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 الفصل الحادي عشر
 

 أمالح الديازونيوم ومركبات اآلزوأرينات
DIAZONIUMSALTS AND AZORENS COMPOUNDS 

 
 :Diazonium Salts أمالح الديازونيوم -1 -11

تحتوي أمالح الديازونيوـ عمى الزمرة الوظيفية ثنائية اآلزوت، وتكوف ىذه الزمرة مرتبطة  
 بشرسبة معاكسة مف جية أخرى:بالحمقة العطرية مف جية، ومرتبطة 

N      N      X N      N      X
+ -

 
 وأمالح الديازونيوـ غير ثابتة بدرجات الحرارة العالية، وينبغي استخداميا وىي في المحموؿ.

 :Nomenclatureالتسمية  -1 -1 -11
فنضع أواًل اسـ الشاردة  الديازونيوـ تسّمى مركبات الديازونيوـ باعتبارىا أمالحًا لشرجبة 

ـّ اسـ الفحـ العطري متبوعًا بكممة ديازونيوـ:  السالبة ث

N      NHSO N      NCl
+ -

4

+ -

Benzene Diazonium Sulfate                      Benzene Diazonium  Chloride 

2
N      NBF
+ -

4O  N

p - Nitrobenzenediazonium Tetrafloroborate

 
تسّمى بإضافة الحزمة ديازو إلى اسـ المركب العطري الموافؽ لمجذر األريمي متبوعًا 

 باسـ الشرسبة:
Ar       N       N       OH

Benzenediazohydroxide

 
 :Preparationالتحضير  -2 -1 -11

 فعل حمض اآلزوتي )الديأزة(: -أ
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يقود فعؿ حمض اآلزوتي عمى األمينات العطرية األولية وبحضور األحماض القوية إلى  
 تشكؿ أمالح الديازونيوـ:

22

+ -
NH2

N       NCl

+  NaNO     +  2HCl +  NaCl  +  2H  O

 
ّنما يستخدـ حمض  ال يستخدـ في تفاعؿ الديأزة  حمض اآلزوتي الحر فيو غير ثابت وا 

اآلزوتي المتحّرر في الوسط التفاعمي مف تفاعؿ نتريت الصوديوـ أو البوتاسيوـ مع األحماض 
درجة الحرارة . وأمالح الديازونيوـ غير ثابتة وتتفّكؾ بالماء عند ارتفاع (H2SO4, HCl)المعدنية 

موؿ مف  1. يمـز نظريًا لديأزة ℃ 0.5)) ت حرارة منخفضةلذلؾ يجرى تفاعؿ الديأزة عند درجا
موؿ مف الحمض المعدني. أّما مف الناحية  2موؿ مف نتريت الصوديوـ و  1األميف العطري 

موؿ مف  2.5 – 3العممية فتستخدـ كّمية زائدة مف الحمض ففي حالة األنيميف يستخدـ عادة مف 
. والزيادة مف الحمض ضرورية لتفكيؾ المركب  1الحمض المعدني و  موؿ مف نتريت الصوديـو

الناتج مف تفاعؿ ممح الديازونيوـ مع األميف الحر غير المتفاعؿ، ففي وسط حمضي ضعيؼ 
يحدث بسيولة تفاعؿ ثانوي بيف ممح الديازونيوـ واألميف األولي ويتشكؿ مركب ديازو أميف 

Diazoamine: 

2

+ -
N       NCl

+  C  H   - NH                      C  H   - NH - N = N - C  H     +  HCl56 56 56

 
لى ممح  وبوجود زيادة مف الحمض يتفّكؾ مركب ديازو أميف إلى ممح الديازونيوـ وا 

 األميف العطري:
+ -

C  H   - NH - N = N - C  H     +  2HCl               C  H   - N        NCl  +  C  H   - NH  Cl56 56 5656 3

+ -

 
 ى تحرير حمض اآلزوتي مف ممحو.يساعد عمكما يسمح وجود الحمض بحؿ األميف العطري و 

 في األمينات العطرية األولية: من تأثير إسترات حمض اآلزوتي -ب
يتفاعؿ نتريت األميؿ مع كمور ىيدرات األميف العطري األولي في وسط مف اإليثانوؿ  

 وبدرجة حرارة منخفضة معطيًا ممح الديازونيوـ الموافؽ:
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2

+ -

5

+ -
Ar - NH  Cl  +  C  H   O - N = O                Ar - N        NCl  +  C  H   OH  +  H  O11 1133 

 :Physical Propertiesالخواص الفيزيائية  -3 -1 -11
الديازونيـو مركبات شاردية صمبة قابمة لمعزؿ، وىي ذات ألواف خفيفة وعندما أمالح  

تتعرض لميواء فإّنيا تصبح داكنة الموف، وتذوب بشكؿ جيد في الماء. تنحؿ ىذه المركبات بشكؿ 
ضعيؼ بالكحوالت وحمض الخؿ ولكّنيا ال تنحؿ في اإليثرات، وىي مركبات ذات فعالية كبيرة 

فجر عندما يكوف بالحالة الصمبة، يمكف لمحاليميا المائية أف تنقؿ التيار وبعضيا يمكف أف ين
 الكيربائي بفضؿ تشّرد ىذه األمالح في الماء.

 :Functional Group and Reactivityالمجموعة الوظيفية والفعالية  -4 -1 -11
 تممؾ مركبات الديازونيـو صيغتيف قطبية وتشاركية:

2
+ -

+ -

Ar - N  Cl

Ar - N        NCl

Ar - N = N - OH

 
األليفاتية بسبب وجود  تكوف أمالح الديازونيوـ العطرية أكثر ثباتًا مف أمالح الديازونيوـ 

 الحادثة الطنينية بيف المجموعة الوظيفية والنواة العطرية:

N       N
+

N       N
+

N       N
+

N       N
+ -

+

N       N
+

-

+

..
N       N
+

-

+

..

 
 :Chemical Propertiesالخواص الكيميائية  -5 -1 -11

الديازونيوـ ذات أىّمية كبيرة في االصطناع العضوي، فيي تستخدـ تعتبر أمالح  
كمركبات وسطية في اصطناع المركبات العطرية بسبب إمكانية استبداؿ مجموعة الديازونيـو 

. تحّضر أمالح الديازونيـو  H, - OH, - CN, - I, - Br, - Cl, - F–بذّرات ػو مجموعة أخرى مثؿ 
طرية الػولية، والتي تحّضر بإرجاع مركبات النترو العطرية، ويمكف غالبًا بديأزة األمينات الع

الحصوؿ عمى مركبات النترو العطرية مباشرة بوساطة تفاعالت النترجة. ونبّيف فيما يمي أىـ 
 االصطناعات التي تتـ باستخداـ أمالح الديازونيوـ:
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H  O, A3

CuCl

3

CuBr

(X = Cl, Br)

CuCN

OH

Cl

Br

CN

I

F

H

+

KI

(1) HBF
4

(2) 

H  PO4

NH2 N       N

HONO

0 - 5  C°

+

 
 ℃ 10 – 5العطرية غير ثابتة بدرجات حرارة أعمى مف  إّف معظـ أمالح الديازونيـو 

فصؿ أمالح الديازونيوـ، حيث  وتنفجر بالحالة الجاّفة، وأغمب تفاعالت االستبداؿ ال تتطّمب
حموؿ مى المزيج، وبعدىا يتـ تسخيف اللوغيرىا( إ KI, CuCL, CuBrتضاؼ الكواشؼ مثؿ )

فيكوف مف  F -تبداؿ مجموعة الديازونيوـ بػ بشكؿ لطيؼ فيجري تفاعؿ االستبداؿ، أّما عند اس
، ويتـ ذلؾ بإضافة  إلى المزيج فيتشكؿ فميوبورات أريؿ  HBF4الضروري فصؿ ممح الديازونيـو

Ar – N2 الديازونيـو الثابتة
+
BF

-
 وجميع ىذه التفاعالت تترافؽ مع انطالؽ اآلزوت. 4

تعطي تفاعالت ال تترافؽ مع انطالؽ اآلزوت مثؿ  أفيمكف أيضًا ألمالح الديازونيوم 
 تفاعالت التزاوج مع الفينوالت واألمينات العطرية.

 تفاعالت االستبدال التي تترافق مع انطالق اآلزوت: -6 -1 -11
N2 -بػ  (CN, - Br, - Cl -)استبداؿ  -أ

( تتفاعؿ Sandmeyer Reaction )تفاعؿ ساندماير +
العطرية مع كموريد النحاسي ومع بروميد النحاسي ومع سيانيد النحاسي  أمالح الديازونيوـ

عمى الترتيب وتعرؼ ىذه  CN, - Br, - Cl -وتعطي مركبات استبدلت فييا مجموعة الديازونيوـ بػ 
 .التفاعالت بتفاعالت ساندماير

 :Coupling Reactionsتفاعالت التزاوج  -2
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فيالت ضعيفة، فيي تتفاعؿ مع المركبات العطرية إلكترو  تعتبر شوارد أريؿ الديازونيوـ 
 ذات الفعالية الكبيرة مثؿ الفينوالت واألمينات العطرية وتعطي مركبات آزو ممّونة.

 مثاؿ: 

OHN      NCl
+ -

+ OHN      N

0  C°

NaOH

H  O
2

Benzenediazonium                      Phenol                                              p - (Phenylazo)Phenol

أو  في الموقع بارا بالنسبة لزمرة الييدروكسيؿ يحدث تفاعؿ التزاوج عادة في الموقع 
األميف إال إذا كاف الموقع بارا مشغواًل بأحد المتبادالت وعندئذ يحدث التزاوج في الموقع أورتو. 

الوسط ألّنو يؤّثر عمى سموؾ الجممة العطرية وعمى   pHتتعمؽ ىذه التفاعالت ولدرجة كبيرة بػ 
. ففي حالة التفاعؿ مع الفينوؿ يؤدي الوسط القموي إلى  تنشيط النواة سموؾ مركب الديازونيـو

بنفس الوقت الفينوكسيد األكثر فعالية مف الفينوؿ، ولكف  الفينولية ألّنو يؤدي إلى تشكؿ الشرسبة
يجب عدـ استخداـ وسط قموي شديد وذلؾ لكي يسمح ببقاء قسـ مف مركب الديازونيوـ عمى 

 .شكؿ شرجبة فعالة
مرتبطة بحمقتيف تكوف مركبات اآلزو ممّونة بسبب احتوائيا عمى مجموعة اآلزو  

عطريتيف، وبالتالي فإّف مجموعة اآلزو تدخؿ في سمسمة الروابط الثنائية المترافقة مما يؤي إلى 
 انزياح امتصاص الضوء باتجاه الجزء المرئي مف الطيؼ.

تستخدـ مركبات اآلزو بسبب تمّونيا الشديد وبسبب سيولة تحضيرىا كأصبغة.  تحتوي  
SO3 – وعة أصبغة اآلزو غالبًا عمى مجم

-
Na

أو أكثر، وذلؾ لمنحيا قابمية االنحالؿ في الماء +
وليساعد عمى تثبيت الصباغ عمى سطح الخيوط القطبية )الصوؼ والقطف والنايموف(. يحّضر 

، والنفتيؿ أمينات مع أمالح الديازونيوـ النفتوالتالعديد مف ىذه األصبغة بتفاعالت التزاوج بيف 
 نفتوؿ: –2الذي يحّضر مف  IIعمى سبيؿ المثاؿ الصباغ البرتقالي 

+-
SO  NaN      N

OH

Orange II 
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 تمارين: -3 -11
عّمؿ حدوث تفاعالت التزاوج بيف لبفينوالت وأمالح الديازونيوـ في الوسط القموي الضعيؼ  -1

الديازونيوـ في الوسط الحمضي بينما تتـ ىذه التفاعالت بيف األمينات العطرية وأمالح 
 الضعيؼ.

، اكتب معادلة  -pماىو المركب المتشكؿ مف تفاعؿ الفينوؿ مع كموريد  -2 نيترو بنزف الديازونيـو
 التفاعؿ وسـّ المركب المتشكؿ، وماىي الشروط المستخدمة إلجراء ىذا التفاعؿ.

و ال يمكف استبداؿ مجموعة كيؼ يحّضر كمور البنزف بدءًا مف نيترو البنزف، باعتبار أنّ  -3
 النيترو المرتبطة بالحمقة العطرية بذّرة كمور لتحضير كمور البنزف.

. اكتب  -3ماىو المركب المتشكؿ مف تسخيف المحموؿ المائي لكموريد  -4 بروـ بنزف الديازونيـو
 معادلة التفاعؿ.

كمور بنزف الديازونيـو  -3أنيميف وكموريد  ثنائي إيثيؿ -N ,Nاكتب معادلة تفاعؿ التزاوج بيف  -5
 وسـ المركب الناتج.

 ماىي الخاصية التي تتمّيز بيا مركبات ىيدروكسي آزو أرينات. -6
كيؼ يتـ تحضير ىذا الصباغ مف أصفر الزبدة لتمويف المرغريف. وّضح يستخدـ الصباغ  -7

 ثنائي ميثيؿ أنيميف. – N ,Nالبنزف و 

N(CH   )N      N 3 2

Butter Yellow 
 اعط االسـ الّشائع أو النظامي لممركبات التالية: -8

CHN      N 3

N      NBF
+ -

4 N      NHSO
+ -

4
N      NCl
+ -

NN      N

3
CH

CH
3 


