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 تحضير ودراسة دايمرات استلينية جديدة محتوية على حلقة ثايازولدين  
   3طارق عبد الجليل منديل   2داود سالم عبد   1أثير صادق محمود

قسم الكيمياء   -كلية التربية للعلوم الصرفة   -جامعة البصرة     2قسم الكيمياء ,  -كلية العلوم  -جامعة االنبار  3&1  

 

 

 

 :معلومات البحث

 

 الخالصة: 
 2/2018/ 2تاريخ التسليم:  

 2018/ 6/ 3تاريخ القبول:  

 2019/    1/   3   تاريخ النشر: 

DOI: 10.37652/juaps.2022.171786 

حيث تم تحتوي على حلقة خماسية غير متجانسة.    تم في هذا البحث تحضير دايمرات جديدة   

. وكسجيني  اج األو طة تفاعل االزدا طرفية بوسستلينية  أستلينية من مركبات  أدايمرات    ةتحضير ثالث

شخصت جميع المركبات المحضرة بقياس درجة انصهارها و بمطياف االشعة تحت الحمراء عالوة 

درست  البروتوني.  المغناطيسي  النووي  الرنين  طيف  بوساطة  الدايمرات  شخصت  ذلك  على 

( المزود OPMضوء المستقطب)الخصائص البلورية السائلة للدايمرات المحضرة باستعمال مجهر ال

(, وقد  اظهرت DSC(, وكذلك بواسطة تحليل مسعر مسحي تفاضلي)Hot Stageبمنصة تسخين)

 اي طور بلوري سائل.  D3طورًا بلوريًا سائاًل نيماتيًا بينما لم يظهر الدايمر D2و  D1الدايمرات

 

 

 الكلمات المفتاحية: 
 دايمرات استلينية ,  

 بلورات سائلة ,  
 حلقات غير متجانسة ,  

 . ثايازولدين

  

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:

التركيب  المتجانسة هي مركبات عضوية حلقية  الحلقات غير 

ذرة مغايرة واحدة او   والهيدروجينالكاربون    فضاًل عنتحتوي في تركيبها  

أو  ونيتروجين  أو  اوكسجين  هي  المغايرة  الذرات  تكون  ما  غالبا  اكثر, 

السيلنيوم  ( 1) كبريت او  الفسفور  مثل  اخرى  ذرات  واحيانا  للمركبات    ( 2) , 

كبيرة حيث تدخل في تركيب الكثير   حيوية   غير المتجانسة اهميةالحلقية  

الحيوية   الجزيئات  عن  ( 3) من  للحلقات و الطبية  األهمية    فضاًل  الحيوية 

 كبوليمراتغير المتجانسة فان لها اهمية صناعية كبيرة مثل استعمالها  

العضوي امشتركة   التصنيع  في  وسطية  (4) ومركبات 
الثايازولدين   . حلقة 

ويسمى   المتجانسة  غير  الحلقية  المركبات  اصناف  هايدرو احد  رباعي 

 . (5) ثايازول  يحتوي مجموعة ثايو ايثر ومجموعة امين

 
* Corresponding author at : University of Anbar - College of 

mail address: -E Department of Chemistry -Science    
 

 

  عتبر حامض كاربوكسيلي  ي   -4-الثايزولدين  المركب  ان

في تركيبه الحامض االميني   شابهحامض اميني كبريتي حلقي ي

حامض   -4-ينتج الثايزولدين      البرولين ولذلك سمي ثايوبرولين.

من   الكبريتي تكثيف  تفاعل  كاربوكسيلي  االميني  الحامض 

 مع الفورملديهايد.   L-Cysteineالسيستاين

االستلينية   العضوية المركبات  المركبات  من  صنف  هي 

مح )تكون  العامة  وصيغتها  ثالثية   اصرة  على   (2nHnC-2توية 

ابسط مركب ان  الكاينات   االستلين   اً وتسمى  الصنف هو  من هذا 

( spفي مركب األستيلين هو)  (7)ان تهجين ذرة الكاربون   حيث  (6)

, وآصرتين من   bond (sigma ) آصرة سكما واحدة    ويمتلك

باي   موقع   االلكايناتتصنف    π  (bond )نوع  على  اعتمادا 
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استخدمت .وسطية واستلينات طرفية    الكايناتاالصرة الثالثية الى  

االستلين(   )ثنائية  دايمرات  تحضير  في  الطرفية  االستلينات  

من  ابوس جو  في  يحصل  والذي  االوكسجيني  االزدواج  تفاعل  طة 

االنتقالي   للعنصر  وملح  وسطية  قاعدة  بوجود  ان (.  8)االوكسجين 

طرحها و ن يكمن في سحب الهايدروجين الحامضية  دور االوكسجي

بشكل جزيئة ماء . تكون الدايمرات االستلينية ذات نظام الكتروني 

  البلورية السائلة   الصفاتيظهر على بعض مركباتها    متعاقب مما

Liquid crystal(9)    ,ان تعطي  ,  صفات بصرية مهمة  وممكن 

وعند احتوائها على مجاميع معوضة مثل مجموعة اروماتية تمتاز 

حراري  الثالثية  ,بثبات  االواصر  الدفع   وكذلك  على  قابلية  تعطيها 

للكهربائية جيدة  موصلة  يجعلها  مما  كما   .(10)االلكتروني 

تتبلمر مداستخ حيث  بولمرات  تحضير  في  الطرفية  االستلينات  ت 

الثالثية. ان    (12-11)زكلر ناتا  ةاالستلين نفسة بلمر بطريقاالصرة 

ضوئية   و  حرارية  بطرق  هي و  فلزية  مساعدة  عوامل  باستخدام  

 ( المولبيدنيوم  كلوريد  كلوريد    ,(    5MoClخماسي  وسداسي 

   ( وغيره6WClالتنكستن  االزدواج   ا  م(  استعمال  امكن  وقد   ,

البلمرة باستخدام االوكسجيني لتحضير البولي الكاينات. تتم عملية  

( )Pdالبالديوم  والتنكستن   )W( والروديوم   )Rh عامال  )

)حيث تشبة , منها عمليات البلمرة التناسقية المتجانسة  (13)مساعدا

حيث  من  وتختلف  المساعدة  العوامل  حيث  من  ناتا  زكلر  بلمرة 

) متجانسة  يبول  إلنتاج  الميكانيكية  غير  حلقة  يحتوي  مر 

ا  السلسلة  (  متدلية)بلمرة      Catalytic  Chainلجانبية 

polymerization   :(  15-14) بالعامل المساعد . 

   ق العمل :ائالمواد وطر 

وتم تنقية   sigma-Alderchالمواد المستخدمة من شركة  

 .اد االخرى استخدمت كما هيبروبارجيل بالتقطير المخلخل والمو ال

االوكسجين   تنقية  تحتوي    على    بإمرارهوتم  حامض منظومة 

 .الكبريتيك المركز وكلوريد الكالسيوم لغرض التخلص من الرطوبة  

 تحضير المونومرات: 

االولى لتحضير    :المرحلة  العامة  طرفيالطريقة  استلين     مركبات 

1A , 2A , 3A  . 

معوظات  من    مول(   0.0199,غم    2.44)   بإذابة  تم

او   ميتا  او  )بارا  بنزلديهايد  مل   1.056الهايدروكسي  

)   سالسلديهايد( من    مول   0.0248, غم3.44و   كاربونات ( 

في   )  30البوتاسيوم   )   DMFمل  اضافة  ثم  كمذيب   ) 

من  مول   0.0278,مل2.016 البروبارجيل(  على   كلوريد  وترك 

لمدة   المغناطيسي  وسكب   72المحرك  التفاعل  اوقف  ثم  ساعة 

استيت  باالثل  الراشح  غلي  وتم  رشح  ثم  الثلج  على  المزيج 

والذي الراسب    و بقي  تم تبخير المذيب  وبعدها    الستخالص الناتج

 تمت اعادة بلورته بالهكسان .

الثانية: لـ  المرحلة  العامة  الحلقي  الطريقة  االنغالق   تفاعل 

 .  B1 , B2 , B3 لتحضير المركبات 

)   تم المركب مول   0.00664,غم1.065باذابة  من   ) 

في االيثانول الساخن ثم   A3او    A2 او    A1  االستليني الطرفي  

  0.00665  ,   غم0.806سكب في دورق التفاعل الموجود فيه )

االميني سستين  )مول الحامض  المذاب    L-cysteine( من   )

في الماء بدرجة حرارة الغرفة وترك على المحرك المغناطيسي لمدة 
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االنصهار   24 درجة  قياس  .وتم  الراسب  وجمع  رشح  ثم  ساعة 

 .   FT-IR تحت الحمراء باألشعة شخصو 

 تحضير الدايمرات)تفاعل االزدواج االوكسجيني( 

 D1 , D2 , D3الطريقة العامة لتحضير الدايمرات  

  او     B2او       B1    المركبغم ( من  1باذابة )  تحضر 

 B3    مل مزود بفتحة جانبية )مستودع لغاز   100في دورق سعة

( اضافة  ثم   ) و)    0.4االوكسجين  نقي  بايردين  (   9مل(   مل 

النحاسوز    0.2و)    كمذيبميثانول   وتم   CuClغم ( من كلوريد 

المغناطيسي    المحرك  على  وترك  النقي  االوكسجين  غاز  ضخ 

لون مما يدل على نهاية ثبات حجم البا  ولوحظلمدة  اربع ساعات  

 . من   التفاعل  للتخلص  الدورق  وفتح  التفاعل  ايقاف  تم  بعدها 

من   قطرات  باضافة  التحميض  وتم  المركز   HClاالوكسجين 

كلوريد  لغ من  مشبع  محلول  اضافة  ثم  البايردين  معادلة  رض 

وتم تحديد درجة انصهاره   بااليثر  االمونيوم ثم استخالص الناتج  

الحمراء تحت  باالشعة  النووي    FT-IR وتشخيصة  والرنين 

 . المغناطيسي

 النتائج والمناقشة:

 تحضير المونومرات 

االولى   بمرحلتين  طرفية   تحضيرتمت  استلينية  مركبات 

نيوكليوفيلي  ابوس تعويض  تفاعل  كلوريد   يسلك  حيث  2NSطة 

كهاليد الكل اولي غير مشبع بينما يسلك الهايدروكسي   البروبارجيل

كنيوكليوفيل   قاعدة    Nu   (17-16)بنزلديهايد      3CO2K بوجود 

 . تفاعل اليزيد من سرعة  DMFوبوجود مذيب قطبي ال بروتوني  

)المعادلة   المعادلة  ادناه(  1رقم  لتحضير   تمثل  للتفاعل   العامة 

 يد( ا)الكوكس االستلينات الطرفية 

 
الثانية   )الكوكسيد(    مفاعلة المرحلة  االولى  المرحلة  ناتج 

االميني     الحامض  االنغالق (L-cysteineمع  ويحصل   )

محتوية على نتروجين وكبريت.   خماسيةالحلقي حيث تتكون حلقة  

)مال رقم  لتفاعلا   تمثل  ادناه  ( 2عادلة  العامة  االنغالق   لمعادلة 

 : الحلقي
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وتشخيص  -prop-2-yn-1)  تحضير 

yloxy)benzaldehyde) -4  (1 A 

بنزلديهايد مع بروبارجيل كلورايد  باراهايدروكسيتم مفاعلة 

البروتوني   قطبي  ومذيب  قاعدة  تعويض   DMFبوجود  يحصل 

الشحنة نيوكليوفبلي   )ظهور  النيوكليوفيلية  لزيادة  القاعدة  وتستخدم 

 السالبة( فتغادر المجموعة المغادرة )ذرة الكلور (ويحصل االرتباط. 

 :ادناه( 1)رقم بالمخطط كما في الميكانيكية 

 
 الطرفية ةاالستليني اتميكانيكية تحظير المركب (1مخطط)

-Cº  77  وكانتانصهارة    درجةشخص المركب بقياس  

 طة اشعة تحتاوتم تشخيصة بوس   %   74ونسبة المنتوج       75

 الحزم التالية : هرتظ KBr  قرص   بطريقة   FT-IRالحمراء 

الى مط   تعودظهور حزمة ضعيفة )غالبا تكون ضعيفة(  

(, وظهرت حزمة   Cm 2121-1)  عند  اآلصرة الثالثية  

, وظهرت حزمة  Cm 1683)-1(عند    كاربونيل االلديهايد  

(,   Cm-1  3213عند )  آصرة الهيدروجين الطرفية  

 Cm)-1 عند    وظهور حزمتين تعود للحلقة األروماتية

االيثرية     (1472& 1600 اآلصرة  ظهرت  عند بينما 

(1-1164 Cm   كاربون مط  وظهرت   , لاللديهايد  -(  هيدروجين 

H-C  ( االصرة    (Cm   2839-1عند  بحزمتين     O-Arوظهرت 

(1-Cm 1020    &1251)     االنحناء حزمة      2CHوظهور 

)1-(1506 Cm   (  1وظهرت حزمة البارا عند-Cm  831( . 

-prop-2-yn-1  )  وتشخيص   تحضير

yloxy)benzaldehyde)-3)  2A : 

مع    حضر بنزلديهايد  هايدروكسي  ميتا  مفاعلة  من 

و قاعدة  بوجود  كلورايد  في   DMFالبروبارجيل  وكما  مذيبا 

)  الميكانيكية المخطط  انصهاره   اعاله  ( 1في  درجة  تحديد  تم 

بوس  Cº  72-  70وكانت المركب  االطة  ا شخص  شعة مطياف 

 وظهرت الحزم التالية:     FT-IRتحت الحمراء 

عند  الثالثية  اآلصرة  مط  الى  تعود  ضعيفة  حزمة 

  (1-2121Cm وظهرت مط الكاربونيل عند  )   

) 1-(1693 Cm     وحلقة البنزينAr      عند(-Cm  

آلصرة    & 1485 )  11585 تعود  قوية  حادة  حزمة  وظهرت 

 Cm 3290-1 عند  الهايدروجين االستلينية الطرفية  

(    Cm  1288-1)عند    ظهرت اآلصرة االيثرية    ) ,     (

(   Cm   2852-1لاللديهايد )  H-Cوظهور حزمة تعود الى مط   

Ar-اما االصرة    ( Cm 3068-1روماتية )اال  H -Cوحزمة مط

O   ( عند  حزمةCm  1035  &1242-1فكانت  وظهرت    ) 
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تعود      2CH    1-(1485 Cm(  االنحناء حزمتين  وظهور 

 (. Cm  788  &680-1للتعويض ميتا عند )

-prop-2-yn-1)  تشخيص  و   تحضير

yloxy)benzaldehyde)-2)  3A : 

البروبارجيل   حضر كلوريد  مع  السلسالديهايد  مفاعلة  من 

درجة  كانت    ( اعاله  1)المذكورة بالمخطط رقم  الميكانيكيةوحسب  

تحت oC  (55-52انصهاره   اشعة  بواسطة  الناتج  وشخص   )

بطريقة قرص بروميد البوتاسيوم  وظهرت الحزم    FT-IRالحمراء

الثالثية   االصرة  مط  الى  تعود  ضعيفة  حزمة   التالية: 

لمط  Cm 2115-1)  عند تعود  قوية  حادة  حزمة  وظهور   )

االستلينية   (  Cm   3271-1)  عند  الهايدروجين 

االروماتي   لحلقة  تعود  حزمة  ظهرت    عند    Arبينما 

(1-(1596 &1485 Cm     1683)عندوظهرت مجموعة 

) 1-Cm     االيثرية االصرة    Cm-)عند    بينما ظهرت 

&   Cm 1222-1كانت بحدود    )   O-Arواالصرة    (  11288

انحناء)  1010 حزمة  ظهور  وكذلك   )2CH   1-(1585 Cm 

هايدروجين   كاربون  مط  عند   C-H كانت  لاللديهايد  العائدة 

(1-2873 Cm  )    االصرة )   H-Cومط  -1لالروماتية 

Cm3074( عند  اورثو  الموقع  حزمة  وكانت   )1-Cm   757 )

 . وكذلك اختفاء واضح لمجموعة الهايدروكسيل

  B1 ,B2, B3 تحضير المركبات

الحامض   من  واحد  مول  بمفاعلة   االميني حضرت 

ال  ((L-cysteine الكبريتي المركبات  من  مول  محضرة مع 

بوجود مزيج ايثانول   على التوالي   A1, A2,A3)االلكوكسيدات(  

للتفاعل كمذيب  حلقة    وماء  وتتكون  الحلقي  االنغالق  ويحصل 

بمجموعة كاربوكسيل وحسب   -4-ثايازولدين معوض  في الموقع  

 :( 2في المخطط رقم )  الميكانيكية 

 

 ميكانيكية تفاعل االنغالق الحلقي   (2مخطط)
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    :B1   (  2-(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)thiazolidine-4-

carboxylic acid    ) تشخيص المركب   

 -Cº  127  شخص المركب بقياس درجة انصهاره وكانت

الحصيلة   125 الحزم   واظهر%  74وكانت  الحمراء  طيف تحت 

الثالثية  :التالية   االصرة  مط  الى  تعود  ضعيفة  حزمة 

الهايدروجين Cm   2127-1عند) الى  تعود  قوية  وحزمة   )

كانت Cm     3280-1(عند      االستلينية   بينما   )

وكانت    Cm 1483&1614)-1(عند    Arاالروماتي  

الكاربونيل   واآلصرة     Cm 1697)-1 عند)مجموعة 

االصرة   Cm 1298-1)عند    االيثرية  اما    )O-Ar  

( عند  مجموعة Cm 1230  &1035-1فكانت  وكانت   )

 Cm 3000 -2900حزمة عريضة بمدى )  O-Hالهايدروكسيل  

(  Cm 3444-1 عند )   H-N( بينما كانت مجموعة االمين    -1

)  CHوظهرت   وكذلك Cm 3062-1االروماتي  حزمة    ( 

وحزمة بارا كانت عند     Cm 1413  )-1  (عند    2CH االنحناء  

(1 -Cm   840) . 

-prop-2-yn-1)-3)-2)  المركب تشخيص  

yloxy)phenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid  )    

B2: 

وكانت    انصهاره  درجة  بقياس  المركب    Cºشخص 

واظهر طيف تحت الحمراء   %80  وكانت الحصيلة  118- 120

عند   حزمة ضعيفة تعود لالصرة االستلينية  :الحزم التالية 

(1-Cm   2121 عند الطرفية   للهايدروجين  قوية  وحزمة   )

  (1-3280  Cm االروماتي وظهرت   ) 

الكاربونيل      Cm 1485&1579)-1(عند  ومجموعة 

االيثرية      Cm 1714)-1 (عند   عند  واآلصرة  كانت 

(1-Cm   1298  الهايدروكسيل مجموعة  وكانت   )H-O   حزمة

)عريضة   و    Cm  -2927 3056-1عند   )H-C   االروماتي

(1-3056 Cm )   وحزمة االنحناءbend  )  1-,(1444 Cm 

2CH  وكانت مجموعة االمينH -N      عند ( 3434-1 Cm ) 

( وظهرت Cm  1014    &1245-1عند  )  O-Arوكانت االصرة  

( عند  ميتا  الموقع  االصرة Cm    777   &690-1حزمتي  اما   )

N-C  ( 1فكانت عند -Cm   1382) . 

المركب  -prop-2-yn-1)-2)-2)  تشخيص 

yloxy)phenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid  )  B3:   

-Cº  115شخص المركب بقياس درجة انصهاره وكانت  

واظهر طيف تحت الحمراء الحزم   %76وكانت الحصيلة      112

الثالثية    :التالية لالصرة  تعود  )  حزمة     Cm-1عند 

 3230د )عن  ( وحزمة الهايدروجين الطرفية  2113

1-Cm  واالروماتي )Ar    1407&1609) ,عند Cm 

الكاربونيل    -1(     Cm 1714)-1 (عند    ومجموعة 

االيثرية   عند   واآلصرة  وكانت Cm   1340-1)كانت   )

الهايدروكسيل   )   O-Hمجموعة  عند  عريضة  -3390حزمة 

1-3400 Cm     و )H-C  ( 3028-1االروماتي Cm )     وحزمة

مجموعة     2bend  ) CH 1-,(1488 Cmاالنحناء وكانت 

عند االصرة     H -N   (1-Cm   3398 )االمين   O-Arاما 

كانت عند    N-C( و االصرة  Cm    1029  &1228-1فكانت )
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(1 -Cm   1361(    وموقع اورثو ظهرت حزمة عند )1-Cm  

744) . 

 تحضير وتشخيص الدايمرات: 

مفاعلة من  الدايمرات  االستلينية    حضرت  المركبات 

التفاعل بجو من   اوكسجيني حيث يحصل  تفاعل ازدواج  الطرفية 

 CuCl االوكسجين وبوجود البايردين كقاعدة وبوجود ملح النحاس  

لالزدواج  كاليسر  تفاعل  ميكانيكية  هي  االزدواج  ميكانيكية  ان 

 . (3) كما في المخطط رقم  االوكسجيني

للدايمرات   تتم السائلة  البلورية  الخصائص  دراسة 

مزود بمنصة تسخين وكذلك المستقطب  الضوء  الباستخدام مجهر  

حيث   التفاضلي   المسح  مسعر  التحليل  خالل  الدايمر   اظهرمن 

D1    وبمدى نيماتي  سائل  بلوري  يوضح    Cº 13.8طور  كما 

الحراري  التحليل  النيماتي   (7)الشكلثرموكرام  الطور  وصورة 

حرارة    ( 8شكل)ال بدرجة  السائل  البلوري  الطور  يبدا   Cºحيث 

  D2الدايمر    اظهروكذلك    .  Cº  148.1وينتهي بدرجة    134.3

وبمدى   نيماتي  سائل  بلوري  الطور   Cº 36.2طور  يبدا  حيث 

حرارة   بدرجة  السائل  بدرجة    Cº  101.5البلوري   Cºوينتهي 

صورة,  137.7 توضح  الحراري   كما  وتعزى   .(13)الشكلالتحليل 

التعاقب االلكتروني ووجود    الى وجود  السائلة  البلورية  الخصائص 

تعطي   والتي  الثالثية  وجود    rigidityاالصرة  عن  فضال  للجزيئة 

 أي خصائص بلورية سائلة   D3بينما لم يظهر الدايمرحلقة الفنل .

مباشرة  االعتيادي(  )السائل  االيزوتروبي  الطور  الى  انتقل   وانما 

و  اقصر  السلسله  جعل  اورثو  بالموقع  التعويض  ان  بسبب  وذلك 

 . اعرض

ميكانيكية تفاعل االزدواج االوكسجيني لتحضير  (3مخطط)

 الدايمرات
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 D1  الدايمرتحضير وتشخيص 

(2,2'-((hexa-2,4-diyne-1,6-diylbis(oxy))bis(4,1-

phenylene))bis(thiazolidine-4-carboxylic acid))  

الميكانيكية   حسب  )  السابقةحضر  رقم  المخطط     ( 3في 

 واظهر طيف االشعة تحت الحمراء ما يلي :

الهايدروجين   حزمة   3280 عند      الطرفيةاختفاء 

 : وظهور الحزم التالية

الوسطية  الثالثية  اآلصرة  مط  الى  تعود  ضعيفة  حزمة 

  (1-2163 Cm االروماتي وكانت   )Ar     

   عند وحزمة مجموعة الكاربونيل    Cm 1600)-1 (عند 

)1-(1691 Cm     كاربون اآلصرة  مط   اوكسجين–وكان 

هايدروكسيل   Cm 1163-1) عند   ومجموعة   )H-O    حزمة

 Cm 3047اروماتية ) H -C(  و  Cm 3417-1عريضة عند)

االمين-1 مجموعة  وكانت   )H -N  (3145-1عند Cm   ) اما

( وكانت Cm  1247 &1020-1فكانت عند   )    O-Arاالصرة  

 . (Cm 1163-1عند)  N-Cاالصرة 

    (ppm  :7.2-7.8الرنين االشارت التالية    طيف  اظهر

االروماتي رقم    5(   (OCH 25.13)  (بروتونات  في   2لبروتون 

الخماسية رقم     (3.4(الحلقىة  الحلقة  4لبروتون    (3.3  (في 

الحلقة  5  اتلبروتون مجموعة    (10و   (الخماسية  في  لبروتون 

 . (الكاربوكسيل

 :D2الدايمر تحضير وتشخيص 

(2,2'-((hexa-2,4-diyne-1,6-diylbis(oxy))bis(3,1-

phenylene))bis(thiazolidine-4-carboxylic acid)) 

السابقة   الميكانيكية  المخطط رقم )تم بنفس    تشخيصهوتم  (  3في 

 الحزم التالية :  فأظهرتتحت الحمراء  باألشعة

الثالثية اآلصرة  مط  )  حزمة     Cm-1عند 

  عند (  واختفت حزمة الهايدروجين االستلينية  2339

(1-3280 Cm االروماتية لمجموعة   )Ar      ظهرت

  ومجموعة الكاربونيل     Cm 1402 & 1587)-1(الحزم  

اآلصرة       Cm 1697)-1  (كانت بحدود   بينما كانت 

( عند  االمين  Cm   1255-1االيثرية  ومجموعة   )H-N    عند

(1-3419Cm  و  )H-C   ( وكانت  Cm 3136-1االروماتية   )

الهايدروكيسل   عريضة    O-Hمجموعة  ) حزمة  - 3050من 

1-3200 Cm ) . 

االشارت    اظهر الرنين   ,ppm: 7.18(d  التاليةطيف 

J=8.67 Hz, 2 H), 7.07 (d, J=8.85 Hz, 2 H) , 7.95)  

في   2لبروتون رقم    .OCH  )) 5 25.13بروتونات االروماتي( )

(    (NH 3.3في الحلقة(    4لبروتون رقم     (3.4الحلقىة الخماسية(

 .لبروتون مجموعة الكاربوكسيل( 9.8)و

 :D3 تحضير وتشخيص الدايمر

(2,2'-((hexa-2,4-diyne-1,6-diylbis(oxy))bis(2,1-

phenylene))bis(thiazolidine-4-carboxylic acid))  

وتم تشخيصة (  3في المخطط رقم )تم بنفس الميكانيكية السابقة  

 باالشعة تحت الحمراء فظهرت الحزم التالية : 
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الهايدروجين   حزمة   عند      الطرفية  اختفاء 

 ظهور الحزم التالية: 3230

 2165عند )  حزمة مط اآلصرة الثالثية الوسطية  

1-Cm  االروماتي ومجموعة   )Ar     عند

)1-,(1602&1425 Cm      1689)عند   ومجموعة  

)  1-Cm     كانت بحدوداآلصرة االيثرية(1247-1 Cm   )

األمين   مجموعة  )  H-Nاما  في  (   Cm 3442-1 فظهرت 

 (  و Cm 3444-1)  حزمة عريضة عند  H-Oوالهايدروكسيل  

H-C  ( 1اروماتي عند-Cm   3074 وظهرت حزمتين لالصرة  )

O-Ar  (   1عند -Cm1247    &1020  وكانت االصرة )N-C 

 .  (Cm 1164-1عند)

االشارت    اظهر الرنين   ,ppm: 7.14 (t  التاليةطيف 

J=7.44 Hz, 2 H) 7.31 (d, J=8.29 Hz, 4 H) 7.61)   

( االروماتي(  رقم     (OCH  )5 25.1بروتونات  في   2لبروتون 

رقم     (3.6الخماسية(الحلقىة   الحلقة(    4لبروتون   (3.3في 

 .لبروتون مجموعة الكاربوكسيل(  (10في الحلقة(  و  5لبروتون 

 االستنتاجات: 

تح -1 بوسضامكانية  استلينية  دايمرات  االزدواج اير  تفاعل  طة 
 االوكسجيني.

 امكانية تحضير دايمرات تحتوي على حلقة ثايازولدين.  -2

سائلةالدايمرات   -3 بلورية  خصائص  اظهرت  وبمدى   االستلينية 
عالي   حراري  على    استقرار  الموجود  التعاقب  بسبب  وذلك 

السلسلة صالدة   طول  تعطي  التي  الثالثية  االصرة  ووجود 
rigidity   للجزيئة فضال عن وجود حلقة الفنل . 

 
  A1لمركب ل FT-IR طيف  (1الشكل )
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 A2لمركب ل FT-IRطيف   (2الشكل )

 
 A3لمركب   ل FT-IRطيف  (3)الشكل 
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 B1لمركب   ل FT-IRطيف  (4)الشكل  

 
 B2لمركب  لFT-IR طيف (5)الشكل  
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 B3لمركب ل FT-IRطيف  (6)الشكل 

 D1للدايمر  DSC (7)الشكل 

 Cº 135 عند درجة D1الطور النيماتي للدايمر   (8)الشكل 
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 D1لدايمرل FT-IRطيف    ( 9)الشكل 

 

D1   1   للدايمرH-MNR الشكل )10(   طيف 
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   D2لدايمر ل FT-IRطيف   ( 11)الشكل  

 

 

a 

b 

c 
 D2الطور النيماتي للدايمر    ( 12)الشكل 

a 100 درجة عند Cº, b 105 درجة عند Cº, c 137درجة عند Cº 
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  D2للدايمر    DSC( 13)الشكل   

D2   1   للدايمرH-MNR  الشكل )14 ( طيف  

 

3
.6

8
 

3
.6

6
 

3
.6

7
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 (  16)الشكل  طيف     MNR-H1للدايمر   D3 D3لدايمر ل FT-IRطيف  ( 15)الشكل 
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Synthesis and study of a new dimers containing of thiazolidine ring  
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1 &3 University of Anbar - College of Science - Department of Chemistry,  2  Basra University - College of 

Education for Pure Sciences - Department of Chemistry 

Abstract:    

In this study, a new dimers containing a five-member ring heterocyclic  were prepared. Three dimers were 

prepared  from terminal acetelynic compounds by the oxidative coupling reaction . All compounds  identification by 

Measured their melting point  and  by an infrared  spectrometer FT-IR. Dimers were  also identified by infrared and 

1H-NMR spectra. The liquid crystalline properties of the dimers prepared were studied by an optical polarized 

microscope(OPM) with a Hot Stage and by (DSC). The dimers D1,D2 showed liquid crystalline properties nematic 

while the daimer D3 did not appears any liquid crystalline phase. 

 


