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ABSTRACT 

         A rapid, sufficiency and economic with no pollution method was adopted  to 
synthesize several 1-aryl-2,5-dione pyrrolidino[3,4-d]-3,6-diphenyl-3,4,5,6-tetrahydro 
pyridazino [1,2-a]-3,6-diaryl -1,2,3,6-tetrahydro-1,2,4,5-tetrazine compounds (4a-f) and (5a-
f) using  a solid phase (solvent-free ) microwave irradiation technique. 
         The reaction of  dibenzylidine hydrazine (1a) as diaza-heterodiene with N-aryl 
maleimide compounds (2a-f) as cyclic dienophile yielded the corresponding 1-aryl-2,5-
dione pyrrolidino[3,4-d]-3,6-diphenyl-3,4,5,6-tetrahydro pyridazine derivatives (3a-f) via 
Diels-Alder  reaction that proceeded through intermolecular 1,4-cycloaddition mechanism 
and induced by microwave irradiation. 
         Similarly, compounds (3a-f)  as cyclic hetero dienophile have been converted directly 
to the 1,2,3,6-tetrahydro-1,2,4,5-tetrazine derivatives (4a-f) and (5a-f) in presence of  
diarylidine hydrazines (1b-c) as diaza-heterodiene by means of Diels-Alder reaction induced 
by microwave irradiation and through  intermolecular 1,4-cycloaddition mechanism too. 
         The reaction time has been brought down from hours to few minutes in this technique 
as compared with the conventional method. This method was, also, efficient, fast economic 
and environmental friendly.     
          All the prepared compounds were confirmed by the available physical and spectral 
methods.  
Key words : Diarylidine hydrazine compounds, microwave irradiation, Diels-Alder 
                      reaction, 1,2,4,5-tetrazine compounds and  pyridazine compounds. 
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   الدر- بواسطة تفاعل ديلزالجديدة تيترازين -5,4,2,1حضير عدد من مركبات ت

 الملخص

- اريل-1بني طريقة سريعة وكفؤة واقتصادية وغير ملوثة للبيئة لتحضير عدد من مركبات تم ت           

ثنائي -a[-6,3-1,2[رباعي هيدرو بيريدازينو-6,5,4,3-ثنائي فنيل-6,3-]d-3,4[ بيروليدينودايون -5,2

ي الطور  تيترازين باستخدام تقنية التشعيع بالموجات الدقيقة ف-5,4,2,1- رباعي هيدرو-6, 1,3,2-اريل
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 كدايين غير متجانس ثنائي النتروجين مع 1a)(ثنائي بنزايلدين هيدرازين دى تفاعلأ). بدون مذيب(الصلب 

 بيروليدينودايون  -5,2-اريل-1كداينوفيل حلقي إلى تكوين مركبات ) 2a-f( اريل ماليئيمايد -Nمركبات 

]3,4-d[-6,3-3(رباعي هيدرو بيريدازين -6,5,4,3-ثنائي فنيلa-f(الدر الذي – عن طريق تفاعل ديلز 

وتم بطريقة مشابهة وبشكل . لمحفز بالتشعيع بالموجات الدقيقة وا1,4-يسير عبر ميكانيكية اإلضافة الحلقية 

كدايينات غير ) 1b-c(كداينوفيالت حلقية غير متجانسة وبوجود المركبات ) 3a-f(مباشر تحويل المركبات 

-5a(و) 4a-f(  تيترازين الجديدة-5,4,2,1- رباعي هيدرو-6,3,2,1بات  النتروجين الى مركةمتجانسة ثنائي

f (أدى استخدام هذه الطريقة إلى اختصار زمن التفاعل من عدة ساعات .  أيضا  الدر-بواسطة تفاعل ديلز

  . العادية التحضيرإلى عدة دقائق باإلضافة إلى تحسين نسبة الناتج مقارنةً بطرائق 

  .ق الفيزياوية و الطيفية المتوفرةائ الطرباستخدامكبات المحضرة  شخصت جميع المر      

    

,  الدر- تفاعل ديلز,بالموجات الدقيقةتقنية التشعيع , ثنائي اريليدين هيدرازين مركبات -:الكلمات المفتاحية

  . تيترازين-5,4,2,1مركبات , مركبات   البيريدايازين
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