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بيتا غري املشبعة من مركبات  -لفاحتضري عدد من مركبات الكاربونيل ا
   خيصها طيفيايف الوسط احلامضي وتش  البايرازولني

 
 عمرة زهري حسني                                     ناطق غامن امحد

  قسم الکیمیاء  /  جامعة الموصل / کلیة التربیة للعلوم الصرفة
 

 61/1/0202؛ تاريخ قبهل الشذر :  3/5/0202تاريخ تدليم البحث : 
 

 : اخلالصة
في شسجت  –يتزسؽ ىحا البحث تحزيخ سمدة مؽ مخكبات الجالكؾن بظخيقة كميدن 

 -2) االلجيييجات االروماتية السختمفةومجسؾعة  مؽ بيؽ اليكدانؾن الحمقي الؾسط الحامزي 
كمؾرو  -4) ميثؾكدي بشدالجيييج( والفانيميؽ و -4) نيتخو بشدالجيييج( و -3) و (كمؾرو بشدالجيييج

 .ثشائي مثيل اميؽ بشدالجيييج( -4) بشدالجيييج( و
فاعمتيا مع لكؾنات الى مخكبات البايخازوليؽ وذلػ بسوفي الخظؾة الثانية تؼ تحؾيل الجا

وتؼ الحرؾل عمى مخكبات بايخازوليؽ تحتؾي  ،وبؾجؾد حامض الخميػ الثمجي السائي  الييج رازيؽ
عمى مجسؾعة االستيل والتي تؼ االستفادة مشيا بسفاعمتيا مع بشدالجيييجات اروماتية مختمفة 
لمحرؾل عمى مخكبات الفا، بيتا غيخ السذبعة ججيجة محزخة في الؾسط الحامزي ،والخظؾة 

روماتية الغيخ الستجاندة ذات الفعالية الحيؾية الستؾقعة ة تؼ تحزيخ عجد مؽ السخكبات األيخ االخ
وذلػ بتفاعل الجالكؾنات السحزخة في الخظؾة الدابقة مع بيخوكديج الييجروجيؽ لتعظي مخكبات 

السائي بؾجؾد حامض  الييج رازيؽوالتفاعل مع  ، (31-34) االوكديخان ذات الحمقة الثالثية
والتفاعل مع اليؾريا لتعظي مخكبات ( 30-27الخميػ الثمجي لتحزيخ مخكبات البايخازوليؽ )

 (.34-31حمقة الدجاسية  )البخيسيجيؽ ذات ال
والظيفية الستؾفخة فتؼ قياس )طيف االشعة  وتؼ تذخيص السخكبات السحزخة بالظخائق الفيدياوية

 تحت الحسخاء وطيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي وقياس درجة االنريار والتغيخات المؾنية(.  
الجالكؾن، الجالكؾن في الؾسط الحامزي، االوكديخان، البايخازوليؽ،  الكلسات السفتاحية:

  .البخيسيجيؽ
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Preparation of a number of unsaturated alpha-beta 
carbonyl compounds of pyrazoline compounds in the 

acidic medium and their spectroscopy  
Researcher Amra Zuher Hussen  

Natiq Ghanim Ahmed  
Mosul University / College of Education for Pure Sciences / 

Department of Chemistry 

Abstract :  
This research includes the preparation of series of chalcone 

compounds using the Claisen – Schmidt method between 

Cyclohexane and a group of different aromatic aldehydes (2-

Chlorobenzaldehyde) and (3-Nitrobenzaldehyde), (4-

Methoxybenzaldehyde), (Vanillin), (4- Chlorobenzaldehyde), and 

(N,N- 4-Dimethylaminobenzaldehyde). 

In the second step, the chalcones were converted to 

pyrazoline compounds by reacting with hydrazine hydrate and with 

the presence of glacial acetic acid, and pyrazoline compounds 

containing the acetyl group which were utilized by their interaction 

with different aromatic benzaldehydes to obtain new alpha-beta 

unsaturated compounds, prepared in the acidic medium. And the 

last step ,a number of disproportionate and effective aromatic 

compounds were prepared with the expected vital efficacy by the 

reaction of the chalcones from the last step with hydrogen peroxide 

to give triple-oxirane compound (34-31) and reaction with 

hydrazine hydrate in the presence of glacial acetic acid to prepare 

pyrazoline compounds (30-27) and reaction with urea to give 

hexagonal pyrimidine compounds (34-31). 

The compounds prepared with the available physical and 

spectral methods were diagnosed, so the infrared spectrum, 

Nuclear magnetic resonance spectroscopy, melting point 

measurement, and color changes were measured . 

Key words: chalcones, chalcone in acidic medium, oxirane, 

pyrazoline, pyrimidine. 
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 السقجمة :
مؽ اوسع السجاميع العزؾية انتذارا ، وتدداد اىسيتيا عشجما تكؾن في  الكاربؾنيل (C=Oتعج مجسؾعة )

 السذبعة -في مخكبات الكاربؾنيل الفا، بيتا غيخكسا  حالة تعاقب مع مجسؾعة اخخى مثل االصخة السددوجة ،
 ( وىي عاىخة تؾزيع Resonanceان ىحا التعاقب يتدبب في حجوث الخنيؽ ) ، والتي تدسى الجالكؾنات
 .(1) االربعة السذتخكة في االقتخان االلكتخونات عمى الحرات

 

 
لية لمعجيج لسحيبات العزؾية وتدتخجم كسادة او بالساء وتحوب في معغؼ ا ال تحوبوالجالكؾنات مخكبات 

 .(3)الظبي والرشاعي، وليا استخجامات عمى الرعيجيؽ (2)مؽ التفاعالت السيسة في البشاء العزؾي 
ومزادة لمفيخوسات ( 4)لمجالكؾنات طيف واسع مؽ الفعالية الحيؾية فسشيا يكؾن مزاد لمدخطان

كيب اخخى تجعى ا، وتذابو الجالكؾنات في تخكيبييا تخ  (5)ومبيج لمحذخات ومزادة لمجخاثيؼ ومدكؽ لإلالم
، ( 6)مجسؾعة الكاربؾنيل في حالة تعاقب( التي تكؾن فييا االصخة السددوجة و  الفالفؾنات )الستعجدة الييجروكديل

 وىي السدؤولة عؽ االلؾان في االزىار وتؾفخ الحساية لمشبات مؽ االشعة فؾق البشفدجية . 
السختمفة شخط ان تحؾي عمى ذرة الفا ىيجروجيؽ  تحزخ الجالكؾنات مؽ تكاثف االلجيييجات والكيتؾنات

وتتكؾن مؽ حمقتيؽ اروماتيتيؽ بيتا .  لحامزي او القاعجي وىي مخكبات غيخ مذبعة في السؾقع الفا،في الؾسط ا
 . ((7 تختبظان بؾاسظة نغام الكاربؾنيل الستعاقب

لتحزيخ  (8)غيخ السذبعة مثل تكاثف الجول –ىشالػ عجة طخق لتحزيخ مخكبات الكاربؾنيل الفا، بيتا 
    لتحزيخ الحؾامض غيخ السذبعة .غيخ السذبعة وتكاثف بيخكؽ  الكيتؾنات وااللجيييجات

( و cyclohexan-1-one (di(E) –benzyldene-2,6وفي ىحا العسل تؼ تحزيخ الجالكؾن )
القاعجي وبؾجؾد االيثانؾل  مؽ مفاعمة اليكدانؾن الحمقي مع الجيييجات اروماتية مختمفة في الؾسطمعؾضاتو 

 كسحيب والحي اعظى ندبة عظاء تفاعل عالية  . 
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 -الجزء العسلي :
 -االجهزة السدتخجمة :

 (IR) جياز قياس االشعة تحت الحسخاء -1
      . Bruker Alph FTIR Germanyتؼ قياس الشساذج في جامعة السؾصل /كمية الريجلة باستخجام جياز 

                                                                                       
 (M.Pقياس درجة االنريار ) -2

 جامعة السؾصل .\ية لمعمؾم الرخفة كمية التخب\تؼ قياس الشساذج في مختبخات قدؼ الكيسياء 
Electro Thermal IA 9100 Melting Point  Apparatus type                                        

 
 .(NMR)جياز قياس الخنيؽ الشؾوي السغشاطدي  -3

 VARIAN 500mhzباستخجام جياز  جامعة طيخان تؼ قياس الشساذج في جسيؾرية ايخان
 .  (BDHو) (Flukaمؽ انتاج شخكتي )السدتخجمة  جسيع السؾاد  -4
 
 
 : (10)(9)الجالكؾن تحزيخ مخكبات  -1

اليكدانؾن  ( مؽ 0.10molمعؾضاتة مع )احج ( مؽ البشدالجيييج السقظخ حجيثا او mol 0.20يحاب )
كسحيب ،  االيثانؾل مؽ (80ml( و )%20( مؽ محمؾل ىيجروكديج الرؾديؾم بتخكيد )10mlالحمقي ويزاف )

ساعة في درجة حخارة الغخفة  24ساعات ( ويتخك لسجة 4 وفي دورق دائخي مجيد مغشاطدي يرعج السديج لسجة )
 .(1يخشح الخاسب الستكؾن وتعاد بمؾرتو باإليثانؾل والخؾاص الفيديائية في ججول رقؼ )

 -: (16) تحزير مركبات البايرازولين -2
 (20ml( مؽ احج الجالكؾنات السحزخة ويزاف اليو )0.001mol-2.72gفي دورق دائخي يؾضع )

 السديج لسجة السائي يرعج  الييج رازيؽ( مؽ االيثانؾل كسحيب ، وزيادة مؽ 30mlالخميػ الثمجي و)مؽ حامض 
، يخكد السحمؾل الى الشرف ويبخد، يخشح الخاسب الستكؾن وتعاد بمؾرتو باإليثانؾل والخؾاص ساعات( 6)

 (.2الفيديائية في ججول رقؼ )
 -: (13)(12)البايرازولين في الهسط الحامزيتحزير الجالكهنات السذتقة من مركبات -3

  قظخات مؽ (4-3في االيثانؾل السظمق مع )( مؽ مخكبات البايخازوليؽ السحابة 0.001molعشج مدج )
ساعات(، بعج  3( مؽ االلجيييجات االروماتية السختمفة ويرعج السديج لسجة)0.001molحامض الخميػ الثمجي )

 لستكؾن وتعاد بمؾرتو باإليثانؾل .انتياء التفاعل يخكد السحمؾل الى الشرف ويبخد ،يجسع الخاسب ا
 
 

 -:(11)تحزير مركبات االوكديران )التفاعل مع بيروكديج الهيجروجين( -4
الييجروجيؽ ( ىيجروكديج الرؾديؾم مع زيادة مؽ محمؾل بيخوكديج %10( مؽ محمؾل )0.5molيسدج )

( مؽ احج الجالكؾنات السحابة في االيثانؾل السظمق 0.001mol( ،ويزاف اليو محمؾل ساخؽ مؽ )50%)
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 ساعات (ويفرل الخاسب الستكؾن ويغدل بالساء الى ان يربح ماء الغديل متعادال  3مدبقا، يحخك السديج لسجة )
 االوكديخان .الفيديائية لسخكبات  يؾضح الخؾاص (4والججول لخقؼ )

 -:(15)تحزير مركبات البايرازولين )التفاعل مع الهيجرازين السائي( -5
 (30ml)ؾنات السحابة في االيثانؾل السظمق وبؾجؾد (مؽ مخكبات الجالك0.001molيرعج مديج مؽ )

بالتبخيج يتكؾن الخاسب  ساعات ( 4حامض الخميػ الثمجي ويزاف اليو زيادة مؽ الييجرازيؽ السائي لسجة ) مؽ
 الفيديائية لسخكبات البايخازوليؽ.يؾضح الخؾاص  (5وتعاد بمؾرتو باإليثانؾل والججول رقؼ )

 
 -:(  (16تحزير مركبات البريسيجين )التفاعل مع اليهريا( -6

مؽ  (0.001mol( مؽ احج الجالكؾنات في االيثانؾل السظمق يزاف الييا )0.001molبعج اذابو )
ثؼ يجسع  يبخد ساعة ( ،12يرعج السديج لسجة ) في محمؾل ايثؾكديج الرؾديؾم السحزخ انيا، السحابةاليؾريا 

 لسخكبات البخيسيجيؽ . الفيديائيةيؾضح الخؾاص  5)والججول رقؼ ) لخاسب الستكؾن وتعاد بمؾرتو باإليثانؾلا
 

 
 (6-1يهضح الخهاص الفيزيائية لسركبات الجالكهن ) (1الججول رقم ) 

Yield% Colour        Molecular 
Formula 

R Comp. 
No. 

75 Yellow 104-106 C20H16Cl2O 2-Cl  1 

81.4 Yellow 191-194 C20H16N2O5 3-NO2 2 

58 Brown 306-309 C22H22O3 4-OCH3 3 

65 Pale 

Brown 

191-14 C22H22O5 3-OCH3 

4-OH 

4 

73 Yellow 58-59 C24H16Cl2O 4-Cl 5 

83 Red 65-63 C24H28N2O 4-

N(CH3)2 
6 

 

 
 

 (13-7( يهضح الخهاص الفيزيائية لسركبات البايرازولين )2الججول رقم)
Yield% Colour        Molecular 

Formula 

R Comp. 
No. 
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68.3 Brown 180-182 C22H20Cl2N2O 2-Cl  7 

84 Yellow 158-160 C22H22N4O3 3-NO2 8 

46      White  73-75 C24H26N2O3 4-OCH3 9 

66 Brown 70-72 C24H26N2O5 3-OCH3 

4-OH 

10 

68    Red 188-190 C22H20Cl2N2O 4-Cl 11 

88 Orange 247-250 C26H32N4O 4-N(CH3)2 12 

 

 
 (15-22( يهضح الخهاص الفيزيائية لسركبات الجالكهن )3الججول رقم )

Yiel

d% 

Colour M.P Molecular 

Formula 

R X Comp. 

No. 
65 Yellow 188-190 C29H23Cl2N3O 2-Cl 2-Cl 13 
74 Yellow 177-179 C29H23Cl3N2O3 3-NO2 2-Cl 14 

53 Orange 183-185 C31H29Cl2N3O 4-

N(CH3)2 

2-CL       15 

79 Yellow 186-188 C30H29Cl2N2O 2-CH3 2-CL       16 

73 Yellow 133-136 C29H22Cl2N4O6 2,6-CL 3-NO2 17 

83 Yellow 170-173 C31H29N3O5 3-CH3 3-OCH3 18 

71 Yellow 200-205 C31H29N3O7 3-NO2 3-OCH3 

4-OH 

19 

77 Orange 189-191 C29H32Cl2N3O3 3-NO2 4-Cl 20 

65 Red 178-188 C30H26Cl2N2O 2-CH3 4-Cl 21 

76 Orange 132-134 C33H34Cl2N4O 2,6-Cl 4-N(CH3)2 22 

 
 (26-23( يهضح الخهاص الفيزيائية لسركبات االوكديران)4الججول رقم )

Yield% Colour M.P Molecular 

Formula 

R X Comp. 

No. 
71 White 195-197 C30H26Cl2N2O3 2-CH3 2-Cl 23 

62 White 128-130 C29H24Cl2N4O2 2,6-Cl 3-NO2 24 

74.5 Dark 

Brown 
280-284 C31H29N3O9 3-NO2 3-OCH3 

4-OH 
25 

66 White 146-148 C33H34Cl2N4O3 2,6-Cl 4-N(CH3)2 26 
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 (30-27يهضح الخهاص الفيزيائية لسركبات البايرازولين ) (5الججول رقم)

 
 
 

 
 ( (34-31ص الفيزيائية لسركبات البريسيجين  ( يهضح الخها6الججول )

 
 -الشتائج والسشاقذة:

 -: غير السذبعة–تحزير مركبات الكاربهنيل الفا, بيتا 
بؾاسظة طيف االشعة تحت الحسخاء واالشعة فؾق البشفدجية وكحلػ  تؼ تذخيص مخكبات الجالكؾن 

 خات المؾنية وقياس درجة االنريار.قياس بعض الخرائص الفيديائية مثل التغي

Yield% Colour M.P Molecular 

Formula 

R X Comp. 

No. 
75 Yellow 189-193 C33H32Cl2N5O 4-N(CH3)2 2-Cl 27 

72 White 182-184 C31H27Cl3N4O 2-Cl 2-Cl 28 

67 Yellow 171-173 C31H27Cl2N5O3 3-NO2 2-Cl 29 

62 Red 191-193 C31H27Cl2N5O3 3-NO2 4-Cl 30 

Yield

% 

Color M.P Molecular 

Formula 

R X Comp. 

No. 
81 White 240-242 C30H25Cl2N5O3 3-NO2 2-Cl 31 
67 Brown 335-338 C33H34N4O3 2-CH3 4-OCH3 32 

77 Yellow 273-277 C31H28Cl2N4O 2-CH3 4-Cl 33 
65 Brown 187-191 C30H36Cl2N6O 2,6-Cl 4-N(CH3)2 34 
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-1395cm-1426فقج اعيخ طيف االشعة تحت الحسخاء عيؾر حدم امتراص ضسؽ التخددات )

1()1598-1517cm
-1) (1644-1601cm

, كحلػ عيؾر حدم امتراص ( C=Cتعؾد الى مط مجسؾعة ) (1-
1696cm-1657)بيؽ مجى التخددات 

ونالحظ انخفاض في تخدد مجسؾعة  تعؾد الى مط مجسؾعة الكاربؾنيل (1-
الكاربؾنيل عؽ التخدد الظبيعي وذلػ بدبب التعاقب بيؽ االصخة السددوجة ومجسؾعة الكاربؾنيل في الجالكؾنات 

 الى خفض تخدد مجسؾعة الكاربؾنيل .السددوجة وبالتالي يؤدي  لألصخةض ثابت القؾة مسا يؤدي الى خف

 
 

 (6-1لسركبات الجالكهن ) IR( يهضح بعض الخرائص الظيفية 7الججول)
Others C-H 

Ar. 

C-H 

Alp.. 

C=C 

Ar. 

C=O R Comp. 

No. 

C-Cl 733 3055 2967 1484-1584 1659 2-Cl 1 

1336 NO2 Asy 

1284 NO2 Sym 

3065 2951 1420-1514-

1597 

1662 3-NO2 2 

1180 c-o-c Asy 

1192 c-o-c Sym 

3041 2935 1431-1517-

1601 

1698 4-OCH3 3 

OH (3220) 

1252c-o-c Asy 

1115c-o-c Sym 

3031 2985 1415-1492-

1580 

1673 3-OCH3 

4-OH 

4 

C-Cl 761 3023 2858 1418-1591-

1621 

1685 4-Cl 5 

------- 3033 2983 1491-1543-

1615 

1696 4-N(CH3)2 6 

 
تعؾد الى بخوتؾنات   (m,2H,1.76)( حدم عشج 2واعظى طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي لمسخكب )

يكدانؾن لم 5,3تعؾد الى بخوتؾنات السؾقع  m,4H))δ,2.93لميكدانؾن الحمقي وحدمة عشج السؾقع 4السؾقع 
كحلػ  ، تعؾد الى بخوتؾن االلكيؽ )االصخة السددوجة( δ(7.11,m,2H)، كسا اعظى حدمة عشج السؾقع الحمقي 

 بخوتؾنات الحمقتيؽ االروماتيتيؽ.  تعؾد الى δ(7.4-8.49,m,8H)عيؾر حدم متعجدة عشج السؾقع 
تعؾد الى  δ (m,2H,1.67)عشج ( حدم متعجدة 3واعظى طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي لمسخكب )

تعؾد الى البخوتؾن في السؾقع  δ(2.43,m,2H)لميكدانؾن الحمقي وحدمة اخخى عشج السؾقع  4بخوتؾنات السؾقع 
ا زواعظى اي (CH3تعؾد الى بخوتؾنات ) δ(3.81,m,6H)لميكدانؾن الحمقي وحدمة مشفخدة في السؾقع  5,3

تعؾد الى بخوتؾنات االصخة السددوجة ، كحلػ عيؾر حدم متعجدة عشج السؾقع  δ(6.75,m,2H)حدمة عشج السؾقع 
δ(6.80-7.69,m,8H) بخوتؾنات الحمفتيؽ االروماتيتيؽ. تعؾد الى 

 -: ( 7-12تحزير مركبات البايرازولين )
  السائي وبؾجؾد حامض الييج رازيؽ( مع 1-6تؼ تحزيخ ىحه السخكبات مؽ تفاعل مخكبات الجالكؾن )

 .((17( ساعات3-6الخميػ الثمجي وااليثانؾل كسحيب والترعيج الحخاري لسجة )
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االضافة الشيؾكميؾفيمية  السيكانيكية السقتخحة لمتفاعل تؾضح تكؾيؽ حمقة البايخازوليؽ الخساسية مؽ خالل
اليجؾم لمسددوج االلكتخوني الحخ لحرة  يتبعووالحي  )4,4)عمى ذرة كاربؾن بيتا لمجالكؾن )اضافة مايكل(

( )اضافة كميدن( ليتؼ غمق 2,1االخخى عمى مجسؾعة الكاربؾنيل والحي سؾف يعظي ناتج االضافة ) الشتخوجيؽ
 سا مؾضح في السيكانيكية السقتخحةالحمقة مع فقجان جديئة ماء وتكؾيؽ الشاتج الحاوي عمى مجسؾعة االستيل وك

 -:(18)  التالية

 
 

 اعيخ طيف االشعة تحت الحسخاء عيؾر حدم امتراص ججيجة في مجى التخددات بيؽ 
(1618-1595cm

(واختفاء تخددات الكاربؾنيل , وعيؾر حدم ججيجة لمكاربؾنيل االميجية C=Nتعؾد الى مط ) (1-
cm 1645-1665)عشج (49)

-1. ) 
 

 
 (7-12لسركبات البايرازولين ) IR( يهضح الخرائص الظيفية 8الججول )ا

Others C-H 

Alp. 
C=N C=O R Comp. 

NO. 

C-Cl 752 2925 1601 1669 2-Cl 7 
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الى   تعؾد δ(1.53,m,2H)حدم عشج السؾقع (7لمسخكب )وكسا اعظى طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي   
تعؾد الى  δ  (1.84,m,3H) حدمة قؾية في السؾقعكحلػ عيؾر ،لميكدانؾن الحمقي  5,3السؾقع  بخوتؾنات

  بخوتؾنات الحمقتيؽتعؾد الى  δ (7.0-7.64,m,8H)، وعيؾر حدمة متعجدة في السؾقع  CH3بخوتؾنات 
 االروماتيتيؽ.
 -( :13-22ط الحامزي )الكهنات من البايرازولين في الهستحزير الج

( مع مؾل واحج لعجد مؽ 7—12البايخازوليؽ )حزخت ىحه السخكبات مؽ تفاعل مؾل واحج مؽ مخكبات 
 خميػ الثمجي كؾسط حامزي لمتفاعل .وبؾجؾد قظخات مؽ حامض ال (02)االلجيييجات االروماتية السعؾضة 

 -( في الؾسط الحامزي :13-22والسخظط التالي يؾضح ميكانيكية تحزيخ الجالكؾنات )

1352 NO2Asy 

1230 NO2 Sym 

2933 1608 1653 3-NO2 8 

1194 c-o-c Asy 

1153 c-o-c Sym 

2930 1547 1658      4-OCH3 9 

OH(3305) 

1152c-o-c Asy 

1190c-o-c Sym 

2969 1606 1642 3-OCH3 

4-OH 
10 

C-Cl 730 2844 1600 1665 4-Cl 11 

C-N 1293 2953 1585 1664 4-N(CH3)2 12 
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الخؾاص الفيديائية مثل التغيخات المؾنية ودرجة  ىحه السخكبات بكياس عجد مؽخيص وقج تؼ تذ
 ؽ الشؾي السغشاطيدي .ودراسة الخرائص الظيفية مثل طيف االشعة تحت الحسخاء وطيف الخني االنريار

1642cm-1686طيف االشعة تحت الحسخاء عيؾر حدم امتراص ضسؽ التخددات )اوضح 
(  تعؾد 1-

1530cm-1630) حدم امتراص عشج التخددات  أيزاواعظت (18) تخدد مط مجسؾعة الكاربؾنيل الى
( تعؾد 1-

 لمجالكؾنات . IRوالججول التالي يؾضح الخؾاص الظيفية  .(C=Nالى تخدد مط )
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 ((13-22لسركبات الجالكهن  IR( يهضح الخهاص الظيفية 9) ججولال
Ar-CH C=N C=O X R Comp. 

No. 

3032 1530 1655 2-Cl 2-Cl 13 

3151 1542 1686 3-NO2 2-Cl 14 

3070 1596 1656 4-

N(CH3)2 

2-Cl 15 

3022 1617 1643 2-CH3 2-Cl 16 

3087 1574 1658 2,6-Cl 3-NO2 17 

2931 1593 1669 2-Cl 4-OCH3      18 

3033 1592 1636 3-NO2 3-OCH3 
4-OH 

19 

3043 1603 1642 3-NO2 4-Cl 20 

3120 1682 1682 2-CH3 4-Cl 21 

3011 1601 1667 2,6-Cl 4-N(CH3)2 22 

 
بخوتؾنات  تعؾد الى δ (1.64,m,4H)( حدمة عشج السؾقع 15اعيخ طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي لمسخكب)

 4بخوتؾنات السؾقع  تعؾد الى δ (2.32,m,2H)لميكدانؾن الحمقي وعيؾر حدمة قؾية عشج السؾقع  3و 5السؾقع 
لميكدانؾن  0بخوتؾنات السؾقع  تعؾد الى δ (2.95,m,1H)، كحلػ عيؾر حدمة عشج السجى لميكدانؾن الحمقي  

تعؾد الى بخوتؾنات االصخة السشفخدة السختبظة بحمقة  δ (5.2,m,1H)، كحلػ عيؾر حدمة عشج السجى الحمقي 
روماتية تعؾد الى بخوتؾنات الحمقات اال δ (6.57-7.98,m,11H) البايخازوليؽ ،وعيؾر حدمة عشج السجى 

 الثالثة .
 δ(1.26-1.76,m,4H)( حدم عشج السجى 17وكحلػ اعظى طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي لمسخكب ) 

تعؾد االى  δ(2.32,m,2H)لميكدانؾن الحمقي وعيؾر حدمة قؾية عشج السؾقع 4و 5تعؾد الى بخوتؾنات السؾقع 
 0تعؾد الى بخوتؾنات السؾقع  δ(2.95,m,1H)لميكدانؾن الحمقي ، كحلػ عيؾر حدمة عشج السجى  3السؾقع 

 δ (6.57,m,1H)عشج السجى  ، كحلػ عيؾر حدمة اسية ، السختبظة باألصخة السشفخدة لحمقة البايخازوليؽ الخس
تعؾد  δ (6.57-7.98,m,11H) تعؾد الى بخوتؾنات االصخة السددوجة لمجالكؾن ، وعيؾر حدم متعجدة في السجى

 ؾنات الحمقات االروماتية الثالثة.الى بخوت
 :(23-26) التفاعل مع بيروكديج الهيجروجين لتحزير االوكديران 

تؼ تحزيخ عجد مؽ مخكبات االوكديخان مؽ خالل مفاعمة عجد مؽ الجالكؾنات السحابة في االيثانؾل 
 . (%10محمؾل ىيجروكديج الرؾديؾم )وبؾجؾد  (%50مع بيخوكديج الييجروجيؽ )السظمق 
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،الخظؾة االولى تتزسؽ اضافة القاعجة الى بيخوكديج ((21يحجث ىحا التفاعل بثالث خظؾات 
HOOالييجروجيؽ وتكؾيؽ ايؾن البيخوكديج الدالب)

ب بخوتؾن مؽ بيخوكديج الييجروجيؽ  و ( ويتؼ ذلػ بدح-
الخظؾة الثانية تتزسؽ اضافة ايؾن البيخوكديج الى ذرة الكاربؾن بيتا لمجالكؾن السدتخجم حدب اضافة مايكل 

عسمية التحؾلق وفقجان ايؾن البيخوكديج ليعظي مخكب االوكديخان وتكؾن ميكانيكية التفاعل  ( والخظؾة الثالثة1,4)
 -كسا في الذكل ادناه:

 
 
 

 
 

 لسركبات االوكديرانIR ( يهضح الخهاص الظيفية 9الججول )

 
C=N C=O R X Comp. 

No. 
Asy 1193 

Sym 1062 

1641 1670 2-CH3 2-Cl 23 

Asy 1165 1618 1662 2,6-Cl 3-NO2 24 
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 حيثشخرت ىحه السخكبات مؽ خالل طيف االشعة تحت الحسخاء وطيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي 

995Cm-1085عشج السجى ) IRحدم في طيف اعظت 
1127Cm-1165( و)1-

 C-O-C( تعؾد الى مط 1-
راص تعؾد الى مط مجسؾعة عشج كحلػ عيؾر حدم امت ,((22عمى التؾاليوغيخ الستشاعخ  الستشاعخ

 Cm 1662-1695)السجى
ونالحظ عيؾر ىحه الحدم في تخدد اعمى مؽ مخكبات الجالكؾن وذلػ بدبب ازالة ( 1-

واالصخة السددوجة والحي يؤدي الى زيادة ثابت االصخة وبالتالي ارتفاع تخدد  التعاقب بيؽ مجسؾعة الكاربؾنيل
 الكاربؾنيل .مجسؾعة 

-δ (1.66( عيؾر حدم متعجدة عشج السؾقع 24واوضح طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي لمسخكب )

1.44,m,3H)   الحمقي ، كحلػ عيؾر حدمة مشفخدة عشج السؾقع  لميكدانؾن  5و 0تعؾد الى بخوتؾنات السؾقعδ 

(2.2,m,2H)  السؾقع  لميكدانؾن الحمقي كحلػ عيؾر حدمة عشج  3تعؾد الى بخوتؾنات السؾقع
δ(3.21,m,1H)  حدمة متعجدة ضسؽ السجى وكحلػ ميكدانؾن الحمقي ،ل 4تعؾد الى بخوتؾنات السؾقع δ (7.0-

8.2,m,1H) روماتية الثالثة.تعؾد الى بخوتؾنات الحمقات األ 
 

 -التفاعل مع الهيجرازين لتكهين مركبات البايرازولين :
ساعات( لعجد مؽ الجالكؾنات 6 تؼ تحزيخ مخكبات البايخازوليؽ مؽ خالل الترعيج الحخاري لسجة )

 ة مؽ الييجرازيؽ السائي .بؾجؾد حامض الخميػ الثمجي وزيادالسحزخة 
1589Cm-1649اوضح طيف االشعة تحت الحسخاء عيؾر حدم امتراص في السجى )وقج 

( تعؾد 1-
( واختفاء حدم تخدد مجسؾعة الكاربؾنيل لمجالكؾن ،كحلػ عيؾر حدم امتراص تعؾد C=Nالى مط مجسؾعة )

1635Cm-1663عشج السجى ) (23) الى تخدد مجسؾعة الكاربؾنيل االميجية
-1. ) 

 

 
 لسركبات البايرازولين IR( يهضح بعض الخهاص الظيفية 10الججول )

Sym 1085 

Asy 1131 

Sym 1080 

1608 1682 3-NO2 3-OCH3 

4-OH 

25 

Asy 1109 

Sym 1033 

1598 1679 2,6-Cl 4-N(CH3)2 26 

Ar-CH C-N C=O C=N R X Comp. 

No. 

3052 1338 1669 1605 4-N(CH3)2 2-Cl 27     

3030 1266 1663 1584 2-Cl 2-Cl 28 
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مع  التفاعل 

 -اليهريا لتحزير مذتقة البريسيجين :
تؼ الحرؾل عمى ىحه السخكبات مؽ مفاعمة مؾالت متداوية لعجد مؽ الجالكؾنات مع اليؾريا السحابة في 

 .(24)ايثؾكديج الرؾديؾم السحزخ انيا 
امتراص بيؽ التخددات وقج شخرت ىحه السخكبات بظيف االشعة تحت الحسخاء حيث اعظت حدم 

(1667-1663Cm
 مط مجسؾعة الكاربؾنيل ،كحلػ عيؾر حدم امتراص بيؽ  ( تعؾد الى تخد1-
(1595-1515Cm

Cm 1519-1595وحدم اخخى عشج السجى ) N-Hمط مجسؾعة  تعؾد الى تخدد (1-
(يعؾد 1-

 .(11االصخة السددوجة كسا مبيؽ في الججول ) الى تخدد 
 لسركبات البريسيجين IR( يهضح بعض الخرائص الظيفية 11الججول )

N-H C=N C=C C=O R X Comp. 

No. 
3330 1614 1593 1669 3-NO2 2-Cl 31 

3307 1619 1582 1652 2-CH3 4-OCH3 32 

3443 1602 1591 1647 2-CH3 4-Cl 33 

3393 1617 1594 1635` 2,6-Cl 4-N(CH3)2 34 

 
 
 
 

3075 1340 1654 1615 3-NO2 2-Cl 29 

3023 1338 1658 1649 3-NO2 4-Cl 30 
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 )م     یو    ی یة  ت  یر المر با  ( 
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 (0( يهضح طيف االشعة تحت الحسراء للسركب )6الذكل )
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (3( يهضح طيف الرنين الشهوي السغشاطيدي للسركب )0الذكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9يهضح طيف االشعة تحت الحسراء للسركب )  (3الذكل )
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 (65االشعة تحت الحسراء للسركب )( يهضح طيف 1الذكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (69( يهضح طيف الرنين الشهوي السغشاطيدي للسركب )5الذكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (01( يهضح طيف االشعة تحت الحسراء للسركب )1الذكل )
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