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 صخممال

    البنزوترايازول  من كل من موالت متكافئة من تفاعلالجديدة تضمن هذا البحث تحضير عدد من قواعد مانخ     

كمذيب. شخصت المركبات المحضرة  اإليثانول بوجودو عدد من االمينات االولية هيدروكسي بنزالديهايد و -باراالو 

ر واكتمال التفاعالت وتم التأكد من سيو مطيافية الرنين النووي المغناطيسي باستخدام مطيافية االشعة تحت الحمراء 

 .TLC كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقةباستخدام 

 .، الرنين النووي المغناطيسي بنزوترايازولال، قواعد مانخ:  دالةالكممات ال
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ABSTRACT 

    This study include prepared number of new Mannich bases derived from equivalent 

moles  p-hydroxybenzaldehyde  with equivalent moles from benzotriazole and primary 

amines in the ethanol as a solvent. The prepared Mannich bases were characterized by the 

infrared spectroscopy and nuclear magnetic resonance for proton and carbon-13 (
1
H NMR 

and 
13

C-{1H} NMR). And the completing of the reaction was checking by using TLC. 

 

Keywords: Mannich Bases, NMR, benzotriazole. 

 

 

 ((Introduction المقدمة.1

كمركبات مشيورة منذ وقت طويل وال زال االىتمام بيذه المركبات مستمر بسبب فعاليتيا في  صنفت قواعد مانخ    

الجوانب الدوائية وتطبيقاتيا الصناعية كالبوليمرات المستخدمة في الطالء واألكساء إضافة إلى تطبيقاتيا في الحقول 

(. CH2Nلتي تحتوي عمى المجموعة الفعالة )[. وان مصطمح قاعدة مانخ يشمل جميع المركبات العضوية ا12-1المختمفة]

ىو اول من درس قواعد مانخ لذلك ارتبطت تسمية ىذه القواعد بأسمُو ومنذ ذلك الحين  Caril Mannichويعد العالم 

 Hellmannكل من العالمين ) اىتمأصبحت قواعد مانخ من الموضوعات الميمة التي تستحق الدراسة والبحث حيث 

Optiz and Reichert[)2 ،3 ،]ايجاد قواعد مانخ وتطبيقاتيا في المجاالت المختمفة ومن خالل ىذه الدراسة توصال إلى ل

 . الطرق الكيميائية المختمفة لتحضيرىا

ان تفاعل مانخ ىو تفاعل إضافة نيوكميوفيمية إلى مجموعة الكاربونيل ويتضمن الكمة األمينات بواسطة مركب يحتوي     

 β-amino carbonyl[، والناتج ىو 4عال ومجموعة كاربونيل بوجود امين أولي او ثانوي واالمونيا أحيانًا]عمى بروتون ف

 [.4-6( ]Mannich basesوتدعى قواعد مانخ ) Methyl aminoأو احد مشتقات 
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[ تطبيقات قواعد مانخ في المجاالت المختمفة وخالصة ىذه 13] (Tramontini and Anglioلقد درس الباحثان )    

  الدراسة بانيا ىيئت طرائق مختمفة لتحضير مركبات وسطية يمكن إستخداميا في تحضير العديد من المركبات العضوية 

ات المعدنية، حيث الميمة، ففي المجال الصناعي وبسبب االنتقائية والحساسية العاليتين لمعقدات قواعد مانخ تجاه االيون

 ثبتت قابميتيا عمى إزالة المواد الصمبة السامة وخصوصًا تمك المموثة لمبيئة.

( والتي ليا القدرة الكبيرة عمى تكوين المعقدات مع االيونات amideإن إحتواء ىذه المركبات عمى مجموعة الـ )    

والنيتروجين  وغيرىا التي تستطيع ان ترتبط مع االيونات المعدنية وذلك من خالل الذرات الغير المتجانسة منيا االوكسجين 

الفمزية لتكوين معقدات مع قواعد مانخ. ومن التطبيقات الصناعية االخرى ىي البوليمرات المستخدمة في الطالء واالكساء، 

يا من تأثيرات لما ل السامة ويمكن استخداميا ايضا في معالجة الفضالت الصناعية وبشكل خاص إزالة العناصر الثقيمة

السامة )الزئبق، الرصاص، النحاس، الكادميوم،  الثقيمة سمية عمى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية ومن ىذه العناصر

( تمكن عدد من الباحثين من تحضير بعض من قواعد مانخ من تكثيف المورفمين والسيمي 2004وفي عام )[.14الزنك(]

. وفي عام [15]المركبات المحضرة فعاليتيا بتكوين معقدات مع عناصر فمزية مختمفة  كاربازايد والبنزلدييايد واثبتت

( تمكن باحثون من تحضير العديد من قواعد مانخ من المركبات التي تحتوي عمى ذرات ىيدروجين فعالة وذلك 2005)

ات المحضرة ميمة بسبب تطبيقاتيا الحيوية بمفاعمتيا مع االمينات الثانوية االروماتية وااللدييايدات االروماتية وعدت المركب

 .[16]واىميتيا الصضناعية الواسعة واستعممت كمركبات وسطية في كيمياء البوليمرات

ىيدروكسي بنزالدييايد -بارامن كال من  موالت متكافئة واليدف من ىذا البحث تحضير عدد من قواعد مانخ من تفاعل    

. شخصت المركبات المحضرة باستخدام مطيافية االشعة وحسب المخطط ادناه و وامين اولي مناسب البنزوترازولو من 

 .TLCتحت الحمراء وتم التأكد من سير واكتمال التفاعالت باستخدام الـ 

 

 (Experimental) للمواد وطرائق العما.2

 االجهزة والمواد المستخدمة  1.2
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باستخدام  pHو الدالة الحامضية الـ    Electro thermal 9300من النوعجياز تم قياس درجة االنصيار باستخدام     

جامعة كركوك، اما اطياف االشعة تحت الحمراء  –كمية التربية لمعموم الصرفة –( قسم الكيمياء Hannaجياز من نوع )

       1-( سم4000-400وبمدى ) KBrباستخدام اقراص   Shimadzu FT-IR 8400Sفقد تم تسجيميا باستخدام جياز من 

 فقد تم قياسيا باستخدام جياز من  (1H.nmr and 13C.nmr)اما اطياف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون والكربون ،

    Mangdi medicinal and Chemical كمذيب وجرت القياسات في   DMSOباستخدام   Burker(300 MHz)وع ن

Center /Wuhan-Chain اربيل. واستعممت  -جامعة صالح الدين  -كمية التربية -قسم الكيمياء –ر االجيزةفي مختب

ممم(  لتتبع سير  0.2فموروسينت المنشطة بسمك  G -) صفائح سميكا جيل TLC ( Flukaكرموتوغرافيا الطبقة الرقيقة )

لمستخدمة في ىذا البحث فقد استعممت مباشرًة يير باليود . واما المواد الكيميائية اظالتفاعالت وتدقيق نقاوة النواتج وكان الت

 (.Fluka  ،BDH  ،Merck  ،Aldrich)بدون اعادة البمورة، والمجيزة من الشركات 

 تحضير المركبات 2.2

  [17]طريقة تحضير عامة  1.2.2

( غرام1.22,مول 0.01في اقل كمية من االيثانول ثم اضيف اليو ) زوليبنزوتراال( من غرام 1.19,مول 0.01اذيب )    

ووضع المزيج في حمام ثمجي مع التحريك المستمر لساعة واحدة. ثم اضيف وبشكل قطرات  باراىيدروكسي بنزالدييايدمن 

صعد مزيج التفاعل  مول( من محمول بارد من احد االمينات االولية المذابة في االيثانول ثم 0.01الى المزيج المتفاعل )

( ساعات بعدىا بخر المذيب مخمفًا الراسب، غسل الراسب بكمية قميمة من االيثانول البارد واعيدت بمورتو من 6الناتج )

 .[1الجدول  ]مذيب مناسب الثوابت الفيزيائية مثبتة في 

 ( F1-F12الثوابت الفيزيائية لقواعد مانخ المحضرة ) (1-1الجدول )

H
NCH

N

N

N

OH

R
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 (Results & Discussion) النتائج والمناقشة .3

 [F12-F1] وتشخيص المركبات تحضير 1.3

Recrst. 

solvent Color 
Yiel

d% m.p °C 
Molecular 

formula R 
Comp. 

No. 

Ethanol Orange 64 174-178 C25H24N6O2 N
N

O

CH3

H3C

 
F1 

Ethanol Yellow 30 152-154 C16H15N5O5 
N

S

 F2 

Dioxane Brown 55 200-202 C25H20N8O 

N
NN

H
N

 
F3 

Ethanol 
Dark 

Brown 
90 176-178 C19H16N4O2 OH  F4 

Ethanol Colorless 47 192-194 C21H19N5O2 
H
N C

O

CH3  
F5 

Ethanol Yellow 60 204-206 C19H17N5O OC2H5C

O  
F6 

Dioxane Brown 46 136-138 C38H30N8O2 NH2  F7 

Ethanol Yellow 75 216-218 C19H17N5O3S S NH2

O O

 
F8 

Ethanol Yellow 45 170-172 C19H17N5O 
N

H3C

 
F9 

Ethanol Yellow 52 144-146 C18H15N6O2Cl 
N OCH3

Cl

 
F10 

Ethanol Pink 70 190-192 C20H15N6O5S2 
S NH

NS

O O

Cl

O
O  

F11 

Ethanol Orange 48 143-145 C23H20N6O4S S
H
N

O O

N O

CH3  F12 
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( بتكاثف البنزوترايازول مع باراىيدروكسي بنزالدييايد مع أمين اولي مناسب الى التفاعل F11F -تم تحضير المركبات )    

 :المطمق كوسط لمتفاعل وحسب الميكانيكية  التاليةوباستخدام االيثانول 

 

 ة المقترحة لتفاعل تحضير قواعد مانخكيالميكاني (1المخطط )
 

وقد تم التأكد من حصول التفاعل بمتابعة تغير الخصائص الفيزيائية من درجة االنصيار والمون فضال مطيافية االشعة     

وحزمة  1-( سم3300-3163( ضمن المدى )N-H(، اذ اظيرت االطياف حزمة مط مجموعة الـ )IRالحمراء )تحت 

، فضال عن ظيور حزمة مط األصرة  1-( سم2950-2800( االليفاتية ضمن المدى )C-Hامتصاص مط األصرة )

(=C-H( األروماتية ضمن المدى )سم3089-3020 )-اعزيت  1-( سم1022-927، كما أظيرت حزمة ضمن المدى )1

، كما  1-( سم1600-1577( األروماتية فقد ظيرت ضـــــــــــــــــــــــــــــــــمن المدى )C=C(، اما حزمة )C-O-Cلتردد مط آصرة )

، فضال عن ظيور حزم أخرى تعود إلى معوضات   1-( سم1274-1240ضمن المدى ) (C-N)أظير الطيف حزمة 

( F121F -ضرة )ـــــــــــــــــــــــ( لقواعد مانخ المحIRيبين بعض حزم األشعة تحت الحمراء)( 2الجدول )،  (19-18)الحمقة األروماتية

 .(1)انظر الشكل 

 

 (F12F-1( لقواعد مانخ )1-حزم االشعة تحت الحمراء بـ )سم (1-2الجدول )
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R ν (cm
-1

) (KBr) 
Comp. 

No. 
Others C=C C-HAr 

C-O-

C 
C-N C-HAl N-H 

C=O 1654 1581 3089 968 1274 2918 3250 F1 

C=N 1604 1577 3030 1058 1261 2900 3180 F2 

C=N 1640 1574 3040 1022 1257 2882 3200 F3 

C=N 1620 1600 3070 1014 1257 2881 3163 F4 

C=O amide 1640 1586 3021 1001 1241 2800 3210 F5 

C=O 1660 1580 3080 985 1271 2885 3250 F6 

 1600 3050 970 1290 2900 3300 F7 

SO2 (1505 asym-1338sym) 

NH2 (3460 asym-3390) 1589 3020 1005 1265 2240 3240 F8 

C=N 1624 1581 3030 979 1240 2889 3300 F9 

C=N 1602 

C-Cl 750 1577 3020 975 1260 2882 3260 F10 

SO2 (1506 asym-1338sym) 

C-Cl  770  1577 3070 980 1255 2950 3280 F11 

SO2 (1505 asym-1338sym) 

C=N 1619 1597 3000 927 1265 2900 3300 F12 
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  F12طيف االشعة تحت الحمراء  لممركب  (:1الشكل ) 

 
 تشخيص قواعد مانخ بواسطة مطيافية الرنين النووي المغناطيسي  2.3

( لبعض المركبات المحضرة لدعم صحة التراكيب 1H-NMRقيست أطياف الرنين النووي المغناطيسي لمبروتون )   

( δ(، وقد تم القياس االزاحات الكيميائية سكما )DMSO-d6البنائية المتوقعة لممركبات المحضرة باستخـــــدام مـذيب )

 كما ىو مبين أدناه : (. وقد كانت النتائجppmالقياسية ويعبر عنيا بوحدة )

( 2الشكل )والموضح في  DMSO-d6والمقاس في مذيب  F2Bاظير طيف الرنين النووي المغناطيسي لممركب     

 االشارات االتية:

NHCH

N

N

N

OH

N

S
1

2

33

2

4

5
6

7

8

9 
 .  احاديةكإشارة   δ(5.54)ppm( عند الموقع CHظيرت بروتونات مجموعة ) - أ

 كإشارة  متعددة . δ(6.91-8.85)ppmظيرت بروتونات حمقة الفنيل والثايازول ضمن المدى  - ب

 عمى التوالي كإشارة  احادية . δ(6.74ppm)و  δ(6.54ppm)( عند الموقع OH( وكذلك )NHظيرت بروتون ) - ت

 االشارات االتية  F2لممركب  13-اظير طيف الرنين النووي المغناطيسي لمكاربون     

NHCH

N

N

N

OH

N

S

1

2

33

2

4

5

6

7

5

6

10

 

 . δ(82.03ppm)عند الموقع  CHظيرت ذرة كاربون مجموعة  - أ
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 . δ(107.04ppm)عند الموقع  C1ظيرت ذرة كاربون  - ب

و ذرة  δ(125.58ppm)عند الموقع  C4. و ذرة كاربون  δ(115.56ppm)عند الموقع  C2ظيرت ذرة كاربون  - ت

 .δ(128.11ppm)عند الموقع  C6كاربون 

 . δ(131.55ppm)عند الموقع  C3يرت ذرة كاربون ظ - ث

 . δ(138.50ppm)عند الموقع C10ظيرت ذرة كاربون  - ج

 .عمى التوالي δ(162.88ppm)و  δ(140.71ppm)فقد ظيرت عند الموقعين  C7و  C5اما ذرات الكاربون  - ح

 .  δ(161.06ppm)( عند C-OHظيرت ذرة كاربون ) - خ

 

 

 
   F2لممركب  1H NMR: طيف البروتون ( 2الشكل ) 
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   F2لممركب  13C NMRطيف البروتون  (: 3الشكل ) 
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