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 الممخص

امينو  -شميت من خالل التفاعل بين بارا –الجالكون بطريقة كميسن  -من مركبات أمينو ةتحضير سمسمفي ىذا البحث تم 

جالكونات المحضرة الى امالح  -الثانية تم تحويل امينو الخطوةاسيتوفينون مع الدييايدات االروماتية المختمفة . في 

جالكون  –لية . بعض من مركبات أزو جالكون من خالل تفاعميا مع مركبات الفينو  -الديزونيوم لتكوين مركبات أزو

وىذه المركبات  ،ىيدروكسي اسيتوفينون  –نتيجة تفاعل امالح الديزونيوم المحضرة مع بارا ،تحتوي عمى مجموعة اسيتايل 

وتم تشخيص تراكيب  عند تفاعميا مع االلدييايدات االروماتية بوجود ظروف قاعدية نحصل عمى ثنائي ازو جالكون.

طيف الرنين النووي المغناطيسي لذرتي  ،ضرة من خالل تحاليل الطيفية التالية : طيف اشعة تحت الحمراء المركبات المح

 الكاربون والييدروجين وكذلك التحميل الذري لمذرات الكاربون والييدروجين والنيتروجين.. 

 .أزو جالكون-ثنائي ،جالكون  -أزو ،جالكون : الكممات الدالة
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Abstract 

This work involves the synthesis of different substituted amino-chalcones via claisen- 

schmidt condensation reaction between p-amino acetophenone and different aromatic 

substituted benzaldehydes. The second step involves the conversion of amino-chalcones to 

diazonium salt which were reacted with different phenolic compounds to give azo-chalcone . 

Some azo-chalcones containing acetyl group wrer prepared by reactingdiazonium salt with 

para-hydroxyacetophenone, and this gave bis- azo-chalcoe on reaction with substituted 

aromatic benzaldehyde. 

The chemical structure of the synthesized compounds were confirmed on the basis of their 

spectral data (FTIR, 
1
HNMR, 

13
CNMR) and CHN analysis. 

Keywords: Chalcone, azo – chalcone, bisazo-chalcone. 
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 المقدمة .1
( والتي ليا استخدامات واسعة في مجاالت متعددة  N = Nمركبات األوز ىي المركبات الحاوية عمى مجموعة االزو ) 

, [2,1]منيا تحضير مواد التجميل وفي الصناعات الغذائية واالصباغ والبالستيك وكذلك في مجال التحميل الكيميائي 
-CO-CH=CHى مجموعة )مالجالكونات مركبات كيميائية تحتوي ع . ] 6,5,4,3 [ويمكن تحضرىا بعدة طرق كيميائية

Ph-Ph ) وطرق تحضير الجالكونات متعددة منيا [7 ,8]وليا تأثيرات بيولوجية عديدة منيا ضد البكتريا وضد الفطريات,
او فموريد  ]13 [او استخدام ثايونيل الكموريد ]12 [او استخدام وسط  حامضي ]9,,11,1[استخدام ىيدروكسيد الصوديوم 

جالكون فيي  –.اما مركبات االزو  ]  15[, يمكن تحضير لجالكونات باستخدام تقنية مايكروويف  ]14  [البوتاسيوم 
بمجموعة فنيل االزو , ويحضر من خالل التفاعل بين االمالح الدايازونيوم الحاوي عمى مجموعة  مرتبطة مركبات جالكون

 . ]16 [االروماتية المختمفة  االسيتل مع الدييايدات

جالكونات الثنائية فتحضر من خالل استخدام االلدييايدات الثنائية في المركبات االروماتية او مركبات اما مركبات ال
( , وعمى ىذا االساس تم تحضير مجموعة من -CH3-COاالروماتية المحتوية عمى مجموعتين من االسيتايل ) 

 -6,4وكذلك استخدام  [17]ثنائي مثيل ثايوفين - 5, 2-اسيتايل  -3الجالكونات الثنائية باستخدام التيرفثاالدييايد مع 
, واستخدام ثنائي  [18]ثنائي اسيتايل فنيل كمادة اولية تتفاعل مع االيدييايداتاالروماتية المختمفة  -3,1-ثنائي ىيدروكسي 

ة المختمفة وايضا لتحضير مجموعة من الجالكونات الثنائية من خالل مفاعمتيا مع الدييايداتاالروماتي[19]اسيتايمبايرازولين
 [20]استخدمة ثنائي اسيتايمريزورسينول لتكوين سمسمة من الجالكونات الثنائية

 الجزء العممي : .2
 االجهزة المستخدمة : 1.2

( , ميزان  JRAD(  في جامعة كركوك, فرن كيربائي نوع ) Stuart SAPIIجياز قياس درجة االنصيار نوع ) 
( في FTIR- Shimadzu 8400, جياز لقياس طيف االشعة الحمراء )( Sartorius AG Gottngenحساس نوع ) 
( 13جامعة صالح الدين, جياز لقياس طيف الرنين النووي المغناطيسي لذرتي بروتون وكاربون ) –كمية التربية 

(Brukerulter shield 400 MHz  ( باستعمال مرجع داخمي )TMS( ومذيب )d6-DMSO في جامعة أل )–  البيت
 ( في جامعة ألEurovertro ,EA 3000( باستخدام جياز نوع ) CHN- analysisوالتحميل الدقيق لمعناصر )  االردن,

 بيت االردن . -

 المواد الكيميائية المستخدمة : 2.2
 ,Aldrich( تم تجيزىا من قبل الشركات )reagent gradeىي من نوع ) المواد الكيميائية المستخدمة في ىذا البحث 

Fluka , BDH.) 
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  :Z1-8)طريقة تحضير مركبات الجالكون )  3.2
مول ( من  4,,.,مل ( من الميثانول مع ) ,1امينو اسيتوفينون مذاب في )  -4مول ( من مادة  4,,.,تم مزج ) 
 ىيدروكسيدمل ( من محمول  ,1مل ( من الميثانول , واضيف الييا )  ,1االروماتية المناسبة والمذابة في )  االلدييايدات

ساعة عند درجة حرارة الغرفة , بعد انتياء التفاعل بردة المزيج  24%( وحرك المزيج لمدة ,1الصوديوم ذات تركيز ) 
اعيدت بمورتو باستخدام االيثانول , الصفات الفيزياوية لممركبات المحضرة  ورشح الراسب المتكون وغسل بالماء المقطر و

 1جدول الفي معروضة 
 

 
 

 Z1 –8)الصفات الفيزياوية لممركبات المحضرة  ) :1جدول 

 

  

 

Comp. 

No. 

Ar compounds names Coloure Melting 

point   

% 

Yield 

Z1 

 

(E)-1-(4-aminophenyl)-3-(4-

chlorophenyl)prop-2-en-1-one 

 54 166-164 اصفر فاتح

Z2 

 

(E)-1-(4-aminophenyl)-3-(4-

bromophenyl)prop-2-en-1-one 

 66 172-170 اصفر

Z3 

 

(E)-1-(4-aminophenyl)-3-

phenylprop-2-en-1-one 

 41 147-145 اصفر

Z4 

 

(E)-1-(4-aminophenyl)-3-(4-

methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 

 29 150-148 اصفر

Z5 

 

(E)-1-(4-aminophenyl)-3-(4-

(dimethylamino)phenyl)prop-2-en-

1-one 

 30 153-151 برتقالي

Z6 

 

(E)-1-(4-aminophenyl)-3-(4-

hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 

 60 161-159 اصفر

Z7 

 

(2E,4E)-1-(4-aminophenyl)-5-

phenylpenta-2,4-dien-1-one 

 36 165-163 اصفر

Z8 

 

(E)-1-(4-aminophenyl)-3-(furan-2-

yl)prop-2-en-1-one 

اصفر 

 غامق

121-123 65 
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  (:Z9-21جالكون ) -طريقة تحضير مركبات األزو4.2
مول ( من الجالكونات المحضرة في محمول حامض الييدروكموريك بتركيز  3,,.,اذيب )  تحضير امالح الديزونيوم : -أ

 ( درجة مئوية . 5– ,( في دورق التفاعل مع تبريد المزيج عند  ) H2OملHCl  +2% ) امل ,3
 مل ( ماء , بعدىا تم اضافة محمول  2( في )  NaNO2غم ( من نتريت الصوديوم ) 4,.,مول ,  3,,.,اذيب )

( درجة مئوية مع  5 – ,المحضر اعاله الى دورق التفاعل ,التي تحتوي عمى جالكون المذاب , عند درجة الحرارة ) 
 تحريك المحمواللى حين انتياء االضافة . 

مول ( من الفينوالت المختمفة ) فينول , ريزورسينول , الفا نفثول , بيتا نفثول ,  3,,.,اذيب ) تحضير االزوجالكون: -ب
% ( , بعدىا اضيف  4مل ( من محمول ىيدروكسيد الصوديوم ذات التركيز )  2يدروكسي اسيتوفينون ( في ) ى-4

المحمول المحضر الى محمول ممح الديزونيوم المحضر في الفقرة ) أ ( في  دورق التفاعل بشكل تدريجي مع التحريك 
( دقيقة , ورشح الراسب وغسل بالماء لعدة مرات  ,3المستمر حتى يصبح المحمول قاعديا. تم تحريك المحمول لمدة ) 

(% , الصفات الفيزياوية  ,7- ,6لمحصول عمى محمول متعادل. اعيدت بمورة الناتج  بااليثانول وكانت نسبة المنتوج ) 
 .2الجدول في 
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 (Z 9-21)الصفات الفيزياوية لممركبات المحضرة :2جدول 
 

 

 

Comp. 

No. 

Ar- X- Compounds names Color 

  

m.P. % 

yield 

Z9 

 

4-Cl (E)-3-(4-chlorophenyl)-1-(4-((E)-(1-

hydroxynaphthalen-2-

yl)diazenyl)phenyl)prop-2-en-1-one 

 31 184-182 مارووي

Z10 

 

4-Cl (E)-3-(4-chlorophenyl)-1-(4-((E)-(2-

hydroxynaphthalen-1-

yl)diazenyl)phenyl)prop-2-en-1-one 

اصفر 

 فاتح

210-212 50 

Z11 

 

4-Cl (E)-3-(4-chlorophenyl)-1-(4-((E)-(2,4-

dihydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)prop-

2-en-1-one 

اصفر 

 غامق

198-200 54 

Z12 

 

4-Cl (E)-3-(4-chlorophenyl)-1-(4-((E)-(2-

hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)prop-2-

en-1-one 

 71 185-183 زوجاري

Z13 

 

4-Br (E)-3-(4-bromophenyl)-1-(4-((E)-(2,4-

dihydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)prop-

2-en-1-one 

اصفر 

 فاتح

184-186 60 

Z14 

 

4-Br (E)-3-(4-bromophenyl)-1-(4-((E)-(2-

hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)prop-2-

en-1-one 

 63 192-190 اصفر

Z15 

 

4-Br (E)-3-(4-bromophenyl)-1-(4-((E)-(1-

hydroxynaphthalen-2-

yl)diazenyl)phenyl)prop-2-en-1-one 

 26 191-189 قهىائي

Z16 

 

4-Br (E)-3-(4-bromophenyl)-1-(4-((E)-(2-

hydroxynaphthalen-1-

yl)diazenyl)phenyl)prop-2-en-1-one 

 53 158-156 اصفر

Z17 

 

4-

OCH3 

(E)-1-(4-((E)-(1-hydroxynaphthalen-2-

yl)diazenyl)phenyl)-3-(4-

methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 

اصفر 

 فاتح

280-282 55 

Z18 

 

4-

OCH3 

(E)-1-(4-((E)-(2-

hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)-3-(4-

methoxyphenyl)prop-2-en-1-one 

اصفر 

 غامق

270-272 74 

Z19 

 

4-Cl (E)-1-(4-((E)-(4-acetyl-2-

hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)-3-(4-

chlorophenyl)prop-2-en-1-one 

 83 342-340 حىي

z20 

 

4-Br (E)-1-(4-((E)-(4-acetyl-2-

hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)-3-(4-

bromophenyl)prop-2-en-1-one 

 51 348-347 حىي

Z21 

 

4-OH (E)-1-(4-((E)-(4-acetyl-2-

hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)-3-(4-

hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 

 40 178-177 مارووي
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 جالكونات الثنائية:  -تحضير ازو 5.2 
( مل من الميثانول في دورق  15في ) ( المحضرة Z19,Z20 ,Z21جالكونات )  -( مول من األزو  25,,.,اذيب ) 

االروماتية المختمفة المذاب   ( مول من االلدييايدات 25,,.,( دقائق , واضيف اليو)  ,1التفاعل , وسخن المزيج لمدة ) 
( مل من محمول ىيدروكسيد الصوديوم ذو تركيز )  2( مل من الميثانول  مع التحريك المستمر , ثم اضيفت )  5في ) 

(  24( ساعات مع التحريك المستمر بعدىا تم تحريك مزيج التفاعل لمدة  )  3وصعد مزيج التفاعل لمدة ) % (  ,1
ت بمورة الراسب بواسطة ل بالماء المقطر لعدة مرات واعيدساعة اخرى عند درجة حرارة الغرفة , رشح الراسب المتكون وغس

 .3جدول والصفات الفيزيائية في  %(,6االيثانول نسبة المنتوج ) 

 
(Z22-24 )جالكون  -: الصفات الفيزياوية لممركبات المحضرة من ثنائي االزو 3جدول    

Comp

. no. 
Ar X Compounds names Coloure 

Melting 

point  

% 

Yield 

Z22 

 

4-Cl 

(E)-3-(4-chlorophenyl)-1-(4-((E)-(5-

((E)-3-(4-chlorophenyl)acryloyl)-2-

hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)prop-2-

en-1-one 

 20 157-155 حىي

Z23 

 

4-Br 

(E)-3-(4-bromophenyl)-1-(4-((E)-(5-

((E)-3-(4-bromophenyl)acryloyl)-2-

hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)prop-2-

en-1-one 

 45 180-178 زوجاري

Z24 

 

4-

OH 

(E)-3-(4-bromophenyl)-1-(4-hydroxy-3-

((E)-(4-((E)-3-(4-

hydroxyphenyl)acryloyl)phenyl)diazeny

l)phenyl)prop-2-en-1-one 

 56 287 -285 بىي غامق
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 مخطط لخطوات التفاعل

 

:النتائج واالستنتاجات -3  
, وكذلك 1الجدول تم تشخيص مركبات الجالكون باستخدام بعض الصفات الفيزياوية مثل المون ودرجة االنصيار كما في 

تحت الحمراء,  حيث قيم طيف االشعة  4  الجدولعن طريق طيف االشعة تحت الحمراء , والمعروض قيم اطيافيا في 
 .1الشكل وكما في 

 ( Z1-8 )  قيم طيف االشعة تحت الحمراء لمركبات الجالكون :4 جدول

 

Comp. 

No. 

IR,   cm
-1

,KBr disc 

N-H 

Str.sym&asym. 

C-H 

aromatic 

C=C 

aromatic 

C=C 

olefinic 

C=O 

 

others 

Z1 3340 , 3460 3051 1573 1604 1629 C-Cl  786 

Z2 3340 , 3460 3047 1575 1606 1647 C-Br 669 

Z3 3340 , 3460 3053 1591 1629 1654  

Z4 3342, 3479 3012 1589 1662 1627  

Z5 3327, 3475 3021 1571 1598 1620  

Z6 3327, 3431 3062 1589 1641 1653 OH  3394 

Z7 3340 , 3460 3030 1558 1627 1653  

Z8 3325, 3441 3022 1587 1602 1639  
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وقياس  CHN  2 الجدولكما في  جالكون عن طريق قياس درجات االنصيار وكذلك تم تشخيص مركبات االزو
, وكما في  6الجدول النتائج في وكذلك قياسات التحميل الدقيق لمعناصر   5الجدول فيالشعة تحت الحمراء كما طيف ا

 .لبعض المركبات المحضرة  3, 2الشكل رقم 

(Z9-21)   جالكون –قيم طيف االشعة تحت الحمراء لمركبات أزو  :5جدول 
 IR ,V cm

-1
,KBr disc 

Comp. 

No. 

N=N C=O C=C 

aromatic 

C=C 

olefinic 

O-H others 

Z9 1487 1615 1533 1596 3342 -C- Cl  780 

Z10 1514 1687 1554 1647 3340 -C- Cl 730 

Z11 1488 1637 1548 1600 3356  

Z12 1488 1654 1564 1600 3363  

Z13 1487 1650 1546 1629 3365 -C-Br 670 

Z14 1417 1647 1541 1606 3400  

Z15 1488 1629 1548 1606 2460 -C-Br 640 

Z16 1487 1639 1554 1610 3458  

Z17 1418 1631 1548 1600 3444  

Z18 1508 1631 1554 1598 3465  

Z19 1490 1604 1566   -CO-CH31656 

Z20 1487 1602 1583   -CO-CH31660 

Z21 1413 1598 1552   -CO-CH31680 

(Z13, Z18, Z19 ) نتائج التحميل الدقيق لمعناصر لممركبات  :6جدول   

Comp. 

No. 

 النظري العملي

%C %H %N %C %H %N 

Z13 59.77 3.439 6.623 59.588 3.546 6.620 

Z18 73.081 5.233 7.777 73.027 5.027 7.821 

Z19 68.305 4.246 6.900 68.240 4.203 6.922 

ون ودرجة االنصيار كما في جالكون الثنائي باستخدام بعض الصفات الفيزياوية مثل الم –تم تشخيص مركبات االزو 
وحزمة  1-( سم,346اذ اظيرت وجود حزمة فينولية عند )  وكذلك عن طريق قياس طيف االشعة تحت الحمراء, 3الجدول

 . 4الشكل و كما في  7الجدول , كما في  1-(سم ,149الجسرية عند )  تعود لمجموعة االزو

(Z22-24 قيم طيف االشعة تحت الحمراء لمركبات ثنائي االزو) جالكون)  :7جدول   

 IR V cm
-1

KBr disc 

Comp. 

No. 

-N=N- O-H C=C 

aromatic 

C=C 

Olefinic 

C=O other 

Z22 1490 3461 1520 1604 1650 -C-Cl 786 

Z23 1487 3342 1580 1602 1656 -C-Br 669 

Z24 1421 3345 1512 1600 1676  
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كذلك تم تشخيص المركبات المحضرة من خالل قياس طيف الرنين النووي المغناطيسي لذرتي الكاربون والييدروجين 
لمجموعة  HNMR1جالكون. اظيرت اطياف  –لبعض المركبات المحضرة في مجموعة الجالكون ومجموعة االزو 

تعود لبروتونات  ppm 7.94و  ppm 7.6( واشارة عند  NH2( تعود الى مجموعة ) 6.2) ppmالجالكون اشارة عند 
نات حمقة ( تعود لبروتو 7.6-7.7) ppm( اما اشارات متعددة عند -CH=CH-CO-الفاوبيتا عمى التوالي لمجموعة )  

 (.Z2لمركب ) 5 الشكلالبنزين و كما في 

 ppmعند  تعود لكاربون الفا, واشارةppm 122.5لمجموعة الجالكونفاظيرت اشارة عند  13CNMRاما أطياف 
 تعود لكاربون مجموعة ppm  185.8( , واشارة عند -CH=CH-CO-تعود لكاربون بيتا لمجموعة )  142.4

 (. Z2لمركب )   6الشكل الكاربونيل , كما في 

 ppm  7.9تعود لبرتون الفا, واشارة عند  ppm 7.6جالكون  اشارة عند  –لمركبات االزو  HNMR1اظيرت أطياف 
تعود لمجموعة  ppm  8.8, نتيجة تأثير التعاقب الكتروني لمجموعة الكاربونيل مع موقع بيتا, واشارة عند تعود لبرتون بيتا

  .7الشكل  ( تمثل برتونات حمقات البنزين , كما في 6.4 - 7.9) ppmالفينولية واالشارات المحصورة بين 

( تعود لذرة الكاربون المتصل 153.6) ppmجالكون اظيرت اشارة عند  –لمجموعة االزو CNMR13اما طيف 
 . 8 الشكلمجموعة الكاربونيل, كما في ( تعود لذرة الكاربون ل185.8) ppm, واشارة عند   OHبمجموعة 

 
 (Z2طيف اشعة تحت الحمراء لمركب ) :1شكل 

 

 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 2, June 2018, pp. (307 - 322) 

ISSN 1992  – 0849 (Print), 2616 - 6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss    E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
733 

 

 

 

 (Z13طيف اشعة تحت الحمراء لمركب ) :2شكل 

 

 (Z19طيف اشعة تحت الحمراء لمركب ) :3شكل 
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 (Z22طيف اشعة تحت الحمراء لمركب ) :4شكل 

 

 

 (Z2طيف الرويه الىىوي المغىاطيسي لبروتىن المركب ): 5شكل 

 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 2, June 2018, pp. (307 - 322) 

ISSN 1992  – 0849 (Print), 2616 - 6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss    E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
733 

 

 

 

 

 (Z2المركب ) لكاربىنطيف الرويه الىىوي المغىاطيسي : 6شكل 

 

 (33Zطيف الرويه الىىوي المغىاطيسي لبروتىن المركب ): 7شكل 
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 (Z 33المركب ) لكاربىنطيف الرويه الىىوي المغىاطيسي : 8شكل 
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