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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

ودراسة الفعالية دايازبان  -3,1أوكسازبان و -3,1ف ويقواعد ش تحضير وتشخيص عدد من مشتقات
 البايولوجية لبعض منها

 سموى عبد الستار جبار،  هناء حسان عموان
 العراق ، تكريت،  تكريت جامعة،  لمبنات التربية كمية،  الكيمياء قسم

 

 البحث معلومات
 الكممات المفتاحية:

 -5,3ق اعوووووووووووووووو   ووووووووووووووووي ،  ميتفوووووووووووووووو رمي ،
  ايازبا . -5,3 ،أ كسازبا 

  االسم:
 البريد االليكتروني:

 رقم الهاتف:

 الملخص
سوووباعية  يوووور لووول حم ووووات إ تح يمهووووا  [H7-H1] ق اعوووو   وووي م وووت ات  تحضوووويرا البحووو  تتضوووم   وووو 
مووووو  فوووووعق مفاعموووووة ع وووووار  [H7-H1]ق اعووووو   وووووي   حيووووو  حضووووورت م وووووت ات [H21-H8]متجانسوووووة 

بر مو  -6كمو ر  بنزال يهايو ، -6نوايتر  بنزال يهايو ، -6الميتف رمي  مع البنزل يهاي   مع ضات البارا له )
مثيووووووق بنزال يهايووووووو ، -6ثنووووووالل مثيووووووق أمووووووي  بنزال يهايوووووو ، -6 ي ر كسوووووول بنزال يهايوووووو ، -6بنزال يهايوووووو ، 

 ق اعووو   وووي  مووو  تفاعوووق [H14-H8]أ كسوووازبا   -5,3 وووت ات بنزال يهايووو ث، ثوووم حضووورت سمسووومة مووو  م
 -5,3سمسوووومة موووو  م ووووت ات  تحضوووويرإنهي ريوووو ، ثووووم  س اسوووول  ايوووو ر   ثاليوووو مووووع  [H7-H1]المحضووور  
  فصوووووت  .موووووع اننيموووووي  [H14-H8]أ كسوووووازبا   -5,3مووووو  تفاعوووووق م وووووت ات  [H21-H15] ايازبوووووا  

ان وووووعة  وووو ق البنفسووووجية،  ليوووو  ان ووووعة تحووووت المركبوووووات المحضووووور  باللرالوووووق الليفيوووووة مثووووق ليوووو  
الحموووراء،  أليوووا  الووورني  النووو    الموناليسووول لمبر تووو  ،  التحميوووق الكمووول لمعناصووور،  تعيوووي   رجوووات 

الرقي ووة،  ت يوويم الفعاليووة الباي ل جيووة لووبع  ت  را يووا اللب ووة اسويووور التفوواععت بكر م  متابعووة االنصووهار،
 المكوو رات العن   يووة  الزالفوة الزنجاريووة   وولموو  العوزالت البكتيريووة المركبوات المحضوور  عموول نمو  نوو عي  

 ال  بية.
 المقدمة

  وول تموو  المركبووات التوول تحتوو   عموول مجم عووة االز ميثووي ق اعو   ووي  
  وول عبووار   [1] ي    ووكوولكيميووالل    ا سووميت بهوو ا االسووم نسووبة إلوول 

عووو  ايمينوووات تكووو    يهوووا  ر  النتووور جي  مرتبلوووة ب ريوووق أ  الكيوووق  لكووو  
ليس ب ر   ي ر جي  حي  يك   الرتبال الجزء العض   بو ر  النتور جي  
  ر  ووول زيوووا   اسووووت رار االيموووي  النووووات   حفالوووا عميهووووا مووو  التحمووووق أ  

 التبمموووور
 ات حم ووووة سووووباعية  يوووور   وووول مركبووووات. ان كسووووازيبينات [2]

 قوو   [3]متجانسووة   يوور م ووبعة  وول أ مووت انحيووا   تسوومل أ كسووازبي  
تحتووو   عمووول فموووس  رات كووووارب     تكووو   م وووبعة  تووو عل أ كسووووازبا  

 ،[4]  ر  أ كسووووووووجي    ر  نتوووووووور جي  رتووووووووي   يوووووووور متجانسووووووووة  مووووووووا   
تحتووو   عمووول   ووول مركبوووات حم يوووة سوووباعية  يووور متجانسوووة الووو ايازبينات 
تكووو   م وووبعة  يووور  ووبعة     رتوول نتووور جي  ارب    عمووولفمووس  رات كووو

قوع  ر  النتور جي  بالنسوبة اتعتمو  عمول م  تسوميتها ،    تسمل بالو ايازيبا 
عموول لبيعووة المجوواميع المع ضووة  تعتموو  لوو ر  النتوور جي  انفوورك  كوو ل 

م ووت ة موو  مركووت انزبووي   وول بانصووق  وو ا التسوومية ا   عموول الحم ووة   
 .[5] اعية تحت    ر  نتر جي   اح  ال      عبار  ع  حم ة سب

 الجزء العممي
 المواد األجهزة المستخدمة: 

 Oxford, Alfaجميوووع المووو ا  المسوووتف مة مجهوووز  مووو  ال وووركات )

Aesar, Fluka, BDH.نصووووهار بجهوووواز اال رجووووات تووووم قيوووواس  ث
Automatic melting point\SMP40   ، سووجمت أليووا  ان ووعة

 Pc Shimadzu (UV-Vis) - بمليا يووووة نووو    ووو ق البنفسوووجية

Spectrophotometer UV-1800  نووان متر ث 22:-422) بموو ك
 اال ووووعة تحووووت الحمووووراء جمت أليووووا سوووو   . باسووووتف ام انيثووووان ق موووو يبا  

ث موو  Fourier Transform Infrared (FTIR-8400مليووا ب
-400 ك وووووووووووو بم KBr ام أقوووووورا  وووووووووووووباستفShimadzu  ركووووووووووة 

4000)cm
الموناليسووول لمبر تووو   سوووجمت أليوووا  الووورني  النووو    .   ث1-
DMSO- d)باسوووتف ام    MHz 400  ب ووو   Varianجهووواز  ب

6
) 

 EuroEAسجمت قيم التحميق الكمل لمعناصر بجهاز م  ن   و م يبا .

3000/Italy. 
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 طرق التحضير
 :[6] [H7 – H1]ف يتحضير قواعد ش

 مو  (0.005mol, 0.645gm) حضورت ق اعو   وي  مو  فوعق إ ابوة
ث مووو  انيثوووان ق الملموووق  بعووو  إتموووام ml 50ع وووار الميتفووو رمي   ووول )
ث مو  مع ضوات البنزل يهايو  المفتمفوة 0.005molان ابة أضي  إليهوا )

بر مووو  بنزال يهايووو ، -6كمووو ر  بنزال يهايووو ،  -6نوووايتر  بنزال يهايووو ،  -6)
مثيوق  -6 ثنوالل مثيوق أموي  بنزال يهايو ، -6 ي ر كسل بنزال يهاي ،  -6

قلورات   (4)بنزال يهاي ،  بنزال يهاي ث كق عمل ح    تضا  إلول الموزي 
  (5-9) عكسوويا لموو    المووزي  صووع ثووم موو  حووام  الفميوو  الثمجوول 

 لو    بعو  TLCساعات  تم الت كو  مو  انتهواء التفاعوق باسوتف ام ت نيوة 
ثوووم ر ووو   جموووع ب رجوووة حووورار  الور وووة بووور  بوووبلء تووور  الموووزي  النوووات  لي

بعوووووو  ث ي ضوووووو  1.  الجوووووو  ق )سوووووويت  سووووووت  أعيوووووو ت بم رتووووووه بانالرا
 R.f النسوووبة المل يوووة   قوووت التصوووعي  العكسووول   الفصوووال  الفيزياليوووة

 .[H7-H1]  يل  اع   
 

 [H7-H1] فيقواعد ش لمشتقات R.fو والنسبة المئوية ووقت التصعيد العكسي الخصائص الفيزيائيةبعض  (:1جدول )
R.f Yield 

(%) 
T. Ref. (h.) M.P. 

(0C) 

Color Molecular Formula  

M.Wt  g/mol 
R Comp.  

No. 
0.60 71 9 90-92 Dark yellow C11H14N6O2 

262.27 
NO2 H 1 

0.87 79 5 200-202 White C11H14N5Cl 

251.72 
Cl H 2 

0.62 69 6 154-156 Brown C11H14N5Br 

296.17 
Br H 3 

0.68 66 8 216-218 Light orange C11H15N5O 

233.28 
OH H 4 

0.54 84 8 296-297 Light yellow C13H20N6 

260.35 

N(CH3)2 H 5 

0.70 73 6 181-183 Light red C12H17N5 

231.30 

CH3 H 6 

0.48 87 7 129-130 Pink C11H15N5 

217.28 

H H 7 

 

 :[7] [H14 – H8] دايون 7,4-أوكسازبان  3,1-تحضير مشتقات 
مووو  ق اعووو   (mol 0.002) موووز حضووورت م وووت ات ان كسوووازبا  مووو  

موووو  البنووووزي  الجووووا  مووووع  ث(ml 40 وووول  [H7-H1] وووي  المحضوووور  
0.002mol, 0.3gm) صووع    ،إنهي ريوو  ث موو  س اسوول  ايوو ر   ثاليوو 

 تووم الت كوو  موو  انتهوواء  مووالل، وول حمووام  اتسوواع (4-10)المووزي  لموو   

بعو   لو   ثم بر  المزي   ل حمام ثمجل، ،TLCالتفاعق باستف ام ت نية 
بعووو     انسووويت   أعيووو ت بم رتوووه  ووول مووو  ثوووم جفووو  ثوووم ر ووو  الراسوووت 

  R. f النسوبة المل يوة   قوت التصوعي  العكسول   الفصوال  الفيزياليوة
م ضووووحة  [H14 – H8]  ايوووو   7,4-أ كسووووازبا   3,1- لم ووووت ات

 .ث2)لج  ق با
 

 .[H14 – H8] دايون 7,4-أوكسازبان  3,1- لمشتقات R. fوالنسبة المئوية ووقت التصعيد العكسي و الخصائص الفيزيائيةبعض (: 2جدول )
R.f Yield 

(%) 
T. Ref. (h.) M.P 

(0C) 

Color Molecular Formula/ 

M.Wt  g/mol 
R Comp.  

No. 
0.90 55 6 142-144 Orange C19H24N6O5 

416.44 
NO2 H 8 

0.64 83 7 267-268 White C19H24N5O3Cl 

405.88 
Cl H 9 

0.53 62 7 190-191 Light brown C19H24N5O3Br 

450.34 
Br H 10 

0.49 87 4 170-172 White C19H25N5O4 

387.44 
OH H 11 

0.81 72 10 201-203 Dark yellow C21H30N6O3 

414.51 
N(CH3)2 H 12 

0.42 75 8 269-270 Yellow C20H27N5O3 

385.47 

CH3 H 13 

0.61 80 5 194-196 Orange C19H25N5O3 

371.44 

H H 14 

 

[H21 – H15]دايون  7,4-دايازبان  3,1-تحضير مشتقات 
 

[8]
 : 

 3,1- م وت اتث مو   (0.003molموز تحضور م وت ات الو ايازبا  مو  
ث مووو  (40ml وول  [H14 – H7] المحضوور   ايوو   -9,6أ كسووازبا  

 ،   ضوووعنيموووي ث مووو  ان(0.003mol, 0.27mlالبنوووزي  الجوووا  موووع 
 ول حموام  سواعات (3-9) ل   رق  الر  ثم صع  الموزي  لمو    المزي 

 بووور ثوووم ، TLC،  توووم الت كووو  مووو  انتهووواء التفاعوووق باسوووتف ام ت نيوووة موووالل
ر ووو      ووول حموووام ثمجووول، الموووزي  تووو ريجا  ب رجوووة حووورار  الور وووة ثوووم يبووور 

الفصوال  بعو    يثان ق الملمق الراست  جف   أعي ت بم رته  ل ان
- لم ووت ات  R. f النسوبة المل يوة   قوت التصوعي  العكسول   الفيزياليوة

 .ث3)م ضحة بالج  ق  [H21 – H15]  اي   7,4-ا   ايازب 3,1
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 .[H21 – H15] دايون 7,4-زبان دايا 3,1- لمشتقات R. fوالنسبة المئوية ووقت التصعيد العكسي و الخصائص الفيزيائيةبعض  :(3جدول )
R.f Yield 

(%) 
T. Ref. (h.) M.P 

(0C) 

Color Molecular Formula/ 

M.Wt  g/mol 

R Comp.  

No. 

0.56 69 3 185-186 Red C25H29N7O4 

491.55 
NO2 H 15 

0.93 85 6 290-292 Yellow C25H29N6O2Cl 

481.00 
Cl H 16 

0.47 93 4 222-223 Light orange C25H29N6O2Br 

450.34 
Br H 17 

0.59 80 9 197-199 Pink C25H30N6O3 

462.55 

OH H 18 

0.66 78 7 260-262 Orange C27H35N7O2 

489.62 

N(CH3)2 H 19 

0.31 65 8 288-289 Brown C20H27N5O3 

385.47 

CH3 H 20 

0.82 82 4 238-239 Light red C19H25N5O3 

371.44 

H H 21 

 

  احو  ، [9] م  العزالت البكتيريوة ن عي ُأفتبر  تقييم الفعالية الحيوية:
م جبوووة لصبوووووة كوووورام    احو   الزائفة الزنجاريةةسالبة لصبوة كرام   ول 

 نت ووووار  وووول الحفووراتبووا  لري ووووة اال   الذهبيةةة،المكةةورات العنقوديةةة    ول

 ث46)قوووورأت النتووووال  بعوووو    انلبوووواق  وووول الحاضوووونة  تحضوووون ثووووم، [10]
سوواعة لبيووا  حساسووية الم ووت ات المسووتف مة التوول تعتموو   ث:6)سوواعة  

 ةالحي يووو اتعمووول قلووور التثبووويل  م ارنوووة  لووو  موووع قلووور التثبووويل لممضوووا 

،   لوووووووو  ثسيبر  م كساسووووووووي المبيسوووووووويمي    ان  م كسوووووووويمي  ان)ة ال ياسووووووووي
  .[11] باالعتما  عمل  ح صات منلمة الصحة العالمية

 النتائج والمناقشة
ق اعو   تحضير الع ي  م  المركبات الكيمياليوة  منهوا  ل   ا البح  تم 

ثوم م ووت ات  [H14-H8]أ كسوازبا   -5,3 م وت اتثوم  [H7-H1] وي  
 ث:3 كما  ل المفلل رقم ) [H21-H15] ايازبا   -5,3

 

 
 .[H21-H1](: المركبات المحضرة 1مخطط )

 

 تشخيص قواعد شيف:
مووو ق  احووو  مووو  ع وووار مووو  تفاعوووق  [H7-H1]توووم تحضوووير ق اعووو   ووو  

مع ضات م  البنزل يهاي  المفتمفوة م  سبعة مع م ق  اح  الميتف رمي  
بر مووو  بنزال يهايووو ، -6كمووو ر  بنزال يهايووو ،  -6نوووايتر  بنزال يهايووو ،  -6)
مثيوق  -6ثنوالل مثيوق أموي  بنزال يهايو ،  -6 ي ر كسل بنزال يهاي ،  -6

 تووم الت كوو  موو  ، [12] ب جوو   االيثووان ق كموو يتبنزال يهايوو ، بنزال يهايوو ث 
حلووووة التويوووورات التوووول حصوووومت عموووول حصوووو ق التفاعووووق موووو  فووووعق مع

 ضوع  الصفات الفيزيالية م   رجوة االنصوهار  التويور الكبيور  ول المو   
الت كوو  موو  ن ووا   النووات   أجووراء افتبووار قيوواس معوو ق سوورعة الجريووا   عوو 
Rf  عموووول النتوووووال   الووووو   ألهووووور ب عوووووة مفووووور    اضوووووحة عمووووول صوووووفيحة

 ث.TLCكر م ت  را يا اللب ة الرقي ة )
ث Vis-UVالمرليووووووة )-ليوووووو  ان ووووووعة  وووووو ق البنفسووووووجية عنووووو   راسووووووة 

%ث كمووووو يت 7;باسوووووتف ام االيثوووووان ق ) [H7-H1]لممركبوووووات المحضوووووور  
32 بتركيووز توورا ن بووي  )

-6-32
ث موو الر  لممركبووات المحضوور ، حيوو  7-

ث نووان ميتر 487 - :42ث عنو  )maxλألهورت ألوووو اق م جيوة قصوير  )
ث عنوو  maxλل يمووة ) ث مووع ألوو اق م جيووةتعوو   إلوول انت وواالت )

ث نووووان ميتر تعوووو   لعنت وووواالت االلكتر نيووووة موووو  نوووو   :59–523الموووو ك )
(n عنوووو .[13]ث  كانووووت الحووووزم م اربووووة لمووووا م جوووو   بان بيووووات   

 [H7-H1]  اعوو   ووي  المحضوور   راسووة ليوو  ان ووعة تحووت الحمووراء ل
لهوو ر حزمووة ق يووة   ث NH2لوو حل افتفوواء حزمووة موول مجم عووة انمووي  )

حووووزم ث  لهوووو ر NHتوووووع   لموجوموووو عووووووووة ) 3-ث سوووووم5543-:539)عنوووو  
ث C-Hتع   لمل آصور  ) 3-ث سم::52-5263امتصا  عن  الم ك )

 3-ث سووم4;;4-36;4حووزم امتصووا  عنوو  الموو ك ) لهوو ر  االر ماتيووة
ليفاتيوووووة،  لهووووو ر حزموووووة مت سووووولة عنووووو  ث انC-Hتعووووو   لمووووول آصووووور  )

ل وتوووزمو ر حوووووهوع لوموو  ث C=Nتعوو   لمجم عووة ) 3-ث سووم3859-3893)
ث :;36-3692  ) 3-ث سوووم7;37 -3799 ك )ووووو  الموووووا  عنوووووصوتوام
حوزم امتصوا  عنو  له ر   ث االر ماتية C=Cتع   لمل آصر  ) 3-سم
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 وووول  ث  كموووواC-Nتعوووو   لموووول آصوووور  ) 3-ث سووووم3437-:332الموووو ك )
 .[14]كانت   ا الحزم م اربة لما م ج   بان بيات    ث6 ق )الج 

  راسووووة ليووو  الوووورني  النووو    الموناليسوووول لمبر تووو   لممركووووتأموووا عنووو  
[H7] ( ث جووزء موو  المميوو   88.;لوو حل لهوو ر إ ووار  مفوور    وول الم قووع

ث HC=Nث المجووا ر  لمجم عووة )C=NHتعووزك إلوول بر توو   مجم عووة )
ث جووزء موو  المميوو   تعووزك إلوول 22.; لهوو ر إ ووار  مفوور    وول الم قووع )

ث ;9.8مفوور    وول الم قووع )ث  لهوو ر إ ووار  HC=Nبر توو   مجم عووة )

ث الثانيوة  لهو ر C=NHجزء م  الممي   تعزك إلل بر ت   مجم عوة )
ث جوووووزء مووووو  المميووووو   تعووووو   إلووووول 9.44 - 8.97ا وووووار  متعووووو    عنووووو  )

ث 5;.4بر ت نوووات الحم وووة انر ماتيوووة  كووو ل  لهووو ر إ وووار  مفووور   عنووو  )
 ث  لهو ر إ وار CH3جزء مو  المميو   تعو   إلول بر ت نوات مجمو عتل )

ث جزء مو  المميو   تعوزك إلول بر تو   مجم عوة 4.73مفر    ل الم قع )
(NH انليوووا   .[15]ث  كانوووت النتوووال  م اربوووة لموووا م جووو   بان بيوووات 

 ث.;  )ث 4ث  )3) م ضحة بان كاق
 

 لمشتقات  فوق البنفسجية األشعة طيف قيم االمتصاصات فيو ( 1-نتائج امتصاص األشعة تحت الحمراء )سم :(4الجدول )
 .[H7-H1] قواعد شف

IR (KBr) cm-1 1λ 
max 2λ max 

R Comp. 

No. Others  

C-N 

 C=C Arom.  C=N  C-H 
Arom. 

Aliph. 

 
N-H 

 (NO2). 

asy.(1544) 
sym.(1362) 

3424 37:; 
36;5 

3887 5286 
4;54 

53;; 475 
536 

NO2 H 1 

 (C-Cl) 
32:2 

33:; 37:: 
3696 

3876 5263 
4;6; 

53:7 444 
573 

Cl H 2 

 (C-Br) 
929 

3373 37;7 
36:3 

386; 52:: 
4;;4 

5458 42: 
59: 

Br H 3 

 (O-H) 
5699 

332: 3799 
36:5 

3859 52:2 
4;36 

539: 467 
523 

OH H 4 

----- 339: 37;5 
3692 

387: 5297 
4;74 

5434 482 
53: 

N(CH3)2 H 5 

----- 33:9 379: 
36;4 

3893 52:8 
4;95 

53;2 487 
597 

CH3 H 6 

----- 3437 37;7 
36;: 

3882 5273 
4;97 

5543 47; 
584 

H H 7 

 

 :دايون 7,4-أوكسازبان 3,1-مشتقات شخيص ت
موووو   [H14-H8]  ايوووو   -9,6أ كسووووازبا   3,1- تووووم تحضووووير م ووووت ات

 موع مو ق [H7-H1]فعق تفاعق م ق  احو  مو  ق اعو   وي  المحضور  
البنووزي    باسووتف ام العمووالل س اسوول  ايوو ر   ثاليوو  إنهي ريوو موو   احوو  

 الجا  كم يت.
ث Vis-UVالمرليووووووة )-عنوووووو   راسووووووة ليوووووو  ان ووووووعة  وووووو ق البنفسووووووجية

%ث كمووو يت 7;باسوووتف ام االيثوووان ق )  [H14-H8]لممركبوووات المحضوووور  
32) بتركيووز توورا ن بووي  

-6-32
، حيوو  موو الر  لممركبووات المحضوور  ث7-
ث نووان ميتر :48 -435ث عنوو  )maxλألهوورت ألووووو اق م جيووة قصووير  )

ث عنوو  maxλث مووع ألوو اق م جيووة ل يمووة )تعوو   إلوول انت وواالت )
االلكتر نيووة موو  نووو   ث نووان ميتر تعوو   لعنت ووواالت ::5 - 529الموو ك )

(nث  كانووت  وو ا النتووال  م اربووة لمووا 7 كمووا م ضووحة بالجوو  ق ) ث
 أمووا عنوو   راسووة ليوو  ان ووعة تحووت الحمووراء .[16] م جوو   بان بيووات

لووو حل افتفووواء الحزموووة المت سووولة عنووو   [H14-H8]لممركبوووات المحضووور  
 لهووووووو ر   ،ثC=Nالتووووووول تعووووووو   لمجم عوووووووة ) 3-ث سوووووووم3893 -3859)

 - 3853)   3-ث سوووووم3957 -3926عنووووو  التووووور   ) تيووووووو ق ي توووووووي حزم
العكتوووو    (C=O)إلوووول موووول أصوووور  الكارب نيووووق  ا تعوووو   3-ث سووووم:388

عنوووو  الموووو ك  ة مت سوووولة ال وووو   العكتووووام عموووول التوووو الل،  لهوووو ر حزموووو
،  لهو ر حوزم (C-O)تعزك إلل مل اآلصر   3-ث سم3572 - 34:6)

تعوزك إلول مول اآلصور   3-ث سوم2;33 -3367عن  المو ك ) ق ية أفرك
(C-N) ، حا لوووووت ب يوووووة الحوووووزم عمووووول مووووو ياتها اللبيعيوووووة عمووووول لووووو ق 

عنو  المو ك ق يوة امتصوا   حزموةم ت ات السمسمة حيو  لو حل لهو ر 
له ر حوزم  ك ل   ث،N-Hتع   لمل آصر  ) 3-ث سم;544 - 5367)

-Cتعوو   لموول آصوور  ) 3-ث سووم:;52- 5244امتصووا  عنوو  الموو ك )

H  عنوو   مت سوولة ال وو   عوو  لهوو ر حووزم امتصووا  ث االر ماتيووة  ضووع
ث انليفاتيووووة، C-Hتعوووو   لموووول آصوووور  ) 3-ث سووووم78;4 -;4;4الموووو ك )

   3-ث سووم3824 - 3755لهوو ر حووزمتي  عنوو  الموو ك ) كوو ل  لوو حل 
انر ماتيوة،  ثC=C)تعو   إلول ا توزاز اآلصور   3-ث سم3726- 3689)

 كموا  ول الجو  ق ، [17] كانت   ا الحزم م اربة لما م ج   بان بيات 
 عنوو   راسووة ليوو  الوورني  النوو    الموناليسوول لمبر توو   لممركووت   ث.7)

[H8] (  ث جووزء موو  المميوو   تعوو   66.;لوو حل لهوو ر إ ووار  مفوور   عنوو
ث لمحم ووة السووباعية المرتبلووة مووع النيتوور جي  CHإلوول بر توو   مجم عووة )

ث جووزء موو  المميوو   تعوو   28.; ان كسووجي   لهوو ر إ ووار  مفوور   عنوو  )
ث  كوو ل  لوو حل لهوو ر ا ووار  متعوو    C=NHإلوول بر توو نل مجموو عتل )

ث جووزء موو  المميوو   تعوو   إلوول بر ت نووات الحم ووات 79.: - 3;.9عنوو  )
ث جزء م  المميو   تعو   إلول 6.72انر ماتية  له ر إ ار  مفر   عن  )

ث  كووووو ل  لووووو حل لهووووو ر إ وووووار  رباعيوووووة عنووووو  NHبر تووووو   مجم عوووووة )
جووزء مووو  المميووو   تعوو   إلووول بر ت نوووات ث 5.62، 5.32، 5.26، 5.24)
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ث لمحم ووووة السووووباعية المجا رتووووا  لمجم عووووة الكارب نيووووق CHمجموووو عتل )
(C=O(  ث جووووزء مووووو  6:.4ث  كوووو ل  لهوووو ر إ ووووار  ق يوووووة  مفوووور   عنوووو

ث  لهووو ر إ وووار  CH3المميوو   تعووو   إلووول بر ت نوووات مجموو عتل المثيوووق )
ث .4.7، 4.86، 4.73، 4.72، :4.6ضووعيفة  فماسووية عنوو  الم اقووع )

ث لمحم وووووة CH2جوووووزء مووووو  المميووووو   تعووووو   إلووووول بر ت نوووووات مجمووووو عتل )

الس اسوووية المعصووو ة لمحم وووة السوووباعية  لهووو ر إ وووار  ضوووعيفة  س اسوووية 
ث جوووزء مووو  المميووو   6:.3، 3.86، 3.59، 3.57، 3.56، 3.43عنووو  )

ث لمحم وووة الس اسوووية البعيووو   عووو  CH2تعووو   إلووول بر ت نوووات مجمووو عتل )
الحم ووووة السووووباعية،  كانووووت  وووو ا النتووووال  م اربووووة لمووووا م جوووو   بان بيووووات 

 ث.32) ث  7 - 5 انليا  م ضحة بان كاق ). [18]
 

أوكسازبان  3,1- لمشتقات البنفسجيةفوق  األشعة قيم االمتصاصات في طيفو ( 1-نتائج امتصاص األشعة تحت الحمراء )سم :(5الجدول )
 .[H14-H8] دايون -7,4
IR (KBr) cm-1 λ max1 

λ max2 

R Comp. 

No. Others  
C-N 

 

C-O 

 C=C  C=O 

Lactone 

Lactam 

 C-H 

Arom. 
Aliph. 

 
(N-H) 

 (NO2). 

asy.(1558) 
sym.(1369) 

3379 1284 3824 
3726 

1717 

1664 

5257 
4;78 

5383 45; 
5:: 

NO2 H 8 

 (C-Cl) 
3264 

3367 1317 37:3 
368; 

1730 

1668 
52:7 
4;68 

3179 48: 
529 

Cl H 9 

 (C-Br) 
978 

3372 1286 37;2 
3693 

1719 

1655 
5244 
4;65 

53;6 447 
5:2 

Br H 10 

 (O-H) 
5658 

3393 1350 3755 
3699 

1704 

1631 
5284 
4;4; 

543: 449 
538 

OH H 11 

----- 33:2 1301 3786 
36;8 

1735 

1647 

525; 
4;59 

5367 484 
576 

N(CH3)2 H 12 

----- 338: 1326 3798 
36:5 

1719 

1657 
52;: 
4;63 

53:2 435 
52; 

CH3 H 13 

----- 33;2 1309 37;3 
3689 

1721 

1632 

5248 
4;5: 

544; 468 
593 

H H 14 

 

 :دايون 7,4-دايازبان  3,1-مشتقات  شخيصت
م  فوعق  [H21-H15]  اي   7,4- ايازبا   3,1-تم تحضير م ت ات 

 [H14-H8] المحضوووور   ايوووو   -9,6أ كسووووازبا   3,1- م ووووت اتتفاعووووق 
البنوزي  الجوا  ب صوفه مو يبا    باسوتف ام 3>3نيمي   بنست م ليوة انمع 

 المرليوة-  ان عة  و ق البنفسوجيةحي  عن   راسة لي ،  سلا  لمتفاعق
%ث كمووو يت 7;باسوووتف ام االيثوووان ق ) [H21-H15]لممركبوووات المحضوووور  
32) بتركيووز توورا ن بووي  

-6-32
موو الر  لممركبووات المحضوور ، حيوو   ث7-
ث نووان ميتر 486 -433ث عنوو  )maxλألهوورت ألووووو اق م جيووة قصووير  )

ث عنوو  maxλث مووع ألوو اق م جيووة ل يمووة )تعوو   إلوول انت وواالت )
نووان ميتر تعوو   لعنت ووواالت االلكتر نيووة موو  نووو   ث ;:5 - 537الموو ك )

(nكانوت  و ا الحوزم م اربوة لموا م جو   ث8الج  ق )كما  ل    ث  ،
لممركبوات  أما عن   راسوة ليو  ان وعة تحوت الحموراء ،[19]بان بيات 
 -3926لوو حل افتفوواء الحزمووة المت سوولة عنوو  ) [H21-H15]المحضوور  

ة حزمووال  افتفوواء العكتوو   ثC=O) التوول تعوو   لمجم عووة 3-ث سووم3957
تعوووزك إلووول مووول التووول  3-ث سوووم3572 -34:6عنووو  المووو ك ) المت سووولة
عنووووو  المووووو ك  ة مت سووووولةلهووووو ر حزموووووحيووووو  لووووو حل ، (C-O)اآلصووووور  

  لهووووورت، (N-H)تعووووزك إلووووول موووول اآلصوووور   3-ث سووووم;545 -5377)
تعو   لمول آصور   3-ث سوم8;52 -:522حزمة امتصوا  عنو  المو ك )

(C-H2;4حوووووزم امتصوووووا  عنووووو  المووووو ك ) لهووووو ر   ث االر ماتيوووووة;- 
 لهو ركو ل  لو حل ث انليفاتيوة،   C-Hتع   لمل آصور  ) 3-ث سم9:;4

تعووو   إلووول مووول أصووور   3-ث سووم9;38 -;384حزمووة ق يوووة عنووو  التووور   )

 -3764لهووو ر حوووزمتي  عنووو  المووو ك )   ،(C=O) عكتوووامالكارب نيوووق ال
تعوووو   إلوووول ا تووووزاز اآلصوووور   3-ث سووووم9;36 -3678  ) 3-ث سووووم2;37

(C=Cث ::33 -3383انر ماتية،  له ر حوزم أفورك عنو  المو ك ) ث
 كانووت  وو ا الحووزم ملاب ووة لمووا ، (C-N)تعووزك إلوول موول اآلصوور   3-سووم

 ث.  8ج  ق ) كما  ل ال ،[20]م ج   بان بيات 
 أموووا عنووو   راسووووة ليووو  الوووورني  النووو    الموناليسوووول لمبر تووو   لممركووووت

[H24] (  ث جوووزء مووو  8;.9   6;.9لووو حل لهووو ر إ وووارتي  منفووور   عنووو
ث  لهوو ر ا ووار  متعوو    C=NHالمميوو   تعوو   إلوول بر توو   مجموو عتل )

ث جووزء موو  المميوو   تعوو   إلوول بر ت نووات الحم ووات 9.35 – 3:.8عنوو  )
ث جزء م  المميو   تعو   إلول 2:.8انر ماتية  له ر إ ار  مفر   عن  )

 ث لمحم ووة السووباعية المرتبلووة مووع النيتوور جي  موو CHبر توو   مجم عووة )
، 5:.5، 4:.5، 5.99جهتوووي   كووو ل  لهووو ر إ وووارتي  ربووواعيتي  عنووو  )

ث جوووزء مووو  المميووو   تعووو   إلووول :5.6، 5.68، 5.66، 5.65ث   )7:.5
ث لمحم وووووة السوووووباعية المجا رتوووووا  لمجم عوووووة CHبر ت نوووووات مجمووووو عتل )

ث العكتووووام  كوووو ل  لهوووو ر إ ووووار  ق يووووة  مفوووور   عنوووو  C=Oالكارب نيووووق )
  إلووووول بر ت نوووووات مجمووووو عتل المثيوووووق ث جوووووزء مووووو  المميووووو   تعووووو  7;.4)
(CH3(  ث جووزء موو  المميوو   تعوو   إلوول ;:.4ث  لهوو ر إ ووار  مفوور   عنوو

، :3.2ث  لهوو ر إ وووار  فماسووية عنووو  الم اقوووع )NHبر توو   مجم عوووة )
ث جوووزء مووو  المميووو   تعووو   إلووول بر ت نوووات 3.47، 3.36، 3.34، 3.32

السوباعية  لهو ر ث لمحم وة الس اسوية المعصو ة لمحم وة CH2مجم عتل )
ث جوزء 3.29، 3.27، 8:.2، 7:.2، 5:.2، 4:.2إ ار  س اسية عن  )
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ث لمحم وووة الس اسوووية CH2مووو  المميووو   تعووو   إلووول بر ت نوووات مجمووو عتل )
البعيووو   عووو  الحم وووة السوووباعية،  كانوووت  ووو ا النتوووال  م اربوووة لموووا م جووو   

 تووم إجووراء قيوواس التحميووق الوو قيق لمعناصوور لووبع  كمووا .[21]بان بيووات 

المركبوووووووات المحضووووووور   كانوووووووت ال ياسوووووووات ملاب وووووووة أ  م اربوووووووة لمنسوووووووبة 
 انليووا  م ضووحة بان ووكاق  ث.9المحسوو بة  كمووا مبووي   وول الجوو  ق )

 ث.33) ث  : - 8)
 

 7,4-دايازبان  3,1-لمشتقات  البنفسجيةفوق  األشعة قيم االمتصاصات في طيفو ( 1-نتائج امتصاص األشعة تحت الحمراء )سم :(6الجدول )
 .[H21-H15]دايون 

IR (KBr) cm-1 λ max1 

λ max2 

R Comp. 

No. Others  

C-N 

 C=C  

(C=O) 

Lactam 

(C-H) 

Arom. 

Aliph. 

 

(N-H) 

 (NO2). 

asy.(1563) 

sym.(1340) 

33:7 37:; 

3678 

3875 5263 

4;2; 

539: 45: 

542 

NO2 H 15 

 (C-Cl) 

3273 

1188 3764 

3683 

1629 522: 

4;53 

3224 438 

5:; 

Cl H 16 

 (C-Br) 

9;: 

3387 37;2 

36;9 

3889 5243 

4;:4 

545; 486 

537 

Br H 17 

 (O-H) 

5626 

1070 3788 

36:7 

1650 5257 

4;82 

537; 463 

53; 

OH H 18 

----- 3383 3797 

3678 

3866 5276 

4;:9 

53;4 433 

579 

N(CH3)2 H 19 

----- 33:: 379: 

3682 

1672 52;8 

4;37 

5388 478 

598 

CH3 H 20 

----- 1178 3784 

36;8 

1697 5267 

4;69 

5377 445 

569 

H H 21 

 

 لبعض المركبات المحضرة.( .C.H.N(: نتائج التحميل الدقيق لمعناصر )7جدول )
Calculated Found Molecular 

Formula 
Comp. 

No. O% N% H% C% O% N% H% C% 
12.20 32.04 5.38 50.38 12.35 31.90 5.40 50.51 C11H14N6O2 H 1 
----- 27.82 5.61 52.49 ----- 28.03 5.52 52.29 C11H14N5Cl H 2 

10.66 15.55 5.37 50.68 10.60 15.41 5.34 50.79 C19H24N5O3Br H 10 

16.52 18.08 6.50 58.90 16.64 17.87 6.59 58.73 C19H25N5O4 H 11 
13.02 19.95 5.95 61.09 12.85 20.11 6.00 61.15 C25H29N7O4 H 15 

7.17 18.82 6.77 67.24 7.32 19.06 6.70 66.98 C19H25N5O3 H 21 
 

 تقييم الفعالية البايولوجية لبعض المركبات المحضرة:
تمتوواز المركبووات الحم يووة  يوور المتجانسووة بفعاليووة باي ل جيووة متباينووة تجوواا 
الجووووراثيم الم جبووووة لصووووبوة كوووورام  السووووالبة لصووووبوة كوووورام حيوووو  تووووم ت يوووويم 
الفعاليووة الباي ل جيووة لووبع  المركبووات المحضوور  باسووتف ام لري ووة الحفوور 

 قياس مست ك التثبيل  ت وير النتوال  إلول أ  المركبوات المحضور   [22]
تمتم  ق ر  عمل تثبيل نم  البكتريا المستف مة بن عيها الم جبوة  السوالبة 

 ث.8لصبوة كرام بنست متباينة  كما  ل الج  ق )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمركبات المحضرة )قطر دائرة بعض االمضادة لمبكتريا ل(: الفعالية 8جدول )ال
 بة ممم(. التثبيط مقاسة

Comp. 

No. 

Conc. 

mg/ml 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

H1 0.0001 

0.001 

0.01 

- 

- 

- 

- 

+ 

++ 

H7 0.0001 
0.001 

0.01 

- 
+ 

+++ 

+ 
++ 

+++ 

H9 0.0001 
0.001 

0.01 

+ 
++ 

+++ 

+ 
+ 

+ 
H16 0.0001 

0.001 
0.01 

- 

+ 
++ 

- 

+ 
++ 

H18 0.0001 

0.001 
0.01 

- 

+ 
++ 

+ 

+ 
+ 

     ممم 37 – 7 ب لر)+ث = تثبيل     ث = ال ي ج  تثبيل-)
 ممم 57 – 48 )+++ث = تثبيل ب لرممم    47 – 38 ث = تثبيل ب لر+)+
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حي يوووة كعينوووات لمسووويلر    لووو  باالعتموووا  ثوووع  مضوووا ات  تووم اسوووتعماق
عموول مووا يسووتف م  وول مفتبوورات  زار  الصووحة  المعتموو   عموول  ح صووات 

 ث.;الج  ق ) كما  ل منلمة الصحة العالمية 
 

 
 

الفعالية المضادة لمبكتريا لمعامالت السيطرة )المضادات الحيوية( في نمو (: 9جدول )
 .عدد من الجراثيم السالبة والموجبة )قطر دائرة التثبيط مقاسة بة ممم(

Staphylococcus 

aureus 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Name No. 

42 17 Amoxicillin 1 
15 18 Ampicillin 2 
16 12 Ciprofloxacine 3 
2 2 Blank disk 4 

 

 
 .[H4](: طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 1الشكل )

 

 
 .[H7](: طيف األشعة تحت الحمراء لممركب 2الشكل )
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 .[H8]لممركب  تحت الحمراء (: طيف األشعة3الشكل )

 

 
 .[H11]لممركب  تحت الحمراء (: طيف األشعة4الشكل )

 

 
 .[H12]لممركب  تحت الحمراء (: طيف األشعة5الشكل )
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 .[H23]لممركب  تحت الحمراء (: طيف األشعة6الشكل )

 

 
 .[H25]لممركب  تحت الحمراء (: طيف األشعة7الشكل )

 

 
 .[H28]لممركب  تحت الحمراء (: طيف األشعة8الشكل )
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 .[H7]لممركب الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون  (: طيف9الشكل )

 

 
 .[H8]لممركب  طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون(: 11الشكل )

 

 
 .[H24]لممركب  طيف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون(: 11الشكل )
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 ضد بكتريا [H9](: الفعالية التثبيطية لممركب 12شكل )

Pseudomonas aeruginosa 

 
ضد بكتريا  [H18](: الفعالية التثبيطية لممركبين13شكل )

Staphylococcus aureus 
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Synthesis and Characterization of Number from Derivatives Schiff Base, 

1,3- Oxazepane and 1,3- Diazepane Then Study the Biological Activity 
Hana Hassan Alwan , Salwa Abdul-Satar Jabar 

Department of Chemistry, College of Education for Women, Tikrit University , Tikrit , Iraq 

 

Abstract 
This paper includs synthesis of schiff bases derivatives [H1-H7] converting them into seven heterocyclic rings 

[H8-H21]. The work started with the synthesis of schiff bases [H1-H7] through reaction the drug metformin with 

benzaldehyde and its para derivatives (4-nitro benzaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-

hydroxy benzaldehyde, 4-dimethyl amino benzaldehyde, 4-methyl benzaldehyde, benzaldehyde). Then synthesis 

of 1,3- oxazepane derivatives [H8-H14] through reaction schiff bases prepared [H1-H7] with hexa hydro phthalic. 

Then synthesis of 1,3- diazepane derivatives [H15-H21] through reaction 1,3- oxazepane derivatives [H8-H14] with 

aniline. The synthesized compounds were identified by spectral methods UV, FT-IR and H
1
- NMR beside 

melting point and the purity was determined by using (TLC) and some of its physical properties were measured. 

Some of these compounds are tested against four strains of bacteria (P. aeruginosa, and S. aurous). 

 

 


