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الخالصة :
تم تحضير معقدات جديدة لليكاند ]( -2هيدروكسي بنزيلدين )  -4-امينو انتيبايرين [ مع بعض ايونات العناصر
االنتقالية ،الفناديوم الرباعي والكروم الثالثي و الحديد الثالثي والكوبلت الثنائي بوجود الليكاند المشارك ( 10 ،1
– فينانثرولين ) في وسط كحولي  .شخصت المركبات المحضرة بوساطة تقنيات االشعة تحت الحمراء و االشعة
فوق البنفسجية –المرئية وقياس الحساسية المغناطيسية و التوصيلية الكهربائية و التحليل الدقيق للعناصر وكذلك
تقنية االمتصاص الذري لتعيين نسبة الفلز في المعقد  .اقترح الشكل الهندسي للمعقدات المحضرة فمعقد الفناديوم
)(IVهرم مربع القاعده وشكل ثماني السطوح لمعقدات كل من الكروم ( )IIIوالحديد( (IIIوالكوبلت ) (IIدرست
الفعاليه االحيائيه لليكاندات والمعقدات المحضرة على ثالثة انواع من البكتيريا المرضية Staphlococcus
 arureusو  E.schriachia coli.و Pseudomonas aerogenuosaبااستعمال تقنية االنتشار على سطح
االكار بوصفها مضادات للبكتريا .لوحظ ان بعض المعقدات تمتلك فعالية جيدة بوصفها مضادات للبكيتريا
المستعملة.
الكلمات المفتاحيه :ليكاندات مختلطه -2(] ،هيدروكسي بنزيلدين )  -4-امينو انتيبايرين [– 1،10( ،
فينانثرولين) ،قاعده شف ،فعالية بايولوجية

المقدمة :
قواعد شيف مع االيونات الفلزية ] . [7ان المركبات
الحاوية على مجموعة االزوميثين لها خواص قاعدية
بسبب وجود المزدوج االلكتروني المنفرد على ذرة
النتروجين فضال عن االصرة المزدوجة لمجموعة
االزوميثين  ،أما قاعدية مجموعة ) )C=Nفهي غير
كافية لتكوين معقدات مستقرة مع ايونات الفلزات من
خالل تكوين حلقات كيليتيه خماسية او سداسية ]. [8
تؤدي المعقدات الفلزية لقواعد شيف بوجود الليكاندات
المشاركة دورا اساسيا في تطور الكيمياء التناسقية،
وبدأ االهتمام في مجال كيمياء المعقدات الحاوية على
مزيج من الليكاندات بسبب دورها البارز في العمليات
الفسيولوجية ] [9والحيوية ][10ألن جزءا كبيرا من
الكيمياء التناسقية تحتوي على مزيج من الليكاندات
الحاوية على ذرات االوكسجين والنتروجين
والكبريت مع العناصر الفلزيه وبحاالت تاكسدية
مختلفه ]. [11

تمتلك قواعد شيف فعالية احيائية واسعة
النطاق تعزى الى تكوينها مخلبيات مستقرة مع
االيونات المعدنيه الموجوده في الخليه ][1وذلك
الحتواء المركبات على مجموعة االزوميثان
)[4-2] (C=Nالتي تعمل بوصفها مراكز فعالة مع
االيونات المعدنية لتكون المركبات التناسقية فضال
عن ذلك فان لقواعد شيف ومعقداتها تطبيقات
صناعية وبايولوجية متعددة ]  .[6،5ان خواص
واستقرارية قواعد شيف لها صله وثيقه جدا بمركبات
الكاربونيل التي تكون قواعد شيف الحتواء هذه
المركبات على بعض المعوضات سواء كانت اليفاتية
او اروماتية .كما تصنف قواعد شيف المعوضة
استنادا الى عدد المواقع المانحة للمزدوجات
االلكترونيه فيها والتي تتمثل بذرات النتروجين
لمجموعة االزوميثين واالوكسجين لمجاميع
الكاربونيل والهيدروكسيل والكبريت لمجموعة
الثايوكاربونيل او الثايول والتي يتم من خاللها تناسق
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 Point Apparatusوالتوصيلية الموالرية تم
قياسها بتركيز ( )0.001موالري في مذيب االيثانول
المطلق بااستعمال جهاز Philips PW –Digital
 ، Meter of Conductivityالتحليل الدقيق
للعناصر تم فحصه بواسطة جهاز (EA-101.mth
)  ،تم تعيين نسبة الفلز في المعقد بوساطة تقنية
بااستعمال
اللهبي
الذري
االمتصاص
جهاز )Shimadzu Atomic Absorption 680
)Flame Spectrophotometer

طريقة العمل-:
أ -المواد الكيميائيه واالجهزه المستعملة في
التشخيص
المستعملة
الكيميائية
المواد
جهزت
]( )VOSO4.H2Oو ( )Cr(NO3).6H2Oو
( )Fe(NO3)3.9H2Oو) (Co(NO3)2.6H2Oو
و
)
1,10-phenanthroline
(
( ( 4- aminoantipyrineو ( )salicldehydeو
( )absolute Ethanolو ()glatialacetic acid
من شركات  FLUKAو  BDHوبنقاوه عالية .
سًجلت اطياف االشعة تحت الحمراء لليكاندات
ومعقداتها المحضره ضمن المدى () 4000-200
سم 1-بااستعمال قرص ، CsIجهاز IR-Prestige -
 21 , Single Beam Path Laserوبااستخدام
قرص  KBrضمن المدى، (400-4000) cm-1
جهاز Shimadzu Infrared Spectrophoto
 Meter (FT-IR)- 8300وسًجلت االطياف فوق
البنفسجية –المرئية للمركبات ضمن المدى (200-
 )1100نانوميتر باستعمال جهاز UV-1650 PC
 ،Shimadzuعينت الحساسية المغناطيسية
للمعقدات المحضره بدرجة حرارة الغرفه باستعمال
Balance Magnetic
جهاز من نوع
 ، Suceptibility Model MSB-MKTقيست
درجات االنصهار لكل من الليكاندات ومعقداتها
المحضرة بااستعمال جهاز Stuart Melting

ب -تحضير الليكاند ( -2هيدروكسي بنزيلدين)-4-
امينوانتيبايرين ()L
بحسب ماورد في المخطط رقم ( ، )1تم تحضير
الليكاند ( )Lبحسب ماورد في االدبيات ][12من أذابة
( 0.2غم  0.98 ،ملي مول (-4امينوانتيبايرين في
(15مل) من االيثانول المطلق  ،ثم اضيف اليه
( 0.12غم  0.98 ،ملي مول ( من السلسلديهايد ،بعد
ذلك اضيف الى المزيج ثالث قطرات من حامض
الخليك الثلجي ،ثم سخن المزيج وتم التصعيد
الحراري بدرجة o 70م لمدة ساعة  ،برد ورشح
المحلول وكان الراسب المتكون برتقالي اللون تمت
اعادة بلورته بواساطة االيثانول المطلق وجفف
الراسب بدرجة o 50م .يوضح الجدول ( ) 1
الخواص الفيزيائية لليكاند المحضر .
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مخطط ( )1يوضح تحضير قاعدة شف ( -2هيدروكسي بنزيلدين) -4-امينوانتيبايرين ()L
لمدة ( ) 4-2ساعة لجميع المحاليل  ،رشح الراسب
الملون وغسل عدة مرات باستعمال االيثانول المطلق
وجفف بالمجفف بدرجه o 60م .يبين جدول ()1
بعض الخواص التحليليه والفيزيائيه للمعقدات
المحضرة .
د -الفعالية الحيوية :
درست الفعالية الحيوية لليكاندين والمعقدات على
ثالثة انواع من البكتيريا ,E.schriachia coli.
 Staphlococcus arureusو Pseudomonas
 aerogenuosaبأستعمال تقانه االنتشار على سطح
الوسط الزراعي بوصفها مضادات للبكتيريا ]. [13
حضرت المركبات مباشرة بعد اذابتها بمذيب
االيثانول بتركيز 1000مكغم/مل تم حضن المركبات
بدرجة  37م Oلمدة يوم واحد وتم قياس النتائج
ومعالجتها بقياس قطر منطقة التثبيط .

ج -تحضير المعقدات الفلزية :
تمت أذابة (0.6غم  2،ملي مول ) من الليكاند
الحر ( )Lفي االيثانول المطلق واضيف اليه
(1.96غم  2،ملي مول)من الليكاند المشارك - 1،10
فينانثرولين ( )Ľالمذاب في االيثانول المطلق  ،ثم
اضيف الى المزيج  2ملي مول من ( 0.36غم
 )VOSO4. H2Oوايضا تمت اذابة ( 0.3غم 1 ،
ملي مول ) من الليكاند الحر) )Lفي االيثانول المطلق
واضيف اليه ( 0.98غم  1 ،ملي مول ) من الليكاند
المشارك  - 10،1فينانثرولين ( )Ľالمذاب في
االيثانول المطلق ،ثم اضيف الى المزيج 1ملي مول
من االمالح الفلزية (  0.28غم Cr ،
 )(NO3)3.6H2Oو (  0.34غم (Fe (NO3)3
 .9H2Oو(  0.29غم  )Co (NO3)2.6H2Oمع
التحريك المستمر واجري التصعيد الحراري العكسي
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مطابقة تقريبا للنتائج النظرية والجدول ( )1يبين
االوزان الجزيئيه للمركبات مع قيم التحليل الدقيق
للعنصر( )C.H.Nوتعيين نسبة الفلز ،تم قياس
التوصيلية الموالرية للمعقدات بدرجة حرارة المختبر
وبتركيز ( 0.001موالري ) بعد اذابتها بااليثانول
وقد وجد ان جميع هذه المعقدات اليكتروليتية .

النتائج والمناقشة :
تم تحضير عدة مركبات من الليكاندات المختلطة وتم
تشخيص هذه المركبات بالطرائق الطيفيه  ،وتم تحليل
المركبات بطريقة التحليل الدقيق للعناصر()C.H.N
وكذلك تم تعين نسبة الفلز في المعقد بطريقة
االمتصاص الذري اللهبي فكانت النتائج العملية

جدول ( )1بعض الخواص التحليلية والفيزيائية لليكاندات ومعقداتها
التحليل الدقيق للعنصر
العملي (النظري )
C%
H%
%N
-

نسبة الفلز بالمعقد
العملي (النظري)
%
-

-

-

-

9.99
)(10.68
7.22
)(7.08
8.05
)(8.11
9.01
)(8.68

11.37
)(11.14
12.97
)(13.35
11.84
)(12.12
12.11
)(12.37

4.92
)(5.09
3.81
)(4.35
4.09
)(4.63
3.85
)(4.71

57.77
)(57.32
49.80
)(49.04
53.10
)(52.17
53.29
)(53.01

نسبة
المنتوج
%
72

240

-

102

برتقالي
عديم
اللون

65

180

زيتوني

1256

84

210 d.

بني فاتح

734

CrLĽ

57

290 d.

بني

690

FeLĽ

76

150

بني
محمر

679

CoLĽ

درجة
االنصهار

اللون

االوزان
الجزيئيه

المركبات

307

L

198

Ľ
VL Ľ

درجة التفكك = d.
اوكسجين مجموعة الكاربونيل في التناسق] .[18ومن
خالل دراسة طيف المعقدات وجد انه قد تم فقدان
بروتون مجموعة الفينول ومشاركة ذرة اوكسجين
مجموعة الفينول بالتناسق مع جميع االيونات الفلزيه
المركزية ] .[19وعند تكوين المعقدات لوحظ ازاحة
الحزمة ( )1296سم 1-نحو الترددات الواطئة بمقدار
(27و 27و 86و  ) 70سم 1-لمعقدات الفناديوم،
الكروم  ،الحديد والكوبلت على التوالي  ،هذه االزاحه
الحمراء تشير الى مشاركة ذرة اوكسجين مجموعة
الفينول في التناسق مع االيونات الفلزية].[ 20
ازيحت حزمة مجموعة االزوميثين ( )C=Nفي
الليكاند الحر ( )Lنحو الترددات العالية بمقدار ( 34
و 34و  29و (36سم 1-لمعقدات الفناديوم()VI
والكروم ()IIIوالحديد ( )IIIوالكوبلت ( )IIعلى
التوالي  ،وهذه االزاحة تبين مشاركة ذرة نتروجين
مجموعة االيمين في التناسق مع االيونات الفلزية
][21ومما يعززهذا التناسق عن طريق ذرتي
االوكسجين والنتروجين هو ظهور حزم ضعيفة
الشدةعند المدى ()424-499سم 1-و()557-599
سم 1-وتعزى الى التردد االمتطاطي لالصرة )(M-O
و( )M-Nعلى التوالي .كما لوحظ ازاحة جميع حزم
طيف الليكاند الحر المشارك  Ľنحو الترددات
الواطئه بمقدار ](62و47( )95و54( )41و)70
(49و [)41لمجموعة (C=Nو υ)C=Cلمعقدات
الفناديوم ،الكروم و الحديد والكوبلت على التوالي،
مما يدل على مشاركة ذرتي النتروجين بالتناسق مع
االيونات الفلزيه و يعزز هذا التناسق ظهور حزم
ضعيفة الشدة عند المدى ( )275-260سم 1-والتي

طيف االشعة تحت الحمراء -:
طيف الليكاند ( -2 ( ] )Lهيدروكسي بنزيلدين ) -4-
أمينوأنتيبايرين [ والليكاند المشارك( -1،10] )Ľ
فينانثرولين[ ومعقداتهم مع بعض االيونات الفلزية.
يبين الجدول ( )2قيم وتشخيص بعض حزم
االمتصاص الرئيسة التابعة لليكاندين  LوĽ
ومعقداتهم الفلزية حيث يحتوي الليكاند ( )Lعلى
مجاميع اساسية وتشمل مجموعة االزوميثين
والمجموعة الفينولية ومجموعة الكاربونيل .تم
تشخيص حزم االمتصاص لهذه المجاميع في الليكاند
الحر مع تتبع التغير الحاصل لهذه الحزم من حيث
الموقع والشده والشكل عند تاصره مع االيونات
الفلزية .حيث اظهر طيف االشعة تحت الحمراء
لليكاند ( )Lحزم امتصاص عند ()3417سم 1-و
( )1591سم 1-و( )1296سم 1-والتي تعود الى التردد
االمتطاطي لمجموعة الفينول ( υ )0Hومجموعة
االزوميثين ( )C=Nومجموعة ( )C-Oعلى
التوالي].[14كما ظهرت حزمة امتصاص عند الموقع
( )1654سم 1-وتعزى هذه الحزمة الى تردد مجموعة
الكاربونيل (.[15])C=O
اظهر طيف االشعة تحت الحمراء لليكاند المشارك
( -1،10( )Ľفينانثرولين) حزمة عريضة عند التردد
()3383سم 1-التي تعزى الى وجود الماء في
الليكاند] ،[16وظهرت حزم عند الترددات (1647
و )1616سم 1-تعود الى التردد االمتطاطي
لمجموعتي (  C=Nو  .[17] υ )C=Cعند تناسق
المعقدات لوحظ تغير طفيف في الموقع والشدة لحزمة
مجموعة الكاربونيل وهذا يشير الى عدم مشاركة ذرة
41
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التردد االتساعي لمجموعة ( υ )OHوالتي تشير الى
ظهور جزيئات الماء في جميع المعقدات خارج كرة
التناسق .

تعزى الى اصرة  M-NPhen.للمعقدات المحضره
] .[18وقد لوحظ ظهور حزم بنحو (-3449
)3400سم 1-في طيف المعقدات الفلزية وتعزى الى

جدول ( )2بعض مواقع االمتصاص الرئيسة لطيف االشعة تحت الحمراء لليكاند ين  Ľ ،Lومعقداتهما (سم) 1-
Other bands

υ H2O=3442
υ =O 979
SO4=1429,
1346,1126
υ H2O=3435
δOH= 877
NO3= 1384,
1268,1035
υ H2O=3449
δOH=933
NO3=1419,
1296, 1076
υ H2O=3400
δOH= 885
NO3= 1384,
1305, 1139

)υ(M-N

υ(M)O

υ(M)N

-

-

-
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599

υ (C)O
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1022
-

1020

υ (C)O
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1296
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1226

)υ(C=O

υ
)(C=N+C=C
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)υ(OH
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1654
-

1616،1647

1591
-

3417
3383

L
Ľ

1649

1521،1585

1627

3400
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260

437

557

1015

1210

1653

1575،1600

1620

3390

CrL Ľ

270

437

596

1025

1269

1654

1546،1593

1625

3425

Fe LĽ

275

499

596

1015

1269

1654

1575،1598

1625

3321

CoLĽ

وقد وجد ان المعقد اليكتروليتي  ،وكذلك تم قياس
1.71
الحساسية المغناطيسية وكانت بمقدار
بورمغنتون وهي مقاربه لقيم معقدات الفناديوم
الهرمية ] [24ومن خالل النتائج فان الشكل المقترح
لمعقد الفناديوم هو هرم مربع القاعدة ) Square
)pyramid

اطياف االشعه فوق البنفسجية – المرئية
تمتاز معظم العناصر االنتقالية بأنها ملونة
والوانها تختلف بأختالف امالحها وطبيعة ليكانداتها
التي تشير الى تكوين المعقد وهذه االلوان تمتلك حزم
امتصاص مميزة تختلف في مواقعها وشدتها ]. [22
ومن خالل دراسة اطياف االشعة المرئية وفوق
البنفسجية لليكاندات الحره ومعقداتها  ،ظهرت في
طيف الليكاند  Lحزمتا امتصاص عند الموقع 380
نانوميتر ()26315سم 1-وحزمة امتصاص عند330
نانوميتر ()28571سم 1-حيث تعزى هذه
االمتصاصات الى االنتقاالت االلكترونية من
و(*)ππ
االزوميثين
)*(nلمجموعة
لمجموعة ( )C=Cعلى التوالي].[23
اظهر الطيف االلكتروني لليكاند المشارك ( (Ľ
( – 1،10فينانثرولين ) حزمتي امتصاص قوية
المنطقه فوق البنفسجية عند الموقع 323nm
()30959سم 1-و)32362( 309 nmسم 1-والتي
تعزى الى االنتقاالت االلكترونية من)*) nπ
و(*(ππ
لمحموعة االزوميثين ()C=N
لمجموعة ( )C=Cعلى التوالي ]. [23
 : V L Ľظهرت في طيف معقد الفناديوم ذي اللون
الزيتوني حزمتا امتصاص عند الموقع  600نانوميتر
()16666سم 1-و 420نانوميتر ()23809سم 1-والتي
2
تعزى الى االنتقاالت االلكترونية B22B1
و  2B22A1على التوالي ] ، [24كما ظهرت ثالث
حزم امتصاص عند الموقع 385نانوميتر()26315
سم 1-و 360نانوميتر ( )27777سم  1-و ()320
نانوميتر (  )31250سم 1-والتي تعود الى حزم انتقال
الشحنة ( ، )C.Tتم قياس التوصيلية الكهربائية للمعقد

 : Cr LĽاظهر طيف معقد الكروم ذو اللون البني
الفاتح حزم امتصاص في المنطقة 950نانوميتر
()24390سم 1-و  600نانوميتر ()1666سم 1-و410
نانوميتر ()24390سم 1-وبعد مقارنتها باالدبيات
] [25وجد ان حزم االمتصاص تعزى الى االنتقاالت
االلكترونيه  4A2g4T2gو  4A2g4T1gو
) 4A2g4T1g(Pعلى التوالي والجدول ( )3يبين
قيم معامالت المجال الليكاندي  ، β,Dq,B-وتشير
التوصيلية الموالرية للمعقد بانه اليكتروليتي وكذلك
وجد ان قيمة العزم المغناطيسي للمعقد هي 3.12
بورمغنتون وهي مقاربة لقيم معقدات الكروم ثماني
السطوح ] .[26من خالل النتائج السابقة فالشكل
المقترح للمعقد هو ثماني السطوح (.(octahedral
 :FeLĽظهر في الطيف االلكتروني لمعقد الحديد
المحضرذي اللون البني المحمر اربع حزم امتصاص
عند الموقع  965نانوميتر ( )10362سم 1-و 500
نانوميتر( )20000سم 1-و  480نانوميتر()20833
سم 1-وبعد مقارنتها باالدبيات ]،[27تعودهذه
االلكترونية
االنتقاالت
الى
االمتصاصات
6A1g4T1gو6A1g4T2gو
 )6A1g4A1g+4Egعلى التوالي ،أما حزمة
 390نانوميتنر
االمتصاص عند الموقع
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( )25641سم 1-فتعزى الى حزمة انتقال الشحنة
( . )C.Tوقد تم قياس التوصيليه الموالريه
والحساسيه المغناطيسيه للمعقد وكان المعقد
االاليكتروليتي (البارا مغناطيسيه) بمقدار 5.63
بورمغنتون  ،ان قيم معامالت المجال الليكانديB-
 10Dq, Dq /B-,Dq،β,تم حسابها كما في الجدول
( )3حيث تشير النتائج السابقة الى ان الشكل المقترح
لمعقد الحديد المحضر هو ثماني السطوح
(. )octahedral
 :Co L Ľلقد اظهر الطيف االلكتروني لمعقد
الكوبلت ذي اللون البني حزمتي امتصاص عند
الموقع  990نانوميتر ( )10101سم  1-واخرى عند
 410نانوميتر ( )24390سم 1-وتعزى هذه
االلكترونية
االنتقاالت
الى
االمتصاصات

 ،[28] 4T1g4T1g(p ) ،4T1g4T2gتم حساب
قيمة حزمة امتصاص  4T1g4A2gباستعمال
مخطط تنابا لنظام  d7ثماني السطوح وكذلك تم
حساب معامالت المجال الليكاندي كما في الجدول
( )3وتم قياس التوصيليه الموالريه للمعقد وهو
اليكتروليتي ولوحظ ان المعقد بارا مغناطيسيه بمقدار
 4.72BMومن خالل هذه النتائج وجد ان المعقد
المحضر يكون الشكل المقترح له هو ثماني السطوح
( .( octahedral
من خالل هذه النتائج فضال عن النتائج الطيفية
والتحليلية فان االشكال المقترحه للمعقدات المحضرة
موضحة في الشكل رقم (. )1
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للمركبات المحضرة اظهر بان بعض هذه المعقدات
تمتلك فعالية مضادة ضد البكتريا المستعملة .

الفعالية البايولوجية :
يظهرالجدول ( )4نتائج الفعالية للمركبات المدروسة
ضد البكتريا المستعملة ويمكن منها استنتاج عدد من
لوحظ ان معقدات كل من الكروم
النقاط فقد
والكوبلت لم تظهر اية قابلية على تثبيط نمو البكتيريا
E.schriachia coli.
هذه arureus,
و Pseudomonas aerogenuosaالمدروسة.
بينما اظهرت جميع المعقدات الفلزية فعالية مختلفة
اتجاه تثبيط النمو لنوع معين واحد او اكثر مما يعكس
تاثير أدخال بعض الفلزات على زيادة الفعالية
لليكاندات المدروسة ضمن نطاق التاثير المتداوب
للفعالية بين الفلز والليكاند .ان درجة التثبيط تعتمد
على عالقة درجة القطبية للمركب ومقدار التساهمية
لالواصر بين الفلز والليكاندات مع الفتيه الدهنية نجد
ان المركب الذي تكون قطبيته واطئة والصفة
التساهمية في اواصره عالية تكون الفته الدهنيه اعلى
من الفته المائيه ] ، [29وكذلك تعتمد على الشكل
الهندسي للمعقد ونوع االيون المرافق ونوع الفلز
وشحنته وحجمه فضال عن الشحنة الكلية الموجودة
على المعقد وطبيعة الذرات المانحة في الليكاندات
ونوع الكالبيه.
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Abstract:
Complexes from the ligand (2-hydroxy benzaldine)-4-aminoantipyrine with some
transition metal ions V(lѴ),Cr(lll),Fe(lll) and Co(ll) were prepared in the presence of
the co-ligand 1,10-phenanthroline in alcoholic medium. These compounds were
characterized by the available techniques: FT-IR ,UV-Visible ,magnetic susceptibility,
Flame atomic absorption technique as well as elemental analysis and conductivity
mesurments .From these spectral studies, a square pyramidal structure proposed for
V(IV) complex and an octahedral geometry for Cr(III),Fe(III) and Co(II) complexes.
The biological activity of the ligands and their complexes were evaluated by a gar
plate diffusion technique against three human pathogenic bacterial strains:
Pseudomonas aerogenuosa, E.schriachia coli. and Staphlococcus arureus. Some of
the complexes were found to have a good antibacterial activity a gainst these
pathogens.
Key words: Mixed ligand [(2-hydroxybenzaldine)-4-aminoantipyrine], 1,10phenanthrolin, Schiff base , biological activity .
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