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 الممخص

البحث تحضير عدد من معوضات الكوينولين من مفاعمة مول من الجالكون ثنائي بنزال أسيتون المحضر من  تضمن 

مفاعمة مول من االسيتون مع مولين من البنزالييايد بإستخدام ىيدروكسيد الصوديوم كوسط قاعدي مع االنيمين ومعوضاتيا 

ىيدروكسي انيمين ، بارا كمورو انيمين ، باراتولودين ، وتصعيد  بارا)االنيمين ، اورثو ، ميتا ، بارا( نيتروانيمين ، ميتا ، 

. (U.V)وفوق البنفسجية  (IR)المزيج حراريًا. تم تشخيص المركبات المحضرة من خالل طيف األشعة تحت الحمراء 

 وكذلك الطرق الفيزيائية.

 .معوضات الكوينولين، الجالكونات، االنمينالكممات الدالة:   
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Abstract 

Dibenzyl acetone was prepared from the reaction of one mole acetone with two moles of 

benzaldehyde in the presence of sodium hydroxide as a base. A number of quinoline were 

prepared by refluxing the dibenzyl acetone with aniline and its derivatives (o, m, and p-

nitoaniline; m, and p-hydroxyaniline; p-chloroaniline and p-toluidine).  

The structures of the prepared compounds were assigned according to elemental analyses 

results as well as UV-visible and IR spectra. 

Keywords: Dibenzyl acetone, aniline.  

 المقدمة .1
تعمل كمضادات تعتبر الكوينولينات احد المركبات األساسية التي ليا فعالية بايولوجية قوية وتمتمك خواص دوائية إذ تس

وتعتبر كنواة لتحضير عدد كبير من المركبات من خالل تفاعميا مع مركبات الكاربونيل   [1] لممالريا واإلسيال األميبي
لتحضير الكوينولين. ان الجالكونات تعد من المركبات  [2]بيتا غير المشبعة )الجالكونات( كما في طريقة سكروب -الفا

باإلضافة لذلك ىناك نوع آخر من مركبات الجالكون وىي مركبات  [3] الميمة التي يمكن تحضيرىا من تكاثف االلدول
من االسيتون )ثنائي بنزال اسيتون( والتي تحضر من تفاعل جزيئيتن من البنزالدييايد مع جزيئة واحدة  [4]الجالكون الثنائية 

قاموا  [5]  وجماعتو (Cho)بإستخدام ىيدروكسيد الصوديوم كوسط قاعدي لمتفاعل مع االنيمين ومعوضاتو ، العالم 
بتحضير عدد من الكوينولينات من خالل مفاعمة االنيمين ومعوضاتو مع ثالثي الكيل أمين ومعوضاتو بإستخدام حفاز 

من تحضير بعض مشتقات  [6]وجماعتو  (Zhang)الدايوكسان ، واستطاع في مذيب  (RuCl3.nH2O)كموريد الروثينيوم 
 في الطور السائل األيوني المحفز حامضيًا. Friedlanderالكوينولين كما في تفاعل 

كوينولين - 3- كمورريد– 2 باستخدامكوينولين  ب(-  5،4من تحضير بيريميد و)  [7]( وجماعتياEl-Baihوتمكنت)
وذلك بالتحولق مع كل من اليوريا   كوينولين-3-اوكسو-2كوينولين كاربونيل وحامض -3-امينو-2كاربونتريل و 

 والثايويوريا والكوانيدين والفورماميد وحامض الخميك الالمائي. 
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 المواد وطرائق العمل .2
  Synthesis of dibenzal acetoneتحضير جالكون ثنائي بنزال اسيتون  2.1

مععععل إيثععععانول فععععي دورق زجععععاجي مجيععععز بمحععععرك  71%( ىيدروكسععععيد الصععععوديوم و 11مععععل مععععن محمععععول ) 11يوضععععع 
غعم( بنزالدييايعد ،  26.5معول ،  1.32غعم( اسعيتون نقعي معع ) 9.28مول ،  1.16مغناطيسي وبدرجة حرارة الغرفة يمزج )

يرشح الراسب المتكون ويغسل بالماء البعارد إلعى دقيقة ،  21يضاف المزيج إلى محتويات الدورق مع التحريك المستمر لمدة 
متعععاداًل تقريبععًا ثعم يجفععف الراسععب وتععاد بمورتععو بوسععاطة اإليثعانول لمحصععول عمععى نعاتج بنسععبة عطععاء  ان يصعبح مععاء الغسعيل

 .[8 - 10]م( °111-119%( وبدرجة انصيار )85)

C

O

H

2 + CH3-C-CH3

O

CH=CH-C-CH=CH

O
10% NaOH

EtOH
S1 

  Preparation of quinolineتحضير الكوينولين  .2 2
معول( مععن كعل معن الجعالكون واألمينعات األوليععة المختمفعة المذابعة فعي أقعل كميععة  1.11معزج كميعات متكافئعة موليعة )

من اإليثانول في دورق زجاجي دائري، يصعد المزيج ساعة ونصعف ثعم يرشعح المعزيج وىعو سعاخن ، ثعم يبعرد ويرشعح الراسعب 
 . 1الجدول . وتم قياس درجات انصيارىا وكما موضح في [11 , 12]انول المتكون وتعاد بمورتو باإليث

 النتائج والمناقشة .3
معع االنيمعين ومعوضعاتو وكمعا  (S1)يتضمن البحعث تحضعير ععدد معن معوضعات الكوينعولين معن مفاعمعة الجعالكون 

 .1المخطط موضح في 

 

 أسيتون مع االنيمين ومعوضاتويوضح تحضير الكوينولينات من مفاعمو ثنائي بنزال   :1المخطط 
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عمى ذرة نتروجين بداًل من الكاربون ، وان  الحتوائياتعد ىذه المركبات من المركبات الحمقية غير المتجانسة 
الكوينولينات ليا أىمية بايولوجية ودوائية. وتم التأكد من النتائج من خالل الخواص الفيزيائية المتمثمة في درجة االنصيار 

 .1الجدولموضح في  والمون وكما

 اسماء المركبات وخواصيا الفيزيائية: 1جدول 

Color Yield 
m.p. 

°C 
Name 

Comp. 

No. 

Pale yellow 85 
109-

110 
Dibenzal acetone S1 

Dark yellow 72 
105-

108 
2-Phenyl-4-benzyleden quinoline (1) H S2 

Orange 83 81-82 8-Nitro-2-phenyl-4-benzyleden quinoline (1) H S3 

Yellow 80 
102-

103 
7-Nitro-2-phenyl-4-benzyleden quinoline (1) H S4 

Bright 

yellow 
78 

108-

110 
6-Nitro-2-phenyl-4-benzyleden quinoline (1) H S5 

Light Brown 85 67-69 
6-Chloro-2-phenyl-4-benzyleden quinoline (1) 

H 
S6 

Pale yellow 45 95-97 
6-Methyl-2-phenyl-4-benzyleden quinoline (1) 

H 
S7 

Light orange 85 
116-

117 

7-Hydroxy-2-phenyl-4-benzyleden quinoline 

(1) H 
S8 

Brown 60 
149-

151 

6- Hydroxy-2-phenyl-4-benzyleden quinoline 

(1) H 
S9 

وكمعا  (.U.V)والفوق البنفسجية الع  (I.R)تم تشخيص المركبات المحضرة من خالل قياسات طيف األشعة تحت الحمراء الع 
 .  2الجدول موضح في 

 : قيم تردد طيف األشعة تحت الحمراء والفوق البنفسجية2 جدول

U.V/ethanol 

(λmax) nm 

I.R (KBr) υ cm
-1

 Comp. 

No. N-H C-H C=O C=C C-N 

arom alph 

405  3027 2924 1651 1591 - S1 

328 3446 3054 2927 - 1590 1189 S2 

326 3448 3055 2941 - 1600 1215 S3 

327 3428 3088 2926 - 1622 1261 S4 

326 3478 3050 2924 - 1634 1106 S5 

361 3464 3035 2932 - 1611 1178 S6 

299 3447 3025 2928 - 1626 1195 S7 

327 3457 3035 2930 - 1595 1129 S8 

327 3437 3030 2920 - 1615 1145 S9 
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الجدول م كما موضح في ( °109-110) خالل قياس درجة االنصيار فكانت من (S1)تم التأكد من صحة المركب 
تعود  1-سم 1591وحزمة عند  (C=O)تعود لمط  1-سم 1651ومن طيف األشعة تحت الحمراء فأعطت حزمة عند  1

اليفاتي وأروماتي عمى التوالي. يالحظ مجموعة  (C-H)تعود لمط  1-( سم2924 , 3027وحزمتين عند )   (C=C)لمط 
. أما (13)الكاربونيل في الجالكون ليا تردد أقل من الترددات الطبيعية ويعزى ذلك إلى وجود التعاقب مع اآلصرة المزدوجة

بسبب  (nm 405)عند طول موجي  (λmax)طى حزم ألعظم إمتصاص فقد أع (U.V)طيف األشعة فوق البنفسجية 
التعاقب بين مجموعة الكاربونيل واآلصرة المزدوجة الذي يؤدي إلى إزاحة باثوكرومية نحو األحمر. وتتضمن ميكانيكية 

ي )االسيتون( التفاعل تكوين الكاربأنيون نتيجة لسحب ذرة ىيدروجين الحامضية من مجموعة المثيل من الكيتون االليفات
المخطط بوساطة القاعدة ثم حدوث ىجوم نيوكميوفيمي لمكاربأنيون عمى مجموعة الكاربونيل في البنزالدييايد وكما موضح في 

2: 

 

 يوضح ميكانيكية تحضير ثنائي بنزال أسيتون :2المخطط 
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فقد تم تشخيصيا باستخدام الطرق الفيزيائية والطرق الطيفية وكما موضح في  (S9-S2)أما الكوينولين ومعوضاتيا 
لممركبات المحضرة إختفاء الحزمة العائدة لمجموعة الكاربونيل  (IR).أظير طيف األشعة تحت الحمراء  2 و 1 نالجدولي

(C=O) ( سم1106-1261وظيور حزم إمتصاص عند مدى التردد )-تعود لمط  1(C-N) 1634مدى ) واخرى عند-
اليفاتي  (C-H)تعود لمط  1-( سم3025-3088و ) 1-( سم2920-2941وعند مدى ) (C=C)تعود لمط  1-( سم1590

، إذ يالحظ أن تردد مط  (N-H)تعود لمط  1-( سم3428-3478وأروماتي عمى التوالي وظيور حزمة عند المدى )
اآلصرة المزدوجة أقل من الترددات الطبيعية، ويعزى ذلك إلى تعاقب ىذه المجموعة مع اآلصرة المزدوجة، مما يؤدي إلى 

فقد أعطى حزم ألعظم متصاص  (U.V)خفض ثابت القوة وبالتالي إنخفاض التردد. أما طيف األشعة فوق البنفسجية 
(λmax) وجية عند مدى االطوال الم(299-361 nm)  وتتضمن ميكانيكية التفاعل مياجمة المزدوج اإللكتروني عمى ذرة

 :3المخطط النتروجين لكاربون بيتا لآلصرة المزدوجة ومن ثم غمق الحمقة وفقدان جزيئة ماء كما موضح في 

 

 يوضح ميكانيكية تحضير معوضات الكوينوليين 3 المخطط
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