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امللص:

حزخت معقجات الشيكل ( )IIججيجة مع مديج مؽ ثالث ليكشجات وىي -2اوكديؼ-4-

(-3ىيجروكدي بشديميجيؽ) بشتان ( )L2Hو -2كمؾروبشدالجييايج ثايؾسيسيكاربازون ( )T1Hأو -4 ،3
ثشائي ميثؾكدي -اسيتؾفيشؾن ثايؾسيسيكاربازون ( )T2Hوالكاليديؽ ( )GHأو السيتفؾرميؽ (،)mf

باستخجام تقانة كالسيكية وتقانة التدخيؽ باشعة االمؾاج الجقيقة ،وشخرت السخكبات باتباع طخائق

تحميمية وفيديائية وطيفية ،تبيؽ ان السعقجات في الؾسط الستعادل تقخيباً ( )7- 6.5 = pHذوات

الريغة العامة  ،[Ni(L2H)(TH)(BH)](Ac)2وفي الؾسط القاعجي نتجت معقجات ذوات الريغ

العامة ]) [Ni(L2)(T)(mfأو ]){ [Ni(L2)(TH)(Gحيث  =BHالميكشج  GHأو  mfو  =THالميكشج

 T1Hأو  T2Hو  =L2الميكشج  L2Hمدال مشو بخوتؾن و  =Tالميكشج  GHمدال مشو بخوتؾن} وكانت
السعقجات ذوات شكل ثساني الدظؾح عالي البخم.لؼ يمحظ تأثي اًخ ألشعة الميدر نؾع ىيميؾم -نيؾن (طؾل

مؾجي  766 -666نانؾمتخ) عمى السخكبات ،مسا يبيؽ استق اخرية السخكبات تجاه ىحا الشؾع مؽ

االشعاع ،واختبخت الفعالية الحيؾية لميكشجات والسعقجات عمى بكتخيا  Escherichea coliو Klipsila

 pnnemoiaو  Staphylococcus aureusو  Pseudomonas aeruginosaباستخجام تقانة
االنتذار عمى سظح االكار ،وتبيؽ ان بعض السخكبات تستمػ فعالية كسزادات حيؾية جيجة.

الكلسات الدالة :معقدات الشيكل ( ،)IIمزيج من الليكشدات-0 ،اوكزيم-3(-4-هيدروكدي بشزيليدين) بشتان .

* البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول.
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New Complexes of Nickel (II) with Mixed Ligands(2-oxime-4(hydroxl benzilidine)pentane and (Thiosemicarbazones) and
(Glycine) or (Metformine),Evaluation of Biological Activites
and laser Irradiation
Ahlam Mohammed Y. A. Al-Bayati
Zuhoor Fathi Dawood
University of Mosul / College of Education for Pure Sciences / Dept. of Chemistry

Abstract:
New nickel (II) complexes with three mixed ligand {which are 2-Oxime4 (3- hydroxy benzilidene) pentane (L2H); 2- chloro benzaldehydethiosemicarbazone (T1H) or 3,4- dimethoxy aceto-phenone thiosemicarbazone
(T2H); and glycine (GH) or metformin (mf)} have been prepared by applying
classical and microwave heating techniques. The resulting compounds have
been characterized using analytical, physical and spectral techniques.
Complexes of general formulaes [Ni(L2H)(TH)(BH)](Ac)2 in slightly neutral
medium and complexes of general formula [Ni(L2)(T)(mf)] and
[Ni(L2)(TH)(G)] in basic medium have been resulted. {where BH= GH or mf
ligand, TH= T1H or T2H ligand, L2= deprotonated L2H ligand, T=
deprotonated T1H or T2H ligand, G= deprotonated GH ligand}, high spin
octahedral complexes have been resulted. No laser He-Ne type (wave length
are 600- 700 nm) have been observed on the compounds, this means that the
compounds are stable. Biological activity of the ligands and complexes have
been evaluated using agar plate diffusion technique against Echerichia coli,
Klipsila pnnemoia, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa.
Some compounds were found to have antibacterial activity.
Keywords: Ni(II) complexes, mixed ligand, 2-Oxime-4 (3- hydroxyl benzlidene) penta.
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السقدمة
استخجم الشيكل في صشاعات متشؾعة وفي كالدبائػ والسجؾىخات التقميجية واإلكددؾارات واالصباغ

العسالت الشقجية والفؾالذ السقاوم لمرجأ وفي مؾاد التجسيل واطارات الشغارات (.)2 -9

إن لَِقؾاعج
لالوكديسات ومعقجاتيا دور ميؼ وبارز عمى صعيج السدتؾى الظبي والحيؾي والرشاعي ّ .
أىسية بالغة في السجاالت الريجالنية والحيؾية والفيديؾلؾجية ،إذ استخجمت كسؾاد
شيف ومعقجاتيا
ّ

فج ِر َس أُسمؾب تشاسقيا مع
مزادة لبعض انؾاع الدخطانات ومزادة لمدل ومزادة لمسيكخوباتُ ،
االيؾنات الفمدية بكثافة وطبقت في مجاالت حيؾية مختمفة (.)8-3
نالت دراسة ليكشجات الثايؾسيسيكاربازونات ومخكباتيا التشاسكية اىتساماً بالغاً نغ اًخ ألسمؾب تشاسقيا
كميكشجات متعجدة السشح ،وكؾنيا تستمػ فعالية حيؾية عالية ،فاستخجمت كأدوية ومزادة لبعض

االمخاض (.)92-9

الكالي ديؽ ىؾ أحج ابدط االحساض االميشية وىؾ يجخل في تكؾيؽ الببتيجات والبخوتيشات والكؾالجيؽ
ويعج كسخكب وسظي في تحزيخ مختمف السخكبات الكيسيائية  ،وحزخت معقجاتو مع بعض االيؾنات

الفمدية ودرست خرائرو التشاسكية واستقخايتيا وفعاليتيا الحيؾية (.)95-93

السيتفؾرميؽ دواء خافض لدكخ الجم الشسط الثاني  ،وحزخت معقجات لو مع بعض االيؾنات الفمدية
ودرس اسمؾب تشاسقو معيا واستق اخريتيا (.)99-96

اىتؼ الباحثؾن كثي اخ في حقل كيسياء السعقجات الحاوية عمى مديج مؽ الميكشجات مع معغؼ العشاصخ
الفمدية لجورىا البالغ االىسية في مجاالت متعجدة كجورىا في العسميات الحيؾية وكسزادات مكخوبية

...الخ (.) 23-26

خظت تقانة االمؾاج الجقيقة افقاً ججيجاً في تحزيخالكثيخ مؽ السخكبات

العزؾية (الميكشجات)

والسعقجات وعزؾية فمدية وتشاسكية وبؾليسخات ودوائية بؾصفيا مرج اًر مسي اًد لمح اخرة وتسيدىا باعظاء
نؾاتج بشقاوة عالية ووفيخة فزالً عؽ زمؽ تفاعل قريخ ججاً ،مسا جعل الباحثؾن يفزمؾن استخجاميا

في تحزيخ مخكبات عجيجة  .وكسا درس تأثيخ الميدر(ىيميؾم-نيؾن)عمى الميكشجات والسعقجات (-24

.)28

الجزء العسلي

جيدت السؾاد االولية مؽ شخكة  ... Aldrich, Fluka, BDH, Merckوتؼ تشكية -4 ،2دايؾن

بشتان بالتقظيخ ،كسا تؼ تشكية السيتفؾرميؽ واعادة بمؾرتو.

 -6تحزير الليكشدات:

 -9.9تحزير الليكشد -0اوكزيم-3( -4 -هيدروكدي بشزيليدين) بشتان ( )L2Hمن تفاعل ،0
-4دايهن بشتان مع الهيدروكديل أمين هيدروكلهريد (السخكب الؾسظي ) باتباع طخيقة
تقميجية ( ،)29والذكل ( )2( )9يؾضح ذلػ :
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اعقب بتحزيخ الميكشج بسفاعمة الشاتج ندبة مؾلية متكافئة  9:9الشاتج الؾسظي مع -3

ىيجروكدي انيميؽ أو (-mاميشؾ فيشؾل) في وسط مائي ايثانؾلي وصعج السديج ح اخرياً لسجة ثالث
ساعات وركد إلى نرف حجسو ثؼ بخد بحسام ثمجي ،رشح الخاسب وغدل بثشائي اثيل ايثخ مبخد،

اع يجت بمؾرتو بااليثانؾل الداخؽ فشتجت بمؾرات ابخية بخاقة ،درجة انريارىا °998م ووزنيا الجديئي
الشغخي (العسمي)=  )266.9( 266.2وندبة الشاتج  %79والسعادلة تؾضح التفاعل.

كحلػ حزخ السخكب بتفاعل كسيات متكافئة مؽ الشاتج الؾسظي مع -3ىيجروكدي انيميؽ في جفشة

ومدجت جيجا ووضعت عمى ىيتخ وسخشت مع التحخيػ السدتسخ لحيؽ اكتسال التفاعل ثؼ بخدت فشتجت
بمؾرات لساعة ليا نفذ خرائص السادة السحزخة بالترعيج الحخاري وكانت ندبة الشاتج .%92

شكل ( )9معادلة تحزيخ السخكب الؾسظي(-2اوكديؼ-4-اون) بشتان

شكل ( )2معادلة تحزيخ الميكشج ()L2H

 -0.6تحزير ليكشدات الثايهسيسيكاربازون ()T2H, T1H
حزخ كل مؽ الميكشج  T1Hمؽ تفاعل -2كمؾرو بشدالجييايج مع الثايؾسيسيكاربازايج والميكشج T2H

مؽ تفاعل -4 ،3ثشائي ميثؾكدي اسيتؾفيشؾن مع الثايؾسيسيكاربازايج بشدب مؾلية  9:9وباتباع طخيقة

تقميجية ( )86الميكشج  T1Hلؾنو اصفخ بمؾري درجة انرياره °998م ووزنو الجديئي الشغخي (العسمي)

=  )293.6( 293.7وندبة الشاتج  ،%89والميكشج  T2Hذا لؾن حميبي درجة انرياره °269م ووزنو

الجديئي الشغخي (العسمي) =  )253.3( 253.3وندبة الشاتج  ،%88والذكل ( )3يؾضح التفاعل :
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{إذ  H= Rعشجما  Cl= R6 Xفي مؾقع اورثؾ و  CH3CO= Rعشجما -4 ،3 OCH3= Xثشائي
ميثؾكدي}.

شكل( )4معادلة تحزيخ ليكشجات الثايؾسسيكاربازونات
 -0تحزير معقدات الشيكل

 -6.0تحزير السعقدات في الهسط الستعادل تقريبا
حزخت العجيج مؽ السعقجات ذات الريغة العامة { [Ni(L2H)(TH)(BH)](CH3CO2)2إذ
 =THالميكشج  T1Hأو  T2Hو  =BHالميكشج  GHأو  }mfباستخجام طخيقة الترعيج والتدخيؽ باشعة
االمؾاج الجقيقة وكسا في ادناه:

 -Iطريقة الترعيد :حزخت السعقجات مؽ تفاعل خالت الشيكل ( )IIالسائية مع الميكشجات في وسط

مائي ايثانؾلي وبشدبة مؾلية  9:9:9:9ممح فمدي{ BH :TH :L2H :وزن خالت الشيكل ()II

السائية دائساً ىؾ  6.5غؼ مع الكسيات الستكافئة مؽ الميكشجات (الججول  ،})9صعج السديج ح اخرياً
لسجة ثالث ساعات وركد السحمؾل إلى نرف حجسو ثؼ بخد ورشح الخاسب وغدل بثشائي اثيل ايثخ

ثؼ جفف.

 -IIطريقة التدخين باالمهاج الدقيقة :حزخت نفذ السعقجات اعاله مؽ تفاعل خالت الشيكل ()II
السائية مع الميكشجات  L2Hو  THو  BHبشفذ الشدبة السؾلية ،حيث وضعت في جفشة ومدجت

مدجاً جيجاً لتجانذ الخميط ثؼ وضعت في فخن االمؾاج الجقيقة وسخشت لسجة زمشية معيشة إلى حيؽ
اكتسال التفاعل (الججول  ،)9بخد الشاتج وغدل بالساء السقظخ البارد وبعجىا بالبتخوليؾم ايثخ وجفف
ووزن ،والسعادلة ادناه تؾضح طخيقة التحزيخ في الؾسط الستعادل تقخيباً.

Ni(CH3CO2)2.4H2O+L2H+TH+BH⟶4H2O+[Ni(L2H)(TH)(BH)](CH3CO2)2
 -0.0تحزير السعقدات في الهسط القلهي
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حزخت العجيج مؽ السعقجات ذوات الريغ العامة ]) [Ni(L2)(T)(mfأو ])[Ni(L2)(TH)(G

{إذ  =L2الميكشج  L2Hمدال مشو بخوتؾن و  =THالميكشج  T1Hأو  T2Hو  =Gالميكشج  GHمدال مشو
بخوتؾن و = Tالميكشج  T1Hأو  T2Hمدال مشيسا بخوتؾن} باستخجام طخيقة التخسيب بسحمؾل
ىيجروكديج البؾتاسيؾم في السحمؾل وطخيقة التدخيؽ في فخن االمؾاج الجقيقة وكسا مبيؽ ادناه:

 -Iالتحزير بهجهد مذيب :حزخت السعقجات مؽ تفاعل خالت الشيكل ( )IIالسائية السحابة بالساء مع
الميكشجات السحابة بالساء وااليثانؾل وبشدبة مؾلية  9:9:9:9ممح فمدي GH :TH :L2H :أو mf

{وزن خالت الشيكل ( )IIالسائية دائساً ىؾ  6.5غؼ مع الكسيات السكافئة مؽ الميكشجات (الججول
 ،})9مدجت السؾاد معاً ثؼ اضيفت قظخة فقظخة مؽ محمؾل ( )2mىيجروكديج البؾتاسيؾم مع
التحخيػ حتى اكتسال التخسيب وتثبيت الجالة الحامزية (الججول  ،)9تخك ليدتقخ ثؼ رشح الخاسب

[واختبخ اكتسال التخسيب] ،غدل الخاسب بالساء السقظخ البارد ثؼ بثشائي اثيل ايثخ وجفف ووزن.

 -IIالتحزير بفرن االمهاج الدقيقة :حزخت مؽ تفاعل خالت الشيكل ( )IIالسائية السحابة بالساء مع
الميكشجات السحابة بالساء وااليثانؾل وبشدبة مؾلية  9:9:9:9ممح فمدي GH :TH :L2H :أو mf

وكسية محجدة مؽ ىيجروكديج البؾتاسيؾم (الججول  ،)9ووضعت جسيعيا في جفشة ومدجت مع

الدحق لحيؽ الحرؾل عمى مدحؾق متجانذ ،ثؼ وضعت الجفشة في فخن االمؾاج الجقيقة سخشت
لسجة زمشية محجدة لحيؽ اكتسال التفاعل ،غدل الشاتج بالساء السقظخ البارد ثؼ بالبتخوليؾم ايثخ

وجفف ووزن ،والسعادلتيؽ ادناه تؾضحان طخيقة التحزيخ في الؾسط القمؾي.

])Ni(CH3CO2)2.4H2O+L2H+TH+GH+2KOH⟶6H2O+2CH3CO2K+[Ni(L2)(TH)(G

])Ni(CH3CO2)2.4H2O+L2H+TH+mf+2KOH⟶6H2O+2CH3CO2K+[Ni(L2)(TH)(mf
 -3الكياسات التحليلية والفيزيائية والطيفية

 -Iالكياسات التحليلية

تؼ قياس التحميل الجقيق لمعشاصخ ( )CHNSفي قدؼ الكيسياء كمية العمؾم /جامعة طيخان-

ايخان باستخجام جياز مؽ نؾع ( )Elementar el IIIامخيكي السشذا.

تؼ تقجيخ كسية الشيكل ( )36( )IIباستعسال جياز طيف االمتراص الحري ( Atomic

 )Absorption spectrometerمؽ نؾع ()2699( )Sens AAGS Scintific Equipment

الساني السشذأ في السعيج التقشي  -الجامعة التقشية الذسالية -قدؼ التحميالت السخضية -السؾصل-

العخاق.

 -IIالكياسات الفيزيائية
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تؼ قياس درجة االنريار في قدؼ الكيسياء  -كمية التخبية لمعمؾم الرخفة -جامعة

السؾصل باستعسال ( )Electro thermal TA9100 melting point apparatusنؾع ()SMP30

( )Not correctedالسجيد مؽ شخكة ( )STUARTالبخيظانية وبجياز االنريار الكيخوحخاري
 9366وجياز ( )Richert- Jung Heiz bankمؽ نؾع ( * ، )WMEوتؼ قياس التؾصيمية

الكيخبائية السؾالرية باستعسال جياز التؾصيل الكيخبائي مؽ نؾع ( )Start-cr3100cباستعسال

السحيب ثشائي مثيل سمفؾكديج ( )DMSOوبتخكيد ( 10-3مؾالري) عشج درجة ح اخرة °25م في قدؼ

الكيسياء -كمية التخبية لمعمؾم الرخفة -جامعة تكخيت * ،وتؼ قياس الؾزن الجديئي الشدب لميكشجات
ولمسعقجات باستعسال طخيقة االنخفاض بجرجة االنجساد (الكخايؾسكؾب) ( * ، )39وتؼ قياس الحث

الكيخومغشاطيدي باستعسال جياز ( )Gussmeter 4SS DSPالساني السشذأ في مختبخات كمية
العمؾم قدؼ الفيدياء -جامعة السؾصل  *,وتؼ قياس الحداسية السغشاطيدية لمسعقجات السحزخة

باستعسال جياز نؾع ( )Magnetic susceptibility balanceوالسدتؾرد مؽ شخكة ( Sherwood

 )scientific MK1مشذأىا ( )Cambridge, UKفي قدؼ الكيسياء -كمية التخبية لمعمؾم الرخفة-
جامعة تكخيت  * ,تؼ استخجام فخن االمؾاج الجقيقة ( )Microwave ovenمؾديل ()MMB21 AAN
نؾع ( )Argos-MK92 NWذو قجرة ( 566واط)  * ،وتؼ تذعيع السخكبات السحزخة بجياز الميدر

( )Laserنؾع ىيميؾم -نيؾن ذو قجرة ( 9ممي واط) وطؾل مؾجي ( 766 -666نانؾميتخ) وىؾ
امخيكي السشذأ مؾديل ( )S. No. 10 2010في قدؼ الفيدياء -كمية التخبية لمعمؾم الرخفة -جامعة

السؾصل.

 -IIIالكياسات الطيفية :
تؼ قياس االطياف االلكتخونية لمسخكبات السحزخة باستعسال جياز (Spectromrter (V-

 )530) Jasco IV-Visباستعسال محيب ثشائي مثيل فؾرماميج ( )DMFوبتخكيد ( 10-3مؾالري) في
السختبخات السخكدية -جامعة تكخيت  * ,تؼ قياس اطياف االشعة تحت الحسخاء لجسيع السخكبات

السحزخة باستعسال جياز االشعة تحت الحسخاء ( )FTIR-8400مؽ قبل شخكة ()SHIMADZ

بسجى ( 4666 -466سؼ )9-وذلػ بدحق العيشة وكبديا عمى شكل اقخاص مع  ،KBrتؼ الكياس في

السختبخات السخكدية -جامعة تكخيت  * ,تؼ قياس طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي ()'H-NMR
لميكشجات السحزخة في السختبخات السخكدية لكمية العمؾم -جامعة طيخان -ايخان نؾع ( VARIAN

 )500MHzامخيكي السشذأ.
 -IIIIتقييم الفعالية الحيهية ()Biological Activity
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تؼ اختبار الفعالية الحيؾية لميكشجات ولمسعقجات عمى اربع مؽ البكتخيا السخضية ىي

Escherichia.coli

و

pnnemoia

Klipsila

و

aureus

Staphylococcus

و

 Pseudomonas aeruginosaو  Klebsiella Pneumonigباستخجام تقانة االنتذار عمى سظح
االكار ،وعدلت البكتخيا وشخرت باستخجام طخائق قياسية ( )32قبل استخجاميا ،تؼ قياس السشظقة

التي يحجث عشجىا التثبيط ،اخحت تخاكيد مختمفة ( 62.5 ،925 ،256 ،566مايكخوغخام/مل) مؽ
كل مادة قيج الجراسة لحداب أقل تخكيد لمتثبيط ( ،)MICسجل أعمى تخفيف يثبط نسؾ البكتخيا وذلػ

مؽ خالل قياس مشظقة التثبيط ( )32مقارنة مع الدبخومايديؽ ،وتؼ حداب ندبة التثبيط لشسؾ البكتخيا

السخضية.

الشتائج والسشاقذة

استشاداً إلى الشتائج التحميمية الستزسشة تعييؽ كسية الشيكل ( )IIوالتحميل العشرخي الجقيق ،فقج
اثبتت الشتائج التحميمية بأن كسية الشيكل وكسية الكاربؾن والييجروجيؽ والشتخوجيؽ والكبخيت والسجونة في

الججول ( )2كانت متفقة مع الريغ السقتخحة لمسعقجات.

والخسؼ ادناه تؾضح حداب الؾزن الجديئي الشدبي والكيؼ مجونة في الججول (. )3

أثبتت نتائج حداب الؾزن الجديئي الشدبي بجاللة االنخفاض بجرجة االنجساد في محيب

.DMSO

اثبتت نتائج التحميل السجونة اعاله ان الشدبة السئؾية السؾلية لمتفاعل ىي ( 9:9:9:9فمد :ليكشج

 :L2Hليكشج  T1Hأو  :TH T2Hليكشج  GHأو  ،)mfان السعقجات الشاتجة مؾاد صمبة ممؾنة ومدتقخة

ذات شحشة مؾجبة ( )2+في الؾسط الستعادل تقخيباً ،في حيؽ نتجت معقجات متعادلة الذحشة في

الؾسط القاعجي ،تحوب في بعض السحيبات العزؾية (مثالً  DMFو  )DMSOإال انيا قميمة الحوبات
بااليثانؾل وشحيحة الحوبان في الساء وثشائي اثيل ايثخ ،كسا وجج ان جسيعيا يشريخ كسا مبيؽ في

الججول ( ،)3واوضحت نتائج قياسات التؾصيمية الكيخبائية ان السعقجات السحزخة في الؾسط الستعادل

تقخيباً تكؾن مؾصمة البكتخوليتية بشدبة  ،2:9في حيؽ تدمػ السعقجات السحزخة في الؾسط القاعجي
سمؾك السخكبات الستعادلة (غيخ اليكتخوليتية أي غيخ مؾصمة لمكيخبائية) ( ،)34وكسا مبيؽ في الججول

( )3تؼ حداب الؾزن الجديئي الشدبي لميكشجات والسعقجات قيج الجراسة باتباع العالقة الخظية التي تؼ
الحرؾل عمييا مؽ الخسؼ كسا في الذكل ( )4والسجونة في الججول (.)3

قيذ الحث الكيخومغشاطيدي لمسعقجات الحي يعخف بانو عاىخة تؾلج قؾة دافعة كيخبائية تاثيخية

وتيار مؤثخ في مؾصل بتأثيخ السجال السغشاطيدي ،وليا تظبيقات ميسة في مجاالت عجيجة (،)35

ولقج اعيخت السعقجات قيج الجراسة انيا تستمػ حث كيخومغشاطيدي والسبيؽ في الججول ( )2واعيخت

قياسات السغشاطيدية لسعقجات الشيكل ( )IIقيساً تشحرخ بيؽ ( )3.274 -2.837بؾرمغشاطؾن ،مسا
يخجح كؾن ذرة الشيكل سجاسية التشاسق ذات شكل ثساني الدظؾح عالي البخم (.)36
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تؼ قياس االطياف االلكتخونية لمسعقجات باستخجام ( )DMSOواعظت السعقجات السحزخة

(الججول  )4اطياف  d-dفزالً عؽ اطياف انتقال الذحشة ،اعيخت االطياف االلكتخونية لسعقجات

الشيكل ( )IIحدمتي امتراص في السشظقتيؽ ( 96625.64 -95723.56سؼ )9-تعؾد إلى االنتقال

 (𝒱2)3T1g⟵ 3A2gو ( 24696.89 -99957.68سؼ )9-تعؾد إلى االنتقال ⟵)(𝒱3)3T1g(P
 ،3A2gاما الحدمة ( )𝒱1فقج حدابيا ،يذيخ عيؾر ىحه الحدم ان لسعقجات الشيكل ( )IIبشية ثساني

الدظؾح (السشحخف) ،تؼ حداب قيؼ التشافخ االلكتخوني (عامل راكا) Bلجسيع السعقجات ،تعدى قيؼ B

الؾاطئة لمسعقجات السحزخة مقارنة مع عامل راكا لاليؾن الحخ ( 1084=B0سؼ )9-إلى الدحب

االلكتخوني في االغمفة الخارجية السسمؾءة جدئياً لمشيكل ( )IIبتأثيخ السجال ،إذ كمسا قمت قيسة  Bيدداد

الدحب وعميو تدداد الخاصية التداىسية لالصخة بيؽ الفمد والميكشج  ،M-Lتقتخح  βالشدبة السحدؾبة

لمسعقجات ( 6.92-6.5سؼ )9-وجؾد مجى واسع مؽ الخرائص التداىسية في اواصخ فمد-ليكشج ،لقج
حدبت قيؼ  β, Dq, Bلسعقجات الشيكل ( )IIباستخجام العالقات  ،10Dq=𝒱1و
السقجار

وتذيخ قيسة

إلى ان الذكل الشاتج ثساني الدظؾح ( ،)37كسا مبيؽ في الججول (.)4

سجمت اطياف ( )IRلميكشجات  mf, GH, T2H, T1H, L2Hومعقجاتيا في السجى (-466

 4666سؼ )9-ويؾضح الججول ( )5قيؼ الحدم ذات العالقة ومؾاقعيا في ىحه االطياف ،إذ تؼ دراسة

مؾاقع التشاسق لجديئات الميكشجات وتكؾن االواصخ بيؽ الفمد -الميكشج بسقجار  IRلميكشجات الحخة مع
السعقجات.
 -Aاسلهب تشاسق الليكشدات العزهية

 -Iاسلهب تشاسق الليكشد L2H

عيخت حدمة ( )𝒱C=Nلالوكديؼ ( )𝒱C=Nلقاعجة شيف لميكشج عشج ( )9675و ( )9622عمى
التؾالي وعشج التشاسق مع الحرة الفمدية حجثت ازاحة نحؾ تخدد أوطأ (الججول  )5مسا يجل عمى ارتباط

ىاتيؽ السجسؾعتيؽ مع األيؾن الفمدي ،وتذيخ ىحه االزاحة إلى قمة خاصية االصخة السددوجة في
مجسؾعة االزوميثيؽ ،وىحا متفق مع ما نذخ مؽ بحؾث ( .)39-38وعيخ التخدد االمتظاطي

لسجسؾعة  N-Oفي السشظقة ( 999سؼ )9-وعشج التشاسق لؾحظ انيا تداح نحؾ تخدد أوطأ داللة عمى
تشاسق ذرة الشتخوجيؽ مع األيؾن الفمدي ( .)38وعيخ التخدد االمتظاطي لسجسؾعة  OHعشج (

3475سؼ )9-ولؾحظ عشج تشاسق مجسؾعة االوكديؼ مع األيؾن الفمدي في الؾسط الستعادل انيا تداح
نحؾ تخدد أوطأ نتيجة تشاسق نتخوجيؽ االوكديؼ مع األيؾن الفمدي وتكؾن االواصخ الييجروجيشية H-
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 ،)38( O….Hاما في الؾسط القاعجي فمؾحظ اختفاء ىحه الحدمة نتيجة ازالة البخوتؾن مؽ مجسؾعة
.)39( OH

 -IIاسلهب تشاسق ليكشدي الثايهسيسيكاربازون T2H, T1H

عيخ التخدد االمتظاطي لسجسؾعة  C=Nفي السشظقة ( 9675 - 9692سؼ )9-وعشج التشاسق

لؾحظ ازاحتيا نحؾ تخدد أوطأ (الججول  )5في كل مؽ الؾسظيؽ الستعادل والقاعجي داللة عمى تشاسقيا

مع األيؾن الفمدي وتؾضح قمة خاصية االصخة السددوجة في مجسؾعة االزويثيؽ ،وىحا متشفق مع ما
نذخ مؽ بحؾث ( ،)46-39واعظى الميكشجان حدمتيؽ احجاىسا تعؾد إلى التخدد االمتظاطي (- 9375

 9386سؼ )9-وعشج التشاسق لؾحظ ان الحدمتيؽ في السعقجات السحزخة في الؾسط الستعادل عيخت
الحدمة األولى مداحة نحؾ تخدد أوطأ (الججول  )5ويعج ىحا التغيخ داللة عمى تشاسق ذرة كبخيت

مجسؾعة  C=Sمع األيؾن ( ،)39اما بالشدبة لمسعقجات السحزخة في الؾسط القاعجي فقج لؾحظ اختفاء

ىحه الحدمة بدبب تغيخ طبيعة  C=Sإلى  C-Sعشج التشاسق حيث عيخت حدمة عشج ( 889سؼ)9-

تعؾد إلى  C-Sالستشاسقة مؽ خالل ذرة الكبخيت مع األيؾن الفمدي ( ،)49-46ولؾحظ  𝒱NHفي

طيفي الميكشجيؽ عشج (3495- 3496سؼ )9-وعشج التشاسق يربح الحال اكثخ تعقيجاً بدبب العجيج مؽ

العؾامل ( )93مشيا تأثيخ التشاسق (الحي يدبب ازاحة الحدمة نحؾ تخدد أوطأ) تأثيخ االصخة

الييجروجيشية (يحجث انكدار باالصخة الييجروجيشية عشج التشاسق مدبباً ازاحة  𝒱OHإلى تخدد أعمى)،
فزالً عؽ وجؾد العجيج مؽ السجاميع االخخى التي تغيخ في السؾقع نفدو تقخيباً وميسا يكؽ تغيخ

 𝒱NHفي السعقجات السحزخة مؽ الؾسط الستعادل في السؾقع نفدو تقخيباً ،ومؽ السؤكج عجم وجؾد
تشاسق بيؽ ذرة نتخوجيؽ االميشؾ مع األيؾن الفمدي مسا يعدز الذكل الثايؾني ( )C=Sفي الميكشجيؽ .اما
في حالة السعقجات السحزخة في الؾسط القاعجي فيتعحر مالحغة اختفاء  ،NHوعمى اية حال فسؽ

السؤكج اختفائيا في الؾسط القاعجي ( ،)43بدبب الذكل الثايؾلي ( ،)42-39كسا اعيخ طيف IR
لميكشجيؽ حدمة عشج ( 9449 -9442سؼ )9-و ( 3526 -3426سؼ )9-تعؾد ان إلى تخدد االنحشاء

واالمتظاط عمى التؾالي لسجسؾعة  NH2ولؾحظ بقاء الحدمتيؽ في السؾقع نفدو في جسيع اطياف

السعقجات مسا يجل عمى عجم تشاسق ىحه السجسؾعة مع األيؾن الفمدي (.)42
 -IIIاسلهب تشاسق الكاليدين ()GH

لؾحظ عيؾر حدمتيؽ عشج (9226سؼ )9-و ( 9499سؼ )9-تعؾدان إلى التخدد االمتظاطي

لسجسؾعة ) COO(as), COO(sعمى التؾالي ،وعشج التشاسق تداح ىاتان الحدمتان نحؾ تخدد أعمى

(الججول  ،)5ان الفخق بيؽ التخدد االمتظاطي لسجسؾعة )𝒱s(COO)- { COO(as), COO(s

𝒱∆ =) }𝒱as(COOالحي يداوي ( 986-976سؼ )9-يعظي معمؾمات عؽ اسمؾب تشاسق
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السجسؾعة الكاربؾكديمية واوضحت الكيؼ ان السجسؾعة الكاربؾكديمية تتشاسق مع األيؾن الفمدي بذكل

احادي السشح أي مؽ خالل ذرة اوكدجيؽ واحجة ( ،)39كسا لؾحظ عيؾر حدمة عشج ( 3366سؼ)9-

تعؾد إلى التخدد االمتظاطي لسجسؾعة  ،)39( NH2وعشج التشاسق تداح إلى تخدد أوطأ (الججول  )5مسا

يجل عمى تشاسق ىحه السجسؾعة مع األيؾن الفمدي (.)39
 -IIIIاسلهب تشاسق السيتفهرمين ()mf

اعيخ طيف  IRعشج ( 3376 -3976سؼ )9-و ( 9627 -9589سؼ )9-و( 9576سؼ)9-

تعؾد إلى  𝒱C=N, 𝒱NHومجسؾعة  NHالسذؾه ،عشج التشاسق لؾحظ عيؾر حدمة عشج (-9656

 9686سؼ )9-تعدى إلى تشاسق مجسؾعة االيسيشؾ كسا ان عيؾر حدمة ججيجة عشج (9365-9266

سؼ )9-تعدى إلى تخدد الحمقة (.)45-44

 -Bاسلهب تشاسق أيهن الخالت للسعقدات السحزرة في الهسط الستعادل

عيخ طيف  IRالخالت في الؾسط الستعادل حدمة عشج ( 9566-9525سؼ )9-تعؾد إلى

االرتباط االيؾني لسجسؾعة الخالت ( ،)39في حيؽ طيف السعقجات السحزخة في الؾسط القاعجي لؼ
تغيخ الحدمة مسا يجل عمى عجم وجؾدا وىحا متفق مع نتائج قياسات التؾصيمية الكيخبائية.
 -Cالتردد االمتطاطي لال واصر M-S, M-O, M-N

اعظى طيف  IRحدما عشج ( 499-426سؼ )9-و ( 556-566سؼ )9-و ( 696-666سؼ)9-

تعؾد إلى  𝒱M-S, 𝒱M-O, 𝒱M-Nعمى التؾالي ،ان عيؾر ىحه الحدم يجل عمى تكؾن السعقجات

قيج الجراسة (.)44-39

اعيخ طيف الخنيؽ الشؾوي السغشاطيدي  H'NMRلميكشج  L2Hالحدم االتية (الذكل  )9حدمة

عشج ( )9.45 ppmتعؾد إلى ( )OHاالوكديسية وحدمة عشج ( )2.97 ppmتعؾد إلى ( )CH2وحدمة

عشج ( )6.81 ppmتعؾد إلى ( )Ar-Hوحدمة عشج ( )1.94 ppmو ( )2.98 ppmتعؾد إلى

(.)CH3

درس تأثيخ اشعة الميدر نؾع ( )Nc-Hcعمى الميكشجات والسعقجات الرمبة فمؾحظ انيا ال تتأثخ

مؽ خالل قياس درجة االنريار ليا (الججول  )7 ،6وان حجث لبعض السعقجات تغيخ طفيف فيعدى

إلى تكدخ االواصخ الييجروجيشية وبحلػ يبقى شكل السعقج ثساني الدظؾح ال يتغيخ.

اعيخت نتائج الفعالية الحيؾية لميكشجات ولمسعقجات عمى البكتخيا السخضية Escherichia.coli

و  Klipsila pnnemoiaو  Staphylococcus aureusو  Pseudomonas aeruginosaان
الميكشجات وبعض السعقجات ذات فعالية تثبيظية تجاىيا ،اما بكتخيا  K.Pneumonigفمؼ تتأثخ
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بالميكشجات والسعقجات قيج الجراسة ،اتزح ان السعقجات ليا فعالية تثبيظية اقؾى مؽ الميكشجات (الججول

 )96-8واالشكال (.)97 ،96 ،95
االستشتاجات

إن جسيع الميكشجات( T2H ,T1H, L2Hو GHو )mfتعسل بذكل ثشائي الدؽ كميتي  ,إذ تبذكل
ّ
متعادل في الؾسط الستعادل تقخيباً وبعزيا يفقج بخوتؾن في الؾسط القاعجي( L2HوGH

)(T1Hاو T2Hتفقج بخوتؾن في حالة وجؾد  mfاما في حالة وجؾد  GHفال تفقج ) كسا مؾضح أدناه:
في الؾسط القاعجي

في الؾسط الستعادل

2-oxime-4-(3-hydroxybenzailidine)pentane

في حالة وجؾد mf

في حالة وجؾد GH

)Thiosemicarbazones(TH

إذ  H = Rفي حالة  2-Cl =Hو CH3 = Rفي حالة T1H=TH , 2.3-OCH3 = XاوT2H

)Glycine )GH

وشكل السعقجات تكؾن ثساني الدظؾح مشحخف كسا مؾضح ادناه :
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[Ni(L2H)(TH)(mf)]2

[Ni(L2H)(TH)(GH)]2+

])[Ni(L2)(T)(mf

])[Ni(L2)(TH)(G

ولؼ تتأثخ الميكشجات والسعقجات بأشعة الميدر وكحلػ أعيخت فعالية حيؾية كسا في االشكال

(99و26و.)29
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