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 إقرار امشرف
 

تحツيييي  ش تゼيييضيا بريييت   ヨ   يييا  ) أشهههأن أع ادهههن ن رهههة   موسههه مـ  م  سههه  ـ  هههه

ا ムوラ شدケ سييغ   ارا يييغ   حياتيييغ ムيي  حボヤيييغ رييي    ヨسجانلييغ   جギ ييギق تييل تゼييسボا    

 هي قسه   ن تحه  اشهو   يه جو أ( ليناا ساعدي اماعيال) متي قَن تأ   مط م ـ (  ها

ج  عههههـ  مي نسههههيـء  رههههي جههههل   ههههع  تطل هههه   نيهههه  شههههأ ن   – متو يههههـ كليهههههـ  / مكي يهههه  

    م  جستيو  ي  مكي ي   .

 

 : إ ض    

 شيماء عدنان بهجتأ.م. د.  اس : 

 ج  عـ  مي نسيـ/كليـ  متو يـ/قس   مكي ي  

  مت ويخ:

               

 توصية السيد رئيس قسم الكيمياء

 م ين ـ  ع  أست ة  م شوف ُأحي  رة   موس مـ امى مجنـ  م ن قشهـ  اش و  امى  مت صيـ

 منو ستأ    ي ع  موأي  يأ .

 

 

 
 
 

  إ ض  : 

 ليث سمير جاسمأ.م.د.  اسه : 

 ج  عـ  مي نسيـ/كليـ  متو يـ/قس   مكي ي  

  مت ويخ:

 



 

 

 وياااللغ امقوم إقرار
 

ギهセأ ラسا غ أケ  اجلسيヨ    وسوتغヨ : 

تحツي  ش تゼيضيا بريت   ヨ   يا    حボヤييغ ريي    ヨسجانليغ   جギ يギق تيل تゼيسボا  ))

علヤغويدد   علن حيدد  تヨددم اجعتها دد  ادد  قدد  ))   ムييا ムوラ شدケ سييغ   ارا يييغ   حياتيييغ  هييا

 بقد ر لヨヤن قشد  اぽهヤد  بدلل  علجسد ل  وأصدححم لغويد  ءأخトد  اد  في   ا ورキ وتصحيح

 .  علヤغوي ب لساا  عأاج تهヤق

 

 
 

 

 

 

 التヱقيــع 

るان جميل نعمヱد. مر.ュ : ュااســـ 

 المرتبــる العヤميـــる: مدرس 

 التゅريــخ:       /      / 

  



 

  

 

ケ  يإقヨヤر   ュوボヨ   
 

 علヨوسوا :أش   أラ رس ل  علヨ تسايج

)) تحツي  شتゼضيا برت   ヨ   ا    حボヤيغ ري    ヨسجانلغ   جギ ギق تل تゼسボا  

ق  قوام عヨヤي ً ا  قحヤي وهي تゴء ا  ((    حياتيغ  ها   ムا ムوラ شدケ سغ   ارا يغ

 ااヤトح ت نيل キرت  علヨ تسايج في عヤوュ علムيヨي ء .

 

 

 

 

 ع : ـ  سوقي

 م: د. セي  ل ケضا ケسوメـــ اس

 غ : أسساク تلاعギــغ   رヨヤيــ  ヨ ت 

レـــ  رュوヤيغ   رヤ  /جاترغ بابل :ラ و 

 ケ2017خ :       /       / ــ  سا 

 

 

 
 



 

 



 

 

 

 

ء إ ギهـــ   

 إلى ....نبي الرحمة و منقذ البشرية سيد المرسلين )ص(
 وآل بيته المنتجبين )ع(                                                                                                       

 

 الدين والوطن أجل الذين ضحوا بدمائهم  .... إلى 
 العراق( )شهداء                                                                                                                 

 

 لى.... من أحمل أسمه بكل افتخار إ
  والدي العزيز                                                                                                                 

    

ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي من ساندتني وخطت معي الى.... من كان دعاؤ
 خطواتي    

 مرهاأمي الغالية أمد الله في ع                                                                                               
 

 

 دربي في هذه الحياة  الى .... من تميزوا بالوفاء والعطاء والموقف النبيل رفقاء
 أخي وأخواتي                                                                                                                    

  

 وساعدتنيالى كل الشموع المضيئة التي أنارت لي الطريق 
  

 إليكم جميعًا أهدي جهدي المتواضع
 

                                                      لينا  
                                                                                                             

 

 

 

  



 

 

 

 ــ ギボــ  شتムセ   

   ヱاللا  لى  ليداゅ محمد ヱلى  لل  اليييين اليゅررين الحمد ه رゆ الゅバلمين ヱالصا

  مأههههههة   م حهههههه   م ت  ضههههههه  ا نهههههه  ألههههههط  مكل هههههه    مههههههه جيل    أضهههههه   مل سهههههه    أليهههههههو أ  
 م هههههههع ع أتيهههههههن   لههههههه م   مشهههههههكو  مجليههههههه    معو ههههههه ع   مج يههههههه    احتهههههههو     متيهههههههنيوأا ايسهههههههعني 

دلهههههههههيإ  ي ههههههههه    إشهههههههههو ف دلهههههههههى  وسههههههههه مـ     منصههههههههه   تفضهههههههههل لصهههههههههتنيي   مفضههههههههه    تنهههههههههغ و 
مكهههه   مجأهههه ن   تنهههه نيا شــــيماء عــــدنان بهجــــتسههههت ةتي   شههههو تي  ميههههنيو   مههههنكت و  أ م  جسههههتيو 

مههههي  ههههي سهههه ي   ت هههه   وسهههه متي أ ي رهههه         متههههي  ههههةمتأ   عههههي  مكهههه  صهههه و  تفأهههه  ك يههههويع أ ههههنتأ
 ليو  مجل   . ليأ  يجةلوً  مطل ـ  معل  أس      تع مى أع ي  يأ  مك  ليو 

ــــــادل  أتيههههههن    مشههههههكو   متيههههههنيو امههههههى أسههههههت ةي  ميههههههنيو  مههههههنكت و  ــــــد جــــــ اد ال  د يههههههن كليههههههـ  خال
ــــث دن  مههههنكت و  متو يههههـءك   أتيههههن    مشههههكو  مههههى وء سههههـ قسهههه   مكي يهههه    ت  لههههـ   اسههههت ة  م سهههه  لي

نجههههه ل رهههههة   م حههههه  ء   معو ههههه ع  مج يههههه  امتل يهههههني   م عل  ههههه    متهههههي سههههه دنتني دلهههههى ســـــمير 
 مههههى ج يهههه   أسهههه تة   ا  ضههههه  م هههه  قههههن    مهههههي  ههههع دهههه ع   سههههه دن   تشههههجي  دل ههههي   عنههههه ي 

 أت نى مأ  ك   مليو.

معلههههه    هههههي كليهههههـ   ابـــــراهيم لجـــــينك ههههه  يسهههههوني أع أتيهههههن    مشهههههكو   ا تنههههه ع مل هههههنو   م سههههه دن 
 مي ــــادء   م ههههنو   م سهههه دن رヱح التバييييヱゅن ヱالملييييゅلد    يييييدぺالバييييヱن ヱ التييييت مييييد  لييييت يييييد

 نج ل  م ح  .ا ي كليـ  متو يـ متسأي   أ ـ  ناصر

 ل يلتهههههي اسهههههي   هههههع طل هههههـ  منو سههههه    معليههههه   ل اءهههههي  هههههع  م  ههههه   أع أقهههههن   ههههه ء  شهههههكوي امهههههى 
  جليهههمهههى كهه   هههع  هه تني ةكههو       ءنجههه ل  ح ههيام ههنر  يهههن  معهه ع طيلهههـ  تههو   عبـــد البـــا ر نهــ 

 اسههي  أسههوتي مههةكور   وسههط أ رههة  تتسهه  ا ع مههةي تنهه ع  مههى   لهه م   إ   متيههنيو و مشههك
 أت نههههى أع تيههههو    أطهههه    ههههي د ورهههه    لودهههه   متف ءهههه   ههههي نو ههههي د   رهههه    متههههي  مغ ميههههـ أمــــ 

 . دينأ   ي

 وأخيدجعً  علحヨد أواً  فヤد  وتهد ل  سدحح ن  ه عدوラ لدوا يدا  أラ علححد فヨد  اد ラ ل دلع  علガاد ュ وفدي

  

 ゅليــنـــ           
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ضــاصغ     

, ي ادددد  علヨشدددداق ت علب يدددد   لヤحيددددجع ول سヤسددددヤ تضددددヨنم هددددلة عل رعسدددد  تحضدددديج وتشددددガي  

 -: وبヨس رعت عــ  , أواس  ي , ثي  ي , بيجي ي , بيجيヨي ي  ي عأيゴواس  ول

 メأش  ケلاヨ   :- 

ادددد  ت  عددددل اヤددددح ) 1تضددددヨنم علトガددددو  عأولدددد  فددددي هددددلع علヨسدددد ر تحضدددديج اشدددداق عأ و ( 

 メوヤحヨل ュونيوゴوري  عل عيヤ3(ا- (ラاع عأ أاينوأسياوفينو メفي وسط ق ع ياي ع و. 

 ) فدددي وسدددط ق عددد ي   يدددياييدددل بنゴعل  -4) ادددع (1علトガدددو  علي نيددد  تضدددヨنم ا  عヤددد  علヨجاددد  (

) ادددددع 2( في ددددد  علヨجاددددد  ت  عدددددل, أاددددد  علトガدددددو  علي ليددددد   )2 لムوム) ラدددددلاحضددددديج اجاددددد  عل

اشدددداق ت  حضدددديجثندددد تي ناددددجو فنيددددل هيدددد رع ي ) لا -4,2(عل يدددد رع ي , عل نيددددل هيدددد رع ي , 

هي رواسددديل أادددي  () ادددع 2(, ادددلل  تددد  ا  عヤددد  علヨجاددد  ) عヤددد  علادددوعلي5,4,3( ي علحيدددجع ول

ヤورعيددددد هي روا( وسدددددط ق عددددد ي لاحضيج キواسددددد  ولي  اشددددداقوبوتدددددوゴعأي )ددددد  تددددد  6ヨا , (

لاムدددددوي  اشددددداق  )عليوريددددد  وعلي يوريددددد (بوتدددددوキ وسدددددط ق عددددد ي ادددددع  )2(ا  عヤددددد  علヨجاددددد  

واددددلو) عヤدددد  علاددددوعلي 8) واشدددداق علييدددد  ي  (7عأواسدددد  ي  ( اددددع (  أيضدددد ً  )2(   علヨجادددد ع⊥

) عヤددددد  علادددددوعلي 10,9اشددددداق ت علحيجيددددد ي  (اجيدددددل, أثيدددددل سدددددي نو أسددددديا ت) لاحضيجعلヨ لونون

ヨددد  علヤورعيددد  ) ادددع (اوعنددد ي 2(جاددد  ,وأخيدددجع تددد  ا  عヤفدددي وسدددط ق عددد ي لاحضددديج هي روا (

 ) .11( علحيجيヨي ラ اشاق

  ケلاヨ  : انيん  - 

 )ثنددد تي اييدددل أاينوبنゴعل ي  يددد  -4) ادددع (1تضدددヨنم ا  عヤددد  علヨجاددد  ( عأولددد علトガدددو  فدددي 

في دددد   ت  عددددل ي نيدددد ), أادددد  علトガددددو  عل12 لムوム) ラددددفددددي وسددددط ق عدددد ي لاحضدددديج اجادددد  عل

ثندددد تي ناددددجو فنيددددل هيدددد رع ي )  -4,2) اددددع (عل يدددد رع ي , عل نيددددل هيدددد رع ي , 12(علヨجادددد 

) 12(, ادددلل  تددد  ا  عヤددد  علヨجاددد  لي) عヤددد  علادددوع15,14,13اشددداق ت علحيدددجع وメ ( حضددديجلا

 اشددددددداقوبوتدددددددوキ وسدددددددط ق عددددددد ي لاحضيج )ورعيددددددد هي رواسددددددديل أادددددددي  هي رواヤ(ادددددددع 

بوتدددددوキ وسدددددط ق عددددد ي ادددددع  )12( ) , اヨددددد  تددددد  ا  عヤددددد  علヨجاددددد  16( عأيゴواسددددد  ولي 

) عヤددددد  18) واشددددداق علييددددد  ي  (17لاムدددددوي  اشددددداق عأواسددددد  ي  ( )علي يوريددددد ,عليوريددددد  (
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واددددددل علヨجادددددد   وعلاددددددوعلي  تاجيددددددل, أثيددددددل سددددددي نو أسدددددديا اددددددع ( علヨ لونون أيضدددددد ً  )12( ع⊥

) ادددع 12(  علادددوعلي ,وأخيدددجع تددد  ا  عヤددد  علヨجاددد) عヤددد  20,19اشددداق ت علحيجيددد ي  (لاحضيج
 ) .21(علحيجيヨي ラ (اوعن ي  هي رواヤورعي  ) في وسط ق ع ي لاحضيج اشاق

  ケلاヨ  : ا ثん  - 

فدددي  )ثنددد تي اييدددل أاينوبنゴعل ي  يددد  -4) ادددع (1تضدددヨنم ا  عヤددد  علヨجاددد  ( ولددد علトガدددو  عأ

ヨددددددل, أادددددد  علトガددددددو  علي )22 لムوム) ラددددددوسددددددط ق عدددددد ي لاحضدددددديج اجادددددد  عل في دددددد   نيدددددد  ع⊥

ثندددد تي ناددددجو فنيددددل هيدددد رع ي )  -4,2) اددددع (عل يدددد رع ي , عل نيددددل هيدددد رع ي , 22(علヨجادددد 

, اددددلل  تدددد  ا  عヤدددد  علヨجادددد  ) عヤدددد  علاددددوعلي25,24,23( ي اشدددداق ت علحيددددجع ول حضدددديجلا

 اشددددداقوبوتدددددوキ وسدددددط ق عددددد ي لاحضيج )ورعيددددد هي رواسددددديل أادددددي  هي رواヤ() ادددددع 22(

بوتدددددوキ وسدددددط ق عددددد ي ادددددع  )22( ) , اヨددددد  تددددد  ا  عヤددددد  علヨجاددددد  26( عأيゴواسددددد  ولي 

) عヤددددد  28) واشددددداق علييددددد  ي  (27لاムدددددوي  اشددددداق عأواسددددد  ي  ( )علي يوريددددد ,عليوريددددد  (

وادددددل علヨجاددددد   وعلي علادددددو اجيدددددل, أثيدددددل سدددددي نو أسددددديا ت) ادددددع ( علヨ لونون أيضددددد ً  )22( ع⊥

) ادددع 22(  وأخيدددجع تددد  ا  عヤددد  علヨجاددد علادددوعلي,) عヤددد  30,29اشددداق ت علحيجيددد ي  (لاحضيج

 .) 31(علحيجيヨي ラ (اوعن ي  هي رواヤورعي  ) في وسط ق ع ي لاحضيج اشاق

سدددداガ عュ تقنيدددد  إلヨجاحدددد ت قيدددد  عل رعسدددد  بتدددد  اا بهدددد  تヨيددددع علا دددد عات علムيヨي تيدددد  لاحضدددديج ع

トقددد  علجقيقددد  (حاجواوت غجعفيددد  عل(TLC رعسددد  وキ  جاحددد ت بهددد   تدددヨヤي تيددد  لゴدددوعل عل يガعل

 .أيض ً علヨحضج  

 )FT-IRاトي فيدددد  عأشدددده  تحددددم علحヨددددجعء (تدددد  تشددددガي  علヨجاحدددد ت علヨحضددددج  بوسدددد    و

 . )13C-NMR(وعلムجبوني  1H-NMRواトي في  علجني  علنووي علحجوتوني 

عヤددد  ندددوعي  اددد  علحムاجيددد  بهددد  تشدددガي  علヨجاحددد ت  ي يددد ً  تددد  キرعسددد  ت ثيجهددد  علحددد يولوتي 

ادددددددد  نددددددددوا اوتحدددددددد  لصددددددددحغ  غددددددددجعStaphylococcus aureuses  ュ   وهددددددددي بムاجيدددددددد

)GramPositive  اجيددددددددムوب (Escherichiacoli ادددددددد  نددددددددوا سدددددددد لح  لصددددددددحغ  غددددددددجع ュ

)GramNegative جاحدددد تヨヤل ラه يدددد  ادددد  عااددددجعو علشدددد ته  , وقدددد  وتدددد  أヤسددددحح ت لヨعل (

تيحيトيددد  ع ليددد  علددد  غيدددج  بدددي  اجاحددد ت اعت فه ليددد   تادددجعو علヨحضدددج  فه ليددد ت ب يヤوتيددد  

) عヤددد  فه ليددد  21بهددد ه  تددد  キرعسددد  تددد ثيج علヨجاددد  عأايدددج فه ليددد  وهدددو علヨجاددد  ( فه لددد  .

. ュ في اصل عل ゴي  اولي  أساجيゴأن 
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   ضسصヨ    

   ヨضسص   أسم
 m.p نصهاケ دケجغ  إ

 Rf سس ボاءعاتل  إ
ラشتو  ヤ  يليヅاレغヨ   ヵوشレ   يف    نيلヅ NMR-1H 

 13C- NMR 13   نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي  ムヤاケبوヅラيف 
 C0 دケجغ سيヤيゴ غ

   حヨت   レوشヵ       وزヵ تボレوص  أش لجيل
 DNA 

ギ او لاヤيل سんائي تレث DMSO 

 TLC   شتوتور  فيا   ط ボغ    قيボغ

 セ FTIRرغ تحت   حヨ  ءヅيف  أ
 Me تんيل

 Ph فレيل

 pH  أサ   هيケギشجيレي

 HIV نボا   レヨاعغ    ゼ  غ

 Nu نيو ヤيوفيل

 ゴ  أسسيل  و يل أسس AChE 

ラيل سياんباعي تケ TMS 

ラيوヤヨ   ء فيゴج ppm 

 DTNB نس ش حヨت    ゴレش ك -2-ثレائي ثا و ثレائي 

れゅヘسヱヘتيد الヱيヤكヱئي نゅميد أدينين ثنゅتينヱنيك NADP 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  れゅيヱالمحت れرسヰف 

   صاحغ   ヨوضوネ   سلヤلل

メاصل  أش   
 1 علヨق ا  1
 1 علヨجاح ت علحヤقي  غيج علヨاب نس  1-1

 1 اي ع وメعإ 1-2

 4 لムاجوفيヤي عヤ  حヤق  عااي ع وメعأعلاهوي   1-2-1
 8 اجاح ت عأ و 1-3

 10 أاي ع وメ -اجاح ت أ و 1-3-1

 12  لムون تムعل 1-4

 14  لムون تムتحضيج عل 1-4-1

 16 ي علحيجع ول 1-5

 19 ي أيゴواس  ول 1-6

 22 أواس  ي  1-7

 25 ثي  ي  1-8

 27 علحيجي ي  1-9

 29 علحيجيヨي ي  1-10

 31 عل ه لي  علحムايجي  1-11

1-12 ゴي  أسايل اولي  عساجيゴ31 أن 

 33 عل  ف ا  علحح  1-13

   اصل   んاني

1-2  ヤヨساهヨي تي  علヨيムعل キوعヨ34 عل 

 35 عأت ゴ  علヨساガ ا  2-2

 36  جعتق تحضيج علヨجاح ت 2-3

 36 )1تحضيج علヨجا  ( 3-2-1

 37 )22,12,2تحضيج علム لムون ت ( 3-2-2

 37 )23,13,3(ي تحضيج اشاق ت علحيجع ول 2-3-3

 38 )25-15-5-24-14-4(ي تحضيج اشاق ت علحيجع ول 2-3-4



 

 

 39 )26-16-6(ي تحضيج اشاق ت عأيゴواس  ول 2-3-5

 40 )28-18-8-27-17-7تحضيج اشاق ت عأواس  ي  وعليي  ي ( 2-3-6

 41 )30,29,20,19,10,9تحضيج اشاق ت علحجي ي ( 2-3-7

2-3-8 )ラ يヨ42 )31-21-11تحضيج اشاق ت علحجي 

 キ 42رعس  عل ه لي  علح يولوتي  2-4

 43 تحضيج علوسط علゴرعي 2-4-1

 43 تحضيج علヨح ليل 2-4-2

 43  جيق  علヨه لب  2-4-3

) عヤ  فه لي  عأنゴي  علムولي  أساجيキ21 ゴرعس  علا ثيج علヨيحط  لヨヤجا  ( 2-5
"Ch.E" ラ عانس ュキ 44  في اصل 

 44 تحضيج علヨح ليل 2-5-1

2-5-2 
تهيي  فه لي  أنゴي  علムولي  أساجيゴ في اصل ュキ عانس ラ ب ساガ عュ  جيق  

"WHO"  حورヨعل 
 

44 

 ュキ اصل في ساجيゴأ علムولي  عنゴي  فه لي  عヤ  علهضوي ヨجا عل ت ثيج 2-5-3
ラ 45 عانس 

   اصل   んا ث

 46 ع ا  ق ا ا 3-1

 46 علحヨجعءأ ي ف عاشه  تحم  3-2

 46 )1تحضيج وتشガي  علヨجا  ( 3-2-1

 49 )2-12-22تشガي  علヨجاح ت ( 3-2-2

 51 )25-23, 15-13, 5-3( تتشガي  علヨجاح 3-2-3

 58 ) 26,16,6(  تتشガي  علヨجاح 3-2-4

 60 )28,27,18,17,8,7 (تشガي  علヨجاح ت 3-2-5

 65 )30,29,20,19,10,9( ت تشガي  علヨجاح 3-2-6

 70 )31,21,11( ت تشガي  علヨجاح 3-2-7

3-3 1H-NMR Spectra  يافヅيلي أヅاレغヨ   ヵوشレ   74    نيل 

 74 )1تشガي  علヨجا  ( 3-3-1

 74 )2علヨجا  ( تشガي  3-3-2

 75 )3علヨجا  ( تشガي  3-3-3



 

 

 76 )4علヨجا  ( تشガي  3-3-4

 77 )5علヨجا  ( تشガي  3-3-5

 78 )6علヨجا  ( تشガي  3-3-6

 79 )7علヨجا  ( تشガي  3-3-7

 80 )8علヨجا  ( تشガي  3-3-8

 81 )9علヨجا  ( تشガي  3-3-9

 82 )10علヨجا  ( تشガي  3-3-10

 83 )11علヨجا  ( تشガي  3-3-11

 84 )12علヨجا  ( تشガي  3-3-12

 85 )13علヨجا  ( تشガي  3-3-13

 86 )14علヨجا  ( تشガي  3-3-14

 87 )15علヨجا  ( تشガي  3-3-15

 88 )16علヨجا  ( تشガي  3-3-16

 89 )17علヨجا  ( تشガي  3-3-17

 90 )18علヨجا  ( تشガي  3-3-18

 91 )19علヨجا  ( تشガي  3-3-19

 92 )20علヨجا  ( تشガي  3-3-20

 93 )21علヨجا  ( تشガي  3-3-21

 94 )22علヨجا  ( تشガي  3-3-22

 95 )23علヨجا  ( تشガي  3-3-23

 96 )27علヨجا  ( تشガي  3-3-24

 97 )29علヨجا  ( تشガي  3-3-25

 98 )30علヨجا  ( تشガي  3-3-26

 99 )31علヨجا  ( تشガي  3-3-27

 NMR)- 13C) 100   نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي   أヅياف 3-4

 100 )1تشガي  علヨجا  ( 3-4-1

 101 )2تشガي  علヨجا  ( 3-4-2

 102 )4تشガي  علヨجا  ( 3-4-3



 

 

 103 )5تشガي  علヨجا  ( 3-4-4

 103 )6تشガي  علヨجا  ( 3-4-5

 104 )7تشガي  علヨجا  ( 3-4-6

 105 )8تشガي  علヨجا  ( 3-4-7

 106 )9تشガي  علヨجا  ( 3-4-8

 106 )10تشガي  علヨجا  ( 3-4-9

 107 )11تشガي  علヨجا  ( 3-4-10

 108 )12تشガي  علヨجا  ( 3-4-11

 109 )13تشガي  علヨجا  ( 3-4-12

 109 )14تشガي  علヨجا  ( 3-4-13

 110 )15تشガي  علヨجا  ( 3-4-14

 111 )16تشガي  علヨجا  ( 3-4-15
 111 )17تشガي  علヨجا  ( 3-4-16
 112 )18تشガي  علヨجا  ( 3-4-17
 113 )19تشガي  علヨجا  ( 3-4-18
 113 )20تشガي  علヨجا  ( 3-4-19
 114 )21تشガي  علヨجا  ( 3-4-20
 115 )22تشガي  علヨجا  ( 3-4-21
 115 )27علヨجا  (تشガي   3-4-22

 116 )29تشガي  علヨجا  ( 3-4-23
 117 )30تشガي  علヨجا  ( 3-4-24
 117 )31تشガي  علヨجا  ( 3-4-25

 119   ارا يغ   حيو غ 3-5

( في تصل دCh.E ュ( عヴヤ فرا يغ أنゴ م  و يل أسس  ゴ )21تأثي    ヨ  ب ) 3-6
ラ121  انلا 

 123  أسسレساجا  3-7
3-8  メاヨيغ أعヤ ボلسヨ   124 

 ケصادヨ   129 
 

 



 

 

اأ れرسヰلفゅشك 

   صاحغ   ムゼل   سلヤلل
メاصل  أش   

 1 اي ع وメتجاي  عإ 1-1

1-2 メعلح ح   علاي حضجه   اشاق عااي ع وShailesh P.Zala 
 2 وتヨ عا 

1-3  メعلاي حضجه اشاق ت عااي ع و  ラ علح حي H. B’Bhatt and 
S. Sharma 2 

 4 يحي  تجاي  عااي ع وメ وعاشメ ム علجنيني  ل  1-4

 6 علヨحضج  Sulphanilic azo imidazoleصحغ    1-5
 6 وتヨ عا  Papia Datta علاي حضجه  علح ح  و اجا  عأ 1-6

 PAIM, MePAIM, NAIM( 6اجاح ت عا و علヨحضج  (  1-7

 7 اجاح ت عا و عاي ع وメ علヨساガ ا  اヨجاح ت キوعتي  1-8

 Asaad A.A and صحغ  عا و علヨحضج  ا  قحل علح حيي  1-9
Lamia.A.Rusin 7 

 S. SHANMUGA SUNDARAعلح ح  عللي حضجةعلヨهق   1-10
RAJ  عا ヨ8 وت 

1-11 
 Alexanderعلح ح  علاي حضجه  Azoimidazoliumصحغ  

G.Tskhovrebov  عا ヨ8 وت 

 Polya M. Miladinovaعلح ح  علاي حضجه صح غ عا و أ 1-12
 9 وتヨ عا 

 Keerthi Kumar.C.Tعلح ح   علاي حضجه صح غ عا و أ 1-13
 10 وتヨ عا 

 10 وتヨ عا  Amer J.Jaradعلح ح   علاي حضجه صحغ  عا و  1-14

 Rehab A.M. Al-Hassani 11علح حي   عللي حضجت عا و اجا   1-15

 Shawket Kadhimعلح ح  عللي حضجةعاي ع وメ  –ليム ن  أ و 1-16
Jawad  عا ヨ12 وت 

 12 تحضيج اهق  ع و عاي ع وメ علヨساュ ガ احس サ لأيون ت 1-17

1-18 ヤعلصيغ  عله ا  لムون تム13  ل 

 14 وتヨ عا  Xianwen Fangعلح ح   علاي حضجه  لムون ت ムعل 1-19

 Visakh Prabhakar علح ح   علاي حضجه  لムون ت ムعل 1-20
 14 وتヨ عا 



 

 

 15 وتヨ عا S. El-Meligie علح ح   علاي حضجه  لムون ت ムعل 1-21

 Demetعلح ح   علاي حضجه  لムون ت ムتجاي  اشاق ت عل 1-22
CoGkun  عا ヨ15 وت 

-Gamal El علح ح  علاي حضجه  لムون ت ムتجاي  اشاق ت عل 1-23
Din A.A. Abuo-Rahma  عا ヨ16 وت 

 16 ي تجاي  علحيجع ول 1-24

 16 ي لヤحيجع ول اوتواجي شメ ム علعأ 1-25

 , Pravin O. Patil  علح ح اشاق ت علحيجع ولي  علاي حضجه   1-26
Sanjay B. Bar 19 

 19 وعايゴواس  ولي ي تجاي  عايゴواس  وメ, عايゴواس  ولي   1-27

 22 أواس  ي  -1,4و  1,3, 1,2تجاي   1-28

 23 اشاق ت عاواس  ي  علヨحضج  1-29

 .Sayaji S  يعلح حي علاي ق ュ باحضيجه واس  ي  اشاق ت عا 1-30
Didwagh and Pravina B. Piste   24 

 25 اشاق ت عليي  ي  1-31

 nitro-substituted 1,3 thiazines 27تحضيج  1-32

 27 تجاي  علحيجي ي  1-33

 28 اشاق ت علسي نوبيجي ي  تحضيج 1-34

 29 علاجاي  عله ュ لヤحيجيヨ ي  1-35

 30 اشاق ت علحيجيヨ ي  علヨحضج  1-36

 んا ث  اصل   

 48 لキ ヨヤ  عأس サ عاي ع وFT-IR   メ يف  3-1

 48 عسياوفينوラوعاين -3لキ ヨヤ  عأس FT-IR  サ يف  3-2

 48 )1لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-3

 50 )2لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-4

 50 )  12لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-5

 50 )22لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-6

 53 )3لヨヤجا  (FT-IR  يف  3-7

 54 )13لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-8

 54 )23لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-9



 

 

 55 )  4لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-10

 55 )14لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-11

 55 )24لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-12

 56 )  5لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-13

 56 )15لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-14

 57 )25لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-15

 59 )  6لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-16

 59 )16لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-17

 60 )  26لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-18

 62 )7لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-19

 62 )17لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-20

 63 )27لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-21

 64 )  8لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-22

 64 )  18لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-23

 64 )28لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-24

 68 )9لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-25

 68 )19لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-26

 68 )29لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-27

 69 )  10لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-28

 70 )20لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-29

 70 )30لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-30

 72 )11لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-31

 72 )21لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-32

 73 )31لヨヤجا  ( FT-IR يف  3-33

 74 )1) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-34

 75 )2) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-35

 76 )3) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-36

 77 )4) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-37



 

 

 78 )5) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-38

 79 )6) لヨヤجا  (1H-NMR (علنووي علヨغن  يسي يف علجني   3-39

 80 )7) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-40

 81 )8) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-41

 82 )9) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-42

 83 )10) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-43

 84 )11) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-44

 85 )12) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-45

 86 )13) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-46

 87 )14) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-47

 88 )15) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-48

 89 )16) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-49

 90 )17) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-50

 91 )18) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-51

 92 )19) لヨヤجا  (1H-NMR (علنووي علヨغن  يسي يف علجني   3-52

 93 )20) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-53

 94 )21) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-54

 95 )22) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-55

 96 )23) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-56

 97 )27) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-57

 98 )29) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-58

 99 )30) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-59

 100 )31) لヨヤجا  (1H-NMR ( يف علجني  علنووي علヨغن  يسي 3-60

 101 (1) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-61

 102 (2) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-62

 102 (4) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-63

 103 (5) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-64

 104 (6) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-65



 

 

 105 (7) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-66

 105 (8) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-67

 106 (9) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-68

 107 (10) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-69

 108 (11) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-70

 108 (12) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-71

 109 (13) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-72

 110 (14) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-73

 110 (15) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-74

 111 (16) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-75

 112 (17) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-76

 112 (18) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-77

 113 (19) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-78

 114 (20) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-79

 114 (21) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-80

 115 (22) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-81

 116 (27) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-82

 116 (29) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-83

 117 (30) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-84

 118 (31) لヨヤجا   13C- NMR يف 3-85

3-86 
 Escherichia) عヤ  علحムاجي  31-1ت ثيج علヨجاح ت علヨحضج (

coli 119 

3-87 
) عヤ  علحムاجي  نوا  31-1ت ثيج علヨجاح ت علヨحضج (

Staphylococcus aureus 120 

 

 

 

 

 



 

 

 れرسヰلفヱالجدا 

   صاحغ أسم   جギشメ   سلヤلل
 34 علヨوعキ علムيヨي تي   علヨساガ ا  وعس  علشجا  علヨب ゴ  وキرت  علنق و  2-1
 37 )22,12,2علガوعل عل يゴي وي  لヨヤجاح ت ( 2-2
 38 )23,13,3(علガوعل عل يゴي وي  لヨヤجاح ت 3-2
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 ヨ             Heterocyclic compounds   ا    حボヤيغ ري    ヨسجانلغ ( (1-1
               

خرى ぺيتكヱن تركييゅヰ من الكゅريヱن ヱذر   ,رت المركيゅ  الバضヱية ذا  الاظゅ  الحىボت                    

اليヱرヱن, الヘلヱヘر, الزرايخ , اااتيمヱن ,  ذرا  مثل مغゅير  لىكゅريヱن ヱاحد  لى  ااقل

ヱ صديرボن , الヱث ,الليىيكヱرا  إااكثر  ييزمゅجين ةو   اتشヱالكيري  الاترヱ كلجينヱ(1)., اا 

كمゅ فت  يىヱجيヱゅ  ゅتكヱن فゅバلة ي تتヱاجد الバديد من المركيゅ  الحىボية غير المتجゅالة يشكل يييバت 

 ( كذلヱCポحمض االكヱرييB3  ポ الايゅلين, B2, الراييヱفافين B1الヘيتゅمياゅ  ) الثيゅمين 

 ヱ(2)صيغة الكىヱرヱفيل ヱاليالىين الخ   ヱكىヱيينتتヱاجد فت الヰيم

  ゅالعتتميزرذه المركيヱال ゅت ت   يمدارヰف  ゅボمن التيييバالتت تلتخد   د  ゅمن المركي ゅヰヘصヱي

ポيييرية كذل  ゅماتجヱ زرالية  ゅيヱゅكيمヱ ,دا  اأكلد ,  ملتحضرا  صيداايةゅمض

خر لゅヰ تيييゅボ  من جゅاヱ(3) ぺ ゆمثييゅ  التべكل ヱ مجمヱلة متاヱلة من الヱظゅئف اأخرى 

 (4), الヘيريヱ  ゅ االتゅヰيゅ  مضゅدا  لىヘيرヱلヱぺ ゅمضゅد  لأヱرا   ぺدヱيةيヱصゅヰヘ يضぺ ゅلريرية 

 

2-1))      メزش ギاتيـــــ Imidazole 

ヱذヱ التボرارية لゅلية تجيゅه الحيرار  (5) قييية لゅلية ヱمركゆ حىボت خمゅلت غير متجゅاس ذ       

ヱ  لدゅボمض , الゅامل, الحヱバالمختزلة   الヱ  كلدぼ(7,6)الم 

 
  ( تركيゆ ااميدازヱل1-1الشكل )

فيت تركييゆ قゅليد  الحيゅمض   ヱجزيئة ااميدازヱل تدخل فت تركيゆ الحゅمض ااميايت الヰيليتدين 

  (8)اليゅيヱتين  ヰلتゅمين ヱ ヱ الاゅ  يヱالييヱر DNAالاヱヱي 

اللييريرية فボييد اتجيي   أدヱيتヰييゅيليييゆ الخゅصييية الバاجييية الゅバلييية لاميييدازヱل ヱ المييدى الヱالييع 

ヱحثゅدا  اليゅن , مضゅدا  اللريゅمض  ゅヰماヱ يةヱゅالكيمي  ゅاجバن ال   تحضير لدد كيير من ال

 ゅالماريييヱ دا  اللييكريゅدا  لىجييراثي  ,مضييゅمضيي ,  ゅيييゅヰدا  االتゅدا   (9)التخثر,مضييゅمضيي,

  ゆゅدا  ااكتئゅمضヱ  ゅلヱيرヘ(10)لى  
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 المヱضح ぺداゅه ميدازヱليتحضير مشتベ اإ ヱ(11)جمゅلت   Shailesh P.Zalaقゅ  اليゅحث فボد  

ヱ درالة ゅيゅヰد  لإلتゅجيية المضヱلヱاليي ゅヰليتゅバف   ゅيヱيكرゅالمヱ 

 
 شجヨاعسه Shailesh P.Zala   احث    سي حツ ها   اتيギ زشメ تゼسق 1-2)الشكل )

 

 يتحضير لىلىة من مشتゅボ  ااميدازヱل H. B’Bhatt  and S.Sharma(12) كمゅ قゅ  اليゅحثゅن 

ヱدرالة اشゅيゅヰ ضد الميكرヱيゅ  حيث ぺظヰر  فゅバلية من متヱلية ال  لゅلية ضد  ヱ الييرازヱل 

 اللاا  المختゅر   

 

  H. B’Bhatt and S. Sharma    احんاラ    سي حツ هاتゼسボا   اتيギ زشメ ( (1-3الشكل
 

 لإميدازヱل مشتゅボ قゅمヱا يتحضير فボد  ヱ(13)جمゅلت  ぺ Adel A. Marzoukمゅ اليゅحث 

ヱバدد  التバإالمتヱ  ゅلية من المذييゅف خヱر يض تح  ظرゅجيةختيヱلヱاليي ゅヰليتゅバد فゅالمض  

  لتゅヰيゅ   لإ

 
 Adel A. Marzoukــ ايميدازヱاれ ربゅعيる التعヱيض من البゅحث  5,4,2,1( تحضير1-1المخطط )

 ヱجمゅعته
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مييدازヱل ヱتボييي  مشتベ اإتحضير من  ヱ (14)جمゅلت  Leyla Yurttas ةاليゅحث كمゅ تمكا        

ゅヰليتゅバجي فヱلヱن   ةالييゅمرض اللريヱ  ゅيريヘالヱ ゅدا  لىيكتريゅكمض 

 
 ヱゅجمゅعتLeyla Yurttas ヰ التي حضرهゅ البゅحثميدازヱل ( مشتベ اإ2-1المخطط )

 

 L. Sarala ةاليゅحثميدازヱل ثاثت التヱバيض من قيل كمゅ ت  تحضير لدد من المشتゅボ  لإ

 ゅヰلتゅجمヱ(15)   لية جيدゅバر  فヰظぺ حيث ゅاع اليكتريヱجية لى  لدد من ااヱيىゅلية اليゅバヘدرالة الヱ

  ゅヰل  

 
 ヱجمゅعته L. Saralaالبゅحث  التي قュゅ بتحضيرهゅ ثاثي التعヱيض تحضير مشتベ ااميدازヱل (3-1) خططالم

 
 

 ゅقヱ حثゅاليN.Kumar    لتゅجمヱ(16)  ベر  يتحضير مشتヰظぺ التتヱ ل الجديدヱاإميداز

 لتشاج  ا ضدالゅバلية  الدرالة فゅバليت 

 
 جمゅعته N.Kumar ヱ البゅحث  الذヵ حضره تحضير مشتベ ااميدازヱل (4-1) خططالم 

 

 



 introduction.................................................................................. اّول الفصل

 

ヴ 

 

 
 
(1-2-1 )               メزش ギغ  اتيボヤح ヴヤي عヤس شفيム سرو ت  ا   

Electrophilic substitution on imidazol ring                                              
                                               

ي من أن اليرヱتヱن يمكن ぺن يボع لى  ぺميدازヱل شكىين متكゅفئين ايزヱمرين يمتىポ اا           

يحتヱي لى   لتة الكترヱاゅ  من اヱع  أا مركゆ ارヱمゅتت ذرتت الايترヱجين فت الحىボة, ヱيバتير 

كترヱاゅ  من الاترヱجين الحゅمىة لىيرヱتヱن حىボة حيث يحتヱي لى   مزدヱج من األيゅي فت ال

 ぺا  يバمل ميدازヱل الخゅصية اامヱヘتيرية ぺيذرا  اأريバة المتيボية ヱ يظヰرااخر من الヱاأ

 (19-17)   حゅمضت  ヱقゅلدي ぺن ل  دヱرぺي  الヱق  اヘل كملتボيل ヱヱارゆ لالكترヱاゅ  فت 

 

 

 ميدازヱل ヱااشكゅل الرنينيる لهيبين تركيゆ اا (4 -1الشكل )
 
  

ميدازヱل يほا  ぺكثر لرضة من الثيゅزヱل ,الثゅيヱفين, الヘيヱران ヱالييرازヱل لىヰجヱ  يتميز اا

ヱ  4 اليゅحث لن االكترヱاゅ  , حيث ぺن التヱバيض اليゅحث لن االكترヱاゅ  يحدث لى   المヱقع

لكترヱاゅ  فت المヱقع ليベ يحدث الヰجヱ  اليゅحث لن اا ヱゅخافゅ لم (20)فت حىボة اايميدازヱل 5

 (22,21)ميدازヱل لاد اازدヱاج مع اازヱ ヱتيゅدل الديヱتيريヱ  فت الヱلي الゅボلدي  لحىボة اا  2
 

 
 التعヱيض البゅحث عن االكترヱنれゅ عヴヤ حヤقる ااميدازヱل (5-1) خططالم

 

 

يتحضير صيغة ぺزヱ تتضمن تヱバيض  ヱ(23)جمゅلت  khalid j. AL-Adileeقゅ  اليゅحث  فボد

ذه الصيغة , لحىボة ااميدازヱل الذي يدخل فت تركيゆ ر 2يゅحث لن ااكترヱاゅ  لى  المヱقع 

  كمゅ فت المخيي التゅلت
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 NBTAT ليكゅند صبغる اازヱ( تحضير 6-1المخطط )

 
 

-2]-2يتحضيرالمركヱゆجمゅلت   (24 (وتヨ عا  Mohammed N Dawood كمゅ قゅ  اليゅحث

(4,5-Di Methoxy carboxy phenyl) azo]-Imidazole, (DMCPAI)    ポذلヱلل يゅヘالت ゆحل

 ぺداゅه  

 
 DMCPAI)اميدازヱل )-الヤيكゅند أزヱ( تحضير 7 -1المخطط )

 

   ゅق ゅكمSaad A. Atyha (25) ادゅ2يتحضير الىيك -[كلت-(1- 2ヱيدرゅل(فاي مثيل–4–ر ヱلز]-

  فت خيヱتين اأزヱتة ヱاازدヱاج  زヱلااميد

 
 HMePAI))( تحضير مشتベ ااميدازヱل 8-1المخطط )
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 Sulphanilic azoعا وفボد حضرヱا صيغة  ヱ(26)جمゅلت  H. J. Mohamedامゅ اليゅحث 

imidazole dye    الية اإمتزاز لىヱئت يゅل المヱا إزالة رذه الصيغة من المحىヱث  درل

   Charcoalالヘح  

 
   ヨحツ ق Sulphanilic azo imidazole  ص غغ( ムゼ  1- 5ل)

 

وعلヨوضح أキن ة   تباحضيج علヨجاح )27(وتヨ عا  Papia Dattaعاو  عヤ  ال  ق ュ علح ح  

 عالムاجوني  وعلضوتي  .  وキرعس  خص تص 

 
 شجヨاعسه Papia Datta ( ت  ب  ازش   ヵグ حロ ツ    احثムゼ  1- 6ل)

 

 ラ عا  علح حيSomnath Sau and Prithwiraj Byabartta )28( جاحヨتفق  ق ا  باحضيج عل  

Phenyl azo imidazole (PAIM Napthyl azo imidazole(NAIMو  ( -Me و (

Phenyl azo imidazole (MePAIM , أشメ ム ث  キرعسا   ا  علن حي  علトي ي  وعلム جب تي   (

 علヨجاح ت اوضح  ب لشムل أキن ة :

 
 (PAIM, MePAIM, NAIM ا   ازش   ヨحツ ق ) ت  ( ムゼ  1- 7ل )
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 ヤعلح ح   فضاً ع ュ ال  ق Sayantan Pradhan  عا ヨا  اجاح ت   )29(وت  ヤسヤب رعس  س

 عأ و عاي ع وメ علヨحضج  ونش     اヨجاح ت キوعتي  تي   لヨجو علسل .

 
  ا   ازش  تيギ زشヨ   メلسضギتغ  ヨ   ا  دش ئيغ ت  ( ムゼ  1- 8ل )

 

 ラ علح حيدددد ュ و قددددAsaad A.A and Lamia.A.Rusin(30)  باحضدددديج صحغـــددددـ  عأ و

(Procaine) azo)-4,5-diphenyl imidazole  2-  رعس  خص تص   علح اضي  وعلق ع يدキو

 اガاヤ   , وتجاي  علصحغ  اوضح في علشムل أキن ة : pHفي قي  

 
 ( ص غغ  ازش   ヨحツ ق تل    احんيل  عاムゼ  1- 9 ロل )

 

 ラ أاد  علح حيدAzhar A. Ghali and  Dhiaa Z. Mashkour )31(  4فقد  ق اد  باحضديج-

(Nitro phenyl azo imidazole)   ادد サ ال علنحددガسدداま عا  ا شدد  ً عضددوي ً فددي ガسدداまو

 علヨح ليل علヨ تي  وتحضيج علヨجا  اوضح في علトガヨط أキن ة :

 
 (NPAI) الكゅشف ( تحضير9-1المخطط )
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فボد قゅمヱا يتحضير مボバد الヘضة  ヱ(32)جمゅلت   ぺ S. Shanmuga Sundara Rajمゅ اليゅحث 

 فايل ぺزヱ( اميدازヱل ヱدرالة الヰيكل الجزيئت ل    -2)

 
  ヱجمゅعته S. Shanmuga Sundara Raj الذヵ حضره البゅحث( المعقد 10 -1الشكل )

 

يتحضييييير صيييييغة  ヱ(33)جمゅلتيييي   Alexander G.Tskhovrebovكمييييゅ قييييゅ  اليゅحييييث 

Azoimidazolium : هゅداぺ ضح فت الشكلヱم ゅكم 

 
 Alexander G. Tskhovrebov   احث    سي حツ ها Azoimidazolium( ص غغ ムゼ  1- 11ل )

 شجヨاعسه
 

 

 

 Azo compoundsزヱ                                                       ( مركبれゅ اأ(3-1

-)مركيゅ  اازヱ من المركيゅ  الバضヱية التت تحتヱي لى  ااقل مجمヱلة ぺزヱ ヱاحد  تバد 

N=N-)   اكثر ヱぺ احدヱ اسゅت غير متجボحى ヱتت اゅمヱرぺ  ゅالمرتيية مع اظヱ(35,34) 

( 36)ظヰيゅر ليヱن الصييغة إفيت  ليدヱررゅالمجゅميع لىي  جيゅايت ذرتيت مجمヱلية اازヱ ذا  ぺرميية  

 زاريية كثيヘية كيゅأحمر, ااصيヘر,اازرベ,اليرتゅボلت ヱااخضير ゅ  حيث تバيت ريذه المركييぺ  ゅلヱااي

 C=Oヱالحىボييゅ  الバيرييية,  ,ヱC=C) ,N=O ,N=Nتバييزى رييذه االييヱان اليي  ヱجييヱد المجييゅميع 

(NO2 (37) ヱااز  ゅز مركيゅاية جيدي تمتボئص تゅية خصヱامل الجヱバضد ال  ゅء   مثل الثيヱالضヱ

مثيل الميヱاد يバيض لمذييヱ  ゅالمゅء , ヱ لذلポ التخدم  فت مجゅا  مختىヘة ماヰيゅ تىيヱين اヱمヱゅボمة 
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 ポاليالتヱ , ف الالييجゅلييぺ غةゅاليتخدم  فيتصيي ゅاليييية الي كمي  ゅالدراليゅ  ゅيボالتيييヱ جييةヱيى

ريذه المركييゅ  يほرميتヰيゅ اليゅيىヱجيية لرفي  من جゅايぺ ゆخير ( 38)المتボدمة فت التحضير الバضヱي  

ゅررヱدヱ  راヰكمي  ヱد  لاゅفحة ميرض الليكري, مضيゅئتمكヱياج الضيバفيت ال ポكيذلヱ  ゅييゅヰلت 

   ヱ(39)رヱ اヱع جديد من الバاج لاヱرا  ヱغيررゅ من اامراض  

ヱجمゅلت   الذي Pagariya S.K قゅ  الバديد من اليゅحثين يتحضير مشتゅボ  اازヱ ヱماヰ   اليゅحث 

يييベحضييرمجمヱلة ميين مركيييゅ  اازヱ المختىヘيية التバييヱيض  ぺظヰيير   إذاشييゅيゅヰ لىيي  اليكتريييゅ  ي 

  (40) فゅバلية ضد ااヱاع اليكتريゅ المختゅر  

 

 ヱجمゅعته Pagariya S.Kالبゅحث  التي حضرهゅ من صبغれゅ اازヱ عدد( يبين تحضير 10-1المخطط )
 

ااヱاع من مركيゅ  اازヱ  ةثاث ヱافحضر ヱ (41)جمゅلت   Polya M. Miladinovaامゅ اليゅحث 

 ヱمヱゅボمتゅヰ لىغلل ヱالヘرポ  ,يثيゅتゅヰ الجيد  ヱتيين لヱ ヰت  تيييゅヰボ كほصيパゅ لى  الصヱف 

 
 

 شجヨاعسه Polya M. Miladinova   احث     سي حツ ها ص اغ  ازش  (ムゼ  1- 12ل )
 

ضييرヱا لىلييىة ميين رييذه الصيييغゅ  ح ヱ(42)جمゅلتيي   Keerthi Kumar.C.Tكييذلポ اليゅحييث 

 اكلد   ぺلميكرヱيヱ  ゅ ا ضد ゅヰاشゅي ヱتيين لヰ يヱلヱجت ゅاشゅيゅヰ الي ヱدرلヱا
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 شجヨاعسه Keerthi Kumar.C.T   احث    سي حツ ها ص اغ  ازش  (ムゼ  1- 13ل )
 

تحضير مركぺ ゆزヱ ヱاختيゅره من ヱ(43 )جمゅلت   Amer J.Jaradاليゅحث  تمكن من جゅاぺ ゆخر

   cholinesterase inhibitorكمثيي اازي  كヱلين التريز 

 

  شجヨاعسه Amer J.Jarad   احث    سي حツ هاص غغ  ازش  (ムゼ  1- 14ل )
 

 

1-3-1)) ヱأز れゅل             –مركبヱأميدازAzo –imidazol compounds    

شجع رヱمゅمن المركيゅ  الヱالバة االتخدا  فت مجゅا  الكيميゅء ヱااحيゅء  ت バد حىボة ااميدازヱل

لى  تحضيرمدى ヱالع لمشتゅボ  اايميدازヱل ヱماゅヰ مركيゅ  اازヱ اميدازヱل المヰمة  التت 

التت تدخل فت مجゅا   ( 44)(-N=N-C=N-)تحتヱي لى  المجمヱلة الヱظيヘية ぺزヱايمين 

التكاヱلヱجيヱ ゅاليヱ ゆالバىヱ  ヱيバتمد التخدامゅヰ لى  يريボة التيييヱ ベالتركيゆ الكيميゅئت ヱيصヱر  

الボين, الييゅلة, , اليالتポ, لゅمة تلتخد  فت لمىيゅ  صيゅغة الصヱف, الحرير, الميゅي 

ヱية المثيية لىجراثي  تدخل فت تركيヱض اادバي ゆمة ااヰالم ゅヰتゅمن التخدامヱ خرى ゅヰヘصヱي

  (45)كヱاشف تحىيىية لتحديد يバض اايヱاゅ  المバداية اضゅفة لボدرتゅヰ لى  التاゅلベ يرヱايي كيىيتية  
  Rehab A.M.Al-Hassaniلتヱجゅヰ  حヱل تحضيررذه المركيゅ  قゅم  اليゅحثةاヱمن رذه 

)46)    ゅيريヘليت  لى  الゅバدرالة فヱ لヱاميداز ヱااز ゆيتحضير مرك 
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 Rehab A. M. Al-Hassani   احんغ    ヵグ حツ ته ازش ت  ب (ムゼ  1- 15ل )

 
يتحضير ぺزヱ ايميدازヱل كمゅ فت التゅヘلل  ヱ(47)جمゅلت   RaheemT. Mahdiكمゅ قゅ  اليゅحث 

  اداゅه
 

 
 

 ヱجمゅعته  Raheem T. Mahdiالبゅحث  الذヵ حضرهاميدازヱل  –ليكゅند أزヱ (11-1المخطط )
 

ليكゅاد ぺزヱ ريلتيدين لن يريAlyaa K. Abass (48)  ベلاヱ  لى  ذلポ حضر  اليゅحثة 

لحىボة ااميدازヱل التت تدخل فت  تركيي  مع مىح ديゅزヱايヱ  ماゅلゆ  2 ازدヱاج ااخير فت المヱقع

( ゅلين من اليكتريヱجت ضد اヱلヱيゅالي ゅヰيゅدرالة اشヱ  ديةヱボاバرا  الヱالمكヱ ايةヱلヱボاإشريكية ال

 (  الذريية

 
  

 Alyaa K. Abassالبゅحث  الذヵ حضرهاميدازヱل  –ليكゅند أزヱ  (12-1المخطط )
 
 

 



 introduction.................................................................................. اّول الفصل

 

ヱヲ 

 

 

 Carboxy -4]-2حضرヱا الىيكゅاد فボد  ヱ(49)جمゅلت  ぺShawket Kadhim Jawadمゅ اليゅحث 

methyl phenyl azo]-4,5-diphenyl imidazole   هゅفت الشكل ادا ゅكم 

 

 
 

 Shawket Kadhim Jawad   احث    ヵグ حロ ツ تيギ زشメ  –تحツي   يムانギ أزش  (ムゼ  1- 16ل )

 شجヨاعسه
 

يتحضيير   Hamid Khanmohammadi and Khatereh Rezaeian(50)  كمゅ قゅ  اليゅحثيゅن

اأايヱايゅ  غيير  لينىكشف الاヱلت ل Sensors)حلゅلゅ )مボバد لاميدازヱل ヱدرالة خヱاص  ك

   الバضヱية

 
 

  أ ونا ( تحツي  ترギボ  زش  تيギ زشヨ   メلسضュギ  حلاムゼ  1- 17 サل )
 

 ((4-1 ム   وناム ا                Chalcones 
 

-diarylprop-1,3يほلي   يضيゅ  مバرヱفية ぺ ايゅ تاتمت ال  لゅئىية فافヱ مركيゅ  لضヱية          

2-en-1-one   ゅاヱيئة كيتヰت يバاجد يشكل يييヱتت ,α ,β - تييةゅمヱرぺ تينボة مع حىバغير مشي 

 ((A ,B(51)  , ゅغيرريヱ يゅالشيヱ اييلヱالتヱ  اكيヱヘالヱ  اヱاليع فيت الخضيرヱ ベゅتاتشر لىي  اييヱ 

لىي  مヱバضيゅ  الحىボيゅ  خヱاصيゅヰ تバتمد  ركيゅ   فت ヱضバيゅ  فراغية مختىヘة ヱヱتظヰر رذه الم

الバيرية يゅاضゅفة ال  مجمヱلة الكゅريヱايل , ااصر  المزدヱجية االكيايية المجيヱゅر  لىكゅريヱاييل 

ترااس ثرمヱدياゅميكيゅ رت ااكثر  ليز حيث ان الヱضバية (Z)ترااس ヱ (E)تظヰر فت ヱضバيتين  

 (52) لتボرارا  إ
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 ا ムونا (   صيغغ   راتغ  ムゼ  1- 18ムヤل )

  ميدى ヱاليゅ  ゅバلكヱن تجバىي  يمىيポ ( فيت تركييゆ الكي  )ヱجヱد المجمヱلة الゅバヘلية 

 الゅバヘلييゅ  الييヱلヱجييةمين 
(53)

  ゆيية يليييヱالحيヱ ء الييييةゅمية فيت الكيميييヰايية مゅيت تحتيل مكヰف ポلييذل

  ゅيييゅヰاالتヱ نゅرييية لىلييريゅاجييية المحバال ゅヰاصييヱلجييراثي  ا , (54)خ ゅلييヱيرヘالヱ(55) ,  داゅمضيي

فضا  ااヱرا  ,  ヱاللل  HIV ヱ, مكゅفحة فيرヱس اボص الماゅلة اليشرية (56)اكلد  ヱالヘيريゅ ا

ارتヘيゅع ضيغي اليد  , ليد  ااتظيゅ  ضيريゅ  الボىيゆ , الاボيرس , مكゅفحية ヱ( 57)مليكن ,لن لمى  ك

 (59,58)مكゅفحة الボىヱ ベالتشاج ヱاللماة ヱمكゅفحة مرض اللكري  

ゅلكヱايييゅ  مركييييヱ  ゅلييييية لتحضيييير الバدييييد مييين المركييييゅ  الحىボيييية فضيييا  لىييي  ذليييポ تバيييد الك

يمييدين اليخ ヱذليヱ ポاليير ヱكليゅزيناأثييゅزين , الヱكلゅزヱلين , ااغيرالمتجゅالة مثل ييرازヱلين ,

ゅヰائヱدي ال  لد   احتぼقية تゅバجة متヱي ا تمركزلى  اصر  مزدゅي  ゅاヱألكترπ  ىل منボرذا يヱ

 (60)خゅصيتゅヰ االكترヱفيىية  

ゅلكヱاゅ  ميع الكヱاشيف اليゅحثية لين الايヱا  لتحضيير مركييゅ  حىボيية غيير متجゅالية لاد تゅヘلل الك

فت تゅヘلل التكゅثف فほاゅヰ تバمل ككゅشف يゅحث لن االكترヱاゅ  حلゆ تゅヘلل اضゅفة مゅيكل , حيث 

ゅلكヱاゅ  ككゅشف ثاゅئت يゅحث لين االكترヱايゅ  تتゅヘليل ميع كゅشيف ثايゅئت يゅحيث الحىボت تバمل الك

  (61)ة الゅバمة ぺداゅه لن الاヱا  كمゅ فت المゅバدل

 
 ゅلكヱن مع الكヱاشف البゅحثる عن النヱاةمعゅدلる عゅمる لتゅヘعل الك (13-1المخطط )
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((1-4-1 ム    يツونا تحム ا     chalcones synthesis                          

شييميد   -تكييゅثف كىيييزنمختىヘيية ぺヱشييヰررゅ ليين يريييゅ ベلكヱاييヱ  ゅمشييتゅボتゅヰ ييييرベ تحضيير الك

Claisen-Schimdt condensation   ゅايヱكيتヱ تييةゅمヱرぺ  ييداゅヰية مين الديヱゅمتلي  ゅلكميي

 (64, 63)يヱجヱد قゅلد  قヱية فت مذيゆ قييت   ぺ(62)رヱمゅتية 

 

 
 ゅلكヱن تحضير الك (14-1) المخطط

 
 

ヱتيييゅボتヰييゅ  فゅلىيتヰيヱゅاظيرا أرمييية ريذه المركيييゅ  فボيد تヱجيي  اارتميゅ  احييヱ تحضييررヱ ゅدراليية 

اذ قييゅمヱا يتحضييير لىلييىة ميين  ヱ(65)جمゅلتيي   Xianwen Fangاليゅحييث   يييذلポ ميين لاييتヱم

   لدヱل ヱ درالة فゅバليتゅヰ لى  الميكرヱيゅ الكゅلكヱاゅ  لن يريベ تゅヘلل اأ

 

 شجヨاعسه Xianwen Fang   احث    سي حツ هاا ムونا  (   ムゼ  1- 19ムل )
 

ぺ حييثゅالي ゅمييVisakh Prabhakar   لتييゅجمヱ(66) ا الكヱييد حضييرボلييل كىيييزنفゅヘيت  ゅاييヱلكゅ- 

   ゅيゅヰاالتヱ  دا  لأكلدゅكمض ゅヰليتゅバر فゅت  اختيヱ  شميد 
 

 
 

 شجヨاعسه Visakh Prabhakar    احث    سي حツ هاا ムونا  (   ムゼ  1- 20ムل )
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لى  لىلىة من مشتヱ(67)   ゅボجمゅلت   S. El-Meligieكمぺ ゅثيت  الدرالة التت قゅ  يゅヰ اليゅحث 

 الثدي ヱالكيد   فت خايゅ اللريゅايةالاشゅيゅヰ الゅバلت ضد  المحضر  ゅلكヱاゅ الك

 
 شجヨاعسهS. El-Meligie    احث    سي حツ هاا ムونا  (   ムゼ  1-21ムل )           

 

 كمضييゅدا فゅバلييية رييذه المركيييゅ  الゅバلييية   ヱ (68)جمゅلتيي  Demet CoGkunاليゅحييث  كمييぺ ゅثييي 

 ゅرا  لادمヱلأ  ゅボا يتحضير لىلىة من مشتヱمゅض  الكقヱバران المヱفيヱلىياز  ゅاヱلكゅ 

 
 شجヨاعسه Demet CoGkun   احث    سي حツ هاا ムونا  ( ت  يب تゼسボا    ムゼ  1-22ムل )

 

اشيゅيヱ  ゅヰارمشيتゅボ  لىكゅلكヱايヱ  ゅاختييヱ(69 )جمゅلتي   Wenbo Chen اليゅحيث  كيذلポ حضير

  ذين يゅバاヱن من امراض فشل الجゅヰز التاヘلت الحゅد لى  المرض  ال المثيي

 
 ヱجمゅعته Wenbo Chen  التي حضرهゅ البゅحثゅلكヱن مشتقれゅ الك (15-1) عゅدلるالم
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فحضرヱا مشتヱ(70)   ゅボجمゅلت   Gamal El-Din A.A. Abuo-Rahmaامゅ اليゅحث 

 تほثيررゅ لى   تボرحゅ  المバد  فت الヘئران   كゅلكヱن جديد  ヱدرلヱا

 
 Gamal El-Din A.A. Abuo-Rahma    احث   سي حツ هاا ムونا  ( ت  يب تゼسボا    ムゼ  1-23ムل )

 شجヨاعسه

 
 

 Pyrazoline                 ي  زش يل 5-1))
 

متجゅالة خمゅلية الحىボية تتيほلف مين ثياث ذرا  كيゅريヱن ヱذرتيين  مركيゅ  لضヱية غير        

 ぺ(71)صر  مزدヱجة ヱاحد  فボي   يناゅيترヱجين متجヱゅرتين ヱيمىポ الييرازヱل

 

 يل   ي  زش ( ت  يب ムゼ  1-24ل )

 

  ييييرازヱلين( -3ييييرازヱلين,  -2ييييرازヱلين , -1يييثاث ぺشييكゅل ぺيزヱميرييية ) ينيظヰيير الييييرازヱل

يتميز حيث تختىف يمヱاقع ااصر  المزدヱجة  ヱ تكヱن فت حゅلة تヱازن مع يバضゅヰ اليバض ヱالتت 

ميين  اأكثيير ぺلييتボرارا يほايي ヱاحييد   NH–))الييذي يحييヱي مجمヱليية ぺمياييヱヱييييرازヱلين  -2الشييكل 

 (72)  خريناأ اايزヱميرينالشكىين 

 
 

 (  أムセاメ   سوتوت  غ  ヤ ي  زش يلムゼ  1-25ل )
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ぺمゅ ذرا   فت الحىボة N1-N2-C3) جزء متゅバقゆ من خال الذرا  )يヱجヱد ين يتميز الييرازヱل

 (73) فヰت الجزء الغير متゅバقゆ من الحىボة   ヱ5 4الكゅريヱن 
 

  ゅボميييع مشيييت  ゅايييヱلكゅليييل الكゅヘريييت مييين ت  ゅلヱااكثييير شييييヱ ベيييد  ييييرバلين يヱيحضييير اليييييراز

  ゅاヱلا  التكثييف ليتكيتゅيヘال  ت  ゅボيدرازين ييヰالα,β-  ゅييدرازياヰة ميع الバإن (74)غيير مشيي ,

المركيゅ  اارヱمゅتية غير المتجゅالية خمゅليية الحىボية التيت تحيヱي ذرتيين ايتيرヱجين متجيヱゅرتين 

  ゅاجヱر  ボボلحヱتير الييرازバيヱ  ددバالمت ゅヰاتゅمバالت ゆينكييرا يلي   ゅت  من المركييゅボمشتヱ التيت

  ゅيゅاش ポن ل  تمىぺ جدヱ دボالع فヱ ائيةヱالد  ゅليゅバك ف  ゅييゅヰدا  االتゅمضي ,  ゅيヱدا  الميكرゅمض

, مضييゅدا   (77), خゅفضييゅ  لىضييغيمضييゅدا  اكلييد   , (76,75)لأكتئييゆゅ, ملييكاゅ  , مضييゅدا  

 (78) دヱررゅ كخゅفضゅ  حرار   , اضゅفة ال  جالتشا,  اللريゅن
 

 Zahraa قيゅ  اليゅحثيゅنلボد ぺتج  اليゅحثين فت اأヱاية ااخيير  لتحضيير مشيتゅボ  اليييرازヱلين فボيد 

Talib Khudhair and Mehdi Salih Shihab(79 )لヱيييراز  ゅボين جدييد  يتحضيير مشيت

ريييدرازين ヱتيييヰボييゅ ياجييゅح ゅلكヱاييゅ  المحضيير  مييع الヰيييدرازين ヱالヘايييل ميين تゅヘلييل مشييتゅボ  الك

  تほكل لى  الヱヘاذ لى كمثييゅ  لضヱية

 
 

 Zahraa Talib Khudhair and نمشتقれゅ البيرازヱلين التي حضرهゅ البゅحثي( 16 -1)مخطط ال
Mehdi Salih Shihab  
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ゅOmneya M. Khalil and Hanan M. Refaatن امゅ اليゅحث
يتحضير لىلىة  فボد قゅمヱا (80) 

  ゅボلين من مشتヱد الييرازゅالمض ゅヰيゅيي  اشボتヱ ゅيゅヰء  لألتゅئران الييضヘلى  ال   
 

 

 .Omneya M. Khalil and Hanan Mين التي حضرهゅ البゅحثين البيرازヱل مشتقれゅ (17-1) مخططال
Refaat 

 
 

جديد   ييرازヱلين -2قゅمヱا يتحضير مشتヱ(81 )   ゅボجمゅلت  ぺ Nagihan Beyhanمゅ اليゅحث 

  ゅボئران من مشتヘد لىتشاج فت الゅالمض ゅヰيゅدرالة اشヱ  ゅاヱلكゅالك 
 

 
 ヱجمゅعته Nagihan Beyhanين التي حضرهゅ البゅحث البيرازヱلمسゅر تحضير مشتقれゅ  (18-1المخطط )

 
 

لىليىة جدييد  ايضيゅ مين فحضرヱا  ぺPravin O. Patil , Sanjay B. Bari  (82)مゅ اليゅحثゅن

ヱالييراز ゅليا ゅヰليتゅバرفゅالتت ت  اختيヱ  التشاجヱ ゆゅد  لإكتئゅجية المضヱلヱيゅئران   اليヘلى  ال 
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 Pravin O. Patil , Sanjay B. Bar     احث   سي حツ ها يل( تゼسボا     ي  زش ムゼ  1-26ل )

 

 
 isoxazoline                يلأ ゴش لازش  6-1))
 

ذر  ヱغييير مشيييع يحتييヱي تركيييي  لىيي  مركييゆ خمゅلييت الحىボيية غييير متجييゅاس رييヱ ليييゅر  ليين 

ぺ اقييعヱجين فييت المヱر  اليي   ذر  اتييرヱゅكلييجين مجييヱ1  ヱ2  نヱيكيي ゅمشيييع , لاييدم ゆرييذا المركيي

 ゅ(84,83 )زヱلين ヱلادمゅ يكヱن مشيع تمゅمゅ  يلم  ぺيلヱكزازヱليدين  جزئيゅ  يلم  ぺيزヱكل

 
 

 ( ت  يب  ا ゴش لازشメ,  ا ゴش لازش يل ش ا ゴش لازش يギ لムゼ  1-27ل )

 
 ゆئ  تلمية رذا المركゅأصل من اأجゅمريヱيز ぺヱل يزヱزゅكل isoxazole   اヱぺ الذي اكتشفヱ 

تمثيل ذر  اヱكليجين   ヱ (oxa( فيت اايزヱكليゅزヱل تشيير الي  ぺيزヱمير , )isoحيث ان اليゅدئية )

(azaت )دバ ( ةボالاح ヱ جينヱذر  اتر(ole  التليمية ゅلية اميゅة خمボي حىぺ ةボتشير ال  حج  الحى

 ぺ (85)زヱل ( -1,2رت )  الاظゅمية ااخرى لايزヱكلゅزヱا
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ت ذي  اارتمゅ  فت المجيゅل  الييゅيヱلヱجج المヰمة التتمن المركيゅ   لينمشتゅボ  اايزヱكلゅزヱتバد 

التشاج , اليكترييゅ  حيث تظヰر فゅバليتゅヰ الゅバلية المضゅد  لىتدرن , الヘيريゅ  ,اااヘاヱازا, ヱالدヱائت

, ゅر كملييكاヱد ゅييヰل ゅكميي ,  ゅيييゅヰفة  (87,86) ,االتゅضييぺال ゅررヱلييدヱ نゅاللييريヱ  راヱد لييأゅداء مضيي

كمゅ لゅヰ  ,كمゅ تバمل كمدررا  لىيヱل, مكゅفحة فيرヱس اボص الماゅلة اليشرية ヱالヘيرヱلゅ  اللكري

 ゆゅد  لأكتئゅئص مضゅفت تحضير  (90-88)خص ゅヰفة ال  التخدامゅضぺβ- ,  ゅايヱكلت كيتヱريدر 

β–   ゅديد من المركيバال ゅغيررヱ  اヱكحヱمياぺ(91)  جد لدヱلين , تヱزゅكلヱلتحضير اأيز ベير

  ゅاヱلكゅالك ベلل تحىゅヘر  رئيلية من تヱتحضر يصヱ (92)  

ヱاظرا  التخدا  رذه المركيゅ  فت مجゅا  لديد   فボد تヱج  اليゅحثヱن لتحضير ميدى ヱاليع مين 

يتحضيير لىليىة مين  ヱ (93)جمゅلتي   P VBadadhe مشتゅボ  اايزヱكلゅزヱا  فボد قيゅ  اليゅحيث

ヱزゅكلヱاايز  ゅالمثيي  ين لمركي ゅヰيゅر اشゅت  اختيヱ  ゅيヱض الميكرバلي  
 

 
 ヱجمゅعته P V badadheالبゅحث  التي حضرهゅ ينيزヱكسゅزヱلاامشتقれゅ  (19-1المخطط )

 
 

حضيرヱا لىليىة جدييد  مين اايزヱكليゅزヱا   ヱ(94)جمゅلتي  Rakesh Maurya  اميゅ اليゅحيث 

   ヱتボيي  اشゅيゅヰ المضゅد لأجゅヰد

 
 ヱجمゅعته Rakesh Maurya البゅحث التي حضرهゅ ينيزヱكسゅزヱلاامشتقれゅ  (20-1المخطط )
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يتحضيييير مشيييتゅボ  جدييييد   ヱ(95)جمゅلتييي   Prasanta Dasاضيييゅفة الييي  ذليييポ قيييゅ  اليゅحيييث 

   ヱدرالة فゅバليتゅヰ المضゅد  لأヱرا  ヱاللريゅن لى  خايゅ الثدي ヱاليرヱلتゅ  ينلايزヱكلゅزヱل

 

 ヱجمゅعته Prasanta Das البゅحث حضرهゅالتي  ينيزヱكسゅزヱلاامشتقれゅ  (21-1المخطط )
 
 
ヱ(96 )جمゅلتي   ヱ Prabodh Chander Sharmaلىلىة اخرى ت  تحضييررゅ مين قييل اليゅحيث 

  الヘيريヱ ゅت  اختيゅر الゅバヘلية الييヱلヱجية لゅヰ ضد  ينمشتゅボ  اايزヱكلゅزヱلتحضير تتضمن 
 

 
  Prabodh Chander  البゅحث  التي حضرهゅ ينيزヱكسゅزヱلاامشتقれゅ  (22-1المخطط )

Sharmaعتهゅجمヱ 
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حيث  جديد  لأيزヱكلゅزヱلين  مشتゅボ فحضرヱا  ヱ(97)جمゅلت    Rajeev Bhimwalامゅ اليゅحث 

    ااヱاع من اليكتريヱ ゅالヘيريゅ ضد  المحضر الدرالة الييヱلヱجية  لىمركيゅ   تم 
 

 
 

 ヱجمゅعته Rajeev Bhimwal  البゅحث التي حضرهゅ ينيزヱكسゅزヱلاامشتقれゅ  (23-1المخطط )
 
 

 Oxazine                أش لـــــاز ل 7-1))
 

اجاحدد ت عضددوي  غيجااب نسدد  س عسددي  علحヤقدد  تヤヨدد  ار  ناددجوتي  وار  هددي عحدد ر  عدد        

عواسدد  ي  ععاヨدد キعً  - 1,4و 1,3,  1,2أواسددبي  , ل ددلة علبゴيردد  تجعايدد  عيゴواجيدد  ع يدد   ايددل 

أواسد  ي  هدو  ـدـ1,3علحヤق  وعاصج  علキゴヨوت   ويهاحج عايゴوادج  عヤ  اوقع ه تي  عللرتي  ا 

 )100-98( ن  صنف ا   في علヨناب ت علトحيهي  وغيج علトحيهي  .عاايج まهاヨ ا ً أ
 

 
 أش لاز ل -1,4ش  1,3, 1,2( ت  يب ムゼ  1-28ل )
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عأوعصدج  وفضداًع بسح  عحاوعء هلة علヨجاح ت في تجايح   عヤد  ار  عاواسدبي  وعلنادجوتي  

ن   تهد  ا ヨد  اد  علن حيد  علトحيد  وتهدوキ هدلة عاهヨيد  علد  فه ليا د  علヨضد キ  لヤحムاجيد  علキゴヨوت  فإ

 ュゴفحدد  علجوادد تي ムاريدد  واヨヤسددل وعالا  بدد ت وعااسدد   و لヤعت لキ جيدد ت وعاااردد ض واضددト وعل

 د ت اسداقحات لヤحجعر  والل  اهجوف  بهヤヨ   اヨنح علص ري  عض ف  عل  علا ثيج علガ ف وعللبح  

 )105-101(.  اض キ  لヤبトヤ ت وعلسج  ラ وعلاشنج يض ً هجاوラ علحجوتساجوラ أ

ونظددجعً اسدداガ عا   علوعسددع فددي علムيヨيدد ء علトحيدد  ول ه ليا دد  علحيولوتيدد  فقدد  تدد  تحضدديجعله ي  ادد  

باحضيج اشاق  )106(وتヨ عا   Maher Abd El-Aziz El-Hashashعلح ح   فق  ق ュاشاق ت   

   -oxazin-2-yl) N-(1-(6,8-Dibromo-4-oxo-4H-benzo[d] [1,3]           عاواس  ي

 -2-phenylvinyl)benzamide   سيヤثل لااحي ヨヨلالا  ب ت عل キ ضヨعلاي ت  عخاح ر نش     عل

 .ラفي عل رجع   ヤاガجي  اトايجي  وفムن وايسا تي  ض  ساات بまوسا تي  وムاي , 

 
  Maher Abd El-Aziz El-Hashash البゅحث الذヵ حضره ゅزينمشتベ ااヱكس (24-1المخطط )

 ヱجمゅعته
 

اق ت عاواس  ي  ع   جيق تحヤق ق اوع باحضيج اش فق   )107( وتヨ عا  P.Anushaعا  علح ح  

ムن ة :علキل أムفي علش  ヨون ت وتقيي  فه ليا   عله لي  ض  عالا  ب ت اムل  

 
  ( تゼسボا   اش لاز ل   ヨحツ قムゼ  1-29ل )

 
فق  ق ا  باحضيج سヤسSayaji S. Didwagh and Pravina B. Piste  ヤ (108) امゅ اليゅحثゅن 

 ت ي   ا  اشاق ت عاواس  ي  وعخاح ر فه ليا   عتب ة عنوعا ا  علحムاجي  وعل トجي ت علガヨا ر  .
 



 introduction.................................................................................. اّول الفصل

 

ヲヴ 

 

 
 Sayaji S. Didwagh andل اش لاز ل   سي حツ ها    احんي( تゼسボا   ムゼ  1-30ل ) 

Pravina B. Piste   
 

واس  ي  ق اوع باحضيج اشاق ت عأ)109(وتヨ عا  Gunasekar Ramachandran عا  علح ح  

bis[1,3]oxazines  في علا  عل  ヨا ラ  رعس  فه ليا   ض  علسجキو  ヤث ヨاヨوغيج عل  ヤث ヨاヨعل

 عキن ة :

 
 ش لاز ل   ヨحツ ق تل ق ل    احんيل أعاロ( تゼسボا   ا1-25)   ヨضطط

 
احضيج اشاق عأواس  ي  با  عل ب )110(وتヨ عا   D. Jayaseelanعلح ح  ق ュ عاو  عヤ  ال  

ムاه ال اس ع  ث  تقيي  نش   عل ュيوキهي رواسي  علصو キاع عليوري  في وتو ラوムاجي   لムعتب ة علح  

 キن ة : اヨ  في علトガヨط أ

 
 ヱجمゅعته D. Jayaseelanمن قبل البゅحث  خطヱاれ تحضير مشتベ ااヱكسゅزين (26-1المخطط )
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 Thiazine            ثيـــــــاز ل 8-1)) 
 

وار  نيادجوتي   احجيمارعت ا ربوラ وار   وي حヤقي غيج ااب نس ياムوラ ا  أربعاجا  عض

, 1,3, 1,2ندوعا اد  علヨشداق ت   أتガاヤف في اوضه   في علحヤقد  علس عسدي  حيد  تظ دج فدي ثاثد

 ثي  ي  .  -1,4

 
 تゼسボا    んياز ل( ムゼ  1-31ل )

  
عاايج أهヨي  في علヨب ات علトحي  وعلムيヨي ء علصي اني  بسح  عحاوعت د   يه ثي  ي   -1,3علاجاي  

, وعラ ل لة علヨجاح ت واشق ت   فه لي ت بيولوتي  ع ي   وان   اض キعت  N-C-Sعヤ  علヨبヨوع  

لب دد   عل ضددヨي عسدداガ عا   اヨضدد キعت اضددトجب ت ع عヤدد  فضدداً لト ヤجيدد ت وعلسددل وعلحムاجيدد  

وعلسムجي واム فح  ضغط عل ュ , ادلل  تظ جأهヨيا د   فدي بهد  علヨجاحد ت علトحيد  ايدل  يا يد  

يゴعندوラ (يسداュ ガ فدي (يساュ ガ في علاガ يج, عساجخ ء علهضات و اسム  فدي علحيوعند ت) , اヤورا

 اヨحيد عت لヤحشدجعت وا د ت ت ,عداو  عヤد  الد  يهاحدج يضد ً عاج علقヤق و まرخ ء علهضات ) , أ

علاحضيج عساガ عا   في ت  عات ثي  ي  ا  علهوعال علヨض キ  لاشه ا عض ف  عل   -1,3علاجاي  

  )113-111(علهضوي. 

اヨض キ حيوي  فه اً  عً ثيــ  ي  في تجاي  علسي  لوسحوري  وعلاي يヨنح   キور -1,3اجاح ت ت خل 

 , ヤدي  عا ر   عاو  عヤييヨة ب ير  عل ينوثي  ي  علاي ت خل فدي عله يد  اد  عاصدح غ ايدل علキوتو

. ラキ هヨا    لا ال علヨت ا トيحヨا   ヤヨ115,114(ثي  ي  عض ف  عل  ع( 

ثيد  ي  فدي اهظد  ت د عات علاحضديجحي  أラ  -1,3علヨا  عل علجتيسدي عند  تحضديج ته  علييوري  

والدد  با  عヤ دد  اددع اا دد عات  يوريدد يثيدد  ي  ادد  عل -1,3اصدد ر علناددجوتي  وعلムحجيددم فددي حヤقدد  

  ヤاガد   ا ヤاガقي وت د عات عاضد ف  اناد ج اشداق ت اヤعلح メقي  , علاحوヤث  ت علح ムع   جيق علا

  )116(ثي  ي  . -ヨヤ 1,3جا ل

ュ علح ح    وقGayathri Banda   عا ヨدور  )117(وتヤ عل  ヤباحضيج اشاق ت عليي  ي  علح وي  ع

 حنゴوまيヨي ع وメ وت  عخاح ر نش   علヨجاح ت علヨحضج  اヨسムن ت واض キعت لヤبجعثي  .و علヤムورعل
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 キن ة :اヨ  في علトガヨط أ

 
 خطヱاれ تحضير مشتベ الثيゅزين تحれ أشعる المゅيكرヱヱيف (27-1المخطط )

 
حضجوع سヤسヤ  ت يد   اد  اشداق ت فق   )118(وتヨ عا   Bharath Rathna Kumarأا  علح ح  

 نش     عله لي علヨض キ لヤاشنج  عヤ  عل رجعラ ولبヨيع علヨجاح ت علヨحضج  .عليي  ي  وت  فح  

 وحس  علトガヨط أキن ة :

 
 ヱجمゅعته Bharath Rathna Kumar التي حضرهゅ البゅحثمخطط لヤمركبれゅ  (28 -1المخطط )

 
ポحث  فضا  لى  ذلゅالي  ゅقMisael Ferreira   لتゅجمヱ(ヱヱΓ)   ゅボيتحضيير مشيتヱ,ン-   زين تيゅثيي

فيت المخييي  تボيي  فゅバلية المركيゅ  المحضر  ضد ااヱرا  اللريゅاية فت ااالゅن   كمゅ مヱضيح

 ぺداゅه :

 

 الثيゅزين المحضرةلمركبれゅ مخطط  (29 -1المخطط )
 

 ゅق ゅن كمゅحثゅالي Rathore M. M.Rajput PP P.R,Parhate V,V (ヱヲヰ)   ゅボيتحضيير مشيت

nitro-substituted 1,3 thiazines  لي  الجديدヱفت ال ゅヰتゅボمشتヱ ゅريヱن مع اليヱلكゅلل الكゅヘيت

 ヱ S. aureus  ヱ B. Subtilusاختييゅر اشيゅيゅヰ الييىيヱجت ضيد يكترييゅ غيرا  المヱجيية  الボىيヱي

  ヱالمركييゅ  المحضير  ميياية فيت  ヱE. Coli and P. Aerugiuosaاليكترييゅ غيرا  الليゅلية 

 الشكل التゅلت :
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 nitro-substituted 1,3 thiazines( تحツي  ムゼ  1-32ل )
 

  pyridine              ي  ギ ل 9-1)) 
 

 ヱاسريゅي غيير متجيヱلضي ゆن  مركيヱريゅذرا  كي ゅيヰلي  ذرا  خملية ما ポيت يمىيボحى

 CH مع التيدال مجمヱلية  يشي  اليازين C5H5Nيمىポ الصيغة الجزيئية  ヱذر  اترヱجين ヱاحد ,

ヱذليポ مين قييران الヘحي    ヱΒヶΓيذر  اترヱجين , ت  لزل الييريدين أヱل مر  من قيل اادرلヱن 

 ゅظバزي  الヱ   

 

 ( ت  يب    ي  ギ لムゼ  1- 33ل )
 

مين اازيميゅ   يバيضيヱلヱحيية ヱالكيميゅئيية ヱفيت ゅتحヘييز التヘيゅلا  الي ヱلىييريدين دヱر ぺلゅلت فيت

مين لمىييゅ  ااكليد  ヱااختيزال ,كيذلポ  يバيضاليذي يشيゅرポ فيت  NADP الكゅئاゅ  الحية مثيل 

ヱايضゅ الボىヱييدا  الشيديد   (B6 فيتゅمين) يتヱاجد الييريدين فت فيتゅمياゅ  الايゅلين ヱالييريدヱكلين

 (122, 121)فت الايゅتゅ  يشكل ヱالع ايضゅ   يتヱاجد ヱ اللمية مثل الايكヱتين

يمىポ الييريدين المバزヱل من مشتゅボ  اليييバة مدى ヱالゅバ  من الゅバヘلييゅ  الバاجيية ヱماヰيゅ مكゅفحية 

ヱيدخل فت تركيゆ المخدرا  الجديد  التيت تぼخيذ  اليازヱديゅزييين ملتボيا  ヱتايي التほكل المバدي 

كييذلポ يバمييل مضييゅدا  لىيكتريييヱ ゅالヘيريييヱ  ゅ الماريييヱ ゅ داء اللييكري ,  (123)ليين يريييベ الヘيي   

ゆゅااكتئヱ  راヱدا  لاゅمضヱ(124)   ゅيゅヰاالتヱ(125)  مييدا  لىحشراヱ دا  لىتدرنゅمضヱ(126)  

 ゅヰيゅييريدين لاشييヱاゅالييريييدين لييي  ゅボضييية لىيي  مشييتゅىيىيية المボا  الヱفييت اللييا  ゅاارتميي ゆاصييぺ

 , ポتياييヱمض الايكゅلت لحيゅج الصياゅفيت اااتي  ゅدد حيث إلتخدم  ريذه المركييバالصيداات المت

 -2ين ぺمゅيييد ヱفييت الバديييد ميين التحضيييرا  الバضييヱية ヱميين يييين رييذه المشييتゅボ  المバرヱفيية ايكييヱت

ヱكلヱ3 -ا-   ゅボمن المشتヱ ヱاゅلة الليヱيد محضر مع مجمヱل قىヱぺ د  ليゅاヱييريدين ヱالذي ل 
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  ゅボع من المشتヱذا الاヰمة لヰااخرى الم  ゅ3المركي- ヱاゅ2-لي-   ゅيゅاشي ポاليذي يمىيヱ نヱييرييديا

اللريゅن فضا  لى  دヱر ريذه المركييゅ  فيت مヱゅボمية ارتヘيゅع ضيغي اليد  ヱالتيدرن قヱيゅ  لمكゅفحة 

 ヱ(127)الヘيرヱلヱ  ゅماゅヰ فيرヱس اボص الماゅلة اليشرية 

  ゅعلح ح  حيث ق Hassan Sheibani  لتゅجمヱ(128)  درالةヱ ييريدينヱاゅاللي  ゅボيتحضير مشت

  -اشゅيゅヰ المكゅفح لىボىベ كمゅ مヱضح فت الشكل ぺداゅه :

 
 تゼسボا    ليانوبي  ギ ل ( تحツي 1-34)  ムゼل 

 
فボد حضرヱا رذه المشتゅボ  لن يريヱ(129)  ベجمゅلت   ぺM. Purushothamanمゅ اليゅحث 

ヱت  درالة الゅバヘلية المضゅد   Knoevenagel reaction اي ن تيلإضゅفة مゅيكل ث  ぺتيゅヰバ تゅヘلل 

  -لىميكرヱيゅ  فت اايヱية ااختيゅر, كمゅ مヱضح فت التゅヘلا  ぺداゅه :

 
 تحضير مشتقれゅ البيريدين (30 -1المخطط )

 
يتحضيير مشيتゅボ  الييرييدين المヱضيحة فيت  ヱ(130)جمゅلتي   ヱSayed A. Ahmedقゅ  اليゅحيث 

 المخيي ぺداゅه ヱدرالة ヱتボيي  اشゅيゅヰ المضゅد لاヱرا  ヱااكلد  داخل جل  اإالゅن 
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 ヱجمゅعته Sayed A. Ahmed   سي حツ ها    احث ( مشتقれゅ البيريدين31 -1المخطط ) 

 
  Pyrimidine            ي  ヨيギ ل 10-1))

     
ممゅثيل لىيايزين  C4H4N2 مركゆ لضヱي لدالت الحىボة غير متجゅاس ذヱ صيغة الجزيئية رت 

مين الحىボية اللداليية ,تヱجيد  ヱ1 ヱ3الييريدين حييث يحتيヱي لىي  ذرتيين اتيرヱجين فيت المヱاقيع 

تكيヱن فيي  ذرا  الاتيرヱجين  ぺPyridazineشكゅل ايزヱميرية ぺخرى لىديゅزين ヱرت الييريدازين 

اقيع فتボيع ذرا  الاتيرヱجين فيي  فيت المPyrazine ヱمن الحىボة ぺمゅ اليييرازين  ヱ2 1فت المヱاقع 

1 ヱ4   ة اللداليةボ(131)من الحى
 

 
 (   س  يب   راヤ  ュ ي  ギヨ لムゼ  1-35ل )

 

لييريدين ヱلكن ヱجيヱد ذر  اتيرヱجين اضيゅفية فيت امشتركة مع ال صخヱايバض اليمىポ الييريميدن 

ض اارヱمييゅتت اليゅحييث ليين يヱالتバييゅ ヱ  ااヱل يزيييد ميين الكثゅفيية االكترヱاييية ヱيجバىヰييぺ ゅقييل اشييゅي

 (132) لتヱバيض اأرヱمゅتت اليゅحث لن الاヱا  ぺلヰلا يكヱن اكثر صヱバية ييامゅاالكترヱاゅ  يصيح 

ヱالヱボالد الايヱكىيヱتيدية التت  B1يدخل الييريميدن فت تركيゆ المركيゅ  اليييバية كمゅ فت فيتゅمين 

 ゆتييدخل فييت تركييي RNAوDNA  فييرヱ كثييرぺヱ  لييينヱالييد الليتヱفييت قヱالثيمييين  ヱぺراليييلヱالي 

 ヱ ポرييヱرييتゅمض اليゅكحي  ゅليゅمحضير  صيا  ゅاجده فت مركيヱفة ال  تゅالدراية, اض  ゅاللكريヱ

 (135-133) الذي يلتخد  يヱصヘ  ماヱمVeranal    ゅ فيرااゅل

ヱتيゅバ  لمゅ تمىك  رذه المركيゅ  من خصゅئص لاجية ヱاليバة ヱاشيゅيゅ  ييヱلヱجيية فボيد ぺليتخدم  

 ゅيييゅヰاالت ヱ  ゅلييヱيرヘالヱ  ゅيريييヘدا  لىゅدا   كمضييゅمضييヱ لىضييغي  ゅفضييゅخ ヱ نゅاللييريヱ

فضا  لن دخヱلゅヰ فت تركيぺ ゆدヱية الغد  الدرقية ヱفت لاج لريゅن الد   (137,136) , الヰيلتゅمين
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, ヱاظرا  لىمدى الヱالع لヰذه المركيゅ  ذا  اارمية من الاゅحية الヘلييヱلヱجية ヱالدヱائيية فボيد تىボي  

 (139,138) شتゅボ  جديد  لゅヰ  إرتمゅمゅ  كييرا  خال اللاヱا  المゅضية لتحضير م

  ゅد قボعلح ح  ف Essam A. Soylem لتيゅجمヱ(140)   ゅボيد ي يتحضيير لىليىة مين مشيتヨعلحيجي 

 -ヱدرالة اشゅيゅヰ المضゅد لاヱرا  فت خايゅ ااالゅن ,كمゅ مヱضح فت المخيي ぺداゅه:
 

 
 تحضير مشتقれゅ البيريمدين (32 -1المخطط )

 
 ラ أادد  علح حيددAsmaa E. Kassab, Ehab M. Gedawy)141(   ادد  ヤسددヤق ادد  باحضدديج س

 ラ  احدج ضد  علسدجガヨحضدج  فدي علヨجاح ت علヨعلاهوي  وعخاح ر عل   ヤاガヨي ي  علヨاشاق ت علحيجي

عヤ  خاي  بشجي  اص ب  ب لسج  ラ اسدج  ラ علد ュ و علبヤد  وعلجتد  وعلقولدوラ و علب د   علهصدحي 

 -: علヨجاゴي , علヨحي  وعلヤム  , علحجوسا ت وعلي ي اヨ  ياحظ في علトガヨط أキن ة

 
 مسゅر تحضير مشتقれゅ البيريمدين (33 -1المخطط )

 
 ヱجمゅلتMonica Kachroo  ゅヰ لاヱ  لى  ذلポ قゅم  اليゅحثة

(142)
يتحضير مشتゅボ  الييرميدين  

رヱكىヱرايييد, يヱريييヱ ゅالثيヱريييゅ ثيي  تボيييي  اشييゅيゅヰ المضييゅد دميين الجゅلكヱاييゅ  يゅلييتخدا  كヱاايييدين ري

  ゅيゅヰاألالتヱ: هゅداぺ فت الشكل ゅكم ゅاليكتريヱ  كلد-  

 

  ( تゼسボا     ي  ギヨ ل   ヨحツ قムゼ  1-36ل )
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 Antibacterial  Activity         ارا يغ    ムسي  غ 11-1))
 
ま عً علددキ م أليدد  عل رعسدد ادد  سددانヤب جيدد  ( وصددヨييددج ادد  عاحيدد ء علムعل ラ ت علح ييدد  بددMicro 

organism وع ي   ا  عأاجعو   ヤاガق ف, ) تسح  أنوعع ً ا ま  رعس  عل ه ليキ  تب م علححوث عل

علايحيトي  لヨヤجاح ت علهضدوي  عヤد  علحムاجيد  علヨجضدي  . ف لحムاجيد  علヨجضدي  هدي ا تند ت اب جيد  

وعلهصدوي  اガدل أشدム اً ااهد キ  فヨن د  علムدجوي  وتنديهد キ و دوメ اهي بوحي   علヤガي  ب عتي  علندوع  ب

ヨ وعل.  ヨاحجعヨاجي  علムسوق  وعلحヨوني وعلゴヤي وعلح 

 سد لح  بهضد   لانسد ラ ااهد キ  ادجعوヨسدحح  أعل علحムاجيد  اد  نوعد ラ عل رعسد  هدلة في عساهヤヨم

 اوتحدد  وعاخددج  Eschershia Coli  تاヨيددل بحムاجيدد  و )Gram negative( اددجعュ لصددحغ 

 . Staphylococcus aureus  تاヨيل بحムاجي و) Gram positive( اجعュ  لصحغ 

 )143(وفيヨ  ي تي نظج  اガاصج  عヤ  هلي  علنوعي  ا  علحムاجي  .

هي ا تن ت حي  キقيق  ونوا ا  أنوعا علحムاجيد   -: ボ   Escherichia coliو ونيغ  اム  セيغ -1

علس لح  لصحغ  اجعュ ا  أفجعキ عله تヤ  علヨهوي   تاوعت  بشムل ان جキ أو اキゴوج في علトحق  علガヨ  ي  

ادد  قولددوラ عليدد ي ت وتاヨيددゴ بقدد رت   عヤدد  まخاددゴعメ علناددجعت وتヨガيددج عله يدد  ادد  علسددムجي ت ايددل 

عヤ  ق رت   عヤد  تحヤدل علد ュ واد  ثد  ف دي اسدぽول  عد   علヨ لاو  وعلヤムواو  وعلاااو  علخ فضاً 

. ュ عل  ヨي وتسゴجاヨي , علحولي وعلب    علهصحي علヨ145,144(عله ي  ا  أاجعو علب    عل ض( 

2- ムヨ  ـ  ケود غ وボレه يغ   رグ    Staphylococcus aureus:-   قيقد  حي  ا تن تهيキ وندوا 

تムوラ بشムل اجوي أو بيضدوي ب يرد  عنقوキيد  تنヨدو هدلة  اجعュ لصحغ  ヨوتح عل علحムاجي  أنوعا ا 

علحムاجي  في ドدل علظدجوف عل وعتيد   وتاوعتد  عヤد  علبヤد  وعاغشدي  علガヨ  يد  لヤحشدج وعلحيوعند ت 

 ゴيددヨددوي وعااهدد ء أيضدد   تاヤهدد  أحي ندد ً فددي علب دد   علان سددي علهキدد  وتوヤدد  حدد  سددوعء عدداو  عヤع

ヤヨوح  وعلヨح ليل علسムجي  وقد رت   عヤد  عناد ج عنゴيヨد ت بق رت   عヤ  علنヨو في علヨح ليل علش ي   عل

 ヤعت علحيوي  علح وي  عキ ضヨヤل  ヤヤب نوعا  اح ラ للل  تسح  أاجعض ً لانس ュ ل علヤوتح ュ علحيا ااا

. ュ عل  ヨعلغلعتي وعلا  ض علهظ  وح ات أخج  ااس  ヨوعلاس  ヤاإلا  ض علب   ヤاガ146( ا( 

 Acetylcholinesterase enzyme   سسيل  و يل أسس  ゴ  أأنゴ م   12-1))
 

يهاحج أنゴي  أسايل اولي  أساجيゴ تゴير  اهق   تا لف ا  عربع وح عت ااشد ب   وادل ان د  تحدوي 

 ساسل ا ربوهي رعتي  .  ً وتسعأايني  ً   ح اضااムون  ا  سحه  وخヨسيسヤسヤ  بحاي ي  أح キي  

عانسب  وعاصن ف علガヨاヤ   ا  عاحي ء ف و يوت  في عنسب  علヤحد ت   به  يوت  هلع عانゴي  في 

 . )150 -147(   علهصحي علヨجاゴي وخاي  عل ュ وياجاゴ وتوキة في علب 
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ま   علنحضدد ت فددي نقدد   عاشدداح メ هددو عن دد ء عناقدد ゴي  عسددايل اددولي  عسدداجيゴعلدد ور علجتيسددي أندد ラ

   )151(علヤガي  وعلムولي  .ح ا   عن  علهصحي بسح  علاحヤل لاسايل اヨ  يناج
CH3COOC         

CH3COOCH3COO- +H  ÷ +ACHECH3COO- +H 
÷ +ACHE 

 أنزيュ-عبر تكヱين الヱسطي أستيلAChEميكゅنيكる عمل اانزيュ  (34 -1المخطط )
  

 .Aلق  ق ュ عله ي  ا  علح حيي  ب رعس  اوسه  عヤ  هلع عانゴي  أهヨيا  علムحيج  , فقد  قد ュ علح حد  

Ferreira   عا ヨ152(وت( ゴتيحيط عاسيا يل اولي  عسداجي  ヤاحجي  عガب رعس  ا  キ ضدヨوعلنشد   عل

 في علنح ت ت .اس   لأ

ا  キرعس  علا ثيج علايحيトدي ل دلع عاندゴي  عヤد   )153(وتヨ عا   Jaime Niñoاヨ  عساト ا علح ح  

 علヨساヤガص ت علنح تي  علュ ガ لحه  عا ه ر علヨوتوキ  في اولواحي  .

فقد  أسداト عوع キرعسد  عاندゴي  وキورة فدي   )154(وتヨ عا   Alžběta Kračmarováأا  علح ح   

تنظدي  اددوت علガايدد  علヨحددجاج وعاقادد  بヨددجو علゴهدد يヨج حيدد  وتدد  عラ عسدداهメ ヨ بهدد  عاキويدد  

 ايぽثج فقط عヤ  علヨجو وまنヨ  يぽثج أيض ً عヤ  عヨل هلع عانゴي  .

ثح تي  وعفجع  هلع عانゴي  في خاي  علهضدات  )155(ا وتヨ ع Claire Legayبينキ  ヨرサ علح ح  

 عل يヤムي  .

) عヤد  فه ليد  هدلع عاندゴي  فدي اصدل ヲヱ ュキوفي هلع علححد  تد  キرعسد  تد ثيج علヨجاد  علヨحضدج (

 عانس ラ واヨ  اوضح احق ً .
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                Aim of Research                     الهدف من البحث(  1-13)

 -ラま عل  ف عاس سي ل لع علحح  ياガヤ  بヨ ي تي : 

تحضيج اجاح ت حヤقي  غيج ااب نس  ا  علنوا علヨガ سي وعلس عسي علحヤق  وقد  تد   -1

) pyrazoline, isoxazolineتحضددديج اشددداق ت علヨجاحددد ت علヨガ سدددي  علحヤقددد  (

 ,Thiazine, Oxazine, Pyridine)علس عسددي  علحヤقدد  (واشدداق ت علヨجاحدد ت 

pyrimidine   د  وعلصدي لトيد  فدي ابد لي علヨجاح ت ا  أهヨهلة عل  ムヤヨت  ヨنظجعً ل

 وبガ ص  عل وعتي  ان   .

) لヨدد  キ1رعسدد  عل ه ليدد  علح يولوتيدد  لبヨيددع علヨجاحدد ت علヨحضددج  فددي عل قددج  رقدد  ( -2

عل ه ليد  علح يヤوتيد  まتبد ة ندوعي  اد  علحムاجيد  ياوقع ل   ا  فه لي  ع لي  وق  ت  キرعس  

)  ヨهStaphylococcus aureus , Escherichia coli. ( 

به  キرعس  عل ه ليد  علح يヤوتيد  لبヨيدع علヨجاحد ت تد  まخايد ر علヨجاد  عأايدج فه ليد   -3

 ) .Acetylcholinesteraseوキرعس  فه ليا  علحي تي  اヨيحط إنゴي  (
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(1-2) ヨ  غヤヨلسرヨ   يائيغヨيム   و د 
ت  عساهメ ヨ علヨوعキ علムيヨي تي  عキ  ヤرت  احيج  ا  علنق و  وعلヨ رت  ت  صيヤ   في أキن ة أ عء ال 

 ان   .
( メشギيائيغ  1-2جヨيム   و دヨ   )تغ شギلسضヨ  اشقإボレ   جغケق شدゴجهヨ   غ  ゼ   سم 

NO. Substances Formula M.Wt Company Purity 
% 

1 Ethanol absolute C2H5OH 46 G.C.C 99 

2 Imidazol C3H4N2 68 Sigma Aldrich  99 

3 p- tolualdehyde C8H8O 120.15 Sigma Aldrich  97 

4 3,4- Dimethoxybenzaldehyde C9H10O3 166.17 Sigma Aldrich 99 

5 Phenyl hydrazine C6H8N2 108.14 Sigma Aldrich 97 

6 2,4-Dinitrophenyl hydrazine   C6H6N4O4 198 Sigma Aldrich 97 

7 Hydroxylamine hydrochloride NH2OH · HCl 69.49 Sigma Aldrich 99 

8 5,5'-dithiobis-(2-nitro benzoic acid) 

or DTNB 

C14H8N2O8S2 296.35 Sigma Aldrich 98 

9 Acetylthiocholine iodide CH3COSCH2CH2N(CH3)3I   289.18 Sigma Aldrich 98 

10 Sodium phosphate dibasic 

dihydrate 

Na2HPO4 ·2H2O 177.99 Sigma Aldrich 99 

11 Sodium nitrite NaNO2 68.9 B.D.H 98 

12 Diethyl Ether C4H10O 74.12 B.D.H 99.5 

13 Ioidine I2 126.9 B.D.H 99.5 

14 Sodium hydroxide  NaOH 40 B.D.H 98 

15 4-Dimethyl amino benzaldehyde C9H11NO 149.19 B.D.H 99 

16 Dimethylsulfoxide C2H6OS 78.13 B.D.H 99 

17 Hydrazine hydrate  NH2NH2 · H2O 32.04 B.D.H 40 

18 Urea CH4N2O 60 B.D.H 98 

19 Thiourea CH4N2S 76.12 B.D.H 99 

20 Glacial acetic acid CH3COOH 60 BDH 99 

21 Ammonium acetate C2H7NO2 77 Fluka 99 

22 3-Aminoacetophenone C8H9NO 135.16 Fluka 97 

23 Mueller – Hinton agar ---- ــــ Himedia ---- 

24 Hydrochloric acid HCl 36,46 Himedia 35 

25 Methanol CH3OH 32 Scharlau 99 

26 Ethyl cyanoacetate C5H7NO2 113.11 Alpha 98 

27 Guanidine hydrochloride CH5N3.HCl 95.53 CDH 98 

28 Malononitrile C3H2N2 66 AlfaAesar 99 
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                                      Instrumental used اجهゴق   ヨلسضギتغ :(2-2)
  

 -13Cش  ム بيييوラ )( レ  NMR-1Hيييوشヨ   ヵغレاヅيليييي  ヤ  شتيييوラ ) ف   ييي نيلاヅييييأ جهييياز -1

NMR): 

 まيدجعラ/  أص   ラت اه   اヤي  علهヤوュ/ / علムيヨي ء في قس علجني  علنووي علヨغن  يسي  أ ي فسبヤم  

-DMSO)وب سداهメ ヨ علヨدلي   Bruker 400 MHZ Spectrophotometer سداガ عュ ت د   ب

d6)   (TMS)  قي سي ك وج .  
 

                                 FT-IR Spectrophotometer :  أセرغ تحت   حヨ  ء أヅياف -2

اヤي  علاجبي   / علムيヨي ءفي قس  )  KBrب ساガ عュ أقجعل ( تحم علحヨجعء عأشه  ت  تسبيل أ ي ف

 . /Japan Shimadzu FT-IR 8400Sوبإساهメ ヨ ت     ت اه  علق キسي  /
 

3-  サجهاز قياケجغ  انصهاケد:                                   apparatus Melting point   

サ ت    ا   ت  قي メ ヨرتــ ت عانص ــ ر ب ساهــキندوا  Meltin point/SMP3/Stuart,UK 

 .علق キسي   ت اه اヤي  علاجبي / /في قس  علムيヨي ء
 

 Hot Plate with Magnetic Stirrer             تح ポ تغレاヅيلي  ه بائي クشتلضل  -4

تدد  عسدداガ عュ علヨسددガ  علム جبدد تي علヨددゴوキ بヨحددج  اغن  يسددي فددي تحضدديج تヨيددع علヨجاحدد ت قيدد   

 ت اه  علق キسي  . /اヤي  علاجبي   /في قس  علムيヨي ء UK /Stuartعل رعس  نوا علب    
   
5-  ラ ه بائي ف                                                                          Oven              

ت اه  /اヤي  علاجبي /قس  علムيヨي ء في Korea/LabTech ت  عساガ عュ فجラ ا  نوا

 . علاب يفعلق キسي  لغجو 
 

6-  ラ ゴه بائي                                    تي                              Electrical Balance 

  و تب أو   ةي حس    يل ع ستلن  إ    م حضو   م ستلن ـ  م وك    أ ل ع ج ي  قي   ت  
     مصفو   ع ن ع )GMBH)  نشأ  م  ني  ي كليـ  متو يـ /ج  عـ  مي نسيـ.    عن 

 

         Autoclave                                                                           سرボيم  جهاز -7

 -اヤي  علهヤوュ -في اガاحج وح   عبح ث علحير   Italy/LS-B100L ت  まساガ عュ ت    ا  نوا 

 . علحムاجي  ا  وعأ ح   علゴرعي علوسط اهقي لت اه  علق キسي   
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 Incubator                                                                                     حاضレغ   -8

اヤي   /لنヨو علحムاجي  في اガاحج وح   عبح ث علحير  REI9052 / Italyعساガ ام ح ضن  ا  نوا 

ュوヤسي   . /علهキ ت اه  علق 
 

9-  ァゴヨ   جهازvortex mixer                                                                             

لゴヨج علムヨون ت علس تヤ  علヨساガ ا  في قي Korea  LabTech/  サعساュ ガ ت    علゴヨج ا  نوا

 . اヤي  علصي ل  / ت اه  علق キسي في اガاحج علムيヨي ء علصي اني / انゴي  ت ثيج علايحيط عヤ  ع
 

      UV-Visb.Spectrophotometer    المرئيる البنヘسجيる فベヱ اأشعる طيف جゅヰز -10

لقي サ عاااص صي   لاهيي  علنسح  علヨروي  لايحيط  UV1800Shimadzu/Japanعساュ ガ علب    

 . اヤي  علصي ل  / ت اه  علق キسي اガاحج علムيヨي ء علصي اني /  عانゴي  في
 

 PH meter                                                                  جهاز قياサ   حヨوضغ -11

في قي サ عأWTW-Benchtop meters inoLab pH7110  サ عساュ ガ علب    ا  نوا

في اガاحج علムيヨي ء علصي اني /  نゴيヨي عل ي روحيني لヨヤحヤوメ علヨنظ  علヨساュ ガ في تهيي  عل ه لي  عأ

 . اヤي  علصي ل  / ت اه  علق キسي 
 

                Water bath                            حヨياュ تيائي                                     -12

لاسدガي  علوسدط علゴرعدي علدلي  Friedberg/Germany  علヨنشد  ألヨد ني علب د  هدلع سداガ عま ュتد  

 . ت اه  علق キسي  -اヤي  علهヤوュ -اガاحج وح   عبح ث علحير تنヨو عヤي  علحムاجي  في 
 

 

 

 

 

  ヅ )    Preparation  methods  compounds  ئق تحツي    ヨ   ا :(3-2

               Preparation of Compound (1): (156)  (1) ( تحツي    ヨ  يب1-3-2)

H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)ethan-1-one                 1))-3)-1) :[1] 

ادل) 40أاينو عسدياوفينوラ فدي ( -3اوメ) ا  علヨجا   0.01,  غ 1.35اجا  عا و ب اعب  ( ح⊥ضج

واد  ) 0C 5 -0( علヨجاゴ وبدجキ علヨدゴيج علد  ي رواヤوري  ا  ح ا  علال)  4ا  علヨ ء علヨقトج و(

ناجيدم علصدوキيوュ وبصدور  ت ريبيد  ادع  اوメ),0.01 غ  0.69ال) ا  احヤوメ (30ث  أضيف ل  (

)   ヨجلヨساヨرت  حدجعر  تادجعو  اد  20علاحجي  علキ في ( قيقキ )0-50C(  ,  يد  عأ وتدヤヨع ュ دヨإت

ادوメ) اد  0.01غد  ,0.68أضيف به ه  احヤوメ عل ي  ونيوュ علヨاムدوラ وبحトديء علد  احヤدوメ ادゴيج (

% اددد  هي رواسدددي  5ادددل) اددد  احヤدددوメ  20ادددل) اددد  عاييددد نوメ و (50عاايددد ع وメ علدددلعت  فدددي (

وラ رعسد  علصوキيوュ و ت⊥ج  علゴヨيج  لヨ   س ع  وعح   اع علاحجي  علヨساヨج وخداメ الد  لدوحظ تムد

شددح علヨحヤددوメ وغسددل ب لヨدد ء  pH=6بجتقدد لي علヤددوラ عندد   , تدد  تددج  علヨحヤددوメ علدد  عليددوュ علادد لي ثدد  ر⊥
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علヨقトج وتجا  يبف به ه  ت  أع キ  بヤورتد  ب اييد نوメ فدا  علحصدوメ عヤد  رعسد  اي لدوラ بجتقد لي 

 ),177-(1750C حددوعلي キرتدد  عنصدد  رة ا نددمو,  %)88, وبنسددح  () 214.23و ندد  علبゴيرددي (

)(Rf =0.3. 
 

  ム   (22,12,2)157)):Preparation of Chalcones(2,12,22)ا ムونا ( تحツي  2-3-2) 
 

ادل) اد  عاييد نوメ علヤトヨدق ادع  25) وأاي  في (1اوメ) ا  علヨجا  ( 0.001غ   , 0.214أخل (

ادل اد   0.11) اوメ اد  اشداق ت علحنゴعل ي  يد  (0.001علاحجي  علヨساヨج حا  عااعب  ث  أضيف (

 -4,3غد  اد  0.16 ثند تي اييدل أايندو بنゴعل ي  يد  ) , ( -4غ  اد   0.149اييل بنゴعل ي  ي  ), (-4

% هي رواسدددي  10ادددل) اددد  10ثنددد تي اييواسدددي بنゴعل ي  يددد ) ثددد  أضددديف علددد  خヤددديط علا  عدددل (

)س ع   13-8علصوキيوュ وعヤ  شムل قトجعت وت  علاحجي  علヨساヨج لゴヨيج علا  عل لヨ   تاجعو  بي (

) بهدد  الدد  تدد  اه キلدد  علヨددゴيج بإسدداガ عュ حدد ا  عل يدد رواヤوري  CO 25حددجعر  علغجفدد  (وب رتدد  

)ゴباجايدددN 0.2 حقددد  علجقيقدددトدددم اا بهددد  سددديج علا  عدددل باقنيددد  اجوا توغجعفيددد  علヨت , ( )(TLC  

بهد ه  رشدح علヨدゴيج وأعيد ت  v:v))(1:4اييد نوメ) وبنسدح  ( -وعساガ عュ علトدور علヨاحدج  (بندゴي 

 メورت  ب ايي نوヤن ة :بキأ メحضج  احين  في علب وヨجاح ت علヨヤي تي  لゴوعل عل يガق , وعلヤトヨعل 
(メشギ2-2ج(  ا   ヨヤ  اش غ ゴضو ص   اي   )22,12,2) 

yield  

% 
Colour R.f 

M.P  

(Co) 
M.W M.F. Name of comp. Comp. 

79 

Reddish 

orange 

Powder 

0.35 142-140  316.36 C19H16N4O 

1-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-3-(p-tolyl)prop-2-en-1-

one 

2 

63 
Dark orange 

Powder 
0.34 97-95 345.41 C20H19N5O 

1-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-3-(4-(dimethylamino)phenyl) 

prop-2-en-1-one 

12 

61 

Light 

orange 

Powder 

0.3 161-159 362.39 C20H18N4O3 

1-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-3-(3,4-

dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one 

22 

 

 :(158 )(23,13,3)لـــيا     ي  زش ـــتゼسボ  ـــتحツي (3-3-2)

Preparation of pyrazoline derivatives (3,13,23)                                                                                

) غد  0.36, 0.34, 0.31) بد و عラ ( 22,12,2اوメ) ا  اشاق ت علム لムوラ علヨحضدج  ( 0.001أخل (

ال) ا  عايي نوメ علヤトヨدق  25وعاعبا   في (اوメ) ا  عل ي رع ي   0.001,ال  0.05اع (عヤ  علاوعلي 

تヨدم اا بهد  سديج علا  عدل باقنيد   )سد ع  ,15-9وت  علاحجي  علヨساヨج لゴヨيج علا  عل وعلاصهي  لヨد   (

اييددد نوメ) وبنسدددح   - سددداهメ ヨ علトدددور علヨاحدددج  (بندددゴي و ب TLC)(اجوا توغجعفيددد  علトحقددد  علجقيقددد 
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)1:4()(v:v , メورتد  ب اييد نوヤب  キ بهد ه  تد  تجشديح  وتب ي د  وأعد キيج ليحجゴヨدوعل  ث  تج  علガوعل

 عل يゴي تي   لヨヤجاح ت علヨحضج  احين  في علب وメ أキن ة :
(メشギا 2-3ج   ヨヤ  اش غ ゴضو ص   اي   )(23,13,3 )  

Yield 

 % 
Colour R.f M.P (Co) M.W M.F. Name of comp. Comp 

75 

Reddish 

orange 

Powder 

0.32 105-103 330.40 C19H18N6 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl) 

diazenyl)phenyl)-5-(p-tolyl)-

4,5-dihydro-1H-pyrazole 

3 

85 

Reddish 

orange 

Powder 

0.36 107-105 359.44 C20H21N7 

4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl) 

diazenyl)phenyl)-4,5-dihydro 

-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-

dimethylaniline 

13 

65 
Dark orange 

Powder 
0.3 119-117 376.42 C20H20N6O2 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl) 

diazenyl)phenyl)-5-(3,4-di 

methoxyphenyl)-4,5-dihydro-

1H-pyrazole 

23 

 
 

 :(159)(25,15,5,24,14,4) لــا     ي  زش يــتゼسボ  ــ( تحツي4-3-2) 

Preparation of pyrazoline derivatives (4,14,24,5,15,25)                                                                                   

 

) 0.36, 0.34, 0.31) ب و عラ ( 22,12,2اوメ) ا  اشاق ت علム لムوラ علヨحضج  ( 0.001أخل ( 

ال ) ا  عايي نوメ علヤトヨق اع علاحجي  علヨساヨج حا  عااعب  , ث   35غ  عヤ  علاوعلي وعاعبا   في (

يدل ثند تي نياجوفن -2,4غ  ا   0.2ال ا  عل نيل هي رع ي ) , ( 0.1عض ف  اشاق ت عل ي رع ي  ( 

هي رع ي  ) وبضع قトجعت ا  ح ا  علヤガيد  عليヤبدي علد  خヤديط علا  عدل ادع علاحجيد  علヨسداヨج, 

) سدددد ع ت حيددد  تددد  اا بهددد  سددديج علا  عدددل باقنيدددد   18-11بهددد ه  تددد  عتدددجعء علاصدددهي  لヨددد   (

اييد نوメ) وبنسدح   - ساهメ ヨ علトور علヨاحج  (بندゴي ال  بو TLC)(اجوا توغجعفي  علトحق  علجقيق 

)1:4()(v:v , メورتددد  ب اييددد نوヤب  キ بهددد ه  تددد  تجشددديح  وتب ي ددد   وأعددد キيج ليحدددجゴدددヨثددد  تدددج  عل 

 وعلガوعل عل يゴي تي   لヨヤجاح ت علヨحضج  احين  في علب وメ أキن ة :
(メشギا 2-4ج   ヨヤ  اش غ ゴضو ص   اي   )(25,15,5,24,14,4 )  

Yield 

 % 
Colour R.f M.P (Co) M.W M.F. Name of comp. Comp 

87 

Reddish 

orange 

Powder 

0.4 77-75 406.49 C25H22N6 
3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-1-phenyl-5-(p-tolyl)-4,5-

dihydro-1H pyrazole 

4 

79 

Reddish  

brown 

Powder 

0.3 81-79 435.54 C26H25N7 

4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazen 

yl)phenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-

pyrazol-5-yl)-N,N-dimethylaniline 

14 
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67 
Brown 

Powder 
0.4 101-99 452.52 C26H24N6O2 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazen 

yl)phenyl)-5-(3,4-dimethoxy phenyl)-

1-phenyl-4,5-di hydro-1H-pyrazole 

24 

81 

Reddish 

brrown 

Powder 

0.25 

  
98-100 496.49 C25H20N8O4 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazen 

yl)phenyl)-1-(2,4-dinitrophenyl)-5-(p-

tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole 

5 

88 
Brown 

Powder 
0.37 67-65 525.53 C26H23N9O4 

4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diaz 

enyl)phenyl)-1-(2,4-dinitro phenyl)-

4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-

dimethylaniline 

15 

77 

Reddish 

orange 

Powder 

0.2 121-119 542.51 C26H22N8O6 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diaze 

nyl)phenyl)-5-(3,4-dime thoxy 

phenyl)-1-(2,4-dinitrophenyl)-4,5-

dihydro-1H-pyrazole 

25 

 

 :( 160)( 26,16,6) يــل ا ゴش لازش  ا ــتゼسボ  ــ( تحツي5-3-2)

 (Preparation of  isoxazoline  derivatives (6,16,26                                                                                   
 

 )0.36, 0.34, 0.31( ) ب و عラ 22,12,2اوメ) ا  اشاق ت علム لムوラ علヨحضج  ( 0.001أخل (  

اددل) ادد  عاييدد نوメ اددع علاحجيدد  حادد  عااعبدد  , أضدديف علدد   30, وعاعبا دد  فددي (غدد  عヤدد  علاددوعلي

ال) احヤوメ 0.6اوメ) و( 0.001غ  ا  هي رواسيل أاي  هي رواヤورعي  , 0.07علヨحヤوメ علس بق (

) سد ع ت, تヨدم اا بهد   سديج علا  عدل 16 -13ثد  أتدجي علاصدهي  لヨد   (NaOH)   %10( ا تي

ايي نوメ) وبنسح   -  ساهメ ヨ علトور علヨاحج  (بنゴي ب TLC)توغجعفي  علトحق  علجقيق  (باقني  اجوا 

)1:4()(v:v ,  بد اييج  ヤج وتجشديح  وغسدヤديヨد ء علヨيد  اد  علヨيج علا  عدل فدي اゴبه ه  ت  ص  ا

وعلガدوعل عل يゴي تيد  لヨヤجاحد ت علヨحضدج  احيند  فدي وتب ي   ث  عع キ  بヤورت  ب ايي نوメ علヤトヨدق , 

 علب وメ أキن ة :
(メشギا  2-5ج   ヨヤ  اش غ ゴضو ص   اي   )(26,16,6  )  

 Yield

 % 
Colour R.f 

M.P 

(Co) 
M. W M.F. Name .of comp. Comp. 

88 

Yellowish 

brown 

Powder 

0.31 132-130 331.38 C19H17N5O 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl 

)phenyl)-5-(p-tolyl)-4,5-dihydro 

isoxazole  

6 

89 

Yellowish 

brown 

Powder 

0.35 118-116 360.42 C20H20N6O 

4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl) diaze 

nyl)phenyl)-4,5-dihydro isoxazol-

5-yl)-N,N-dimethyl aniline  

16 

72 
Brown 

Powder 
0.2 136-134 377.40 C20H19N5O3 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl) diazeny 

l)phenyl)-5-(3,4-dimethoxy 

phenyl)-4,5-dihydroisoxazole 

26 
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 :) 161)(28,27,18,17,8,7 ) لــل ش اش لاز ـــا    んياز ـــتゼسボ  ــ( تحツي6-3-2)

Preparation of Oxazine and Thiazine derivatives (3,13,23)                                                
 

) غدد  عヤدد  0.36, 0.34, 0.31(  بدد و عラ )22,12,2(   لムوラ علヨحضددج تدد  ا  عヤدد  اجاحدد ت علムدد

اددل) ادد  احヤددوメ هي رواسددي  علصددوキيوュ 10فددي (بهدد  عاعبا دد   ان دد  اددوメ) 0.001ب خددل (  علاددوعلي 

غد  اد  عليوريد )  0.06ادوメ,  0.001غد  اد  علي يوريد ) و ( 0.076ادوメ,  0.001علムحولي ادع (

وتد  اا بهد  سديج علا  عدل ) سد ع  19 -15وبه  علゴヨج ت  تصهي  اゴيج علا  عل لヨ   تجعوحم بدي (

ايي نوメ) وبنسدح   - ساهメ ヨ علトور علヨاحج  (بنゴي ب TLC)باقني  اجوا توغجعفي  علトحق  علجقيق  (

)1:4()v:v و  ヤشدح علجعسد  وتد  غسد ), به ه  ت  ص  خヤيط ت  عل في اヨي  ا  علヨ ء علح رキ ثد  ر⊥

وعلガددوعل عل يゴي تيدد  لヨヤجاحدد ت علヨحضددج  احيندد  فددي تب ي دد  وععدد キ  بヤورتدد  ب اييدد نوメ علヤトヨددق , 

 علب وメ أキن ة :
(メشギضو ص 2-6ج   ) ا   ヨヤ  اش غ ゴ( 28,27 ) ( ,18,17) ( ,8,7)  اي 

Yield 

 % 
Colour R.f M.P (Co) M. W M.F. Name .of comp. Comp 

71 
Red 

Powder 
0.37 127-125 358.41 C20H18N6O 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazen 

yl)phenyl)-6-(p-tolyl)-6H-1,3-

oxazin-2-amine 

7 

78 
red 

Powder 
0.4 113-111 374.47 C20H18N6S 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazen 

yl)phenyl)-6-(p-tolyl)-6H-1,3-

thiazin-2-amine 

8 

66 
Red 

Powder 
0.32 71-69 387.45 C21H21N7O 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazen 

yl) phenyl)-6-(4-(dimethylamino 

)phenyl)-6H-1,3-oxazin-2-amine 

17 

70 

Dark 

red 

Powder  

0.38 88-86 403.51 C21H21N7S 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazen 

yl)phenyl)-6-(4(dimethylamino) 

phenyl)-6H-1,3-thiazin-2-amine 

18 

67 

Dark 

brown 

Powder 

0.4 134-132 404.43 C21H20N6O3 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl) diaze 

nyl) phenyl)-6-(3,4-di methoxy 

phenyl)-6H-1,3-oxazin-2-amine 

27 

77 

Reddish 

brown 

Powder 

0.4 300-298 420.49 C21H20N6O2S 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazen 

yl)phenyl)-6-(3,4-dimethoxy 

phenyl)-6H-1,3-thiazin-2-amine 

28 
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 :(162)(30,29,20,19,10,9) تゼسボا     ي  ギ ل( تحツي  7-3-2)

Preparation of Pyridines derivatives (9,10,19,20,29,30)                                                      
 

ادوメ)  0.001ب خدل ( )غ  عヤ  علاوعلي0.36, 0.34, 0.31ب و عラ ( )22,12,2علヨجاح ت ( أايحم

 0.001ثد  عضديف (ادع علاحجيد  علヨسداヨج لحد  علدلوب ラ  علヤトヨدق ادل) اد  عاييد نوメ 30( فديان   

غد  ادد  ا لونوتجيدل) أضد ف  علدد   0.066ادل اد  أثيددل سي نوأسديا ت) و( 0.1ادوメ) اد  اجاحدد ت(

)0.002  , メبوص    ع ال اس ع  0.15او ( ュيج علا  عدل  غ  ا  خات عااونيوゴت  تصهي  ا ,

 TLC)باقني  اجوا تواجعفي  علトحق  علجقيق  () س ع  وت  اا به  سيج علا  عل 16-9لヨ   تجعوحم (

شدح  v:v)()1:4ايي نوメ) وبنسح  ( -(بنゴي حي  ا ラ علトور علヨاحج   وبه  تحجي  خヤديط علا  عدل ر⊥

وعلガوعل عل يゴي تي  لヨヤجاح ت علヨحضج  اوضح    وت ف وت  عع キ  بヤورت  ا  عايي نوメ علヤトヨق ,

 . في علب وメ أキن ة
 

(メشギضو ص 2-7ج   ) ا   ヨヤ  اش غ ゴ(30,29,20,19,10,9)   اي 

Yield 

 % 
Colour R.f M.P (Co) M .W M.F. Name .of comp. Comp 

67 

Reddish 

brown 

Powder 

0.34 85-83 380.41 C22H16N6O 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-2-oxo-4-(p-tolyl)-1,2-

dihydropyridine-3-carbonitrile 

9 

65 
brown 

Powder 
0.29 137-135 379.43 C22H17N7 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-2-amino-4-(p-tolyl) 

nicotinonitrile 

10 

81 

Red 

brown 

Powder 

0.29 75-73 409.45 C23H19N7O 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl 

)phenyl)-4-(4-(dimethylamino) 

phenyl)-2-oxo-1,2-dihydro 

pyridine-3-carbonitrile 

19 

68 

Reddish 

orange 

Powder 

0.42 108-106 408.47 C23H20N8 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl) 

diazenyl)phenyl)-2-amino-4-(4-

(dimethylamino)phenyl) 

nicotinonitrile 

20 

75 

Dark red 

Powder 

 

0.5 194-192 426.44 C23H18N6O3 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl) 

-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-

carbonitrile 

29 

80 

Black red 

Powder 

 

0.4 135-133 425.45 C23H19N7O2 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-2-amino-4-(3,4-

dimethoxyphenyl) nicotinonitrile 

30 
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:      (31,21,11) تゼسボا     ي  ヨيギ ل( تحツي  2-3-8)  (163)  

 Preparation of pyrimidines derivatives (11,21,31)                                                              
 

) غد  0.36, 0.34, 0.31( بد و عラ )22,12,2اوメ) اد  علヨجاحد ت علヨحضدج  ( 0.001( أاعب ت  

ال) ا  عايي نوメ علヤトヨق وحدج  علヨحヤدوメ تحجيムد ً اسداヨجعً حاد  عااعبد  ,ثد  30( في عヤ  علاوعلي

اد   اوメ) 0.002, ال  5(واوメ) )  0.001( ) ,غ  ا  اوعن ي  هي رواヤورعي  0.095(أضيف  

NaOH,يج علا  عدددلゴددد    تددد  تصدددهي  ادددヨل باقنيددد  وتددد  اا بهددد  سددديج علا  عددد ) سددد ع 16-10(ل

اييدد نوメ) وبنسددح   -(بنددゴي حيدد  ادد ラ علトددور علヨاحددج   TLC)اجوا توغجعفيدد  علトحقدد  علجقيقدد  (

)1:4()(v:v  شددح أادد   , بヤورتدد  ادد  عاييدد نوメ أ⊥عدد يمعلندد تج علヨاムددوラ وغسددل بد اييج و ثد  ب⊥ددجキ ور⊥

 : علガوعل عل يゴي تي  لヨヤجاح ت علヨحضج   ف ي اوضح   في علب وメ أキن ة

(メشギ2-8ج ) ا   ヨヤ  اش غ ゴ(31,21,11)   ضو ص   اي 

Yield  

% 
Colour R.f 

M.P 

(Co) 
M. W M.F. Name .of comp. comp 

87 

Reddish 

brown 

Powder 

0.3 156-154 355.41 C20H17N7 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(p-tolyl)pyrimidin-2-

amine 

11 

78 

Yellewish 

brown 

Powder 

0.35 133-131 384.45 C21H20N8 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(4-(dimethylamino) 

phenyl)pyrimidin-2-amine 

21 

73 
Orange 

Powder 
0.4 189-187 401.43 C21H19N7O2 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl) diazenyl) 

phenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl) 

pyrimidin-2-amine 

31 

 

 

 

        Study of the Biological activity دケ سغ   ارا يغ    يو وجيغ :(4-2)  
 عل رعس  هلة تضヨنم ) حي キ31-1رعس  عل ه لي  علحيولوتي  لبヨيع علヨجاح ت علヨحضج  ( ت  

ュع ガاجي  ا  صن ي  عساムجضي  علحヨول  علゴهヨص  علガشヨوعل ュع ガاحجي ً ب ساガعاخاح رعت ا 

  اجعュ لصحغ  علヨوتح  علحムاجي  ا  اガاヤ ي  نوعي وتاضヨ  وعلヨب جي   علムيヨوحي تي 

(Staphylococcus aureus)  لصحغ  لس لح ش ュاجع )  Eschershia Coli ( وته  هلة

 لムييج ا  عأاجعو .علهゴات ا  علヨسحح ت علヨجضي  
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   Mueller – Hinton agarتحضير الヱسط الزرعي (1-4-2 )  

 تهヤيヨ ت وفق ) عMueller-Hinton agar ヤ( هناوラ علゴرعي اولج أا ر وسط ت  تحضيج

في  ا  اسحو  علوسط علゴرعي في キور  اガجو ي  ⊥ غجعا 38ل  , حي  أاي   علヨب ゴ   علشجا 

 وضع , به  الـ سガي  علヨحヤوメ في حュ ヨ ا تي حا  عللوب ラ عاا رت  ت به ه  ا  علヨ ء لاج وعح 

キقيق   ュْ15  لاهقيヨ   ولヨ   () 121( حجعر  وب رت ) Autoclave( ت ـ   في علـゴرعي علـوسـط

 )Petri dish(نج , به  تحجي  علوسط ت  صح  في ع ح   اهقま  ヨ/  ب ون  15 ضغط ) , وتحم

メ هヨاج ) 20 - 15 ( بヤヤحق اトヤت  ت⊥ علوعح   ل ヤج  لياص ゅدرバي  バضヱ ベゅضاة فت ااييゅالح 

      ( ンΑ) حرار  ヱيدرجة لゅلة( ヲヴ) لمد 
 

(ヲ-ヴ-ヲ )ليل تحضيرゅالمح:                           Preparation of solutions 
 

  اددل اجادد  وعلヨددجعキ اهجفدد  غددجعュ ادد 0.02حضددجت اح ليددل لبヨيددع علヨجاحدد ت علヨحضددج  ب خددل 

 ال . 5في حب    DMSOعلحيولوتي  وأاعبا   في الي   فه ليا 

(3-4-2 :るلجゅالمع るطريق )                                  Processing Method 
 

) ュع ガغلي في عا ح   ب ساヨرععي علゴعلوسط عل  ヤاجي  عムت  نشج علحLoopful(  لヨيح ج فدت  ع 

 أضددي مبدد لムحوメ , ثدد   علددلي تدد  تهقيヨدد  ) (Cork-borerهددلة عا حدد   بوسدد    علي قدد  عل ヤينددي 

 (24)) تحدع الد  وضدع عا حد   لヨد   (Micropipetteسداガ عュ إعلヨح ليل علヨحضج  キعخل علح ج ب

) Inhibition Zone( قدديس بهدد ه  اقدد عر علايحدديط 370C)فددي علح ضددن  ب رتدد  حددجعر  (  سدد ع 

 )164(. لヨヤجاح ت قي  عل رعس  ب ساهメ ヨ اسトج  اヨヤاجي 
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في  "Ch.E"أستريز  عヴヤ فعゅليる انزيュ الكヱلين[(ヲヱالمركゆ )]دراسる التأثير المثبط (2-5-2)  
  مصل دュ اانسゅن

Study of the inhibitory effect on the effectiveness of Acetyl Colinesterase 

in human serum 

 Preparation of solutions                            تحضير المحゅليل(1-5-2)  

 1- メوヤحヨ   مヌレヨ  (Buffer phosphate) 

 غ  ) ا  2.8بإاعب  ( (phosphate buffer, pH =7.3, 0.2M) علヨنظ  علヨحヤوメ تحضيج ت 

Na2HPO4 M.w=141.69)( في) ء ا  )ال 100 ヨج علトقヨعلـ  عل メ ⊥ث  ع, pH ض ف بإ 

 وت  عساガ عا  اح شج  .HCl عل ي رواヤوري   ا  ح ا  قトجعت

   ム  (DTNB)اセف  -2

 (0.001M) باجايDithiobis–2–nitrobenzoic acid ゴ̀– 5,5 ت  تحضيج هلع علム شف 

ال) ا  علヨ ء علヨقトج اع علاحجي   25في ( )M.W = 396.36(  DTNBغ  ) ا   1( اعب ب 

 . علヨساヨج

3- サادق  اساヨ   メوヤتح (Acetyl thiocholine  iodide) 

) ال ا  علヨ ء 1في ( )AcSchI  M.W= 289.18(غ  ) ا  علキ ヨ  عاس サ 0.017ت  まاعب  (

 )165(علヨقトج.

 (2-5-2) るطريقو ュن بأسوتخداゅاانسو ュلين أسوتريز فوي مصول دヱكو ュأنزي るليゅتعيين فع
"WHO" : كأاتيヱ رةヱالمح-- 

 وعضيف ل   (pH=7.3)علヨنظ    علヨحヤوメ ا  ال) 2.25 (في عنحوب  عخاح ر حب  . وضع1

(50µl)  ا メوヤحヨشف  عل ムعل DTNB )وµl10 ュ ون ت علس بق  و) ا  اصل علムヨج علゴت  ا

 ) .Vortex mixerساガ عュ ت    علゴヨج (إب

ال) ث  أضيف ل  علキ ヨ   3ال) وت  وضه  في خヤي  علقي サ ( 2وメ (. س⊥ح  ا  علゴヨيج عأ2

 サ عاس Acetyl thiocholin iodide )µl 34)ゴباجاي (M0.06(  اق عر علاغيج サ به ه  ت  قي
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لムل  ) トnm 412وメ علヨوتي (في ش   عاااص ل لانゴي  قحل وبه  عض ف  علキ ヨ  عاس サ عヤ  عل

.サ عاس  キ ヨي  وعلゴق تق ا  ت  عل عانキ ثاث 
 

 دュ مصل في ستريزأ الكヱلين انزيュ فعゅليる عヴヤ العضヵヱ مركゆال تأثير(3-5-2) 
 اانسゅن

 

 -6-(4-(phenyl(diazenyl(1H-imidazol-2-yl))-3)-4)21(اشددداق علحجيヨيددد ي   اعبددد ま. تددد 

(dimethylamino)phenyl)pyrimidin-2-amine   ددددددددددددددددددددددددددددليヨعل ュع ガب سددددددددددددددددددددددددددددا  

)Dimethylsulfoxide (   يゴفه ليدد  عإندد  ヤددل اعلددلي لدديس لدد  أي تدد ثيجعヨل ح ليدد, حيدد  تدد  ع

-M5(ا بي  علヨحضج  تجعايゴه تجعوحم ) M 0.001) ا  علヨحヤوメ عأュ (21(ا  علヨجا    قي سي

فه لي  عانゴي  キوラ عساガ عュ علキ ヨ  علヨيحトد  وادج  أخدج  ت  به ه  تهيي   ),1.9×10-5ــ  7.8× 10

 トيحヨعل  キ ヨعل ュع ガق تق ب ساキ ل ثاثムحي  ت   ولま)  تدم ادع  1ض فゴد  واトيحヨعل  キ دヨال) ا  عل

 ال ) ا  علヨحヤوメ علヨنظ  ب تح ا  جيق  تهيي  فه لي  عانゴي  علヨوضح  أعاة. 1.25(

عسدداガ عュ علヨدد キ  علヨيحトدد  عュ علヨدد キ  علヨيحトدد  واددج  أخددج  キوラ تدد  اق رندد  عل ه ليدد  ب سدداガ   بهدد ه

ووفدددق علقددد نوラ علヨاحدددع لاهيدددي   علظدددجوفوتحدددم ن دددس  تهيدددي  علنسدددح  علヨرويددد  لヤايحددديط  لنايبددد وب

 )166(.  علヨروي  لヤايحيط علنسح
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 :غـــعات ギボتــغ( ت(1-3
 

واسد  ي  وعليي  ي  وعأ ي يゴواس  ولوعأ ي تضヨ  علحح  تحضيج به  اشاق ت علحيجع ول     

キ ي ي  به  تحضديج عدヨاد  اشداق ت عل وعلحيجي ي  وعلحجيム  يトوند ت  علادي تهاحدج اجاحد ت وسدムل 

, وキرعس  عل ه لي  علحيولوتي  لبヨيع احضيج علヨجاح ت عأن   عللاجغヤق علحヤق  ل ت خل في ت  عات

ゴحضج  وعل ه لي  عانヨجاح ت علヨجا  (علヨヤل  トيحヨي  علヨحضج21يヨيدع ) علヨحي  ت  تحضديج ت ,

تجعء به  علاحويجعت まعلヨجاح ت ب اعاキ ヨ عヤ   جعتق علاحضيج علヨاحه  في キرعس ت س بق  اع 

 عヤي   . 

-FTت  تشガي  تヨيع علヨجاح ت علヨحضج  في هلة علجس ل  بトيف عأشه  تحم علحヨدجعء ( به ه 

IR (  وبهض )غن  يسدي علحجوتدونيヨب  يد ف علدجني  علندووي عل(1H-NMR ) د ربونيム13وعلC-

NMR  ي يトعل メ ムوضح  احق ً في عأشヨوعل (. 

 

  ケギ  The spectroscopic studies سا    طيايغ
 

 Infrared  spectra أセرغ تحت   حヨ  ء  أヅياف( 2-3)

  :(1) تゼضيا   ヨ  ب تحツي  ش(1-2-3)

H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)ethan-1-one                 1((-3(-1( :[1] 

 ) اヨ  اوضح في علヨه キل  أキن ة :1 و (ت  تحضيج اجا  عأ

 
 : ( 167) اوضح  ب لشムل علا ليأا  ايム نيムي  علا  عل 
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 ( 1( تراد غ شتيムانيムيغ تحツي    ヨ  ب )ヨ  1-3ضطط )
 

ب سداهTLC   メ ヨتج  اا به  سيج علا  عل بوعسدト  تقنيد  اجواوتوغجعفيد  علトحقد  علجقيقد  

 . ) v:v() 1:4احوメ اييヤي) بنسح  ( -( بنゴي  الي 

 トدجعء  أعヨيف عأشه  تحم علح FT-IR )  جادヨヤعلشد   عند   )1ل  トاد  عااصد ل ااوسدゴح

وحゴاد  عااصد ل عند  , حヤق  عااي ع وメ ) في NH) تهوま キل  اط آصج  (cm-1 )3402علヨوقع

 キキعلاددجcm-1 )1419  علدد キصددج اددط أ) تهددو(N=N)   ادد  عااصدد ل عنددゴجادد  حヨددج عل ドدد  أヨا

 キキعلاجcm-1  )3066)  ل  اط عآصجま キتهو ((C-H  اد  عااصد ل  عاروا تيゴوحキキعند  علادج 

cm-1)2923( 
عنددد   قويددد علトيدددف حゴاددد  عااصددد ل اヨددد  أド جعالي  تيددد , C-H)(تهدددوキ علددد  ادددط عاصدددج  

اددددلل  ド ددددور حゴادددد  عااصدددد ل  ,)C=Oتهددددوま キلدددد  اددددط آصددددج  ()cm-1 )1685جキキــددددـعلا

キキعنددددد  علادددددجcm-1 )1593)  لددددد  ادددددط آصدددددجま キتهدددددو (C=N قدددددヤعخدددددل حキ ( メعاايددددد ع و ,

) C=C) تهددددوま キلدددد  اددددط آصددددج  (cm-1 )1558وド ددددور حゴادددد  عااصدددد ل عندددد  علヨوقددددع 

 ).3-1( عاروا تي  اヨ  اوضح في علشムل

 NH2في ابヨوع  ) cm-1 )3369,3469عن  علاجN-H   キキوق  لوحظ عخا  ء حゴااي عااص ل

  キ ヨヤلサ 3( عأس- ラأاي  عسياوفينو(,  اوضح في  ヨاメ ムعأش )3-2) و(3-1  ヤعلاوعلي) ع . 
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  تيギ زشメ  أساヨヤ サادق  FT-IR( ヅيف ムゼ  1-3ل )

 
 

  تيレو  سيسوفيレوラ -3  أساヨヤ サادق  FT-IR( ヅيف ムゼ  2-3ل )

 
 

 (  ヨヤ 1  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  3-3ل )
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 : (22,12,2تゼضيا   ヨ   ا ) (2-2-3) 
 

1-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-3-(p-tolyl)prop-2-en-1-one :[2]   
 

[12]: 1-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-3-(4-(dimethylamino)phenyl)prop-2-
en-1-one 

]: 1-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) phenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one22] 

 
 : ( 168) أا  ايム نيムي  علا  عل اوضح  ب لشムل علا لي

 
 ( 22,12,2) ا ( تراد غ شتيムانيムيغ تحツي    ヨ  2-3   ヨضطط )

 

(  ب سداهメ ヨ ادلي  TLCتج  اا به  سيج علا  عل بوعسト  تقني  اجواوتوغجعفي  علトحق  علجقيق  

 .  v:v)()41:احوメ اييヤي) بنسح  ( -بنゴي 

حゴادددد   )ヨ12,2 ,22جاحدددد ت علムدددد لムوラ (ل FT-IRف عأشدددده  تحددددم علحヨددددجعء   يددددأ أعトددددم 

) تهددددوま キلدددد  اددددط آصددددج  cm-1 )3448-3421 عااصدددد ل ااوسددددト  علشدددد   عندددد  علヨوقددددع

)NH فدددددي ( メقددددد  عاايددددد ع وヤح , キキاددددد  عااصددددد ل عنددددد  علادددددجゴوحcm-1 )1404-1434 (

(  cm-1اヨددد  أド دددج علヨجاددد  حゴاددد  عااصددد ل عنددد  علادددجキキ   (N=N)تهدددوキ علددد  عاصدددج 

عنددد  علادددجキキ وحゴاددد  عااصددد ل  عاروا تيددد  C-H)) تهدددوま キلددد  ادددط عآصدددج  (3078-3008

cm-1  )2985-2920 (   علددددد  ادددددط عاصدددددج キتهدددددو)(C-H  , يدددددف عالي  تيدددددトدددددج عل ド  دددددヨا

 キキاددددد  عااصددددد ل عنددددد  علادددددجゴحcm-1 )1681-1658)  لددددد  ادددددط آصدددددجま キتهدددددو  (C=O( 

) تهدددوcm-1)1589- 1650 キادددلل  ド دددور حゴاددد  عااصددد ل قويددد  عنددد  علادددجキキ  لヤب لムونددد ت,
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ع ـــدددـوド دددور حゴاددد  عااصددد ل عنددد  علヨوق,عاايددد ع وキ ( メعخدددل حヤقددد まC=Nلددد  ادددط آصدددج  (

cm-1 )1594-1512)  لددددد  ادددددط آصدددددجま キتهدددددو (C=C ددددد   ) عاروا تيدددددヤدددددور فضددددداً ع ド

) まC=Cلددددد  ادددددط آصدددددج  () تهدددددوcm-1 )1458-1558 キحゴاددددد  عااصددددد ل عنددددد  علヨوقدددددع 

 .)6-3),(5-3,()3-4, اヨ  اوضح في علشムل(عالي  تي 

 
 (  ヨヤ 2  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  4-3ل )

 
 (ヨヤ 12  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  5-3ل )

 
 (ヨヤ 22  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  6-3ل )
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( メشギقيم 3-1ج )FT-IR (  ا   ヨヤ 22,12,2,1قギبوح )cm-1  
other  
group   

ʋC=O 
 

ʋC=N  
hetro 

ʋC=C 
Arom 

ʋC=N 
Imidazol 

ʋN=N 
 

ʋC-H 
Aliph. 

ʋC-H 
Arom 

ʋN-H 
Imidazol 

Comp. 

-- 1685 -- 1558 1593 1419 2923 3066 3402 1 

ʋC=C 
Aliphatic 
1512 

1662 -- 1566 1596 1404 2920 3024 3421 2 

ʋC=C 
Aliphatic  
1558 

1681 -- 1594 1650 1434 2985 3078 3440 12 

ʋC=C 
Aliphatic  
1458 

1658 -- 1512 1589 1419 2962 3008 3448 22 

  
 

(3-2-3   ヨ   ضياゼت ) (25-23, 15-13, 5-3)ا : 
 

: 3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-5-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole[3] 

[13]: 4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-yl)-
N,N-dimethylaniline 

[23]: 3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4,5-

dihydro-1H-pyrazole 

:3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-1-phenyl-5-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-[4] 
 Pyrazole 

[14]: 4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-
5-yl)-N,N-dimethylaniline 

[24]: 3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-phenyl-
4,5-dihydro-1H-pyrazole 

  [5]: 3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-1-(2,4-dinitrophenyl)-5-(p-
tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole  

[15]: 4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-1-(2,4-dinitrophenyl)-4,5-dihydro-
1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethylaniline 

[25]: 3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(2,4-
dinitrophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole 

 اوضح  في أキن ة : (25-23, 15-13, 5-3)اه キل  ت  عل تحضيج علヨجاح ت 
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 : ( 169) اوضح  ب لشムل علا ليف ي  (23,13,3)أا  ايム نيムي  علا  عل لاحضيج علヨجاح ت 

  
 : ( 170) ف ي اوضح  ب لشムل علا لي (25,15,5( )24,14,4)ايム نيムي  علا  عل لاحضيج علヨجاح ت أا 

 
 (25-23(,)15-13,)(3-4)ا تحツي    ヨ    ا شتيムانيムي  ( تراداヨ  3-3ضطط )
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حゴادددد   )ヨ23,13,3جاحدددد ت علحيددددجع ولي (ل FT-IRف عأشدددده  تحددددم علحヨددددجعء   يددددأ أعトددددم

حヤقددددد  ) فدددددي NH) تهدددددوま キلددددد  ادددددط آصدددددج  (cm-1 )3448-3440عااصددددد ل عنددددد  علヨوقدددددع

) تهدددوキ علددد  ادددط عصدددج  cm-1 )3398-3425عاايددد ع وメ وحゴاددد  عااصددد ل عنددد  علヨوقدددع 

)NH فددددي (   قدددد  علحيددددجع وليヤادددد  , حゴوح) キキ1419-1411عااصدددد ل عندددد  علاددددج キتهددددو (

-cm-1 )3031اヨدددد  أド ددددج علヨجادددد  حゴادددد  عااصدددد ل عندددد  علاددددجキキ  (N=N)علدددد  عاصددددج 

 cm-1عنددد  علادددجキキ وحゴاددد  عااصددد ل  عاروا تيددد  C-H)) تهدددوま キلددد  ادددط عآصدددج  (3001

لددددوحظ عخا دددد ء حゴادددد   اヨدددد عالي  تيدددد ,  C-H)(تهددددوキ علدددد  اددددط عاصددددج  ) 2981-2916( 

 キキعاااصددددد ل عنددددد  علادددددجcm-1)1658,1681,1662 ددددد  علاددددددوعليヤجاحددددد ت أعددددداة عヨヤل (

-cmحゴاددددد  عااصددددد ل عنددددد  علادددددجキキ  وド دددددور فدددددي علムددددد لムوC=O( ラ(وعله تددددد   لأصدددددج  

اددددلل  ド ددددور  علحيددددجع ولي , ) キعخددددل حヤقدددد C=N( تهددددوま キلدددد  اددددط آصددددج  )1654-1650(1

) C=N) تهدددددوま キلددددد  ادددددط آصدددددج  (cm-1)1554- 1596جキキ ـحゴاددددد  عااصددددد ل عنددددد  علاددددد

) cm-1 )1558-1512, وド ددددور حゴادددد  عااصدددد ل عندددد  علヨوقددددع عاايدددد ع وキ メعخددددل حヤقدددد 

 .)9-3),(8-3,()3-7) عاروا تي , اヨ  اوضح في علشムل(C=Cتهوま キل  اط آصج  (

 
 (ヨヤ 3  ب ) IR-FT ( ヅيف ムゼ  3-7ل )
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 (ヨヤ 13  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  8-3ل )

  
 (ヨヤ 23  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  9-3ل )

 

 أعトدد فقدد   )24, 14,4( ي ヨشدداق ت علحيددجع ولل FT-IR يددف عأشدده  تحددم علحヨددجعء أادد  

حヤقددد  ) فدددي NH) تهدددوま キلددد  ادددط آصدددج  (cm-1 )3440-3417حゴاددد  عااصددد ل عنددد  علヨوقدددع

メعااي ع و ,キキا  عااص ل عن  علاجゴوحcm-1)1411-1419 علد  عاصدج キتهدو ((N=N)   دヨا

 C-H)) تهوま キلد  ادط عآصدج  (cm-1)3031-3001حゴا  عااص ل عن  علاجキキأド ج علヨجا  

-C)(تهددوキ علدد  اددط عاصددج   )cm-1 )2939-2916عندد  علاددجキキوحゴادد  عااصدد ل  عاروا تيدد 

H , ددد عالي  تيدددヨاددد  أااصددد ل عله تددد    اゴاصدددج  للدددوحظ عخا ددد ء ح)C=O( اددد  وゴدددور ح ド

キキعااصدددد ل عندددد  علاددددجcm-1)1650- 1666لدددد  اددددط آま キصددددج  ()تهددددوC=N قددددヤعخددددل حキ ( 

)تهوま キل  اط آصدج  cm-1)1581- 1596عن  علاجキキ الل  ド ور حゴا  عااص ل ,ي علحيجع ول

)C=N قヤعخل حキ ( メوقع عااي ع وヨا  عااص ل عن  علゴور ح ドو cm-1)1558-1512 キتهو(

 .)12-3),(11-3,()3-10(شメ ム) عاروا تي , اヨ  اوضح في عأまC=Cل  اط آصج  (
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 (  ヨヤ 4  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  10-3ل )

 
 (  ヨヤ 14  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  11-3ل )

  
 (ヨヤ 24  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  12-3ل )

   

 فق  أعヨ15,5 ,25(  トشاق ت علحيجع ولي  (ل FT-IR يف عأشه  تحم علحヨجعء  أا 

حヤق  في )NH() تهوま キل  اط آصج cm-1)3448-3425 حゴا  عااص ل عن  علヨوقع
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メعااي ع و ,キキا  عااص ل عن  علاجゴوحcm-1)1419 عل  عاصج キتهو ((N=N)   ج ドأ  ヨا

 キキا  عااص ل عن  علاجゴجا  حヨعلcm-1 )3031-3001)  ل  اط عآصجま キتهو ((C-H 

 C-H)(تهوキ عل  اط عاصج   )cm-1 )2939-2908عن  علاجキキ وحゴا  عااص ل  عاروا تي 

ド ور حゴا   و )C=O(لوحظ عخا  ء حゴا  عاااص ل عله ت   لاصج  اヨ عالي  تي , 

キキعااص ل عن  علاجcm-1)1620- 1650)  ل  اط آصجま キتهو (C=N قヤعخل حキ ( 

) C=N) تهوま キل  اط آصج  (cm-1)1589- 1618حゴا  عااص ل عن  علاجキキو ,علحيجع ولي 

) ド1cm-)1594-1519 ور حゴا  عااص ل عن  علヨوقع عض ف  عل   عااي ع وキ メعخل حヤق 

 .)15-3),(14-3,()3-13) عاروا تي , اヨ  اوضح في علشムل(C=Cتهوま キل  اط آصج  (

 
 (  ヨヤ 5  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  13-3ل )

 
 (ヨヤ 15  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  14-3ل )
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 (ヨヤ 25  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  15-3ل )

 
( メشギقيم 3-2ج )FT-IR  ا   ヨヤ (3-5(,)13-15(,)23-25) قギبوحcm-1  

other  
group   

ʋC=N  
pyrazol 

ʋC=C 
Arom 

ʋC=N 
Imidazol 

ʋN=N 
 

ʋC-H 
Aliph. 

ʋC-H 
Arom 

ʋN-H 
Imidazol 

Comp. 

NH(pyrazoline)  
3398 

1654 1558 1596 
 

1411 2981 3004 3448 3 

--- 1650 
 

1558 1596 1411 2923 3024 3440 4 

--- 1620 
 

1558 1593 1419 2908 3003 3448 5 

NH(pyrazoline) 
3425 

1650 
 

1527 1554 1419 2916 3031 3440 13 

--- 1650 
 

1558 1581 1419 2916 3031 3425 14 

--- 1650 
 

1594 1618 1419 2923 3031 3425 15 

NH(pyrazoline) 
3425 

1650 
 

1512 1573 1419 2931 3001 3440 23 

-- 1666 
 

1512 1589 1419 2939 3001 3417 24 

-- 1620 
 

1519 1589 1419 2939 3001 3425 25 
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 :(  26,16,6)( تゼضيا   ヨ  ب 4-2-3)
 

[6]: 3-(-3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) phenyl)-5-(p-tolyl)-4,5-dihydroisoxazole 

[16]: 4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)-N,N-di 

methylaniline 

[26]: 3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4,5-dihydro 

isoxazole 

 اヨ  في عキن ة : (26,16,6)اه キل  تحضيج علヨجاح ت 

 
 
 : ( 171) اوضح  ب لشムل أキن ة (26,16,6)ايム نيムي  علا  عل لاحضيج علヨجاح ت  أا 

 
 ( 26,16,6ا )تحツي    ヨ    غشتيムانيムي غ( تراد ヨ  4-3ضطط )

 

 )ヨ16,6 ,26شدداق ت عايゴواسدد  ولي  (ل FT-IRف عأشدده  تحددم علحヨددجعء   يددأ أعトددم

وحゴاددد  ), NH) تهدددوま キلددد  ادددط آصدددج  (cm-1 )3421-3386حゴاددد  عااصددد ل عنددد  علヨوقدددع

キキعااصد ل عند  علادج cm-1 )1404-1434 علد  عاصدج キتهدو ((N=N)    جادヨدج عل ドد  أヨا

 キキا  عااص ل عن  علادجゴحcm-1  )3031-3008)  لد  ادط عآصدجま キتهدو ((C-H  عاروا تيد 
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عالي  تيد ,  C-H)(تهدوキ علد  ادط عاصدج   )cm-1 )2977-2916عند  علادجキキ وحゴا  عااص ل 

 ヨا  キキا  عااص ل عن  علاجゴلوحظ عخا  ء حcm-1)1658,1681,1662   علاوعلي وعله ت  ヤع (

) 1650- 1666( ドcm-1 ددور حゴادد  عااصدد ل عندد  علاددجキキ  فددي علムدد لムوラ و )C=O(لاصددج  

حゴاد  عااصد ل عند   جتド د اヨد ,عايゴواسد  ولي   ) キعخدل حヤقد C=Nتهوま キلد  ادط آصدج  (

 キキعلاددجcm-1 )1604- 1596 لدد  اددطま キآصددج  ( ) تهددوC=N قددヤعخددل حキ ( メددور  عاايدد ع و ドو

 , ) عاروا تيد C=C) تهدوま キلد  ادط آصدج  (cm-1 )1512-1558حゴا  عااص ل عن  علヨوقع 

-C) تهوま キل  اط آصدج  (ドcm-1 )1141- 1149 ور حゴا  عااص ل عن  علاجキキ عض ف  عل  

Oعخلキ (  قヤواس  ولي  حゴل عايムاوضح في علش  ヨا )18-3),(17-3,()3-16 (. 

 

 (  ヨヤ 6  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  16-3ل )

 
 ( ヨヤ 16  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  17-3ل )
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 (  ヨヤ 26  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  18-3ل )

 
  

 :(28,27,18,17,8,7 )( تゼضيا   ヨ   ا (5-2-3
 

[7]: 4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-6-(p-tolyl)-6H-1,3-oxazin-2-amine 

[8]: 4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-6-(p-tolyl)-6H-1,3-thiazin-2-amine 

[17]: 4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-6-(4-(dimethylamino)phenyl)-6H-1,3-

oxazin-2-amine 

[18]: 4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-6-(4-(dimethylamino)phenyl)-6H-1,3-

thiazin-2-amine 

[27]: 4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) phenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-6H-1,3-

oxazin-2-amine 

[28]: 4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-6H-1,3-

thiazin-2-amine 

 اوضح  في أキن ة : (27,17,7)اه キل  ت  عل تحضيجعلヨجاح ت 
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 اوضح  في أキن ة : (28,18,8)اه キل  ت  عل تحضيج علヨجاح ت 

 
 :   (172)اوضح  ب لشムل أキن ة (28,18,8)ش (27,17,7)أا  ايム نيムي  تحضيج علヨجاح ت 

 
 (28,18,8(, )27,17,7ا )تحツي    ヨ    غشتيムانيムي  ( تراداヨ  5-3ضطط )

 

حゴاد   )ヨ17,7 ,27شداق ت عاواسد  ي  (ل FT-IRف عأشده  تحدم علحヨدجعء   يدأ أعトم

فددي حヤقدد  عاايدد ع وメ واヨدد   )NH( ) تهددوま キلدد  اددط آصددج cm-1 )3440عااصدد ل عندد  علヨوقددع

  )NH( ) تهدوキ علد  عاصدج cm-1 )3263-3363  عن  علاجキキ قوي  حゴا  عااص ل ド جت   

) تهوキ علد  cm-1 )1419-1442 حゴا  عااص ل عن  علاجキキ , اド  ヨ جت   NH2في ابヨوع  

ادط ) تهدوま キلد  cm-1 )3001اヨ  أド ج علヨجا  حゴا  عااصد ل عند  علادجキキ   (N=N)عاصج 

تهدوキ علد  ادط  )2939-2923( cm-1عند  علادجキキ وحゴا  عااص ل  عاروا تي  C-H)عآصج  (

) 1658,1681,1662(cm-1لددوحظ عخا دد ء حゴادد  عاااصدد ل  اヨدد عالي  تيدد ,  C-H)(عاصددج  

 -1650( ドcm-1 ددور حゴادد  عااصدد ل عندد  علاددجキキ  و )C=O(عヤدد  علاددوعلي وعله تدد   لاصددج  

حゴا  عااص ل عند   جتド  اヨ ,عاواس  ي   ) キعخل حヤق C=N) تهوま キل  اط آصج  (1666
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 キキعلاددجcm-1 )1635- 1596 لدد  اددطま キآصددج  ( ) تهددوC=N قددヤعخددل حキ ( メددور  عاايدد ع و ドو

 , ) عاروا تيد C=C) تهدوま キلد  ادط آصدج  (cm-1 )1620-1558حゴا  عااص ل عن  علヨوقع 

-C) تهوま キل  اط آصدج  (cm-1 )1141- 1164حゴا  عااص ل عن  علاجキキ  فضاً عド  ヤ ور

O قヤعخل حキ (   اوضح في عاعاواس  ي  ヨاムش メ )19-3(,)3-20(,)3-21. ( 

 
 (ヨヤ 7  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  19-3ل )

 
 (ヨヤ 17  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  20-3ل )
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 (  ヨヤ 27  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  21-3ل )

   
حゴاد  فقد  أعトد   )28, 18,8علييد  ي  (ヨشاق ت ل FT-IRعأشه  تحم علحヨجعء أا   يف 

فددي حヤقدد  عاايدد ع وメ واヨدد   )NH) تهددوま キلدد  اددط آصددج  (cm-1 )3440عااصدد ل عندد  علヨوقددع

فدي   )NH( ) تهدوキ علد  عاصدج cm-1 )3286-3425  حゴاد  عااصد ل عند  علادجド キキ دجت 

) تهدوキ علدد  cm-1  )1450-1458حゴاد  عااصد ل عندد  علادجキキ, اヨد  ド ددجت   NH2ابヨوعد  

) تهدوcm-1 )3031-3001 キاヨ  أド دج علヨجاد  حゴاد  عااصد ل عند  علادجキキ   (N=N)عاصج 

تهدو2939-2916(  キ( cm-1عند  علادجキキ وحゴاد  عااصد ل  عاروا تي  C-H)まل  اط عآصج  (

ド دور  و )C=O(لوحظ عخا  ء علحゴاد  عله تد   لاصدج   اヨ عالي  تي ,  C-H)(عل  اط عاصج  

 キキاد  عااصدد ل عند  علاددجゴحcm-1)1634- 1650)  لد  اددط آصدجま キتهددو (C=N قددヤعخددل حキ ( 

آصدج   ) تهدوま キلد  ادط cm-1)1589- 1635حゴا  عااص ل عن  علادجキキ  جتド  اヨ ,عليي  ي  

)C=N قددヤعخددل حキ ( メوقددع  عاايدد ع وヨادد  عااصدد ل عندد  علゴددور ح ドوcm-1)1558-1527 (

-1018عضدد ف  علدد  حゴادد  عاااصدد ل عندد  علاددجキキ ( عاروا تيدد ) C=Cتهددوま キلدد  اددط آصددج  (

 ) .24-3) ,(23-3,( )3-22( اヨ  اوضح في علشムلC-S )) تهوキ عل  عأصج ( 1118
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 ヶヴ 

  
 (  ヨヤ 8  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  22-3ل )

 
 (  ヨヤ 18  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  23-3ل )

 
 (ヨヤ 28  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  24-3ل )
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( メشギقيم 3-3ج )FT-IR  ا   ヨヤ  (26,16,6(,)27,17,7(,)28,18,8) قギبوحcm-1  
other  
group   

ʋC=N  
hetro 

ʋC=C 
Arom 

ʋC=N 
 

Imidazol 

ʋN=N 
 

ʋC-H 
Aliph. 

ʋC-H 
Arom 

ʋN-H 
Imidazol 

Comp. 

C-O 
)(isoxazoline 

1149 

1654 
(isoxazoline) 

1558 1596 1404 2977 3024 3421 6 

C-O 
)(isoxazoline 

1141 

1650 
(isoxazoline) 

1558 1604 1434 2916 3031 3417 16 

C-O 
)(isoxazoline 

1149 

1666 
(isoxazoline) 

1512 1604 1404 2977 3008 3386 26 

C-O)(oxazine  
1157 

NH for NH2   
3263 

1666 
(oxazine) 

1620 1635 1442 2923 3001 3440 7 

C-O)(oxazine  
1164 

NH for NH2   
3363 

1650 
(oxazine) 

1558 1596 1442 2923 3001 3440 17 

C-O)(oxazine  
1141 

NH for NH2   
3348 

1666 
(oxazine) 

1566 1604 1419 2939 3001 3440 27 

C-S (thiazine) 
1118 

NH for NH2   
3425 

1650 
(thiazine) 

1558 1635 1458 2923 3024 3440 8 

C-S (thiazine) 
1103 

NH for NH2   
3409 

1650 
(thiazine) 

1527 1589 1450 2916 3031 3440 18 

C-S (thiazine) 
1018 

NH for  NH2   

           3286 

1634 
(thiazine) 

1558 1589 1450 2939 3001 3440 28 

   
 
(6-2-3   ヨ   ضياゼت )  ( :30,29,20,19,10,9)ا 
 

[9]: 6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) phenyl)-2-oxo-4-(p-tolyl)-1,2-
dihydropyridine-3-carbonitrile 
[10]: 6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) phenyl)-2-amino-4-(p-tolyl) nicotinonitrile 
[19]: 6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-4-(4-(dimethylamino)phenyl)-2-oxo-
1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 
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 ヶヶ 

[20]: 6-(3-((1H-imidazol-2-yl) diazenyl)phenyl)-2-amino-4-(4-
(dimethylamino)phenyl) nicotinonitrile 
[29]: 6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-oxo-1,2-
dihydropyridine-3-carbonitrile 
[30]: 6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-2-amino-4-(3,4-dimethoxyphenyl) 
nicotinonitrile 

 

 اوضح  في أキن ة : (29,19,9)اه キل  ت  عل تحضيج علヨجاح ت 

 

 اوضح  في أキن ة : (30,20,10)اه キل  ت  عل تحضيج علヨجاح ت 

 

 :   (173)اوضح  ب لشムل أキن ة (29,19,9)أا  ايム نيムي  تحضيج علヨجاح ت 

 
 اوضح  ب لشムل عاتي :  (30,20,10)أا  ايム نيムي  تحضيج علヨجاح ت 
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 (30,20,10,)(29,19,9)ا  تحツي    ヨ    ا شتيムانيムي  ( تراداヨ  6-3ضطط )

 
ب ساهTLC  メ ヨسيج علا  عل بوعسト  تقني  اجواوتوغجعفي  علトحق  علجقيق   اا به   تヨم      

 .  v:v)()41:احوメ اييヤي) بنسح  ( -( بنゴي  الي 

 トجعء  أعヨيف عأشه  تحم علح FT-IR شاق ت علحيجي ي  (لヨ19,9 ,29(   اゴح

في حヤق  عااي ع وNH(  メ() تهوま キل  اط آصج cm-1)3332-3444عااص ل عن  علヨوقع

في  )NH( ) تهوキ عل  عاصج cm-1)3222-3425  حゴا  عااص ل عن  علاجキキواド  ヨ جت 

) تهوキ عل  cm-1 )1404-1434علاجキキحゴا  عااص ل عن  حヤق  علسي نوبجي ي , اド  ヨ جت 

) تهوcm-1)3031-3001 キحゴا  عااص ل عن  علاجキキ  اヨ  أド ج علヨجا   (N=N)عاصج 

تهو2985-2916(  キ(cm-1عن  علاجキキ وحゴا  عااص ل  عاروا تي  C-H)まل  اط عآصج  (

-1735( cm-1حゴا  عااص ل عن  علاجキキ  لوحظ تムوラ  اヨ عالي  تي , C-H)(عل  اط عاصج 

1743キتهو (   ل  عصجま)C=O(  ق  علسي نوبيجي يヤفي ح,  ヨا  ドا  عااص ل عن   جتゴح

 キキعلاجcm-1)1648-1658 ل  اطま キآصج  ( ) تهوC=N قヤعخل حキ ( メور  عااي ع و ドو

, عاروا تي )C=C() تهوま キل  اط آصج cm-1)1596-1573حゴا  عااص ل عن  علヨوقع 

) تهوキ عل  عصج  ابヨوع  cm-1  2214-2268(علاجキキ عض ف  عل  ド ور حゴا  عااص ل عن 

 .)27-3),(26-3),(25-3(اヨ  اوضح في علشムل)  C≡Nعلسي ني (
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 (ヨヤ 9  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  25-3ل )

 
 (ヨヤ 19  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  26-3ل ) 

  
 ( ヨヤ 29  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  27-3ل )
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حゴا  فق  أعト   )30, 20,10علحيجي ي (ヨشاق ت ل FT-IRعأشه  تحم علحヨجعء أا   يف 

في حヤق  عااي ع وメ واNH(   ヨ) تهوま キل  اط آصج  (cm-1)3440 عااص ل عن  علヨوقع

في  )NH( تهوキ عل  عاصج  )cm-1)3406-3425حゴا  عااص ل عن  علاجド キキ جت 

) تهوキ عل  cm-1)1404-1442حゴا  عااص ل عن  علاجキキ, اド  ヨ جت NH2ابヨوع  

تهوま キل   )cm-1)3085-3008اヨ  أド ج علヨجا  حゴا  عااص ل عن  علاجキキ  (N=N)عاصج 

تهوキ عل   )2931-2920(cm-1عن  علاجキキ وحゴا  عااص ل  عاروا تي  C-H)اط عآصج  (

-1650(cm-1حゴا  عااص ل عن  علاجキキ  لوحظ تムوラ اヨ عالي  تي ,  C-H)(اط عاصج  

1654キ(عصج  ) تهوC=N(  ق  علحيجي يヤفي ح, ヨا  ドجت  キキا  عااص ل عن  علاجゴحcm-

وド ور حゴا  عااص ل  عااي ع وキ ( メعخل حヤق C=N(آصج  تهوま キل  اط )1558-1566(

, عض ف  عل  ド ور )عاروا تي C=C() تهوま キل  اط آصج cm-1)1558-1512عن  علヨوقع 

キキا  عااص ل عن  علاجゴح)cm-1 2198-2214 وعヨعل  اب キعلسي ني  ( ) تهوC≡N    عصج(

 ).30-3),(,(3-29)3-28اヨ  اوضح في علشムل(

 
 (  ヨヤ 10  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  28-3ل ) 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 Αヰ 

 
 ( ヨヤ 20  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  29-3ل )

 
 (  ヨヤ 30  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  30-3ل )

 
 (7-2-3   ヨ   ضياゼت )  (31,21,11)ا : 
 

[11]: 4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-6-(p-tolyl)pyrimidin-2-amine 
[21]: 4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-6-(4-(dimethylamino)phenyl) 

pyrimidin-2-amine 

[31]: 4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl)phenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)pyrimidin-2-

amine 
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 اوضح  في أキن ة : (31,21,11)اه キل   ت  عل تحضيج علヨجاح ت 

 
 : (174) اوضح  ب لشムل عキن ة (31,21,11)أا  ايム نيムي  تحضيج علヨجاح ت 

 
 (31,21,11ا )تحツي    ヨ    غشتيムانيムي غ( تراد ヨ  7-3ضطط )

 
ب سداهTLC  メ ヨسديج علا  عدل بوعسدト  تقنيد  اجواوتوغجعفيد  علトحقد  علجقيقد   اا بهد   تヨم

 ) . 14:احوメ اييヤي) بنسح  ( -( بنゴي  الي 

حゴادد   )ヨ21,11 ,31شدداق ت علحيجيヨيدد ي  (ل FT-IR يددف عأشدده  تحددم علحヨددجعء  أعトدد 

فددي حヤقدد  عاايدد ع وメ واヨدد   )NH) تهددوま キلدد  اددط آصددج  (cm-1 )3440 عااصد ل عندد  علヨوقددع

فددي  )NH( تهددوキ علدد  عاصددج  )cm-1)3355-3425 حゴادد  عااصدد ل عندد  علاددجド キキ ددجت 

) تهددوキ علدد  cm-1 )1411-1419حゴادد  عااصدد ل عندد  علاددجキキ , اヨدد  ド ددجت NH2ابヨوعدد  

) تهوま キل  cm-1)3085-3008اヨ  أド ج علヨجا  حゴا  عااص ل عن  علاجキキ  (N=N)عاصج 

تهدوキ علد   )2939-2839(cm-1عند  علادجキキ وحゴاد  عااصد ل  عاروا تي  C-H)اط عآصج  (

-1650(cm-1حゴادد  عااصدد ل عندد  علاددجキキ  لددوحظ  تムددوラ اヨدد عالي  تيدد ,  C-H)(اددط عاصددج 
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1666キتهو (  ل  عصجま)C=N(  ي يヨق  علحيجيヤفي ح,  ヨا  ドجت  キキاد  عااصد ل عند  علادجゴح

cm-1)1581-1596 لدد  اددطま キآصددج  ( ) تهددوC=N( قددヤعخددل حキ メادد   عاايدد ع وゴددور ح ドو

اヨد  ,  (175)) عاروا تيد C=C() تهوま キل  اط آصج cm-1)1558-1542عااص ل عن  علヨوقع 

 ).33-3),(32-3),(31-3,()3-31( اوضح في علشムل
 

 
 (ヨヤ 11  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  31-3ل )

 

   
 ( ヨヤ 21  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  32-3ل )
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 ( ヨヤ 31  ب ) FT-IR( ヅيف ムゼ  33-3ل )

 
( メشギقيم 3-4ج )FT-IR  ا   ヨヤ  (9-11(,)19-21(,)29-30) قギبوحcm-1  

other 
group 

ʋC=O 
 

ʋC=N 
hetro 

ʋC=C 
Arom 

ʋC=N 
Imidazol 

ʋN=N 
 

ʋC-H 
Aliph. 

ʋC-H 
Arom 

ʋN-H 
Imidazol 

Comp. 

C≡N  2217 
NH (pyridine) 

3421 
1743 -- 1596 1658 1404 2985 3004 3444 9 

C≡N  2198 
NH for NH2 

3406 

-- 
1654 

(pyridine) 1515 1566 1404 2920 3028 3440 10 

C≡N  2214 
NH(pyridine) 

3425 
1735 -- 1573 1650 1434 2916 3031 3440 19 

C≡N  2214 
NH for NH2 

3263 

-- 
1650 

(pyridine) 
1558 1635 1442 2923 3008 3440 20 

C≡N  2268 
NH(pyridine) 

3252 
1735 -- 1573 1650 1419 2931 3001 3332 29 

C≡N  2206 
NH for NH2 

3425 

-- 
1650 

(pyridine) 
1512 1596 1419 2931 3085 3440 30 

NH for NH2 
3355 
 

-- 1666 
(primidine) 

1542 1596 1411 2839 3085 3440 11 

NH for NH2 
3425 

-- 
1650 

(pyrimidine) 
1558 1596 1419 2923 3008 3440 21 

NH for NH2  
3363 

-- 1666 
(pyrimidine) 

1542 1581 1411 2939 3085 3440 31 
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1H-NMR Spectra  يافヅيلي أヅاレغヨ   ヵوشレ   (3-3)   نيل 
 :ヨ   (1)  ب تゼضيا (1-3-3)

 
 H-NMRلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(1علヨجا   تشガي  ت 

  . )3-34وعلヨحي  في علشムل () 6DMSO-d( ガ عュ علヨلي ب سا) 1

بينヨد   , عل نيدل  فدي حヤقد4H) ( ) تهدوま キلد 7.4ppm-8ااه キ  عند  علヨوقدع ( まش ر ド ور لوحظ 

) فدي حヤقد  C-Hفي ابヨدوعاي (2H) ( تهوキ عل  8.3) ppmثن تي  عن  علヨوقع  (  ド جت أش ر 

, メجت  عااي ع و ド  ヨش ر اま   キوقدع (ا دجヨ13.2عند  علppm)  لدま キ1) تهدوH  وعدヨفدي اب (

تهدو2.6ppm  キ)ان جキ  عن  علヨوقدع (  まش ر  علトيف الل  أド ج ,في حヤق  عااي ع وメ )N-Hعلـ(

 ).ド2.5ppm جت まش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (وأخيجعً , (CH3)ابヨوع   في) ま3Hل  (
 

 

 ヨヤ  ) (1)  ب1H-NMR ((ヅيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيليムゼ  34-3ل)
 

 :ヨ   (2)  ب تゼضيا (2-3-3)
 

 H-NMR(لヤحجوتوラ علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(2علヨجا   تشガي  ت 
  .)3-35وعلヨحي  في علشムل ( )DMSO-d6( ガ عュ علヨلي ب سا) 1
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 ادديفددي حヤق8H) ( ) تهدوま キلدد ppm 7.2-7.9ااهدد キ  عند  علヨوقددع ( まشد ر ド ددور   لدوحظ

-Cفي ابヨدوعاي (2H) ( تهوキ عل   ) ppm 8.4عن  علヨوقع  ( ثن تي بينド  ヨ جت أش ر  , عل نيل

Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقدعヨ13.12عن  علppm)  لدま キ1) تهدوH (

 8.3)( عض ف  عل  ド ور أش ر  ثن تي  عن  علヨوقدع  ,في حヤق  عااي ع وメ )N-Hفي ابヨوع  علـ(

ppm  علد キ1(تهدوH( )  وعدヨفدي اب(CH-Ar  وقدع  وأشد ر  ثن تيدヨعند  عل )(8.1 ppm  キتهدو

 2ppm)ان دجキ  عند  علヨوقدع (  まشد ر  علトيف الل  أド ج ,CH-C=O)في ابヨوع  ( )1H(عل 

 ).ド2.5ppm جت まش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (وأخيجعً , (CH3)ابヨوع   في) 3Hتهوま キل  (

 

 
 ヨヤ  ) (2)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  35-3ل) 

 
 :ヨ   (3)  ب تゼضيا (3-3-3) 

 

 H-NMRلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(3علヨجا   تشガي  ت 
  . )3-36) وعلヨحي  في علشムل (DMSO-d6( ガ عュ علヨلي ب سا) 1

بينヨ  , عل نيل ايفي حヤق8H) ( ) تهوま キل ppm 6.8-8.4ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور لوحظ 

) في حヤق  C-Hفي ابヨوعاي (2H) ( تهوキ عل   )ppm 8.7عن  علヨوقع  ( ثن تي ド جت أش ر  
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メجت  , عااي ع و ド  ヨش ر اま   キوقع (ا جヨ13عن  علppm)  لま キ1) تهوH  وعヨفي اب (

) في H2) تهوま キل  (2.6ppmعن  علヨوقع (ثن تي  まش ر   ,في حヤق  عااي ع وメ )N-Hعلـ(

) 1H) تهوま キل  (3.5ppmعن  علヨوقع (ثاثي  まش ر   ,ي  في حヤق  علحيجع ول )(CH2ابヨوع  علـ

) تهوま キل  5.2ppmعن  علヨوقع (عح キي  まش ر   ,في حヤق  علحيجع ولي  )(CHفي ابヨوع  علـ

)H1وع  علـヨفي اب (NH)(  ق  علحيجع وليヤج في ح ドيف الل  أトش ر  علま  وقعヨعن  عل  キان ج

 )(2ppm )  لま キ3تهوH (وع   فيヨاب(CH3) , ًوقع وأخيجعヨلي  عن  علヨش ر  علま جت ド

)2.5ppm.( 

 ヨヤ  ) (3)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  36-3ل) 
 

 :ヨ   (4)  ب تゼضيا (4-3-3)
 

 H-NMRلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(4علヨجا   تشガي  ت 
  . )3-37() وعلヨحي  في علشムل DMSO-d6( ガ عュ علヨلي ب سا) 1

 اديفدي حヤق13H) ( ) تهدوま キلد ppm 6.8-8.4ااهد キ  عند  علヨوقدع ( まشد ر ド دور   لدوحظ

-Cفدي ابヨدوعاي (2H) ( تهوキ عل   ) ppm 8.5عن  علヨوقع ( ثن تي بينド  ヨ جت أش ر   ,عل نيل

Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  دجت ド  ヨشد ر اま   キا دج) وقدعヨ13.1عند  علppm)  لدま キ1) تهدوH (

) تهددوま キلدد  4.3ppmعندد  علヨوقددع (ثن تيدد   まشدد ر  ,فددي حヤقدد  عاايدد ع وメ )N-Hعلددـ(فدي ابヨوعدد  
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 ΑΑ 

)2H)وع  علـヨفي اب (CH2(   قヤش ر  و علحيجع ولي في حま   ثاثي) وقعヨ5.3عن  علppm キتهدو (

ان ددجキ  عندد   まشدد ر  اددلل  أド جعلトيددفعلحيددجع ولي  فددي حヤقدد   )CH) فددي ابヨوعدد  علددـ(ま1Hلدد  (

ド دجت まشد ر  علヨدلي  عند  وأخيدجعً , (CH3)ابヨوعد   فدي) 3Hتهوま キل  ( 1.9ppm)علヨوقع ( 

 ).2.5ppmعلヨوقع (

 
 ヨヤ  ) (4)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  37-3ل) 

 

 :ヨ   (5)  ب تゼضيا (5-3-3)
 

 H-NMRلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(5علヨجا   تشガي  ت 
  . )3-38) وعلヨحي  في علشムل (DMSO-d6( علヨلي ガ عュ ب سا) 1

 عل نيدل اديفدي حヤق11H) ( ) تهوま キل 7ppm-8.7ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور   لوحظ

) فدي C-Hفي ابヨوعاي (2H) ( تهوキ عل  ) ppm 8.8عن  علヨوقع ( ثن تي بينド  ヨ جت أش ر   ,

メق  عااي ع وヤجت  , ح ド  ヨش ر اま   キوقع (ا جヨ13عن  علppm)  لま キ1) تهوH  وعヨفي اب (

فددي 2H) (تهددوキ علدد  ) ppm 3.5عندد  علヨوقددع ( ثن تيدد أشدد ر   ,فددي حヤقدد  عاايدد ع وメ )N-Hعلددـ(

 (تهدوキ علد  ) ppm 6.8عند  علヨوقدع ( ثاثيد أشد ر  علحيدجع ولي  و ) فدي حヤقد  CH2( ابヨوعد 

(1H وعدヨفي اب )CH  قدヤفدي ح (  يدفعلحيدجع وليトجعل ドشد ر  ادلل  أま  ) وقدعヨعند  عل  キان دج



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 ΑΒ 

(1.7ppm )  لددま キ3تهددوH (وعدد   فدديヨاب(CH3) , ًوقددع وأخيددجعヨددلي  عندد  علヨشدد ر  علま ددجت ド

)2.5ppm.( 

 
 ヨヤ  ) (5)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  38-3ل) 

 

 :ヨ   (6)  ب تゼضيا(6-3-3) 
 

 H-NMRلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(6علヨجا   تشガي  ت 
  . )3-39) وعلヨحي  في علشムل (d6-DMSO( ガ عュ علヨلي سابإ) 1

 اديفدي حヤق8H) ( ) تهدوま キلد ppm 6.7 -8.2ااهد キ  عند  علヨوقدع ( まشد ر ド دور   لدوحظ

-Cفدي ابヨدوعاي (2H) (تهدوキ علد  ) ppm 8.4عن  علヨوقع  ( ثن تي بينド  ヨ جت أش ر   ,عل نيل

Hメق  عااي ع وヤفي ح (,  جت ド  ヨش ر اま   キا دج) وقدعヨ13عند  علppm)  لدま キ1) تهدوH فدي (

تهدو3.5ppm(  キ(علトيدف عشد ر  ثن تيد  عند اヨد  أド دج ,في حヤق  عااي ع وメ  )N-Hابヨوع  علـ(

ي  فضاً ع  ド ور عش ر  ثاثيد  عند  في حヤق  عايゴواس  ول )CH2( ) في ابヨوع  علـま2Hل  (

 ادلل  أド جعلトيدففدي حヤقد  عايゴواسد  ولي  ,  )O-CH(ابヨوع   في) 1Hتهوま キل  () 4.4(

ド ددجت وأخيددجعً , (CH3)ابヨوعدد   فددي) 3Hتهددوま キلدد  ( 2ppm)ان ددجキ  عندد  علヨوقددع (  まشدد ر 

 ).ま2.5ppmش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (
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 ΑΓ 

 
 ヨヤ  ) (6)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  39-3ل)

 

 :ヨ   (7)  ب تゼضيا (7-3-3) 
 

 H-NMRلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(7علヨجا   تشガي  ت 
  . )3-40) وعلヨحي  في علشムل (DMSO-d6( ガ عュ علヨلي ب سا) 1

 عل نيدل ايفي حヤق9H) ( ) تهوま キل ppm 7.1-8.4ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور  لوحظ

فددي 2H) ( تهددوキ علدد   )ppm 8.46عندد  علヨوقددع  ( ثن تيدد بينヨدد  ド ددجت أشدد ر   ,اسدد  ي  ووعا

) 13.2ppmعند  علヨوقدع (ا دجま   キشد ر اヨد  ド دجت  , ) فدي حヤقد  عاايد ع وC-Hメابヨوعاي (

تهدو3.5ppm(  キ(عند  ثن تي  عش ر  ,في حヤق  عااي ع وメ )N-H) في ابヨوع  علـ(1Hتهوま キل  (

عح キيدد  عشدد ر   فددي حヤقدد  عاواسدد  ي , فضدداً عヤدد  ド ددور )O-CH) فددي ابヨوعدد  علددـ(ま1Hلدد  (

ان جキ  عند  علヨوقدع (  まش ر اド  ヨ جت  )NH2) في ابヨوع  علـ(2Hتهوま キل  ( )5.6ppm(عن 

(2ppm )  لددま キ3تهددوH (وعدد   فدديヨاب(CH3) , ًوقددع وأخيددجعヨددلي  عندد  علヨشدد ر  علま ددجت ド

)2.5ppm.( 
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 Βヰ 

 
 ヨヤ  ) (7)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  40-3ل)

 
 :ヨ   (8)  ب تゼضيا (8-3-3)

 
 H-NMRلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(8علヨجا   تشガي  ت 

  . )3-41) وعلヨحي  في علشムل (DMSO-d6( ガ عュ علヨلي ب سا) 1

 عل نيدل ايفي حヤق9H) ( ) تهوま キل ppm 7.1-8.1ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور  لوحظ

فدي ابヨدوعاي 2H) (تهدوキ علد  ) ppm 8.3عند  علヨوقدع  ( ثن تي ド جت أش ر    بينヨ  ,وعليي  ي 

)C-Hメقدد  عاايدد ع وヤفددي ح ( ,  ددجت ド  ددヨشدد ر اま   キا ددج) وقددعヨ12.9عندد  علppm  لددま キتهددو (

)1H)وعددد  علدددـヨفدددي اب (N-H(  メقددد  عاايددد ع وヤيددد  ,فدددي حキ يدددف عشددد ر  عحトدددج عل ドددد  أヨا

عندد  علヨوقددع ثن تيدد   まشدد ر ド ددجت , )NH2) فددي ابヨوعدد  علددـ(2Hتهددوま キلدد  ( )5.5ppm(عندد 

)4.5ppm)  لدま キتهدو (1H)وعد  علدـヨفدي اب (S-CH (  قد  علييد  يヤدجفدي ح ドيدف ادلل  أトعل 

ド دجت وأخيدجعً , (CH3)ابヨوعد   فدي) 3Hتهدوま キلد  ( 2.3ppm)ان جキ  عند  علヨوقدع (  まش ر 

 ).ま2.5ppmش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (
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 Βヱ 

 
 ヨヤ  ) (8)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  41-3ل)

 
 :ヨ   (9)  ب تゼضيا(9-3-3) 

 
 H-NMRلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(9علヨجا   تشガي  ت 

  . )3-42) وعلヨحي  في علشムل (DMSO-d6( ガ عュ علヨلي ب سا) 1

 ادديفددي حヤق8H) ( ) تهدوま キلدد ppm 6.9-8.4ااهدد キ  عند  علヨوقددع ( まشد ر ド ددور   لدوحظ

-Cفدي ابヨدوعاي (2H) (تهدوキ علد  ) ppm 8.5( ثن تي  عند  علヨوقدعبينド  ヨ جت أش ر   ,عل نيل

Hメق  عااي ع وヤفي ح (,  جت ド  ヨش ر اま   キا دج) وقدعヨ12عند  علppm)  لدま キ1) تهدوH فدي (

تهدوppm(  キ 5.8(عند  عح キيد علトيف عش ر  اヨ  أド ج  ,في حヤق  عااي ع وメ )N-Hابヨوع  علـ(

 ppmعلحيجي ي  فضاً عド  ヤ ور عش ر  عح キي  عن  (في حヤق   )CH( علـ) في ابヨوع  ま1Hل  (

ان دجま   キشد ر  علトيف الل  أド ج,  علحيجي ي في حヤق   )NH(ابヨوع   في) 1Hتهوま キل  () 10

ド دجت まشد ر  علヨدلي  وأخيدجعً , (CH3)ابヨوعد   فدي) 3Hتهوま キلد  ( 2.3ppm)عن  علヨوقع ( 

 ).2.5ppmعن  علヨوقع (
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 Βヲ 

 
 ヨヤ  ) (9)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  42-3ل)

 
 :ヨ   (10)  ب تゼضيا (10-3-3)

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(10علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-43) وعل( .  

 اديفدي حヤق9H) ( ) تهدوま キلد ppm 7.1-7.97ااهد キ  عند  علヨوقدع ( まشد ر ド دور  لدوحظ

فدي 2H) (تهدوキ علد  ) ppm 7.98عند  علヨوقدع ( ثن تيد ド دجت أشد ر   بينヨد  ,وعلحيجيد ي  عل نيدل

) تهدو13ppm キعن  علヨوقدع (ا جま   キش ر اド  ヨ جت  , ) في حヤق  عااي ع وC-Hメابヨوعاي (

 )5.5ppm(عش ر  عن اヨ  أド ج علトيف ,في حヤق  عااي ع وメ  )N-H) في ابヨوع  علـ(ま1Hل  (

ان ددجキ  عندد  علヨوقددع (  まشدد ر  علトيددف اددلل  أド ددج  )NH2) فددي ابヨوعدد  علددـ(2Hتهددوま キلدد  (

(1.9ppm )  لددま キ3تهددوH (وعدد   فدديヨاب(CH3) , ًوقددع وأخيددجعヨددلي  عندد  علヨشدد ر  علま ددجت ド

)2.5ppm.( 
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 Βン 

 
 ヨヤ  ) (10)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  43-3ل) 

 
 :ヨ   (11)  ب تゼضيا(11-3-3) 

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(11علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-44) وعل( .  

 عل نيدل ايفي حヤق9H) ( ) تهوま キل ppm 6.6-8.4ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور  لوحظ

فدي ابヨدوعاي 2H) (تهوキ عل  ) ppm 8.4عن  علヨوقع ( ثن تي ド جت أش ر   بينヨ  ,وعلحيجيヨي ي 

)C-Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقعヨ13عن  علppm)  لدま キ1) تهدوH (

تهدو5ppm(  キ(عند  عح キي  اヨ  أド ج علトيف عش ر ,في حヤق  عااي ع وメ  )N-Hفي ابヨوع  علـ(

 2.13ppm)ان دجキ  عند  علヨوقدع (  まش ر  علトيف الل  أド ج  )NH2) في ابヨوع  علـ(ま2Hل  (

 ).ド2.5ppm جت まش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (وأخيجعً , (CH3)ابヨوع   في) 3Hتهوま キل  (
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 Βヴ 

 
 ヨヤ  ) (11)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  44-3ل)

 

 :ヨ   (12)  ب تゼضيا (12-3-3)
 

-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(12علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO) لムحي  في علشヨ3-45) وعل( .  

 عل نيدل اديفدي حヤق8H) ( ) تهدوま キلد ppm 6.5-8ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور   لوحظ

) فدي C-Hفي ابヨوعاي (2H) (تهوキ عل   ) ppm 8.4عن  علヨوقع  ( ثن تي بينド  ヨ جت أش ر  ,

メقدد  عاايدد ع وヤددجت  , ح ド  ددヨشدد ر اま   キوقددع (ا ددجヨ13.1عندد  علppm)  لددま キ1) تهددوH فددي (

 8.3)( فضداًعド  ヤ دور أشد ر  ثن تيد  عند  علヨوقدع  ,فدي حヤقد  عاايد ع وメ )N-Hابヨوعد  علدـ(

ppm  عل キ1(تهوH( )  وعヨفي اب(CH-Ar  وقع  وأش ر  ثن تيヨعن  عل )(8.1 ppm  علد キتهو 

)1H( )  وعدヨفدي اب(CH-C=O , دج ドيدف ادلل  أトشد ر  علま  ) وقدعヨعند  عل  キ3)ان دجppm 

 ).ド2.5ppm جت まش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (وأخيجعً , (CH3) ايابヨوع في) 6Hتهوま キل  (
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 Βヵ 

 
 ヨヤ  ) (12)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  45-3ل) 

 
 :ヨ   (13)  ب تゼضيا (13-3-3) 

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(13علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-46) وعل( .  

بينヨ  , عل نيل ايفي حヤق8H) ( ) تهوま キل ppm 6-8.4ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور لوحظ 

) في حヤق  C-Hفي ابヨوعاي (2H) ( تهوキ عل   )ppm 8.7عن  علヨوقع  ( ثن تي ド جت أش ر  

メجت  , عااي ع و ド  ヨش ر اま   キوقع (ا جヨ13عن  علppm)  لま キ1) تهوH  وعヨفي اب (

) في H2) تهوま キل  (2.6ppmعن  علヨوقع (ثن تي  まش ر   ,في حヤق  عااي ع وメ )N-Hعلـ(

) 1H) تهوま キل  (3.9ppmعن  علヨوقع (ثاثي  まش ر   , في حヤق  علحيجع ولي  )(CH2ابヨوع  علـ

) H1) تهوま キل  (5ppmعن  علヨوقع (عح キي  まش ر   ,في حヤق  علحيجع ولي  )(CHابヨوع  علـ في

ان جキ  عن  علヨوقع (  まش ر  علトيف الل  أド ج في حヤق  علحيجع ولي  )(NHفي ابヨوع  علـ

(3ppm )  لま キ6تهوH (وع   فيヨاب(CH3) , ًوقع وأخيجعヨلي  عن  علヨش ر  علま جت ド

)2.5ppm.( 
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 Βヶ 

 
 ヨヤ  ) (13)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  46-3ل)

 
 :ヨ   (14)  ب تゼضيا (14-3-3)

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(14علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-47) وعل( .  

 اديفدي حヤق13H) ( ) تهدوま キلد ppm 7.3-8.4ااهد キ  عند  علヨوقدع ( まشد ر ド دور   لدوحظ

-Cفدي ابヨدوعاي (2H) (تهوキ عل  ) ppm 8.5عن  علヨوقع ( أح キي بينド  ヨ جت أش ر   , عل نيل

Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقدعヨ13عن  علppm)  لدま キ1) تهدوH فدي (

) 2H) تهدوま キلد  (3.7ppmعند  علヨوقدع (ثن تي   まش ر  ,في حヤق  عااي ع وメ )N-Hابヨوع  علـ(

) تهدوま キلد  5.1ppmعند  علヨوقدع (ثاثيد   まشد ر  و علحيدجع ولي في حヤقد   )CH2في ابヨوع  علـ(

)1H)وع  علـヨفي اب (CH(   قヤيف علحيجع ولي في حトجعل ドش ر  الل  أま  ) وقدعヨعن  عل  キان ج

(2.3ppm )  لま キ6تهوH (دوع فديヨاياب (CH3) , ًدلي  وأخيدجعヨشد ر  علま دجت ド وقدعヨعند  عل

)2.5ppm.( 
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 ΒΑ 

 
 ヨヤ  ) (14)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  47-3ل)

 
 :ヨ   (15)  ب تゼضيا (15-3-3)

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(15علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-48) وعل( .  

 اديفدي حヤق11H) ( ) تهدوま キلد ppm 6.7-8.6ااهد キ  عند  علヨوقدع ( まشد ر ド دور   لدوحظ

-Cفدي ابヨدوعاي (2H) ( تهوキ عل  ) ppm 8.7عن  علヨوقع ( ثن تي بينド  ヨ جت أش ر   , عل نيل

Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقدعヨ13عن  علppm)  لدま キ1) تهدوH فدي (

 (تهدوキ علد  ) ppm 3.5عند  علヨوقدع ( ثن تيد أشد ر   ,فدي حヤقد  عاايد ع وメ )N-Hابヨوعد  علدـ(

(2H وعヨفي اب )CH2  قدヤوقدع ( ثاثيد أشد ر  علحيدجع ولي  و ) فدي حヨعند  علppm 5.5 ( キتهدو

ان جキ  عن  علヨوقدع  まش ر  الل  أド جعلトيف علحيجع ولي ) في حヤق  CH( في ابヨوع 1H) (عل  

 )(3ppm )  لدま キ6تهوH (دوع فديヨاياب (CH3) , ًوقدع وأخيدجعヨدلي  عند  علヨشد ر  علま دجت ド

)2.5ppm.( 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 ΒΒ 

 
 ヨヤ  ) (15)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  48-3ل) 

 
 :ヨ   (16)  ب تゼضيا (16-3-3) 

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(16علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-49) وعل( .  

 اديفدي حヤق8H) ( ) تهدوま キلد ppm 6.7 -8.3ااهد キ  عند  علヨوقدع ( まشد ر ド دور   لدوحظ

-Cفدي ابヨدوعاي (2H) (تهدوキ علد  ) ppm 8.4عن  علヨوقع  (ثن تي  بينド  ヨ جت أش ر   ,عل نيل

Hメق  عااي ع وヤفي ح (,  دجت ド  ヨشد ر اま   キا دج) وقدعヨ11.6عند  عل ppm ()  لدま キ1تهدوH (

 )3.9ppm(علトيدف عشد ر  ثن تيد  عند اヨد  أド دج ,فدي حヤقد  عاايد ع وメ  )N-Hفدي ابヨوعد  علدـ(

ي   فضداً عヤد  ド دور عشد ر  فدي حヤقد  عايゴواسد  ول )CH2( ) فدي ابヨوعد  علدـ2Hتهوま キلد  (

اددلل  فددي حヤقدد  عايゴواسدد  ولي  ,  )O-CH(ابヨوعدد   فددي) 1Hتهددوま キلدد  () 5.7ثاثيدد  عندد  (

, (CH3) ايابヨددوع فددي) 6Hتهددوま キلدد  ( 3ppm)ان ددجキ  عندد  علヨوقددع (  まشدد ر  علトيددف أド ددج

 ).ド2.5ppm جت まش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (وأخيجعً 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 ΒΓ 

 
 ヨヤ  ) (16)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  49-3ل) 

 
 :ヨ   (17)  ب تゼضيا (17-3-3) 

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(17علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-50) وعل( .  

 عل نيدل ايفي حヤق9H) ( ) تهوま キل ppm 6.6-8.3ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور  لوحظ

في ابヨوعاي 2H) (تهوキ عل  ) ppm 8.4عن  علヨوقع  ( ثن تي ド جت أش ر    بينヨ ,وعااس  ي  

)C-Hメق  عااي ع وヤفي ح (,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقدعヨ13عند  علppm)  لدま キ1) تهدوH (

 )5.5ppm(عند  أح キيد  اヨد  أド دج علトيدف عشد ر ,فدي حヤقد  عاايد ع وメ  )N-Hفي ابヨوع  علـ(

) فدي ابヨوعد  1Hتهوま キل  ( )3ppm(عن  ثن تي  عش ر  )NH2) في ابヨوع  علـ(2Hتهوま キل  (

 2.8ppm)ان دجキ  عند  علヨوقدع (  まشد ر  علトيدف ادلل  أド دج في حヤق  عاواس  ي , )O-CHعلـ(

 ).ド2.5ppm جت まش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (وأخيجعً , (CH3) ايابヨوع في) 6Hتهوま キل  (



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 Γヰ 

 
 ヨヤ  ) (17)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  50-3ل) 

 
 :ヨ   (18)  ب تゼضيا (18-3-3)

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(18علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-51) وعل( .  

 عل نيدل اديفدي حヤق9H)( ) تهدوま キلد 6.7ppm-8ااهد キ  عند  علヨوقدع ( まشد ر ド دور  لدوحظ

فدي ابヨدوعاي 2H) (تهدوキ علد  ) ppm 8.3عند  علヨوقدع  ( ثن تي ド جت أش ر    بينヨ  ,وعليي  ي 

)C-Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقعヨ13عن  علppm)  لدま キ1) تهدوH (

تهدوま キلد   )5.4ppm(اヨ  أド ج علトيف عش ر  عند ,في حヤق  عااي ع وメ  )N-Hفي ابヨوع  علـ(

)2H)وع  علدـヨفي اب (NH2( ,  دجت ド شد رま  ثن تيد ) وقدعヨ4.4عند  علppm キلد  () تهدوま1H (

ان دجキ  عند  علヨوقدع (  まشد ر  علトيدف ادلل  أド دجفدي حヤقد  علييد  ي  ,) S-CHفدي ابヨوعد  علدـ(

(2.9ppm )  لま キ6تهوH (دوع فديヨاياب (CH3) , ًوقدع وأخيدجعヨدلي  عند  علヨشد ر  علま دجت ド

)2.5ppm.( 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 Γヱ 

 
 ヨヤ  ) (18)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  51-3ل) 

 
 :ヨ   (19)  ب تゼضيا (19-3-3) 

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(19علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-52) وعل( .  

بينヨ    ,عل نيل ايفي حヤق8H) ( ) تهوま キل 6.7ppm -8.3ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور لوحظ

) في حヤق  C-Hفي ابヨوعاي (2H) (تهوキ عل  ) ppm 8.4عن  علヨوقع  ( ثن تي ド جت أش ر  

メجت  ,عااي ع و ド  ヨش ر اま   キوقع (ا جヨ13عن  علppm)  لま キ1) تهوH  وعヨفي اب (

) 1Hتهوま キل  ( )6.6ppm(عن  عح キي علトيف عش ر  اヨ  أド ج ,في حヤق  عااي ع وメ  )N-Hعلـ(

تهوppm 11 ( キعلحيجي ي  عض ف  عل  ド ور عش ر  عح キي  عن  (في حヤق   )CH( في ابヨوع  علـ

ان جキ  عن  علヨوقع  まش ر  علトيف الل  أド ج,  علحيجي ي في حヤق   )NH(ابヨوع   في) ま1Hل  (

 )(3ppm )  لま キ6تهوH (وع فيヨاياب (CH3) , ًوقع وأخيجعヨلي  عن  علヨش ر  علま جت ド

)2.5ppm.( 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 Γヲ 

 
 ヨヤ  ) (19)  بレ  ) 1H-NMRوشヨ   ヵغレاヅيليヅيف    نيل  (ムゼ  52-3ل)

 
 :ヨ   (20)  ب تゼضيا(20-3-3) 

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(20علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-53) وعل( .  

 عل نيدل ايفي حヤق9H) ( ) تهوま キل ppm 6.7-8.3ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور  لوحظ

فدي ابヨدوعاي 2H) (تهدوキ علد  ) ppm 8.4عند  علヨوقدع ( ثن تيد ド جت أش ر   بينヨ  ,وعلحيجي ي 

)C-Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقعヨ13عن  علppm)  لدま キ1) تهدوH (

 )5.4ppm(عند عح キيد  اヨد  أド دج علトيدف عشد ر  ,فدي حヤقد  عاايد ع وメ  )N-Hفي ابヨوع  علـ(

 3ppm)ان جキ  عن  علヨوقع (  まش ر  علトيف الل  أド ج  )NH2) في ابヨوع  علـ(2Hتهوま キل  (

 ).ド2.5ppm جت まش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (وأخيجعً , (CH3) ايابヨوع في) H6تهوま キل  (



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 Γン 

 
 ヨヤ  ) (20)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  53-3ل)

 
 :ヨ   (21)  ب تゼضيا (21-3-3)

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(21علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-54) وعل( .  

 عل نيدل ايفي حヤق9H) ( ) تهوま キل ppm 7.4-8.3ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور  لوحظ

فدي ابヨدوعاي 2H) (تهوキ عل  ) ppm 8.4عن  علヨوقع ( ثن تي ド جت أش ر   بينヨ  ,وعلحيجيヨي ي 

)C-Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقعヨ13عن  علppm)  لدま キ1) تهدوH (

تهدوま キلد   )6.7ppm(اヨ  أド ج علトيف عش ر  عند ,في حヤق  عااي ع وメ  )N-Hفي ابヨوع  علـ(

)2H)وع  علـヨفي اب (NH2(  ج ドيف الل  أトش ر  علま  ) وقعヨعن  عل  キ3)ان جppm   لま キتهو

)6H (وع   فيヨاب(CH3) , ًوأخيجع) وقعヨلي  عن  علヨش ر  علま جت ド2.5ppm.( 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 Γヴ 

 
 ヨヤ  ) (21)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  54-3ل)

 

 :ヨ   (22)  ب تゼضيا(22-3-3) 
 

-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(22علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-55) وعل( .  

 , عل نيل ايفي حヤق7H) ( ) تهوま キل ppm 7.9-7ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور   لوحظ

) فدي C-Hفدي ابヨدوعاي (2H) (تهوキ عل   ) ppm 8.5عن  علヨوقع  ( ثن تي بينド  ヨ جت أش ر  

メق  عااي ع وヤجت  , ح ド  ヨش ر اま   キوقع (ا جヨ13عن  علppm)  لま キ1) تهوH  وعヨفي اب (

تهدو8.4ppm  キ)( عضد ف  علد  ド دور أشد ر  ثن تيد  عند  علヨوقدع  ,في حヤق  عااي ع وメ )N-Hعلـ(

فددي  )1H( تهددوキ علدد  8ppm)( عندد  علヨوقددع  وأشدد ر  ثن تيدد  CH-Ar)فددي ابヨوعدد  ( )1H(علدد 

تهدوま キلد   ppm 3.8)ان دجキ  عند  علヨوقدع (  まش ر  علトيف الل  أド ج , CH-C=O)ابヨوع  (

)6H (وع فيヨاياب (OCH3) , ًوأخيجع) وقعヨلي  عن  علヨش ر  علま جت ド2.5ppm.( 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 Γヵ 

 
 ヨヤ  ) (22)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  55-3ل)

 
 

 :ヨ   (23)  ب تゼضيا (23-3-3)
 

-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(23علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-56) وعل( .  

بينヨ  , عل نيل ايفي حヤق7H) ( ) تهوま キل ppm 7-8.3ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور لوحظ 

) في حヤق  C-Hفي ابヨوعاي (2H) (تهوキ عل   )ppm 8.4(ثن تي  عن  علヨوقع ド جت أش ر  

メجت  , عااي ع و ド  ヨش ر اま   キوقع (ا جヨ13عن  علppm)  لま キ1) تهوH  وعヨفي اب (

) في H2) تهوま キل  (3.8ppmعن  علヨوقع (ثن تي  まش ر   ,في حヤق  عااي ع وメ )N-Hعلـ(

) 1H) تهوま キل  (3.7ppmعن  علヨوقع (ثاثي  まش ر   , في حヤق  علحيجع ولي  )(CH2ابヨوع  علـ

) تهوま キل  4.1ppmعن  علヨوقع (عح キي  まش ر   ,في حヤق  علحيجع ولي  )(CHفي ابヨوع  علـ

)H1وع  علـヨفي اب (NH)(  ق  علحيجع وليヤج في ح ドيف الل  أトش ر  علま  وقعヨعن  عل  キان ج

 )(3ppm )  لま キ6تهوH (وع فيヨاياب (CH3) , ًوقع وأخيجعヨلي  عن  علヨش ر  علま جت ド

)2.5ppm.( 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 Γヶ 

 
 ヨヤ  ) (23)  ب1H-NMR (   نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيليヅيف  (ムゼ  56-3ل)

 

 :ヨ   (27)  ب تゼضيا(24-3-3) 
 

-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(27علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-57) وعل( .  

 عل نيدل اديفدي حヤق8H) ( まلد ) تهدوppm キ 6.7-8ااه キ  عند  علヨوقدع ( まش ر ド ور  لوحظ

فدي 2H) (تهدوキ علد  ) ppm 8.4عند  علヨوقدع  ( ثن تيد ド دجت أشد ر    بينヨ  , وحヤق  عاواس  ي 

) تهدو13ppm キعند  علヨوقدع (ا دجま   キش ر اド  ヨ جت  ,) في حヤق  عااي ع وC-Hメابヨوعاي (

 )5.5ppm(عن اヨ  أド ج علトيف عش ر  ,في حヤق  عااي ع وメ  )N-H) في ابヨوع  علـ(ま1Hل  (

)  ppm 4.2فضاً عド  ヤ ور أش ر  ثن تي  عن  علヨوقدع ( )NH2) في ابヨوع  علـ(2Hتهوま キل  (

ان دجま   キشد ر  علトيدف ادلل  أド دجفي حヤق  عاواس  ي   OCH) في ابヨوع (  1H)تهوキ عل  (

ド جت まشد ر  علヨدلي  وأخيجعً , (OCH3)ابヨوع   في) 6Hتهوま キل  ( 3.4ppm)عن  علヨوقع ( 

 ).2.5ppmعلヨوقع ( عن 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 ΓΑ 

 
 ヨヤ  ) (27)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  57-3ل)

 

 :ヨ   (29)  ب تゼضيا (25-3-3)
 

-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(29علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-58) وعل( .  

بينヨ    ,عل نيل ايفي حヤق7H) ( ) تهوま キل ppm 7.2-8.4ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور لوحظ

) في حヤق  C-Hفي ابヨوعاي (2H) (تهوキ عل  ) ppm 8.5( ثن تي  عن  علヨوقعド جت أش ر  

メجت  ,عااي ع و ド  ヨش ر اま   キوقع (ا جヨ13عن  علppm)  لま キ1) تهوH  وعヨفي اب (

) 1Hتهوま キل  ( )ppm 7(عن  عح キي علトيف عش ر  اヨ  أド ج ,في حヤق  عااي ع وメ  )N-Hعلـ(

) ppm 10.5علحيجي ي  فضاً عド  ヤ ور عش ر  عح キي  عن  (في حヤق   )CH( في ابヨوع  علـ

ان جキ  عن   まش ر  علトيف الل  أド ج,  علحيجي ي في حヤق   )NH(ابヨوع   في) 1Hتهوま キل  (

ド جت まش ر  علヨلي  عن  وأخيجعً , (CH3) ايابヨوع في) 6Hتهوま キل  ( 3.8ppm)علヨوقع ( 

 ).2.5ppmعلヨوقع (
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 ΓΒ 

 
 ヨヤ  ) (29)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  58-3ل)

 
 :ヨ   (30)  ب تゼضيا (26-3-3)

 
-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(30علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6 () لムحي  في علشヨ3-59وعل( .  

 عل نيدل ايفي حヤق8H) ( ) تهوま キل ppm 7.1-7.5ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور  لوحظ

فدي ابヨدوعاي 2H) (تهدوキ علد  ) ppm 7.6عن  علヨوقع ( ثن تي ド جت أش ر   بينヨ  ,وعلحيجيヨ ي 

)C-Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقعヨ13عن  علppm ()  لدま キ1تهدوH (

تهدوま キلد   )6ppm(اヨد  أド دج علトيدف عشد ر  عند ,في حヤقد  عاايد ع وメ  )N-Hفي ابヨوع  علـ(

)2H)وع  علـヨفي اب (NH2(  ج ドيف الل  أトش ر  علま  ) وقدعヨعند  عل  キ3.9)ان دجppm  キتهدو

 ).ド2.5ppm جت まش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (وأخيجعً , (OCH3) ايابヨوع في) ま6Hل  (



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 ΓΓ 

 
 ヨヤ  ) (30)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  59-3ل)

 

 :ヨ   (31)  ب تゼضيا (27-3-3)
 

-Hلヤحجوتوラ ( علヨغن  يسي علنووي علجني   يف سト ع) بو(31علヨجا   تشガي  ت 

NMR 1 (لي ب ساヨعل ュع ガ )DMSO-d6) لムحي  في علشヨ3-60) وعل( .  

 عل نيدل ايفي حヤق8H) ( ) تهوま キل ppm 7.3-7.7ااه キ  عن  علヨوقع ( まش ر ド ور  لوحظ

فدي ابヨدوعاي 2H) (تهوキ عل  ) ppm 7.8عن  علヨوقع ( ثن تي ド جت أش ر   بينヨ  ,وعلحيجيヨي ي 

)C-Hメق  عااي ع وヤفي ح ( ,  جت ド  ヨش ر اま   キا ج) وقعヨ13عن  علppm)  لدま キ1) تهدوH (

تهدوま キلد   )3.8ppm(عش ر  عند اヨ  أド ج علトيف ,في حヤق  عااي ع وメ  )N-Hفي ابヨوع  علـ(

)2H)وع  علـヨفي اب (NH2(  ج ドيف الل  أトش ر  علま  ) وقدعヨعند  عل  キ3.4)ان دجppm  キتهدو

 ).ド2.5ppm جت まش ر  علヨلي  عن  علヨوقع (وأخيجعً , (OCH3)ابヨوع   في) ま6Hل  (
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 ヨヤ  ) (31)  بヅ) 1H-NMRيف    نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي (ムゼ  60-3ل)

 
 

 :(NMR)-C 13   نيل   レوشヨ   ヵغレاヅيلي   أヅياف( 4-3)
 

 :(1( تゼضيا   ヨ  ب )1-4-3)
 ب سدداهメ ヨ (C13) علヨغن  يسددي علنددووي علددجني   يددف بوعسددト 1) ( علヨجادد  تشددガي  تدد 

DMSO لي اヨ لムحي  ب لشヨور لوحظ  (3-61( وعل ド  ش رま  وقد عندヨ(26.7) ععل ppm  キتهدو

 ppm), وまشدد ر  عندد  علヨوقددع C10( ) تهددوま キلدد 197.3( ppmوまشدد ر  عندد  علヨوقددع  )まC11لدد (

), وまش ر  عن  C1( ) تهوま キل 154.4( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع ,C3 C2( ) تهوま キل 121.4(

), وまشد ر  C5) تهوま キلد (137( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C8( ) تهوま キل ppm)152 علヨوقع 

 )  تهدوま キلد 126.6(ま ppmشد ر  عند  علヨوقدع الل   ,)C,7( )  تهوま キل ppm)130 عن  علヨوقع 

)6,C(,  وقعヨش ر  عن  علまو ppm)126.1 لま キ9( ) تهو,C ( دلي  أاヨدجت فقد  عل ド  شد رتま  عند 

 .)ppm )40علヨوقع 
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 ヨヤ  (1)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (61-3)ل

 

 :(2( تゼضيا   ヨ  ب )2-4-3)
 

 ب سدداهメ ヨ (C13) علヨغن  يسددي علنددووي علددجني   يددف بوعسددト 2) ( علヨجادد  تشددガي  تدد 

DMSO لي اヨ لムحي  ب لشヨور لوحظ  (3-62( وعل ド  ش رま  وقع عنヨ(38) عل ppm  لま キتهو 

)C19 وقددعヨشدد ر  عندد  علまو (ppm )188) لددま キتهددو (C10 وقددعヨشدد ر  عندد  علまو ,(ppm )120 (

 ppm), وまشد ر  عند  علヨوقدع C13( ) تهوま キل 137(ppm , وまش ر  عن  علヨوقع )C12( تهوま キل 

まشد ر  عندد  اددلل   ,)C,8( )  تهددوま キلد 152(ppm ), وまشدد ر  عند  علヨوقددع C1) تهدوま キلد (154(

 )  تهددوま キلدد 121-131(ppm وまشدد ر  عندد  علヨوقددع  ,)C,16( )  تهددوま キلدد ppm)138 علヨوقددع 

)5,6,7,9,14,15,17,18,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 
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 ヨヤ  (2)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (62-3)ل

 :(4( تゼضيا   ヨ  ب )3-4-3)

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13)علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 4) ( علヨجا  تشガي  ت 

) C19( تهوま キل  ppm (21) علヨوقع عن  まش ر  ド ور لوحظ (3-63( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 155( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C2,3( تهوま キل ) ppm )127وまش ر  عن  علヨوقع 

)C10( وقعヨش ر  عن  علまو , pp)39 لま キتهو ( )C11 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm)61 キتهو (

 まش ر  عن  علヨوقع الل   ,)C,13( تهوま キل ) 139(ppm ), وまش ر  عن  علヨوقعまC12ل (

ppm)145 لま キ20( )  تهو,C(,   وقع اللヨش ر  عن  علま ppm)139 () لま キ8تهو,C(   ش رまو

 فق  علヨلي  أا  )CArom,5,6,7,9,14,15,17,18,21,22,23,24,25( تهوま キل ) ppm)116-131 علヨوقععن  

         .)ppm )40علヨوقع  عن  まش رت  تド ج

  

 ヨヤ  (4)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (63-3)ل
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 :(5( تゼضيا   ヨ  ب )4-4-3)

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 5) ( علヨجا  تشガي  ت 

) C19( تهوま キل  ppm (21) علヨوقع عن  まش ر  ド ور لوحظ (3-64( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

) تهو144.7 キ( ppm, وまش ر  عن  علヨوقع )C23,25( ) تهوま キل ppm )152وまش ر  عن  علヨوقع 

) 140( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C12( ) تهوま キل 62(ppm ), وまش ر  عن  علヨوقع ま )C10ل 

 まش ر  عن  علヨوقع الل   ,)C,20( )  تهوま キل 138(ppm ), وまش ر  عن  علヨوقع C1تهوま キل (

ppm)137 لま キ8( )  تهو,C(,  وقعヨش ر  عن  علまو ppm)145 لま キتهو ( )C13(,   ش ر  عنまو

وまش ر  عن   )C19) تهوま キل (21(ppm وまش ر  عن  علヨوقع ,)C11تهوま キل () ppm)39 علヨوقع 

 ド جت فق  علヨلي  أا  )CArom,9,18,17,15,14,24,21,22,24,(7-5)( ) تهوま キل pp)132-120 علヨوقع 

 .)ppm )40علヨوقع  عن  まش رت 

 

 ヨヤ  (5)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (64-3)ل

 :(6( تゼضيا   ヨ  ب )5-4-3)
 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 6) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C19( ) تهوま キل まppm )11.4ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-65( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 154( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C11( تهوま キل  ppm (21) علヨوقع عن  まش ر و 

)C10 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )144 لま キتهو ( )C8 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )140 (

 ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C1( ) تهوま キل 131( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C13( تهوま キل 

) وまش ر  عن  C2,3( ) تهوま キل 121( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C16( ) تهوま キل 130(
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 まش رت  ド جت فق  علヨلي  أا ) CArom,17,18,(16-14),9,(7-5)( ) تهوま キل ppm)129-120   علヨوقع

 .)ppm )40علヨوقع  عن 

 

 ヨヤ  (6)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (65-3)ل

 :(7( تゼضيا   ヨ  ب )6-4-3) 
 

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 7) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C1( ) تهوま キل まppm )129.8ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-66( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 159( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C20( تهوま キل  ppm (22) علヨوقع عن  まش ر و 

)C11 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )130 لま キتهو ( )C10 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )26 (

 ,9,13,(7-5)( ) تهوま キل 127.7-129.5(ppm   وまش ر  عن  علヨوقع ),C12( تهوま キل 

15,16,18,19,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 
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 ヨヤ  (7)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (66-3)ل

 :(8( تゼضيا   ヨ  ب )7-4-3) 
 

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 8) ( علヨجا  تشガي  ت 

) C20( تهوま キل  ppm (20) علヨوقع عن  まش ر  ド ور لوحظ  (3-67( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 167( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C11( ) تهوま キل ppm )175وまش ر  عن  علヨوقع 

)C10 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )147 لま キتهو ( )C8,(  وقعヨش ر  عن  علまوppm )139 (

 ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C12( ) تهوま キل 32( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C14( تهوま キل 

-5)( ) تهوま キل 129-111(ppm وまش ر  عن  علヨوقع ),    C17( ) تهوま キل 138(

7),9,13,15,16,,18,19,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 

 

 ヨヤ  (8)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (67-3)ل 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 ヱヰヶ 

 :(9( تゼضيا   ヨ  ب )8-4-3)
 

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 9) ( علヨجا  تشガي ت  

و  )C1( ) تهوま キل まppm )140ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ (ヨ )68-3لي  وعلヨحي  ب لشムلا

 まل  ) تهو21キ( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C21( تهوま キل  ppm (115) علヨوقع عن  まش ر 

)C22 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )159 لま キتهو ( )C10 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )135 (

   ) وまش ر  عن  علヨوقعC14( ) تهوま キل 155( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C8( تهوま キل 

ppm)133-120 لま キ9,11,16,17,19,20,(7-5)( ) تهو,CArom ( لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  عن 

 .)ppm )40علヨوقع 

 
 ヨヤ  (9)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (68-3)ل 

 :(10( تゼضيا   ヨ  ب )9-4-3) 
 

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 10) ( علヨجا  تشガي ت  

و  )C8( ) تهوま キل まppm )138ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (ヨ )69-3لي  وعلヨحي  ب لشムلا

 ) تهوま キل 188( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C10( تهوま キل  ppm (157) علヨوقع عن  まش ر 

)C11 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )82 لま キتهو ( )C12 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )152 (

 ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ,)C15( ) تهوま キل 131( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C13( تهوま キل 

وまش ر  عن  علヨوقع  ),C21( ) تهوま キل 21( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C18( ) تهوま キل 130(
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ppm )115 لま キتهو ( )C22,(وقعヨش ر  عن  علまو   ppm)144-120 لま キ9,14,(7-5)( ) تهو 

,16,17,19,20,CArom( لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 

 
 ヨヤ  (10)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (69-3)ل 

 :(11( تゼضيا   ヨ  ب )10-4-3) 
 

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 11) ( علヨجا  تشガي ت  

و  )C1( ) تهوま キل まppm )144ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (ヨ )70-3لي  وعلヨحي  ب لشムلا

 まل ) تهو175 キ( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C20( تهوま キل  ppm (24) علヨوقع عن  まش ر 

)C13 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )158 لま キتهو ( )C10 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )140 (

   ), وまش ر  عن  علヨوقعC12( ) تهوま キل 162( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C8( تهوま キل 

ppm)138-120 لま キ16,18,19, 15 ,9,11,(7-5)( ) تهو,CArom ( لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  عن 

 .)ppm )40علヨوقع 
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 ヨヤ  (11)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (70-3)ل 
 :(12( تゼضيا   ヨ  ب )11-4-3)

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 12) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C10( تهوま キل  ppm (189) علヨوقع عن  まش ر  ド ور لوحظ  (3-71( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 145( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C2,3( ) تهوま キل ppm )121وまش ر  عن  علヨوقع 

)C8 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )137 لま キتهو ( )C12 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )139 (

 ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C1( ) تهوま キل 137(ppm ), وまش ر  عن  علヨوقع C11( تهوま キل 

وまش ر  عن   ,C,)19,20( )  تهوま キل 25(ppm ), وまش ر  عن  علヨوقع C16) تهوま キل (154(

 まش رت  ド جت فق  علヨلي  أا  )CArom,18 ,17,(15-13),9,(7-5)( )  تهوま キل ppm)131-122 علヨوقع 

 .)ppm )40علヨوقع  عن 

 
 ヨヤ  (12)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (71-3)ل 
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 :(13( تゼضيا   ヨ  ب )12-4-3)
 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 13) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C11( تهوま キل  ppm (35) علヨوقع عن  まش ر  ド ور لوحظ  (3-72( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 38( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C19,20( ) تهوま キل ppm )21وまش ر  عن  علヨوقع 

)C12 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )154 لま キتهو ( )C16 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )152 (

 ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C1( ) تهوま キل 145( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ,)C10( تهوま キل 

 وまش ر  عن  علヨوقع  ),C8( ) تهوま キل 139( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C13( ) تهوま キل 131(

ppm)111-139 لま キ15,17,18, 9,14,(7-5)( )  تهو,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  عن 

 .)ppm )40علヨوقع 

 
 ヨヤ  (13)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (72-3)ل 

 :(14( تゼضيا   ヨ  ب )13-4-3)
 

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 14) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C10( تهوま キل  ppm (152) علヨوقع عن  まش ر  ド ور لوحظ (3-73( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 135( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C19,20( ) تهوま キل ppm )30وまش ر  عن  علヨوقع 

)C13 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )173 لま キتهو ( )C16 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )145 (

 まppmش ر  عن  علヨوقع  ,)C12( ) تهوま キل 55( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ,)C8( تهوま キل 

 9,12,14,(7-5)( )  تهوま キل 111-129(ppm وまش ر  عن  علヨوقع  )C11( ) تهوま キل 39(

,15,17,18,(20-24),CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 
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 ヨヤ  (14)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (73-3)ل

 
 :(15( تゼضيا   ヨ  ب )14-4-3)

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 15) ( علヨجا  تشガي  ت 

) C19,20( تهوま キل  ppm (22) علヨوقع عن  まش ر  ド ور لوحظ  (3-74( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 159( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C16( ) تهوま キل ppm )175وまش ر  عن  علヨوقع 

)C22 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )157 لま キتهو ( )C24 وقعヨش ر  عن  علまو ,( ppm)151 (

 ), وまش ر  عن  علヨوقع C12) تهوま キل (62( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C10( تهوま キل 

ppm)140 لま キ1( )  تهو,C(,   وقع اللヨش ر  عن  علま ppm)130 لま キ19( ) تهوC(,   ش رまو

 ),C11( ) تهوま キل 30( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C8( ) تهوま キل ppm )131عن  علヨوقع 

 أا  )CArom,17,18,20,21,23,26,25,(15-13),9,11,(7-5)( ) تهوま キل ppm)128-111 وまش ر  عن  علヨوقع 

 .)ppm )40علヨوقع  عن  まش رت  ド جت فق  علヨلي 

        

 ヨヤ  (15)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (74-3)ل
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 :(16( تゼضيا   ヨ  ب )15-4-3) 
 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 16) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C19,20( ) تهوま キل まppm )48ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-75( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 154( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C11( تهوま キل  ppm (45) علヨوقع عن  まش ر و 

)C10 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )152 لま キتهو ( )C8 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )131 (

 ppmوまش ر  عن  علヨوقع , ) C1( ) تهوま キل 148( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C13( تهوま キل 

وまش ر  عن   ,)C2,C3( ) تهوま キل 121( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ,)C16( ) تهوま キل 169(

-5)( ) تهوま キل 139-111(ppm   وまش ر  عن  علヨوقع)  C12( まل ) تهوppm )84 キعلヨوقع 

7),9,14, 15,17,18,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 

 
 ヨヤ  (16)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (75-3)ل

 :(17( تゼضيا   ヨ  ب )16-4-3)
 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 17) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C11( ) تهوま キل まppm )159ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-76( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 26( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C21,20( تهوま キل  ppm (20) علヨوقع عن  まش ر و 

)C12 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )130 لま キتهو ( )C10 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )129.8 (

 ,9,13,(7-5)( ) تهوま キل 129.5-127.7(ppm   وまش ر  عن  علヨوقع ),C1( تهوま キل 

15,16,18,19,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 
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 ヨヤ  (17)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (76-3)ل

 :(18( تゼضيا   ヨ  ب )17-4-3)

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 18) ( علヨجا  تشガي  ت 

) C21,20( تهوま キل  ppm (30) علヨوقع عن  まش ر  ド ور لوحظ  (3-77( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 152( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C10( ) تهوま キل ppm )145وまش ر  عن  علヨوقع 

)C17 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )163 لま キتهو ( )C11,(  وقعヨش ر  عن  علまوppm )136 (

  وまش ر  عن  علヨوقع ),C12( ) تهوま キل 60( まppmش ر  عن  علヨوقع ,)C8( تهوま キل 

ppm)133-115 لま キ18,19, 9,13,15,16,(7-5)() تهو,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  عن 

 .)ppm )40علヨوقع 

 

 ヨヤ  (18)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (77-3)ل
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 :(19تゼضيا   ヨ  ب )( 18-4-3) 
 

 DMSO ب سداهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 19) ( علヨجا  تشガي  ت 

 ) تهددوま キلدد まppm )26.9شدد ر  عندد  علヨوقددع  ド ددور لددوحظ  (3-78( وعلヨحددي  ب لشددムل ヨددلي ا

)C21,22(  ش ر وま  وقع عنヨ(183) عل ppm  لدま キتهو )C14 وقدعヨشد ر  عند  علまو (ppm )162 (

 ppm), وまشد ر  عند  علヨوقدع C12( ) تهوま キل 158( ppm), وまش ر  عن  علヨوقع C10( تهوま キل 

) وまشد ر  عند  علヨوقدع C11( ) تهوま キل 111( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C18( ) تهوま キل 152(

ppm )111.7 لま キتهو ( )C23,( ,   وقع اللヨش ر  عن  علま   ppm)131-121 لدま キ5)( ) تهدو-

7),9,11,16,17, 19,20,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 

 
 ヨヤ  (19)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (78-3)ل

 

 :(20( تゼضيا   ヨ  ب )19-4-3)
 

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 20) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C11( ) تهوま キل まppm )154ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-79( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 153( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C22,23( تهوま キل  ppm (44) علヨوقع عن  まش ر و 

)C18 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )152 لま キتهو ( )C10 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )112 (

 ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C13( まل ) تهو151 キ( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C21( تهوま キل 

وまش ر  عن  علヨوقع  ),C8( ) تهوま キل 139( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C1( ) تهوま キل 138(

ppm )116 لま キتهو ( )C14,(  وقع اللヨش ر  عن  علま   ppm)130-126 لま キ5)( ) تهو-

7),9,14,16,17,19,20,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 
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 ヨヤ  (20)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (79-3)ل

 :(21( تゼضيا   ヨ  ب )20-4-3)

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 21) ( علヨجا  تشガي  ت 

و  )C1( ) تهوま キل まppm )145ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-80( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 155( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C21,20( تهوま キل  ppm (43) علヨوقع عن  まش ر 

)C17 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )175 لま キتهو ( )C13 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )158 (

   وまش ر  عن  علヨوقع) C10( ) تهوま キل 154( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C12( تهوま キل 

ppm)131-111 لま キ16,18,19 ,9,11,15,(7-5)( ) تهو,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  عن 

 .)ppm )40علヨوقع 

 

 ヨヤ  (21)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (80-3)ل
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 :(22( تゼضيا   ヨ  ب )21-4-3)
 

 ب سدداهメ ヨ (C13) علヨغن  يسددي علنددووي علددجني   يددف بوعسددト 22)  علヨجادد  تشددガي  تدد 

DMSO لي اヨ لムحي  ب لشدヨدور لدوحظ (3-81( وعل ド  شد رま  وقدع عندヨ(189) عل ppm  キتهدو

) 122(ppm), وまش ر  عند  علヨوقدع C11( ) تهوま キل 139( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  )ま )C10ل 

 ), وまشد ر  عند  علヨوقدع C16,17( ) تهدوま キلد 149( ppm), وまشد ر  عند  علヨوقدع C12( تهوま キلد 

pp)145 لま キتهو ( )C1 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )130) لま キتهو (C8 ,(وقعヨش ر  عن  علまو 

ppm)55(  لددددま キتهددددو )19,20(,C,  وقددددعヨشدددد ر  عندددد  علまو ppm)129-109(  لددددま キتهددددو )(5-

7),9,15,18,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 

 
 ヨヤ  (22)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (81-3)ل

  
 :(27( تゼضيا   ヨ  ب )22-4-3)
 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 27) ( علヨجا  تشガي  ت 

و  )C1( ) تهوま キل まppm )138ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-82( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 148( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C21,20( تهوま キل  ppm (55) علヨوقع عن  まش ر 

)C17,18 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )160 キتهو ( لま )C11 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )60 (

 )CArom,15,16,19 ,9,13,(7-5)( ) تهوま キل 109-129(ppm   وまش ر  عن  علヨوقع ),C12( تهوま キل 

 .)ppm )40علヨوقع  عن  まش رت  ド جت فق  علヨلي  أا 



 ...................................................Results &Discussionالثالث   الفصل

 

 ヱヱヶ 

 

 ヨヤ  (27)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (82-3)ل
 :(29( تゼضيا   ヨ  ب )23-4-3)
 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 29) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C11( ) تهوま キل まppm )175ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-83( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 112( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C22,23( تهوま キل  ppm (55) علヨوقع عن  まش ر و 

)C21 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )154 لま キتهو ( )C18,17 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )162 (

-5)( ) تهوま キل 126-109(ま   ppmش ر  عن  علヨوقع الل   ,)C10( تهوま キل 

7),9,14,16,19,20,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 

 
 ヨヤ  (29)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (83-3)ل
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 :(30( تゼضيا   ヨ  ب )24-4-3)
 

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 30) ( علヨجا  تشガي  ت 

 )C11( ) تهوま キل まppm )170ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-84( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 111( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C22,21( تهوま キل  ppm (55) علヨوقع عن  まش ر و 

)C23 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )154 لま キتهو ( )C18,19 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )149 (

-5)( ) تهوま キل 131-109(ま   ppmش ر  عن  علヨوقع الل   ,)C10( تهوま キل 

7),9,14,16,17,20,CArom(  لي  أاヨجت فق  عل ド  ش رتま  وقع  عنヨعلppm )40(. 

 

 ヨヤ  (30)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (84-3)ل
 

 :(31( تゼضيا   ヨ  ب )25-4-3)
 

 DMSO ب ساهメ ヨ (C13) علヨغن  يسي علنووي علجني   يف بوعسト 31) ( علヨجا  تشガي  ت 

و  )C1( ) تهوま キل まppm )145ش ر  عن  علヨوقع  ド ور لوحظ  (3-85( وعلヨحي  ب لشムل ヨلي ا

 ) تهوま キل 150( ppm) وまش ر  عن  علヨوقع C21,20( تهوま キل  ppm (56) علヨوقع عن  まش ر 

)C10 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )175 لま キتهو ( )C13 وقعヨش ر  عن  علまو ,(ppm )139 (

   وまش ر  عن  علヨوقع) C17,18( ) تهوま キل 150( ppmوまش ر  عن  علヨوقع  ),C8( تهوま キل 

ppm)130-119(ل ـــتهま キو )(7-5),16,19, 9,11,15,CArom(  لي  أاヨفق  عل  ドش رت جتـــまعن   ــ 

 ppm )40(.(176)  عــــــــعلヨوق
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 ヨヤ  (31)  ب  ヅ13C- NMRيف ムゼ   (85-3)ل 
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 الفعالية الحيوية (5-3)

ラ اد  علحムاجيد  أساュ ガ نوع  (31-1)ل رعس  ت ثيج عل ه لي  علحيولوتي  لヨヤجاح ت علヨحضج           

هدي علヨسداガ ا  علحムاجيد   علصدنف عاوメ اد , علヨهゴول  ا  ح ات اجضي  بشجي  بهد  تشガصدي  

ュاجي  س لح  لصحغ  ادجعムب  (Gram negative)اد  ندوا Escherichia coli   دجت ,حيد ドأ

علايحديط  أقトد رفه ليد  ع ليد  بヤغدم  )1,2,5,6,7,8,12,17,21,22,23,27( لヨヤجاح ت ラع  علنا تج

 علヨجاحدددد ت أادددد  ,عヤدددد  علاددددوعلي عً ) اヨヤاددددج23,20,22,23,20,22,22,20,26,24,25,21ل دددد  (

 أقトد ر) فق  أド دجت فه ليد  تيد   بヤغدم 3,4,9,10,11,14,15,16,18,19,24,25,26,28,31(

عヤدد  علاددوعلي  ) اヨヤاددج19,18,17,17,17,16,16,15,19,19,15,19,19,19,18( ل دد   علايحدديط

 ) .86-3اヨ  في علشムل (

 

 

 

 

 
 

 Escherichia coli( عム    ヴヤس  ا 31-1(: تأثي    ヨ   ا    ヨحツ ق)ムゼ  3-86ل )
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 Gramوهي بムاجي  اوتحد  لصدحغ  ادجعュ (قي  عل رعس   علصنف علي ني ا  علحムايجي  علヨجضي  أا 

positive(  ادد  نددوا ,Staphylococcus aureu   جاحدد ت علا ليددヨعل ラددجت علنادد تج أ ドقدد  أ

) اعت فه ليددددددد  ع ليددددددد  ضددددددد  هدددددددلع علندددددددوا اددددددد  علحムاجيددددددد  وب قトددددددد ر تيحددددددديط 1,3,4,6,8(

) أド دددجت 2,5,7,9,11,12,15,26) عヤددد  علادددوعلي , أاددد  علヨجاحددد ت (20,20,20,21,21,20(

 علي اヨ  في ) اヨヤاج عヤ  علاو13,17,15,15,18,12,16,15فه لي  تي   وق  بヤغم أقト ر علايحيط (

 ) أキن ة.87-3علشムل (

 
 

 

 

 

 

 

  Staphylococcus aureus( عム    ヴヤس  ا نوネ  31-1(: تأثي    ヨ   ا    ヨحツ ق)ムゼ  3-87ل )
 

 ) メرعج نادد تج  علايحدديط  فددي علبدد وキま  جاحدد ت 5-3تددヨヤندد ة وعلددلي يوضددح علادد ثيج علحيولددوتي لキأ (

 علヨحضج  عヤ  علحムاجي  علガヨا ر  .
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 メشギ5-3)ج( ضييغ ヨ   س  ياム    ヴيヤي ق عツحヨ    يا   ヨ    تيأثي :)Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus) 

  وجギ تん يط=  ا( -) 

 فراメت  ب =     تヨヤس  (10-5)=   سん يط بボط )+( 

 ت  ب クش فرا يغ جيギق=     ( تヨヤس 20-10)=   سん يط بボط  )++( 

 ت  ب クش فرا يغ عا يغ=     تヨヤس  ( 20تل  أ ん )=   سん يط بボط  )+++( 

 ( في مصل دم اانسانCh.E( على فعالية أنزيم كولين أستريز )21تأثير المركب ) (6-3)

اヨلي  (ي⊥ه∠  هلع علヨدلي   لديس لد  عي  DMSO) ب ساガ عュ 21عن  علح ء ب ل رعس  أاي  علヨجا  (

فه لي  عヤ  عヨل عانゴي  قي  عل رعس  ), حي  ت  عヨل احヤوメ قي سي ل  وا نم علاجعايゴ علヨحضج  

فددا   キرعسدد  تدد ثيج هددلع علヨجادد  عヤدد   )1.9×10-5ـددـ  M 5-10 ×7.8ادد  علヨجادد  تاددجعو  ادد  (

سدد ラ وا نددم عفضددل نسددح  تيحدديط هددي فه ليدد  عنددゴي   علムددولي  عسدداجيゴ علヨوتددوキ فددي اصددل ュキ عان

76.58 % 

ケقヨا    ボط  

 mmبـ 

Staph. 

aureu

s 

 

  ボط  

بـ ケقヨا  

mm 

E. coli 
Comp. 

no 

  ボط  
بـ ケقヨا  
mm 

Staph. 

aureus 

 

  ボط  
بـ ケقヨا  
mm 

E. 

coli 

Comp. 

no 

10 + 19 ++ 18 20 +++ 23 +++ 1 

0 - 19 ++ 19 13 ++ 20 +++ 2 

0 - 10 + 20 20 +++ 19 ++ 3 

0 - 26 +++ 21 20 +++ 18 ++ 4 

10 + 24 +++ 22 17 ++ 22 +++ 5 

0 - 25 +++ 23 21 +++ 23 +++ 6 

0 - 15 ++ 24 15 ++ 20 +++ 7 

10 + 19 ++ 25 20 +++ 22 +++ 8 

15 ++ 19 ++ 26 15 ++ 17 ++ 9 

10 + 21 +++ 27 10 + 17 ++ 10 

10 + 19 ++ 28 18 ++ 17 ++ 11 

0 - 10 + 29 12 ++ 22 +++ 12 

0 - 10 + 30 0 - 10 + 13 

0 - 19 ++ 31 0 - 16 ++ 14 

     16 ++ 16 ++ 15 

     10 + 15 ++ 16 

     10 + 20 +++ 17 
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  トيحヨعل  キ ヨعل ュع ガواج  أخج  بإسا  トيحヨعل  キ ヨعل ュع ガعسا ラي  اج  ب وゴوال  باهيي  فه لي  عان

اد  علヨحヤدوメ علヨدنظ   ml 1.25)) ا  علキ ヨ  علヨيحト   وعلاي ت  اゴت   ادع (ml1حي  ت  عض ف  (

 وحس   جيق  علهヨل علヨوضح  في عل صل علي ني ( علبゴء علهヤヨي ) .

) ب اعاヨد キ عヤد  21أ⊥حاسحم نسح  علايحديط علヨرويد  لأندゴي  ب هدل علاجعايدゴ علヨسداガ ا   لヨヤجاد  (

و تحدم ق نوラ علنسح  علヨروي  لヤيحيط  وال  بヨق رن  فه لي  عأنゴي  ب ساガ عュ علキ ヨ  علヨيحト  وبد ون   

 علظجوف ن س   واヨ  اوضح في علヨه キل  أキن ة .

などど×  トيحヨعل  キ ヨعل ュع ガعل ه لي  ب سا
 トيحヨعل  キ ヨعل ュع ガعسا ラوキ  عل ه لي − などど =  % علايحيط 

 أキن ة . )6-3اوضح  ب لب وメ (واヨ  توصل علي  ا  نا تج في هلة عل رعس  

( メشギ6-3ج:) ( ب  ヨ    طغ21تأثي んادق تヨ  ) 

 %   سん يط
 فرا يغ  انゴ م

µmol/ml/3min 

ت  يんヨ   ゴ ط 

((M 

0.0 5.211 None 

76.58 1.220 5-10 ×7.8 

73.49 1.381 5-10 ×5.8 

68.56 1.638 5-10 ×3.25 

53.56 2.399 5-10 ×2.6 

45.92 2.818 5-10 ×1.95 
 

 N(CH3)3-يムヨ  ت سيج نسح  علايحيط لأنゴي  ا  قحل علキ ヨ  علヨيحト  علد  وتدوキ علヨبد ايع عل عفهد  

في علヨجا  علهضوي علヨيحط علاي ت فع عالムاجون ت ع   جيق علج ون نس علد  علヨوعقدع علادي اد  

د メ لأندゴي  و تيحديط اد  اد  ثد  تقヤيدل أو ش ن   عラ تゴي  ا  عل بدوュ علنيواヤيدوفيヤي عヤد  علヨوقدع عل ه∠

 نゴي  قي  عل رعس  .عヨل عأ
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(ン-Α )اأستنتاجات                                                                             conclusions 
 

 ا  خاメ علنا تج علاي ت  علحصوメ عヤي   يムヨ  أラ نساناج ا ي تي :

تدجعء فحوصد ت  يدف علدجني  علندووي ヨヤまجاحد ت علヨحضدج  بهد  لت  تح ي  علصيغ  علاجايحي   -1

ヤغن  يسي لヨعل)ラربو ムوعل ラواج .13حجوتوゴهن   أايج ا  أي ラوムي ラاوقع أヨا  عل ラ حي  ا ( 

2-  ラجاحدد ت وتدد  أヨعندد  اق رندد  اسدد ر تحضدديج علまجادد   خدداافヨدد  علヤهوضدد  عヨبدد ايع علヨعل

اメ ヨ علا  عل وعللي ت  اا بها  ع   جيق تقنيد  علدـ ت ثيج وعضح في عل اج  علゴاني  إ اعتس サ عأ

(TLC)  ヤفضاً ع ま. ب ايعヨخااف عل ه لي  نايب  عخااف هلة عل 

) Staphylococcus aureuبهدد  علヨجاحدد ت علヨحضددج  ل دد  فه ليدد  ع ليدد  تبدد ة علحムاجيدد  ( -3

) فقد  أド دجت علヨجاحد ت Escherichia coli) أا  عتبد ة علحムاجيد  (1,3,4,6,8وهي علヨجاح ت (

 ) فه لي  ع لي  .1,2,5,6,7,8,12,17,21,22,23,27(

) 26) وبقトدج تيحديط (E. Coli) عل ه ليد  عله ليد  عتبد ة بムاجيد  (ヨヤ21جاد  (وتد  أラ لأラ  بهد  -4

)علヨوتوキ في اصدل ュキ عانسد Colinesterase ラ,ت  キرعس  فه ليا  علحيوي  عتب ة أنゴي  ( عً اヨヤاج

 عتب ة هلع عانゴي  . تي   وق  وت  أラ ل لع علヨجا  فه لي  تيحيトي 

علヨجاح ت بصور  ع ا  تي  وأラ عساقجعري  علヨجاحد ت علحヤقيد  علس عسدي  ياحظ أラ عساقجعري   -5

ガق  علヤحضج  أايج عساقجعرعً ا  علحヨسي  , وته  اجاح ت عا و هي عأعل ヨ ايجま. ًساقجعرع 
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(ン-Β                                                   اأعمال المستقبلية  ) Future outlook                                                                                                                                                                                   
 

 به  عا اا عヤ  علنا تج علガ ص  ب لة عل رعس  يムヨ  عقاجع  ا ي تي : 

1- まجعرヨرعسد  عل ه ليدد   سداキبدد ايع اهوضد  أخدج  وヨد  بムجاحد ت ولヨتحضديج هدلع علنددوا اد  عل

 علح يولوتي  ل لة علヨجاح ت وا   ت ثيج تغيج هلة علヨب ايع .

2- まأنو  ヤجاح ت عヨرعس  هلة علキ  ني ムيد ت واق رنا د  ادع بهد  اヤي トاجيد  وعلムعا أخج  ا  علح

 وض  .عأキوي  علح وي  عヤ  ن س علヨب ايع علحヤقي  علヨه

ي  هدلة  -3 ∠ヨرعسد  سدキ  بهد ラتند ت علحيد  ايدل عل ردجع ムد  علヤجاحد ت عヨرعسد  تد ثيج هدلة علキ ويجトت

 علヨجاح ت .

 ).ヨ1جاح ت علヨحضج  في اب メ صن ع  عأصح غ ايل اجا  عأ و(أاム ني  عساガ عュ به  عل -4

5- まحضج  لاق يج علهن صدج علヨجاح ت علヨبه  عل ュع ガني  عسا ムيداヨيد  اعت عأهゴヤ  فدي    علوعسده

 . بسح  وتوキ حヤق  عأاي ع وメ علヨب ور  لヨبヨوع  عأ واب メ علاحヤيヤي  
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 メشギفيه( (3-7  ج ァケギاء تヨا  أس   ヨ   ق ツحヨ   (1-31شصيغها   س  ي يغ ) يائيغヨيム   

Structure of compound Name of compound No. Of 

Comp. 

 

1-(3-((1H-imidazol-2-yl) 
diazenyl)phenyl)ethan-1-one 

1 

 

1-(3-((1H-imidazol-2-yl) diazenyl) 

phenyl)-3-(p-tolyl)prop-2-en-1-one 
2 

 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-5-(p-tolyl)-4,5-dihydro-

1H-pyrazole 

3 

 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-1-phenyl-5-(p-tolyl)-4,5-

dihydro-1H-Pyrazole 

4 

 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl) diazenyl) 

phenyl)-1-(2,4-dinitrophenyl)-5-(p-

tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole 

5 

 

3-(-3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-5-(p-tolyl)-4,5-dihydro 

isoxazole 

6 

 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(p-tolyl)-6H-1,3-oxazin-

2-amine 

7 

 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(p-tolyl)-6H-1,3-thiazin-

2-amine 

8 



 

 ヱヲヶ 

 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-2-oxo-4-(p-tolyl)-1,2-

dihydropyridine-3-carbonitrile 

9 

 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-2-amino-4-(p-tolyl) 

nicotinonitrile 

10 

 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(p-tolyl)pyrimidin-2-

amine 

11 

 

1-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-3-(4-(dimethylamino) 

phenyl)prop-2-en-1-one 

12 

 

4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl) 

diazenyl)phenyl)-4,5-dihydro-1H-

pyrazol-5-yl)-N,N-dimethylaniline 

13 

 

4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl) 

diazenyl)phenyl)-1-phenyl-4,5-

dihydro-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-

dimethylaniline 

14 

 

4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl) 

diazenyl)phenyl)-1-(2,4-dinitro 

phenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-

yl)-N,N-dimethylaniline 

15 

 

4-(3-(3-((1H-imidazol-2-yl) 

diazenyl)phenyl)-4,5-dihydro 

isoxazol-5-yl)-N,N-di methyl 

aniline 

16 
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4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(4-(dimethylamino) 

phenyl)-6H-1,3-oxazin-2-amine 

17 

 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(4-(dimethylamino) 

phenyl)-6H-1,3-thiazin-2-amine 

18 

 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-4-(4-(dimethylamino) 

phenyl)-2-oxo-1,2-

dihydropyridine-3-carbonitrile 

19 

 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl) diazenyl) 

phenyl)-2-amino-4-(4-(dimethyl 

amino)phenyl) nicotinonitrile 

20 

 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(4-(dimethylamino) 

phenyl) pyrimidin-2-amine 

21 

 

1-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-

en-1-one 
22 

 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-

4,5-dihydro-1H-pyrazole 

23 

 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-

1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole 

24 



 

 ヱヲΒ 

 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-

1-(2,4-dinitrophenyl)-4,5-dihydro-

1H-pyrazole 

25 

 

3-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-

4,5-dihydro isoxazole 

26 

 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-

6H-1,3-oxazin-2-amine 

27 

 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-

6H-1,3-thiazin-2-amine 

28 

 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-

2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-

carbonitrile 

29 

 

6-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-2-amino-4-(3,4-dimethoxy 

phenyl) nicotinonitrile 

30 

 

4-(3-((1H-imidazol-2-yl)diazenyl) 

phenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl) 

pyrimidin-2-amine 

31 
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Abstract : 

This study included the preparation and characterization of a series of new 
derivatives of pyrazole, isoxazole, oxazine, thiazine, pyridine, pyrimidine 
by several pathways.                              .                            

                    

The First pathway:- 

 The first step in  this course  involved  the preparation of  azo derivative (1) 
by reaction between diazoniumchloride salt solution of 3-       
aminoacetophenone with amidazole in alkaline ethanolic solution .   .                          

The second step involved the react of the compound (1) with (4-
methylbenezaldehyde) in present  basic medium for the preparation of  the 
chalcone compound (2) , The third step involve treated the compound (2) 
with ( hydrazine, phenylhydrazine,2,4-dinitro phenyl hydrazine) to form 
pyrazoline derivatives (3,4,5) respectively , also compound (2) was  reacted 
 with hydroxylamine hydrochloride in present a basic medium for the 
preparation of the derivative isoxazoline (6), then the compound (2) which 
treated in the presence of alkaline  medium with urea and thiourea to form a 
derivative Oxazine (7) and Thiazine derivative (8) respectively, The 
compound (2) was also treated with (malononitryl, ethylcyano acetate) for 
the preparation of pyridine derivatives (10, 9) respectively and finally the 
compound (2) was reacted with (quanidine  hydrochloride) in a basic 
medium to obtain the pyrimidine derivative(11).          .                            

                                                         

The second pathway :- 

In the first step, the compound (1) has been treatment with (4-dimethyl 
amino benzaldehyde) was included in a basic medium for the synthesis  of  
the chalcone compound (12) which treated with (hydrazine, 
phenylhydrazine, 2,4- dinitro phenyl hydrazine) to obtain pyrazoline 
derivatives (13,14,15) respectively, also compound (12) was  reacted  with  
hydroxylamine hydrochloride in presence of a basic medium for the 
synthesis of  the derivative  isoxazole(16), then the compound (12) which 
treated in the presence of alkaline  medium with urea and thiourea to form a 
derivative Oxazine(17) and Thiazine derivative(18) respectively, The 
compound (12) was also treated with (malononitryl, ethylcyano acetate) for 
the preparation of pyridine derivatives (20,19) respectively and finally the
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 compound (12) was reacted with (quanidine hydrochloride) in a basic 
medium to obtain the pyrimidine derivative (21).                               

                                                                 

The third pathway :- 

In the first step, the compound (1) has been treatment with (4,3-dimethoxy 
benzaldehyde) was included in a basic  medium  for  the synthesis  of  the 
chalcone compound (22) which treated with (hydrazine, 
phenylhydrazine,2,4-dinitro phenyl hydrazine) to obtain pyrazoline 
derivatives (23,24,25) respectively, also compound (22) was  reacted with 
hydroxylamine hydrochloride in presence of  a basic medium for the 
synthesis of  the derivative isoxazoline (26), then the compound (22) which 
treated in the presence of  alkaline  medium with  urea and thiourea to form 
a derivative Oxazine (27) and Thiazine derivative (28) respectively, The 
compound (22) was also treated with (malononitryl, ethylcyano acetate) for 
the preparation of pyridine derivatives (30,29) respectively and  finally the 
compound (22) was reacted with (quanidine hydrochloride) in a basic 
medium to obtain the pyrimidine derivative (31).                               

                                                                  

All chemical reactions to preparation of  the compounds under study were 
investigated  by using TLC technique, The physical properties of  the 

prepared compounds were also studied .                                                    

These  compounds were diagnosed by infrared spectroscopy (FT-IR) and 
NMR (1H-NMR) and NMR (13C-NMR) . 

After diagnosis of spectra compounds their biological effect was studied on 
two types of bacteria: Staphylococcus aureuses (Gram positive) and  
Escherichia coli (Gram Negative) the causes of  many common diseases, 
and the compounds were found to have different biological some of them 

show inhibtion (biological activity) and other were not.                               

After that I ̓m study the effect of compound (21) on Acetylcholine activity 
in serum .                                                                                                           
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