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الخالصة
تضمن البحث تحضي ـر ليكاند جديد من قواعد شـف مشتقو من التفاعل التكثيفي بين -4أميـنو أنتـي بايريـن و اورثو امينو
فينول كخطوة اولـى ،ومن ثـم مفاعمة الناتـج مـع السالسيمدىايد كخطوة ثانية ليعطي الميكاند:
)2-(4-(2-hydroxybenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2Hylideneamino)phenol(HDPY).
حضر معقد النيكل( ) IIمع الميكاندالجديد  .شخص الميكاند و المعقد المحضرين باستعمال اطياف االشعة فوق البنفسجية-المرئية ،

االشعة تحت الحمراء و طيف الرنين النووي المغناطيسي وباستعمال تقنيات التحميل الدقيق لمعناصر و االمتصاص الذري وكذلك

قياسات الحساسية المغناطيسية ،التوصيمية الموالرية .ومن ىذه الدراسة تبين ان مواقع التناسق لميكاند مع ايون النيكل ) (IIتكون من

خالل ذرتي نيتروجين مجموعتي االزوميثين ،ومن ىذه المالحظات اقترح الشكل اليندسي المربع المستوي لممعقد المحضر.
الكممات المفتاحية  :قواعد شيف ل-4امينوانتيبايرين واورثوامينوفينول ،معقد النيكل ( )IIمع قواعد شيف

Abstract:
This research included the preparation of new Schiff base ligand derived from 4-aminoantipyrine
and o- amino phenol as a first step, and then reacted the result compound with salicylaldehyde to give
)(2-(4-(2-hydroxybenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2Hylideneamino)phenol(HDPY)) in the second step . Ni(II) complex was prepared with the new ligand
.The ligand and its complex was identified by using Uv-Visible,FT-IR and H-NMR spectroscopies and
micro elemental analysis by C.H.N.S analyzer and atomic absorption spectrophotometer also by the
magnetic susceptibility and molar conductivity measurements . These studies showed that the
coordination site of Ni(II) with the ligand through the nitrogen atoms of the two azomethene groups.
From these observations we can suggested the square planner geometrical structure for Ni(II) complex.
Key Words :4-aminoantipyrine Schiff base ,o-amino phenol Schiff base, Ni(II)complex-Schiff base

المقدمة :

تسمـى المـركبات العضويـة الحاويـة عمى مجموعة األزوميثين ( )Azomethine( )C=Nبقواعد شف وانيا

تمتمـك فعاليـة بيولوجيـة ) .(Cotton and Wilkinson, 1980وتعـد قواعـد شـف واحـدة مـن اىـم الميكانـدات التـي
تكون العديد من المعقدات التناسقية مـن ارتباطيـا مـع العناصـر بصـورة عامـة والعناصـر االنتقاليـة بشـكل خـاص

)(Saeed et.al., 1989وتعــد االيمينــات اولــى المركبــات التــي حضــرت مــن قبــل العــالم االلمــاني ىوكــو شــف

( )1864()Hugo Schiffمـن التفاعـل التكثيفـي ( )condensation reactionبـين االلدييايـدات او الكيتونـات

مع االمينات االولية األليفاتية أو األروماتية)Gillordandj,1987

(Wilkinson andان لمعقدات وقواعد شـف

المشتقة من االنتي بايرين اىمية كبيرة فيي تدخل في مجـاالت عديـدة منيـا الصـناعية والتحميميـة والزراعيـة والطبيـة
ومــن المعــروف ان االنتــي ب ــايرين ومشــتقاتو يســتعمل كمض ــاد لمبكتري ــا وكمرك ـ

وســطي ف ــي تحضــير كثيــر م ــن

المركبات الفعالة بيولوجيا ) (Liu etal , 2013ولمركبات االنتي بايرين اىمية كبيرة ،اذ تستعمل كأمينات أوليـة

يمكن ان تضاف الى مجموعة الكربونيل العائدة لاللدييايدات او الكيتونات لتعطـي نـواتج تعـويت متبمـورة وتحتـوي

عمى مجموعة االزوميثـين ( (Guerriero et al, 1922))C=Nبـدال مـن مجموعـة ( )C=Oبعـد لفـج جزيئـة مـاء

من نواتج االضافة االولية حيـث ان بعـت مشـتقات االمونيـا االخـرل تـدخل مثـل ىـذا النـوع مـن التفـاعالت لتعطـي
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نواتج اخرل ،كذلك يستعمل االنتي بايرين في تقدير الفينول الكمي حيث يرتبط االمينوانتي بـايرين مـن جيـة االمـين
بالمركبات الفينولية)(Yanaguch and Hayash , 1977

الجزء العممي

-1المواد الكيمياوية المستخدمة:

يبين الجـدول ) )1المـواد الكيمياويـة المستعممة في ىذه الدراسة والمجيزة مـن الشـركات المبينـة ءزاء كـل
درجة نقاوتيا.

منيا وحس

جذول) : (1انمىاد انكيميبوية انمسحخذمة ودرجة نقبوجهب وانشركة انمجهزة
Company

Purity%

Formula

Substance

No

Merck

98.0

C11H13N3O

4- Aminoantipyrine

1-

Himedia

99.0

C6H7NO

Ortho amino phenol

2-

Himedia

99.0

C7H6O2

Salicylaldehyde

3-

B.D.H

99.99

C2H5OH

Absolute ethanol

4-

B.D.H

99.8

CH3COOH

Glacial acetic acid

5-

B.D.H

99.9

NiCl2.6H2O

Nickel(II) chloride hexa hydrate

6-

B.D.H

98.0

C3 H7 NO

)Dimethylformamide(DMF

7-

B.D.H

98.0

C2H6SO

)Dimethyl Sulphoxide(DMSO

8-

-2األجهزة المستخدمة

 -1مطياف األشعة فوق البنفسجية والمرئية ثنائي الشعاع وأحادي الشعاع نوع

UV-6100 PC Double beam Spectrophotometer,EMCLAB, Germany.

حيث ءستعمل لتعيــن أطيــاف األشعــة الفــوق البنفسجيـة  -المرئيـة لكال الميكاندين ومعقداتيما الفمزيـة.
 -2مطياف األشعة تحت الحمراء نوع

Fourier Transform Infrared Spectrophotometer 8400S, Shimadzu, Japan. …8

 -3جياز التحميل الدقيق لمعناصر ) (C.H.N.Sنوع…………………))))(………..

Elemental analysis C, H, N,S were performed using a EURO EA 3000 , Italy.

 - 4مطياف االمتصاص الذري نوع

Atomic Absorption Spectrophotometer AA-6300, Shimadzu, Japan .

 -5جياز قياس الحساسية المغناطيسية (الجامعة المستنصرية) نوع

Auto Magnetic susceptibility Balance, Sherwood, England.

 -6جياز قياس الدالة الحامضية نوع

pH-meter, WTW, 720, inolab, Germany.

 -7جياز قياس درجة االنصيار نوعMelting point,SMP30,Sturt, England.

 -8جياز قياس التوصيمية نوع Conductivity meter, Digttal, inolab, Germany
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 -9جياز قياس طيف الرنين النووي المغناطيسي

1

H-NMR model ultra shield at 300 MHz using TMS as an internal reference

standard,Bruker’s NMR,England.

تحضيرالميكاند  :تم تحضير الميكاند (  ) Lقيد الدراسو بخطوتين ):(Raman and et al, 2008
)2-(4-(2-hydroxybenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)ylideneamino)phenol(L
الخطوة ( :) Iتحضير المشتق ((I
)2-(4-amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-ylideneamino)phenol(I
ُحضر المشتق ( ) Iبإذابة )(2.03غم )(0.01مول من ) (4- amino antipyrineفي ) (20مل من
الكحول االثيـمي المطمق ومزج مع )(1.09غم ) (0.01مول من ) (o-amino phenolالمذابة في ) (20مل
من المذي

نفسو ثم أضيفت خمس قطرات من حامت الخميك الثمجي ،سخن المزيج بعممية التصعيد لمدة

)(30ساعة وتمت متابعة سير التفاعل بواسطة تقنية  ،TLCبرد المزيج و اضيف الى ماء مثمج بارد حتى تكون
الراس

ثم رشح وجفف واعيدت بمورتو بالكحول االثيمي المطمق ،ءذ تم الحصول عمى ()2.24غم من المشتق() I
o

وبنسبة ناتج ( )71.8%ودرجة انصيار) )64-66م  ،والمخطط ( )1يوضح سير التفاعل:

)1,5-dimethyl-2-phenyl-3-(phenylimino)2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-amine (I

4-amino-1,5-dimethyl-2phenylpyrazolidin-3-one

2-amino phenol

مخطط( :)1خطوات تحضير المشتق ()I
الخطوة الثانية :تحضير الميكاند ( :)L

)2-(4-(2-hydroxybenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-(phenyl-1H-pyrazol-3(2Hylideneamino)phenol(L).

وفــي الخطــوة الثانيــة تــم ءذابــة ) )2.24غــم ) (0.0076م ــول مــن المشت ــق ( )Iفــي) (15مــل مــن الكحــول
االثيمــي المطمــق ومــزج مــع ()0.93غــم ) (0.0076مــول مــن السالســالدىايد المــذا

فــي ) (15مــل مــن المــذي

نفسـو ثــم أضـيفت ثــالث قطـرات مـن حــامت الخميــك الثمجــي ،حــرك المـزيج بـدون تســخين لمــدة سـاعة لحــين تكـون
ال ارسـ

ثــم رشــح وجفــف واعيــدت بمورتــو بــالكحول االثيمــي المطمــق ،ءذ تــم الحصــول عمــى))2.52غــم مــن الميكانــد.

والمخطط ( )2يوضح سير التفاعل.
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مخطط (:)2تحضير الميكاند (:)L

تحضير معقد النيكل):(Raman and et al, 2008) (II

ُحضــر معقد النيكل) (IIبنسبـة موليـة (فمـز:ليكانـد) ( )1:1مـن ءضـافـة ) (0.273غـم ) (0.001مـول من

كموريــد النيكــل )(II

سداس ــي الم ــاء))NiCl2.6H2Oالمــذا

ءلــى )(0.398غــم ) (0.001مــول مــن الميكانــد المــذا

ف ـــي

)(10

مــل م ــن الكح ـــول االثيم ــي المطم ــق

فــي ( )10مــل مــن الكح ــول األثيم ــي المطمــق مــع تثبيــت

الظـروف الفضمــى لتكـوين المعقد ،سخـن المزيـج بعممية التصعيـد لمدة ( )4ساعة ثم ترك جانبـا ليبرد لوحج ظيـور
ارس ـ

رشــح وجفــف وأعيــدت بمورتــو بــالكحول األثيمـ ــي المطمــق وكانــت نســبة المنتــوج ( .)%63لــم تظيــر اســتجابة

لاليونـات الفمزيـة ) Cu(II),Co(II) Fe(II),Fe(III) ,Hg(II),Mn(II),Zn(II),Cr(IIIمـع محمـول الميكانـد ماعـدا
ايون  Ni(II).والمخطط التالي يوضح سير التفاعل.

Metal complex

M
EtOH /4 hrs.

النتائج والمناقشة
شـ ــخص الميكانـ ــد والمعقـ ــد المحضـ ــر بواسـط ـ ــة التقني ـ ــات الطيفيـ ــة ألمت ـ ــاحة كالتـحمي ـ ــل الدقيـ ـ ــق لمعناصـ ـ ــر

االمتصــاص الــذري الميبــي ،أطيــاف األشــعة فــوق ألبنفســجية

-المرئيــة واألشــعة تح ــت الحمـ ـراء كمــا واس ــتعين

بحســابات الحساســية المغناطيســية والتوصيميــة الكيربائيــة الموالريــة القت ـراح األشكــال الفراغيــة ليــذه ألمعقــدات حيــث

ق ــدرت عناصـرالكاربـ ــون الييدروجيـ ــن والنتروجيـ ــن ف ــي الميكان ــد ومعق ــد النيك ــل المحضـ ــر باسـ ـتعمال جي ــاز تحمي ــل
العناصـر( ، (elemental analyser C.H.N.Sوكانـت النسـ

المئويـة المستحصمـة عمميـا متقاربــة مــع مـا ىــو

متوقـع نظريـا ممـا يــدل عمـى صحــة الصيغ الكيميائيـة المقترحة،كما وقدرت نسبة النيكل ) (IIفي المعقد المحضـر

باس ــتعال تقني ــة االمتص ــاص ال ــذري الميب ــي وكان ــت النت ــائج متفقـ ــة م ــع م ــا ى ــو متوق ــع نظ ـ ـريا .قيس ــت التوص ــيمية
الكيربائية الموالرية لمحمول معقد النيكل بمذيبــي) (DMSOو) (DMFعنـد التركيـز) (10-3×1مـوالري وفـي درجـة

ح اررة المخت

روذلك لغرت معرفة وجـود األيونـات السالبة الموجـودة داخـل الكـرة التناسـقية (غيـر اولكتروليتيـة )

أو خــارج الكـرة التناسقيــة (الكتروليتيــة) وقــد تبــين مــن قياســات التوصــيمية الكيربائيــة الموالريــة ومقارنتــيا بالجــداول

القياسي ــة أنيــا تتفــق مــع الصــيغ التركبي ــة المقترح ــة لممعقــدات ءذ وج ــد أن معق ــد النيكــل يســمك س ــموك المركبــات
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المتعادلة غير االلكتروليتية اي ضعيفة التوصيل الكيربائي في المحمول و تـم التأكـد مـن عـدم وجـود أيـون الكمـور
خـارج الكـرة التناســقية بواســطة محمــول نتـرات الفضــة اذ لــم يــتم الحصـول عمــى ارسـ

ابــيت مـن كموريــد الفضــة

.والج ــدول رق ــم ( )2يب ــين الخص ــائص الفيزيائي ــة ونت ــائج قياس ــات التوص ــيمية الموالري ــة وقياس ــات التحمي ــل ال ــدقيق
لمعناصر لكل من الميكاند ومعقد النيكل.

انجذول( : )2انصيغة انجزيئية وبعض انخىاص انفيزيبئية نمعقذ اننيكم مع انهيكبنذ انمحضر

Elemental analyses

Am

Found

-1

Ohm mol-1 cm2

Molecular

Yield

)(C°
)(Calc
Colourانهيكبنذ()HDPY
m.pاننيكم مع
نمعقذ
انخىاصبنفيزيبئية
جذول( )9-3انصيغة انجزيئية وبعض
)(%
C%

N%

H%

14.243

5.141

)(14.06

)(5.56

)(72.34

13.08

5.474

63.332

)(12.10

)(4.79

)(62.21

DM
SO
-7.0

)%(M

DMF

------ ------- 71.332
---

formula

---------

11.0

6.12

79

63

)(6.33

190-192

بني

C24H22N4O2

 199-200اخضر غامق []Ni(C24H22N4O2) Cl2

أطياف األشعة تحت الحمراء )(FT-I.R

منطقة الطيف المحصورة بين( 4000-1700سم)1-

يبــين الشــكل( )1طيــف االشعــة تحــت الحم ـراء لميكان ــد ،اذ أظيــر حزمــة امتص ــاص عريضــة قويــة الشــدة

عن ـ ــد الت ـ ــردد( 3419سـ ــم )1-تع ـ ــزل ءل ـ ــى اىتـ ـ ـزاز ألمـ ـ ــط ل صـ ـ ـرة ( v)OHلمجموع ـ ــة الييدروكسـ ــيل فـ ــي جزيئـ ــة

الميكانـد(، )Raja etal, 2013;Rajarel etal, 2011فـي حـين لـم تعـاني ىـذه المجموعـة أي تغي ـرات ممحــوظة
فـي طيـف المعقـد وىـذا يـدل عمــى عـدم اشت ـراكيا بعمميـة التناســق مـع االيـون الفم ــزي فــي تكــوين المعقـد Suresh,

) )S,2010وأظير طيف الميكاند حـزمة امتصـاص ضعيفة الشدة عند التـردد ( 3003سم )1-تعــزل ءلـى اىت ـزاز
المـط ل صرة ( v)C-Hاالروماتية ) ،(Zare and Ataeinia, 2012في حين لوحج ظيـور حزمتـي امتصـاص

ضـ ــعيفتي الش ـ ــدة عنـ ــد الترددي ـ ــن( 2927,2868سـ ــم )1-تع ـ ــودان الـ ــى ءىت ـ ـزاز مـ ــط ا ص ـ ـرة ( v)C-Hاألليفاتيـ ــة
)(Gomaa etal, 2012وقد عانت ىذه الترددات تغي ار في الشدة والشكل عند التناسـق مع األيون الفمزي لمنيكـل

نتيجـة تأث ــرىا بتـرددات مــط االصـرة ) v)O-Hالعائـدة لجزيئـات المـاء (Islam and etal, 2012. Sunitha

) and Ararindakshan,2012والتي تظيرعند التــردد( 3385سم )1-ممــا يوكــد حدوث عمميــة التناسق وتكوين
المعقد ،ويوضح الشكل) (2طيف االشعة تحت الحمراء لمعقد الميكاند مع النيكل(.)II

منطقة الطيف ألمحصورة بين ( 1700-400سم)1-

تتميـز ىـذه المنطقـة مـن الطيـف بأىميتـيا ألنيـا تظيـر معظـم حـزم االمتصـاص الخاصـة بالميكانـد الت ــي تعانــي مـن
تغيـ ـرات جـ ـراء عمميــة التناس ــق مــع األيــون الفمــزي وىــذه التغي ـرات متمثمــة بــالموقع والشــدة والشــكل و تــيدي عمميــة
التناسـق ءلى ظيـور بعت الحزم واختفاء بعضيا ا خر عموما ومن مقارنة حزم امتصاص الميكاند الحر مـع حـزم
امتصاص معقد النيكل لوحج ا تــي :
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No.

1

2

 -1أظير طيـف الميكانـد حزمتـي امتصـاص قـويتي الشـدة عنـد( 1651سـم )1-و( 1591سـم )1-تعـودان الـى
اىتـزاز المــط ل ص ـرة) v(C=Nوقــد عانــى التــردد األول انزياحــا اقــل فأصــبح ( 1634ســم )1-فــي طيــف
المعقد مما ييكد حـدوث التناسـق عـن طريـق ذرة نتـروجين مجموعـة االزوميثـين التـي تـربط السالسـيمدىايد

مع االنتي بـايرين ،امـا بالنسـبة الـى التـردد الثـاني فقـد عـانى انزياحـا قمـيال ايضـا فأصـبح ( 1587سـم)1-

فــي طيــف المعقــد ممــا ييكــد حــدوث التناســق عــن طريــق ذرة نتــروجين مجموعــة االزوميثــين التــي ت ـربط
االورثو امينو فينول مع  -4امينوانتي بايرين.
 -2حـزم امتصاص فمـز -ليكانـد -:تـم د ارسـة أطيـاف الميكانـد ومعقد النيكل فـي منطقـة التـرددات المحصـورة
بين ( 600-400سم )1-لتشخيـص حزم االمتصاص الخاصة بأواصر فمز -أوكسجين وفمـز -نتروجيـن
لممعقـدات المحضـ ـرة) ،(Sharma and etal, 2013حيـث أظيــر طيـف المعقـد اختالفـا واضـحا لح ــزم

االمتصـاص فـي ىـذه المنطقـة اذا ماقورن بطيـف الميكانـد الحـر ،حيـث أظير الطيف المش ــار ءليـو حزمـة
امتصــاص متوسطــة الشــدة عنــد التــردد ( 475ســم )1-تعــزل ءلــى اىت ـ اززات مـــط أ ص ـ ـرة ) ،v(M-Nءن

ظيـور حزم االمتصـاص ليـذا النوع من األواصـر في منطقة التردد الواطئ يعود ءلى الكتمـة الثقيمـة نسـبيا
لذرة الفمز .ويوضـح الجدول ) (3التغيرات الحاصمة عمى مواقع الحزم لكل من الميكاند ومعقد النيكل.
جدول(: )3مواقع حزو امتصاص أطياف األشعة تحت انحمراء نهيكاند ومعقداننيكم
νM-N

νH-C=N

νC=N

Compound

ـــ

)1651(s

)1591(s

L

)479(m

)1634(s

)1587(s

Ni L

شكل) :(1طيف االشعة تحت الحمراء لميكاند
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شكم) (23-3طيف االشعة جحث انحمراء نهيكبنذ )(HDPY

الشكل) :(2طيف االشعة تحت الحمراء لمعقد النيكل) (IIمع الميكاند
طيف  1H- NMRلميكاند

اظير طيف الرنين النووي المغناطيسي لميكانـد باسـتعمال المـذي

 DMSO-d6حـزمتين احـاديتين تعـودان

مساو لواحـد بروتـون،
وبتكامل
( 10.61
انحمراء ppm
 11.50و
الييدروكسيل (
انهيكبنذ
) (IIمع
نمعقذ اننيكم
)ppmجحث
عنداالشعة
)OHطيف
)(24-3
لبروتون مجموعتي انشكم
)(HDPY
 (9.70فيـي تعـود الـى بروتـون مجموعـة البنزايميـدين
اما الحزمة االحاديـة التـي تكـافئ بروتـون واحـد عنـد)ppm

ايمـين ( ،)-CH=N-وتعـود الحزمـة المتعـددة عنـد( )6.89 – 7.57 ppmالـى تسـعة بروتونـات الموجـودة فـي
الحمقات االروماتية ،في حين اظيرت مجموعتا المثيل حـزمتين منفـردتين وبتكامـل مسـاو الـى ثالثـة بروتونـات عنـد

( 3.21ppmو ،)3.35ppmواظيـر الطيـف ايضـا حـزمتين منفـردتين عنـد ) (2.40 – 2.50 ppmتشـير الـى
وجود ماء في المذي

المستعمل لمقياس) (DMSOكما في الشكل (.)3

الشكل( : ) 3طيف الرنين النووي المغناطيسي  1H-NMRلميكاند
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دراسة االطياف االلكترونية لمعقد النيكل ) (IIمع الميكاند

أجري ــت د ارس ــة طيفي ــة لميكانــد المحضــر فــي المنطقتــين فــوق البنفســجية والمرئيــة مــن الطيــف بمــذي

االيثان ــول وبتركي ــز( (10-4x0.5م ـوالري ،فأظي ـ ــر طي ــف األشع ـ ــة فــوق البنفس ــجية  -المرئيــة لميكانــد ثــالث ح ــزم
امتصاص عن ــد االطـوال الموج ــيو ( )236(، )350و( )206نانوميتر تعزل الحزمـة األولــى لالنتقـال (Dhahir

)*and etal,2012)(n–πوالحزمــة الثانيــة والثالثــة لالنتقــال )* (π–πكمــا ىــو مبــين بالشــكل رقــم (،)4كمــا تــم
قيـاس الطيــف االلكــتروني لممعقــد المحضــر باســتعمال مـذي

االيثــانول المطمــق وبتركي ــز) )10-4x0.5مـوالري وقــد

أعطــى المعقــد المحضـ ــر أطي ــاف ) (d-dفضــال عــن أطي ــاف نقــل الشــحنة ) (C.Tوم ــما لــوحج فــي األدبيــات أن

تفسير األطيــاف االلكترونيـة يكون مرتبطـا بصـورة مباشـرة بالحساسـية المغناطيسـية ءذ وجـد أن أحـدىما يعتمـد عمـى
االخر في تفسير واقتراح األشكال النيائية لممعقـدات المحضـر ) ،(Chowdhury and etal,2008حيـث أظي ــر

المعق ــد حزمــة امتصــاص عنــد التــردد(cm-1

 )20040تعــود الــى ( )v1وحزمــة امتصــاص اخــرل عنــد التــردد

( )24213 cm-1تعـود لالنتقـال ) )v2أمـا ( )v3فقـد ظيـرت عنـد التـردد ( ، )28571 cm-1كمـا ىـو مبـين فـي
الشــكل ) ، (5وبمقارنــة ىــذه الحــزم مــع مــا ورد فــي األدبي ــات وقياســات الحساســية المغناطيســية والتــي تبمــغ قيمتيــا
 )0.636)B.Mنجد أن معقـد النيكل ثنائـي التكافي يكون ذا شكــل مربـع مسـتوي) ،(Sama'a,2004والجـدول()4
يوضح االنتقاالت االلكترونية وقيم الطاقة لمعقد النيكل مع الميكاند

شكل) :)4طيف األشعة فوق البنفسجية-المرئية لميكاند
جذول (:)4االنحقبالت االنكحرونية وقيم انطبقة نمعقذ اننيكم) Ni(IIمع انهيكبنذ
Geometry

Suggested

Assignment
1

A1g 1A2g
Square planer

1

A1g 1B1g
C.T

Bands

Bands

v cm-1

)(nm

20040

499

24213

413

28571

350
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Complex

NiL

شكل) :(5طيف معقد النيكل) (IIمع الميكاند
الصيغة التركيبية المقترحة لمعقد النيكل ):(II

اس ــتنادا ءلـ ــى معطي ــات القياس ــات التشخيص ــية الت ــي ذك ــرت س ــابقا بواس ــطة التقني ــات المتيسـ ـرة لتشخيـ ــص

الميكاند والمعقـد المحضـر وباالعتمـاد عمـى ما ورد فــي األدبيــات بشــأن مواقــع التناسـق المتاحـة فـي الميكانـد وكيفيـة

ارتباطو مع ايون النيكل ،اقتراح الشكل اليندسي لمعقد النيكل ،ويبين الشكل ( )6الصيغة المقترحة لمعقد النيكل.

الشكل( :)6الشكل المقترح لمعقد النيكل) (IIمع الميكاند

االستنتـاجــات
من النتائج التي تم الحصول عمييا في ىذه الدراسة يمكن أن نستنتج ما يمي :

 -1ءن الميكاند متعـادل غيـر مشحون يسمك سمـوك ثنائـي السن ،يأخذ شكل بنية المربع المستوي.

 -3يكون ىذا الميكاند حمقة خماسية كيميتية مستقرة ويمتمك درجة انصيار عالية داللة عمى ءستق ارريتو .
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لجميـع االيونـات مـا عـدا النيكـل فـيمكن ان يسـتعمل فـي التقـدير

) اذ لـم يسـتجII( يعد الميكانـد انتقائيـا لمنيكـل-4
.الطيفي لو

التوصيـــــات

 دراسة السموك الحراري لميكاندات ومعقداتيا وعمـى حـد سـواء لبيـان مـدل االسـتفادة منيـا فـي مجـاالت البمـورات-1
.السائمة

. دراسة الفعالية البيولوجية ليذه المركبات المحضرة وذلك الحتوائيا عمى مجموعة األزوميثين الفعالة-2

) لما لو من انتقائية عاليـة والقـدرة عمـى تكـوين معقـدII(  استعمال ىذا الميكاند في التقدير الطيفي اليون النيكل-3
. كيميتي مع ىذا االيون
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