنية المهمة الفالعديد وصيدالنية واسعة, تطبيقات دوائية

الجهاز العصبي )وفعالية, (85)وأيضاً لتقلص األوعية الدموية, (84)كمضاد للخفقان
إن هذه , تحتوي على نظام ذي حلقات سباعية غير متجانسةCNS)((86المركزي 

ة شجع استخدمت فيها الحلقات السباعية كمواد صيدالنية أو أدويوالتىاالكتشافات 

لمباشرة الباحثين على إيجاد طرق جديدة لتحضير هذه الحلقات من هذه الطرق اإلضافة ا
(C=N)إلى اآلصرة المزدوجة لقواعد شف malic anhydrideالمالك  إلنهدريد



Mannichمانخقواعد  Bases

mannich)مدددا  قواعددد   base)(100) ماتسدددم أو((Aminomethylations هدددي

رة إحدد ه هددلم المركبددا  تحتددو  علدد   , تكددا ي يحدد ن ثددي   ك ددة مركبددا  عبددارة عدد 

والددل  ( Substrate)ثددالركي ة مايسددم أو ( active Hydrogen)هيدد روجي  اعالددة

ولكد  (101)األل يهايد ا مثدل كارثو يدلث ورة يتفاعل مد  مركدي يحتدو  علد  مةموعدة 

أول مدد  أأرا امهميددة , 102))ثوجددوأ أمددي  أولددي أو  ددا و اورمال يهايدد الغالددي يكددو  

إ  طريقدة امرتبداط ادي قواعد  , (Carl Mannich)ما  الكبره لهلا التفاعل هو كارل 

المركدي  رة النيتدروجي  ادي اممدي  امولدي أو الثدا و  ثأرتبداطتكدو  عد  طريد  مدا  

كددللذ  رة, الددل  يحتددو  علدد   رة الهيدد روجي  الفعالددة مدد  لددكل مةموعددة المثيلددي 

مثددل, الهيدد روجي  الفعالددة قدد  يكددو  موقعهددا علدد   رة كددارثو  أو  رة  يددر متةا سددة

مية لقواعد  وادي هدلم الحالدة تكدو  التسد, األوكسةي  أو الفسدفور , الكبريت , النتروجي  

 رة حسددي  ددور امرتبدداط ثددي  المركددي المحتددو  علدد   رة الهيدد روجي  الفعالددة ومددا  

وكما اي المعاألة أأ امالنيتروجي  اي األمي  األولي أو الثا و 



مانخُهمية قواعد 1

تعمل تمتلك أهمية كبرى في المجاالت الطبية فهي تسمانخقواعد بإنأشارت الدراسات 
ومضادات antifilarial(104)))والمالرياanti-inflammatory))كمضادات لاللتهابات 

اد استخدامات اخرى حيث تستخدم كمومانخأيضاً لقواعد , (105)(anticancer)للسرطان

,  (resins)والراتنجات, (106)(detergent additives)مضافة الى المنظفات

 surface active), والمواد ذات النشاط السطحي(polymers)والبوليمرات
agents(107) الج لها أهمية في عالكوينولينالمحتوية على مانخلمشتقات قواعد ,كذلك

ك تمتلالجالكونالمحتوية على مركبات مانخأما مشتقات قواعد , (108)ارتفاع ضغط الدم
.(109)فعالية ضد االلتهابات



المستخدمة األجهزة 
 مطياف االشعة تحت الحمراء(FT- IR ) باستعمال جهاز  نوعShimadzu Fourier 

Transform Infrared Spectrophotometer FT- IR 8400 S (KBr) , أجريت

.  جامعة صالح الدين –كلية العلوم –القياسات في قسم الكيمياء 

 مطياف الرنين النووي المغناطيسي للبروتون والكاربون(H1 and C13- NMR ) باستخدام

Brukerجهاز نوع  Ultrashield 400MHZ  وباستعمال رباعي مثيل سيالن(TMS  )

أجريت القياسات في جامعة آل , مذيباً ( DMSO)سلفوكسايدمرجعاً, واستعمال ثنائي مثيل 

.األردن –البيت 

التحليل الدقيق للعاصر(C.H.N)   باستخدام جهاز نوعEurovectro, EA 3000A, 
Italy , ردن األ–أجريت القياسات في جامعة آل البيت.

    قياس درجة االنصهار باستخدام جهاز نوعStuart SMP11 and  SMP10, أجريت

.جامعة كركوك–كلية العلوم –القياسات في مختبرات قسم الكيمياء 

 فرن كهربائي من نوعJRAD , جامعة كركوك–كلية العلوم , قسم الكيمياءفي.

 ميزان حساس باستخدام جهاز من نوعSartorius AG GOTTINGEN Germany ,

.جامعة كركوك–كلية العلوم –أجريت القياسات في مختبرات قسم الكيمياء 

باستخدام جهاز من نوعمصدر أشعة المايكروويفBOMANN Model 2227 CB 
700W, جامعة كركوك–كلية العلوم –في مختبرات قسم الكيمياء.



المستخدمةالمواد الُيميائية 
تالمرُبات الُيميائيةالصيغة الجزيئيةدرجة النقاوة

99%C5H5N5Adenine1.

99%C7H6OBenzaldehyde2.

99%C7H6O24-hydroxy benzaldehyde3.

99%C8H8O34-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde4.

99%C7H5NO34-nitro benzaldehyde5.

99%C7H6O22-hydroxybenzaldehyde6.

97%C7H5ClO2-chlorobenzaldehyde7.

99.5%C6H6Benzen8.

99%C9H8Ocinnamaldehyde9.

98%C2H2Cl2OChloro acetyl Chloride10.

99.5%C4H8O21,4-Dioxane11.

99.9%C2H5OHEthanol Absolute12.

98%C5H4O22-furaldehyde13.

98%C2H4O3Glycolic acid14.

99.5%C2H4O2Glacial Acetic Acid15.

98.5%C4H9NOMorpholine16.

99.9%CH3OHMethanol Absolute17.

99.5%C6H15NTriethylamine18.

99%C14H18N4O3Trimethoprim19.



طرائق التحضير 
الترايميثوبري مشتقات تحضير 1.

.A قواعد شف تحضير

مجموعة ذي مجموعتي األمين  و( الترايميثوبريم)هذه المشتقات من خالل التفاعل بين مركب حضرت 
تم التوالي حيثعلى وااللديهايدالترايميثوبريملكل من ( 2:1)و( 1:1)وبنسب  مولية األلديهايداتمن 

وكما في المخطط ادناهاجراء التفاعل بواسطة تقنية المايكروويف 



.B اون -2-االزيتيدينمرُبات تحضير

-A8سلسلة قواعد شف حضرت هذه المركبات وهي  حلقات رباعية من تفاعل 
A15) ) ثلجي مع حماموبأستخدامأمين ثالثي أثيل بوجودكلورايداستايلكلورومع

ساعات وكما في المخطط ادناهالتحريك لمدة ثالث 



.C ُون -4-االوُسازولدينمرُبات تحضير

-A8من تفاعل سلسلة قواعد شف خماسية حضرت هذه المركبات وهي  حلقات  A15) ) مع

5لمدة عملية التصعيد ووبأستخدامالدايوكساتبوجود مذيب الخليكهيدروكسي حامض 

وكما في المخطط ادناهساعات 



.D االوُسازيبينمرُبات تحضير

-A8من تفاعل سلسلة قواعد شف سباعية حضرت هذه المركبات وهي  حلقات  A15) ) مع

ويف تم تقنية المايكرووبأستخداممن خالل حيث تم طحنهم سوية  الالمائيحامض المالك 

اجراء التفاعل وكما في المخطط أدناه


