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 الممخص

اوكسادايازول مع ايونات المنغنيز  -4و 3و 1-فنيل-5-حامض البروبانويك( ثايو-3)-2تم تحضير معقدات الميكاند 

(II( والحديد )II( والكوبمت )II و )( النيكلII( والرصاص )II( والكادميوم )II( والفضة )I شخصت المعقدات المحضرة . )

باستخدام تقنيات كيميائية وفيزيائية وطيفية مختمفة مثل اطياف االشعة تحت الحمراء واالطياف االلكترونية والعزم 

فيزيوكيميائية المذكورة اعاله ان المغناطيسي والتوصيل الموالرية والتحميل الدقيق لمعناصر وتبين من الدراسات ال

، Fe(II) ; [M(OXP)2] ،Mn(II)=Mاو Mn(II)=M حيث ان  Cl[M(OXP)(H2O)3]لممعقدات الصيغ العامة 

Fe(II) ،Co(II) ،Ni(II) [M(OXP)(H2O)]Cl ،Co(II)= M  ،Ni(II)  ،Cd(II)  ،Pb(II) [Ag(OXP)]NO3 .

يسمك كميكاند ثالثي السن احادي القاعدة يتناسق مع االيون  OXPبينت دراسات االشعة تحت الحمراء بأن الميكاند 

سمك معو كميكاند ثنائي السن متعادل تناسق من خالل  ذيال (I)ما عدا ايون الفضة  N, S,Oالفمزي من خالل ذرات 

رباعية السطوح وتبين من الدراسات الفيزيوكيميائية المذكورة اعاله ان ليذه المعقدات بينات ثمانية السطوح و  N,Sذرات 

بنية خطية منحرفة . كما شخصت الفعالية الفطرية لميكاند ومعقداتو عمى نوعين من  (I)في حين امتمك ايون الفضة 

 ثبتت المعقدات بأن ليا فعالية كمضادات لمفطريات.وقد أ Aureobasidiam, Trichodermaالفطر 

 .المعقدات الفمزية ،جيةالبيولو الفعالية ،معقدات االوكسادايازوؿ الكممات الدالة:
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ABSTRACT 

Complexes of 2-(3-propionic acid) thio-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole with Mn(II), Fe(II), 

Co(II), Ni(II), Cd(II), Pb(II) and Ag(I) have been synthesized and characterized on the 

basis of physicochemical investigations including infrared and electronic spectroscopy, 

magnetic moment measurements, molar conductance and elemental analysis. 

The have been assigned the formula: [M(OXP)(H2O)3]Cl; where M=Mn(II), or Fe(II), 

[M(OXP)2], Where M=Mn(II), Fe(II), Co(II) and Ni(II), [M(OXP)(H2O)]Cl; where M= 

CO(II), Ni(II), Cd(II) and Pb(II) and [Ag(OXP)] (NO3). 

Infrared spectral data suggest that the ligand OXP: behaves as a, monobasic tridentate 

ligand with N,S,O donor sequence towards the metal ions expect the silver (I); it acts as 

neutral bidentate ligand coordinating via N,S atoms. On the basis of the above 

physicochemical data,octahedral, tetrahedral and non linear geometries were assigned for 

the complexes.The ligand and its complexes were screened for their antifungal activities 

against two species of fungi, Trichoderma and Aureobasidium; and it was found that the 

complexes possess certain degree of activity. 

 Keywords: oxadiazole complexes, Biological Activity, Metal Complexes. 
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  Introduction)) المقدمة.1
[. 1استخدمت الييدرازيدات وما تزاؿ تستخدـ في مجاالت كيميائية وبايولوجية كثيرة، استخدمت كمواد لمعالجة السؿ ]     

 زوؿ واالوكسادايازوؿ والثايو دايازوؿ والتي فضال عف امكانية تحويميا الى مركبات خماسية الحمقة غير متجانسة مثؿ الترايا

اذ يمكننا الحصوؿ عمى عدد كبير مف المركبات الحمقية غير المتجانسة  [.4-2بيولوجيا في دراسات عديدة ] تأثيرااظيرت 

لممركبات [. اف 5مختبريا والتي تمتاز بخواص قيمة كمواد عالجية كيميائية وعقاقير واصباغ ومرافقات انزيمية وبوليميرات ]

اىمية في تحضير معقدات لمعناصر االنتقالية  -N-C=S–الحمقية الغير متجانسة المحتوية عمى مجموعة الثايو امايد 

[. حديثا اظيرت المشتقات العديدة 6والغير انتقالية والتي ليا دور في مجاؿ العالج باالدوية المحتوية عمى العناصر ]

( لحمقة االوكسادايازوؿ 5، 2وصا الحاوية عمى مجاميع معوضة في الموقعيف )اوكسادايازوؿ اىمية عالجية خص 4و3و1

مركبتو اوكسادايازوؿ التي تتميز باحتوائو عمى مجموعة الثايوامايد الميمة في نقؿ السمـو والتي تدخؿ -2وبشكؿ خاص 

 (Soft)لؾ لوجود ذرة الكبريت المينة [. ويعود االىتماـ الكبير ليذه المجموعة وذ7في تركيب العديد مف المركبات الدوائية ]

التي تجعؿ المركب العضوي ليكاند فعاؿ عمى مدى واسع مع مختمؼ االيونات الفمزية  (Hard)بجانب ذرة النتروجيف 

فضال كوف ذرة الكبريت تجعميا مراكز فعالة لعدد مف االنزيمات الميمة حيث تتاصر مع عدد مف االيونات الفمزية 

وبعد تشخيصو بعدة  (Oxp)ينا تحضير مشتؽ جديد لالوكسادايازوؿ أرا الىمية ىذه المركبات لذا ارت[ نظ8االنتقالية ]

تقنيات تـ دراسة فعاليتو عمى نوعيف مف الفطريات الميمة صحيا واقتصاديا. وفيما يمي الصيغ التركيبية لممواد االولية 

 ولميكاند االساس والمشتؽ.

C

O

OCH3 C

O

NHNH2 + CH3OH+H2O
EtOH

+ NH2 NH2.H2O
Reflux

C

O

NHNH2 +CS2 + KOH
N N

O
S

-
K

+ 
+H2S + H2O

EtOH

Reflux

N N

O

H

N N

O
SH +H2O

HCl

S

+Br CH2CH2 C

O

OH
CS2

EtOH / KOH

N N

O

SH

SCH2CH2COOH

NN

O
H2O + KBr +

 



   Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 10, Issue 2, June 2015 , p.p(1-20) 

ISSN 1992 – 0849 
 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com, 

kirkukjoursci@gmail.com  

 
2 

  (Experimental) المواد وطرائق العمل.2

 (Aldrich,Fluka,BDH)جميع المواد الكيميائية المستخدمة في الدراسة مجيزة مف شركة  المواد الكيميائية: -1

 واستخدمت كما ىي بدوف تنقية.

 تحضير المواد االولية: -2

غـ(  1336، موؿ 0.1غـ( مف الييدرازيف المائي الى ) 5موؿ،  0.1ازيف: يضاؼ )ر تحضير المركب بنزوايؿ ىيد -أ

 ثـساعة  2نزوات المثيؿ عمى شكؿ قطرات مع التحريؾ المستمر وبعد االنتياء مف االضافة يصعد المزيج لمدة بمف 

[ وكانت نسبة الناتج 9يبرد المحموؿ في حماـ ثمجي يتكوف مف راسب ابيض يرشح ويغسؿ بااليثانوؿ البارد ويخفؼ ]

 .ـ114% درجة االنصيار بنزوايؿ الييدرازيف 87

 ـ112القيمة المعتمدة في المصادر 

 C7H8N2Oالصيغة الكيميائية 

C% H% N% 

 20.95 5.91 نظريا 61.68

 20.81 5.82 عمميا 61.37

 

حضر ىذا الميكاند حسب الطريقة   (OXH)اوكسادايازوؿ  -4و 3و 1-فنيؿ-5-ثايو-2تحضير الميكاند االساس  -ب

ازيف في محموؿ ر غـ( مف بنزوايؿ الييد13.6موؿ،  0.1[ يذاب )10 ،11] Yang woodالمستخدمة مف قبؿ يونؾ ودد 

مؿ( مف  12موؿ،  0.2ثانوؿ ثـ يضاؼ الى المزيج تدريجيا )مؿ اي 70غـ( في  5.6موؿ  0.1ىيدروكسيد البوتاسيـو )

ويستدؿ عمى وجوده مف  H2Sساعة حتى يتوقؼ انبعاث غاز  18التصعيد الحراري لمدة  ىثنائي كبريتيد الكاربوف ويجر 

جـ ويبخر المذيب تحت الضغط المخمخؿ ويضاؼ الح ،رائحتو الكريية واسوداد ورقة ترشيح مبممة بمحموؿ خالت الرصاص

القميؿ المتبقي الى الثمج المجروش ثـ يحمض بحامض الييدروكموريؾ المخفؼ مع التبريد والتحريؾ يتكوف راسب ابيض 

 %.85وتعاد بمورتو مف االيثانوؿ وكانت نسبة الناتج 
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 ـ220المالحظة  (OXH)الميكاند  ردرجة انصيا

 ـ.219درجة انصياره المقررة 

 C8H4N2O5الصيغة الكيميائية 

 C% H% N% 

 15.81 3.51 54.23 نظريا

 15.73 3.61 53.91 عمميا

 17.7موؿ ،  0.1اذيب ) (OXP)اوكسادايازوؿ -4و 3و1-فنيؿ-5-)حامض البروبانويؾ( ثايو-2تحضير الميكاند  -ج

مؿ  100غـ مذاب في  5.6كسازوؿ في محموؿ كحولي لييدروكسيد البوتاسيـو )او -4و3و1 -فنيؿ-5-ثايو-2غـ( مف 

غـ( مف برومو حامض البروبانويؾ عمى شكؿ قطرات مع 15.29موؿ،  0.1نوؿ( مع التحريؾ ثـ يضاؼ اليو )ايثا

الى درجة حرارة المختبر حيث لوحظ تكوف  بعساعات ثـ يرد المر  3التحريؾ المستمر واجري التقطير االرجاعي لمدة 

 %.92راسب بني الموف واعيدت بمورتو مف االيثانوؿ وكانت نسبة الناتج 

 ـ.OXP 150درجة انصياره الميكاند 

 C11H10N2O3Sالصيغة الكيميائية 

 :( فمز: ليكاند 2:1او  1:1تحضير المعقدات تحضر المعقدات بنسبة ) - د

موؿ مف  0.02او  0.01موؿ مف الممح الفمزي المذاب في اقؿ كمية مف الماء المقطر او االيثانوؿ الى  0.01يضاؼ )

ثـ يبرد ويرشح الراسب  ساعتيف%( ويصعد المزيج حراريا لمدة 96مؿ مف االيثانوؿ ) 25المذاب في  OXPالميكاند 

 .الجدوؿفؼ، حضرت معقدات لمفمزات المذكورة سابقا كما في جالمتكوف ويغسؿ بااليثر وتعاد بمورتو بااليثانوؿ الساخف ثـ ي

(1). 

 :القياسات التحميمية والفيزيائية -ىـ

 Combustionلميكاند المحضر مف مواده االولية وكذلؾ لممعقمات باستخداـ جياز CHNصر تـ قياس التحميؿ الدقيؽ لعنا

System Model 4010 مف نوعCostech Instruments Elements   
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والنيكؿ  (II)والكوبمت  (II)والحديد  (II)موصؿ في حيف تـ تقدير كؿ مف المنغنيز الجامعة  -كمية العمـو-في قسـ الكيمياء

(II) رصيف والخا(II)  والكادميـو(II)  والرصاص(II)  والفضة(II) ة باستخداـ جياز االمتصاص الذري في يفيبطريقة ط

بعد ىضـ المعقدات  Sons GBA Scientific Equipment  قسـ الكيمياء جامعة الموصؿ مف نوع –كمية التربية

نماذج القياسية المتوافقة مع المدى الخطي بحامض النتريؾ المركز وتحضير محاليؿ بتراكيز تقع ضمف حدود تراكيز ال

درجات االنصيار او التفكؾ لممركبات المحضرة في قسـ  يست. كذلؾ ق (2)وؿالجد لممنحني المعياري لمعناصر المقاسة

والمصنع مف  SMP30موديؿ  Melting Point Apparatusجامعة الموصؿ باستخداـ جياز  -كمية التربية -الكيمياء

لقد قيست التوصيمية الكيربائية الموالرية لممعقدات المحضرة  .2003سنة   Bibby Scientific Limitedقبؿ شركة 

 ـ. 25وعند درجة  M 3-10بتركيز  DMFباستخداـ مذيب  Consort C832بجياز 

بعد حساب  Magnet Brucker BM6جياز باما القياسات المغناطيسية لبعض المعقدات استخدمت طريقة فارادي      

كمية  -باستعماؿ ثوابت باسكاؿ الخاص بالذرات المكونة لممعقدات في قسـ الكيمياء (D)عامؿ التصحيح المغناطيسي م

1-= )غـ. ذرة(  Dجامعة الموصؿ حيث اف  -العمـو
 ثابت باسكاؿ.× = عدد االيونات او الذرات لمعنصر  ∑

جامعة  -كمية التربية -ند ومعقداتو في قسـ الكيمياء ايكاما االطياؼ االشعة تحت الحمراء سجمت لممواد االولية والم     

 Infrared Spectrophotomer FTIR-Tensor 27- Brucker Co., Germanyالموصؿ باستخداـ جياز 

 ، KBrوعمى شكؿ اقراص بمادة  بداللة العدد الموجي 1-ـس(4000-400في المنطقة المحصورة ما بيف ) .2003

 Shimadzu-uv-visible 1800بجياز لممعقدات لالشعة فوؽ البنفسجية والمرئية  االطياؼ االلكترونيةوسجمت 

Spectrophotomer  200سـ في المدى  1قطرىا  زوباستعماؿ خاليا الكوارتمامايد ور فوباستعماؿ مذيب ثنائي مثيؿ-

 نانوميتر. 1000

 :تقييـ الفعالية الفطرية -و

 لمحضرة في نمو نوعيف مف الفطريات:ثبيطية لبعض المركبات اتـ في ىذه الدراسة اختبار الفعالية الت     

1- Aureobasiduim Pullans. 

2- Trichodermaviride.  
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[ وتـ تحضير اقراص مف ورقة الترشيح مف 12] Bauerلدراسة تاثير المركبات المحضرة في نمو الفطريات اتبعت طريقة 

، 200المذاب فيو وزف معيف مف تراكيز ) DMSO مف مذيب 3سـ 0.1ممـ واضيؼ  6 وبقطر (Whatman No.1)نوع 

مف المادة قيد الدراسة اي حاوية عمى اقراص معقمة وبعدىا تـ تثبيت االقراص المشبعة بالتراكيز  3( ممغـ/سـ50، 100

ه مستعمرة نقية وفتية مف الفطريات المذكورة اعال 5-3ار البطاطا الممقح بنقؿ ختمفة بواسطة ممقط معقـ عمى وسط أكالم

اياـ وبعدىا تـ قياس منطقة التثبيط باستخداـ مسطرة مدرجة  5ولمدة  ـ 25-28وحضنت االطباؽ في درجة حرارة 

 .(5الجدوؿ)وسجمت النتائج كما في 

 (Results & Discussion) النتائج والمناقشة.3

 DMFالقابمية عمى الذوباف في مذيب اف المعقدات الناتجة جميعيا مواد صمبة واغمبيا ممونة ومستقرة في اليواء وليا      

، باف نصؼ المعقدات تسمؾ DMSOو  DMF  ، ولقد بينت القياسات التوصمية الكيربائية الموالرية في مذيبDMSOو 

ة ليتيخر مف المعقدات متعادلة فيي غير الكترو اآل بعضو  1:1ة بة بنستيسموؾ المركبات غير المتعادلة فيي الكترولي

 .(1)الجدوؿالمحموؿ وكما موضح في وضعيفة التوصيؿ في 

 2.3 , 1-2قيمة عـز مغناطيسي  2و1دي قوقد اعطى مع (II)لقد قيست العزـو المغناطيسية  لمعقدي المنغنيز      

BM واطئ البـر وىذا يتفؽ بشكؿ  عمى التوالي وىذا يشير الى اف ذرة المنغنيز سداسية التناسؽ ذات شكؿ ثماني السطوح

( عزوما مغناطيسية 4و 3) (II)[. كذلؾ اظير معقدي الحديد13] مانية السطوح المنشورة في االدبياتعاـ مع معقدات ث

[. كما وجد مف خالؿ القياسات 14وتتفؽ مع معقدات الحديد ثمانية السطوح عالية البـر ] B.M , 5.1 B.M 4.95بمقدار 

( ذوات الشكؿ II)الكوبمته القيمة تتفؽ مع معقدات وىذ M 4.05سي ي( اف العـز المغناط5) (II)العممية لمعقد الكوبمت

مما يشير الى اف ذرة  B.M 4.63كانت قيمة العـز المغناطيسي لو ( II( لمكوبمت)6[. اما المعقد)16-14رباعي السطوح ]

( فقد اظير خواص 7) (II)[ اما معقد النيكؿ17و13الكوبمت سداسية التناسؽ ذات شكؿ ثماني السطوح عالي البـر ]

( خواص بارامغناطيسية اذ 8) (II)[ في حيف اظير معقد النيكؿ18] يايامغناطيسية فيو يمتمؾ بذلؾ شكؿ مربع المستو د

[. كما 19ثمانية السطوح عالية البـر ] (II)وتتفؽ مع قيـ معقدات النيكؿ  B.M 2.85كانت قيمة العـز المغناطيسي 

 .(1)جدوؿالموضح في 
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 وقد  DMFباستخداـ مذيب  OXPفسجية لميكاند قيس طيؼ االشعة فوؽ البن     

الى  cm-1 363636بينما تعود الحزمة  .C=Sلمجموعة  n →وتعود لالنتقاؿ *  cm 31746 1-اعطى الحزمة

 [.20ف السابقيف ]يتعود الى تداخؿ االنتقالي cm-1 41152،اما الحزمة C=Nلمجموعة  →*االنتقاؿ االلكتروني 

وبتركيز  DMFفي مذيب  d-dااللكترونية لممعقدات المحضرة وقيست اطياؼ انتقاالت  ألطياؼلوفي دراستنا ىذه      

10-3 M  (3)الجدوؿفضال عف اطياؼ انتقاؿ الشحنة  . 

 ثمانية السطوح اربع انتقاالت وىي: (II)تظير معقدات المنغنيز 

6Alg        4Tlg(G)                         1 

6Alg        4T2 (G)         2 

6Alg        4Eg (D)        3 

6Alg        4Tlg  (D)      4 

وحزمة  1تابعة الى  1-( سـ14492و  14888( حزمة )2و1المحضرة ) (II)قد اظيرت معقدات المنغنيز      

 3تـ تعود  1-سـ 31230و  32467وحـز اخرى عند  2تـ اتابعو الى  21929و  21833امتصاص اخرى عند 

وىذه  (M-L)ود الى امتصاصات حزمة انتقاالت الشحنة بيف الفمز والميكاند عت .1-سـ 467128و  38759وحـز عند 

ثمانية السطوح عالية البـر فتعطي حزمة  (II)[. اما الطيؼ االلكتروني لمعقدات الحديد 21ة ثمانية السطوح ]تتفؽ مع بني

5T2gود الى االنتقاؿ وىي تع 1-سـ 11848و  10904عند حزمة  4و  3امتصاص واحدة وقد اعطت المعقدات 
5Eg 

 [.14ثمانية السطوح عالية البـر ] (II)وىذا يتفؽ مع معقدات الحديد 

  :[ في المديات عمى التوالي20رباعية السطوح ثالث انتقاالت ] (II)تظير معقدات الكوبمت 

4A2 (F)     4T2 (F)         1           4000-3000 cm-1 

4A2 (F)     4T1 (F)        2           7780-4600 cm-1 

4A2  (F)        
4T1  (F)       3  16725-13250 cm-1 
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3 تعود جميعيا الى انتقاؿ واحد 1-سـ  18000-13000احيانا كحزمة عند المدى   3وتظير      
4A2

4T1 (P)   

( اظير 5) (II)نيا تقع خارج مدى االجيزة المستعممة. فالمعقد الكوبمت فانيا ال تظير حزما لكو  2و  1اما االنتقاالت 

سداسي  (II)اما في حالة الكوبمت تقع خارج مدى الجياز. 2و  1اما الحـز  3وىذه تمثؿ  1-سـ15880حزمة عند 

 .التناسؽ ثماني السطوح عالي البـر فيظير ثالث انتقاالت مسموحة برما

4Tlg (F)     4T2g (F) 1   7500-12000 cm-1 

4Tlg (F)     4A2g (F) 2     14000-16000 cm-1 

4Tlg (F)     4Tlg  (P) 1    18000-22000 cm-1 

 1-سـ 21830فقد ظيرت عند  3اما الحزمة  2تعود الى  1-سـ 16247و  1-سـ 1 11804 (6اظير المعقد )     

 1 15084المديات  ( فقد اظير حزما في7) (II)ح اما معقد النيكؿ [ لسداسي التناسؽ ثماني السطو 22عمى التوالي ]

 [.17االت االلكترونية ]وغالبا تعود ىذه الحـز الى االنتق 1-سـ 3 32894او  1-سـ 2 22624و  1-سـ

2A1g 2A2g       (1)     2     وA2g 1B1g      (2) 

اف غياب  .رباعية التناسؽ ذوات بنية المربع المستوي (II)دات النيكؿـ الطيؼ االلكتروني لمعقز وىو بدورىا تتفؽ مع ح     

ووجودىا في معقدات  1-سـ 10000المربعة المستوية في المدى اقؿ مف  (II)حزمة االمتصاصات في معقدات النيكؿ

 [.14الثمانية السطوح يعد الفرؽ الميـ بيف الطيؼ االلكتروني لكال النوعيف ] (II)ؿكالني

 (II)ـ الحالة المستقرة اليوف النيكؿتير سداسية التناسؽ فتكوف معقدات ثمانية السطوح وينقسـ  (II)عقدات النيكؿاما م     

الحر في مجاؿ ثماني السطوح الى تيرمات ثالثية وتترتب حسب زيادة طاقتيا لذلؾ نتوقع ثالث انتقاالت الكترونية مسموحة 

 برميا وىي:

3A2g (F) 3T2g (F)  1  7000-13000 cm-1 

3A2g (F) 3T1g (F)  2  11000-20000 cm-1 

3A2g (F) 3T1g (F)  3  7000-13000 cm-1 
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عمى التوالي  1-سـ 22727و 1-سـ 16896و  1-سـ 11245ثالث في المدى ( حزما 8) (II)لقد اظير معقد النيكؿ     

 [.20] (II)تعود الى بنية ثماني السطوح لمعقدات النيكؿ

ودرست مواقع الجيات  1-سـ4000-400ومعقداتو في المدى  OXPاؼ االشعة تحت الحمراء لميكاند سجمت اطي     

يكاند وتكويف االواصر بيف الفمز والميكاند بمقارنة اطياؼ االشعة تحت الحمراء لميكاند الحر ومعقداتو، مالتناسقية في جزئية ال

-Cي الصرة طاطوتعزى الى التردد االمت 1-سـ  703 في المنطقة ةضيوعر  ةيحزمة قو  OXPحيث اظير طيؼ الميكاند 

S  وعند مقارنتيا بطيؼ الميكاند االوكسادايازوؿ االصمي(OXH)  الحاوي عمى حـزS-H ،C=S  وN-H  وعدـ وجودىا

تدؿ عمى اختفائيا وتحويمو الى مشتؽ االوكسادايازوؿ فضال عف ذلؾ ظيور حزمة متوسطة الشدة في طيؼ  OXPفي 

OXP  ي الصرة ئاتعزى الى التردد االنحن 1-سـ1405عندS-CH2  وعدـ وجودىا في طيؼOXH كذلؾ اظير طيؼ ،

OXP  ةر طاطي المتماثؿ والغير متماثؿ الصى الى التردد االمتز عت   1-سـ 2920حزمة امتصاص ضعيفة عند الموقع C-

H ة ولمجموعة يتاالليفاCH2  لمعقدات وتؤكد تحوؿ مواقعيا في طيؼ ا فياالليفاتية وىذه الحزمة بقيتOXH  الىOXP 

[23 ]. 

[ نحو التردد العالي والواطئ وعمى التوالي. 24دتاف لمجموعة الكاربوكسيؿ التماثمية والالتماثمية ]ائتزاح الحزمتاف الع     

. وعند OXPلميكاند  1-سـ 1615والتردد الالتماثمي في المنطقة  1-سـ1422يظير في دراستنا التردد التماثمي في المنطقة 

االرتباط مع الفمزات ازيحت الحزمة التماثمية نحو التردد االعمى او بقيت في المنطقة نفسيا، بينما تزاح الحـز الالتماثمية 

ويعد الفرؽ في التردد التماثمي والالتماثمي تشخيصا لسموؾ مجموعة الكاربوكسيؿ، اذ اف  1-سـ 1500-1580عند المنطقة 

اليوف الكاربوكسيؿ المرتبط بشكؿ احادي السف تساوي  Δبينما تكوف قيمة  1-سـ 200ي اليوف الحر تساو  Δقيمة 

يتضح اف ايوف  (4)الجدوؿالمبينة في  Δومف قيمة  1-سـ 120وبشكؿ ثنائي السف مساوية القؿ مف  1-سـ150-180

 .ما عدا معقد الفضة لـ يتأثر الكاربوكسيؿ يرتبط بشكؿ احادي السف بعد فقداف البروتوف

،  C=Nي الصرة طاطوالى تعزى الى التردد االمت 1-سـ 1625حزمة امتصاص عند المنطقة  OXPاظير طيؼ      

 في طيؼ المعقدات داللة عمى تناسؽ الفمز مع النتروجيف وىذا يتفؽ 1-سـ 22-6والتي تزاح نحو ترددات واطئة بمقدار 

في المنطقة  OXPفي طيؼ الميكاند  N-Nي الصرة طاطالمت[. كما لوحظ التردد ا25مع ما نشر في االدبيات مف بحوث ]

يا وتظير بشكؿ حزمة امتصاص عريضة في معقدات التي يتـ االرتباط عف طريقتزاح ىذه الحزمة في طيؼ ال 1-سـ 975
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ر صر الميكاند عف طريؽ ذرة النتروجيف مع الفمز، كذلؾ اظيآازيحت الى ترددات عالية لت تيوال 1-سـ 1009-989الموقع 

 1-سـ 1079ضمف حمقة االوكسادايازوؿ الواقعة في المنطقة  C-O-C حزمة امتصاص لمجموعة OXPطيؼ الميكاند 

معقدات وىذا يؤكد عدـ حدوث تناسؽ الفمز مع ذرة الفي طيؼ االشعة تحت الحمراء ولـ تزاح ىذه الحزمة في طيؼ 

 [.26س الحمقة ]يساىـ في ريزونان رة االوكسجيفاالوكسجيف اذ اف الزوج االلكتروني الموجود عمى ذ

و  1-سـ 425-418المنطقة  عندطيؼ االشعة تحت الحمراء لممعقدات في منطقة التردد الواطيء اظير ثالث حـز      

و  M-Nو  M-Sلكؿ مف اواصر  يت ىذه الحـز الى ترددات االمتطاطوقد عز  1-سـ 570-560و  1-سـ 490-520

M-O [ لقد اظير 21عمى التوالي .] وىي داللة عمى  1-سـ 660-590ت المعقدات الحاوية عمى الكمور حزما في المنطقة

كمور والتي عادة تظير عند -ارتباط الكمور بشكؿ ايوني في المعقدات بينما لـ يالحظ الكمور المرتبط بشكؿ اصرة فمز

ؾ د باستعماؿ حامض النتريانو تـ الكشؼ عنو بعد ىضـ المعقإال  .النو يقع خارج مدى جياز القياس 1-سـ200-563

 9[ بينما اظير المعقد 27] AgClترسب فييا الكمور عمى شكؿ راسب ابيض مف  يتالمركز ثـ يضاؼ نترات الفضة ال

[ وىذا يطابؽ النتائج المحصوؿ 28وىي اشارة عمى ارتباط ايوني لمجموعة النترات في المعقد ] 1-سـ 1380حزمة عند 

 .ربائية ليذا المعقدتوصيمية الكيعمييا في قياس ال

لالمالح الالعضوية لمماء  1-سـ 880-650رجح في المعقدات المائية عند [ حـز التآ29] Gamoحدد الباحث      

المدى  شمؿ[ اف وجود ماء التبمور يشخص بظيور حزمة عريضة وضعيفة ت23اسؽ ، كذلؾ اوضح بعض الباحثيف ]نالمت

ضافة لماء التبمور فاف ماء التناسؽ يعطي حزمة قوية عند المنطقة وعند وجود ماء التناسؽ ا 1-سـ 3200-3600

يظير تفاصيؿ جزئيات الماء الموجودة في  (4)والجدوؿنفة الذكر أالمطبوعة عمى الحزمة العريضة  1-سـ 3400-3440

مة حادة وقوية المعقدات حيث يالحظ وجود حزمة عريضة وضعيفة في غالبية المعقدات بينما يتميز القسـ االخر بوجود حز 

وتمثؿ  1-(سـ879-800اضافة الى حزمة اخرى ضعيفة عند ) (H2O) وتمثؿ 1-سـ3450-3350في المنطقة 

Rocking  لمماءR(H2O).  نتيجة الدراسات الفيزيائية والكيميائية والطيفية والتحميؿ الدقيؽ لمعناصر يمكف التوصؿ الى اف 

ي القاعدة يتناسؽ مع الذرة الفمزية مف خالؿ ذرات النتروجيف والكبريت يسمؾ كميكاند ثالثي السف احاد OXPالميكاند 

حيث تناسؽ معو مف خالؿ ذرتي النتروجيف  (I)واالوكسجيف الكاربوكسيمية بينما سمؾ كميكاند ثنائي السف مع ايوف الفضة 

فقد تـ عزؿ معقدات  ، (1الشكؿ) كما في )فمز: ليكاند( 2:1و  1:1بنسب  OXPوالكبريت وتـ الحصوؿ عمى معقدات 
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ة ثماني نت معقدات سداسية التناسؽ ذات بنيوكو  1:1بنسبة  (II)والحديد (II)لاليونات الفمزية المنغنيز OXPاليكاند 

فقد كونت  (II)والرصاص (II)والكادميـو  (II)والنيكؿ (II)والنيكؿ (II)، اما ايونات الكوبمت (A)الشكؿكما في  السطوح.

 .(B)الشكؿؽ كما في دات رباعية التناسمعق

 (II)والكوبمت (II)والحديد (II)مع كؿ مف المنغنيز 2:1بنسبة  OXP ػاسؽ لمنبينما تكونت معقدات سداسية الت     

 .(D)الشكؿذي نتيجة خطية منحرفة كما في   (I)كذلؾ لوحظ تكويف معقد مع ايوف الفضة (C) ؿالشك ا فيكم (II)والنيكؿ

O

S

N

M

OH2

OH2

OH2

[M(OXP) (H2O)3]Cl

M= Mn (II) and Fe (II)

O

S

N

M OH2

[M(OXP) (H2O)]Cl

M= Co(II) , Ni(II) , Cd(II) and Pb(II) 
 1:1نسبة  (A) : الشكؿ         1:1نسبة  : (B)الشكؿ   

O

S

N

M S

M= Mn(II) , Fe(II) , Co(II) and Ni(II)

N

O

[M(OXP)2]

[Ag(OXP)] NO3

Ag

N

SH

(NO3)

COOH

 
 2:1نسبة           1:1نسبة 

 (C)الشكؿ              (D)الشكؿ                                

C OH

O

Ph

O

S

N 
 

Figure (1) 
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 .OXPالنتائج التحميمية وبعض الخواص الفيزيائية لمعقدات | :(1)جدول

التركيب 
 الفراغي

Meff 
B-
M 

 التوصيمة الموالرية او
 1-.مول2سم 1-م

 المون

درجة 
االنصيار 
او التفكك 

 م

 وزن الميكاند صيغة المعقد المقترح
 غم

وزن الممح 
 الفمزي
 غم

قم ر  ممح الفمز
 المعقد

DMSO DMF 

ثماني 
 السطوح

 Cl 2.5 1.98[Mn(OXP)(H20)3] 115 ابيض 90 55 2.3
MnCL2.4H2

O 
1 

ثماني 
 السطوح

 5.0 1.98 [Mn(OXP)2] 198 ابيض 25 27 1-2
MnCL2.4H2

O 
2 

ثماني 
 السطوح

5.1
0 

 d Fe(OXP)(H2O)3]CL 2.5 1.99 FeCl2,2H2O 3 300 بني 76 52

ثماني 
 حالسطو 

4.9
5 

 d [Fe(OXP)2] 5 1.99 FeCl2,2H2O 4 300 بني 4 19

رباعي 
 السطوح

4.0
5 

 d [Co(OXP)(H2O)] Cl 2.5 2.37 155 اخضر 63 60
CoCl2.6H2

O 
5 

ثماني 
 السطوح

4.6
3 

 d [Co(OXP)2] 5.0 2.37 170 اخضر 15 20
CoCl2.6H2

O 
6 

مربع 
 مستوي

 d [Ni(OXP)(H2O)]Cl 2.5 2.37 NiCl2.6H2O 7 295 زيتوني 67 55 1.1

ثماني 
 السطوح

2.8
5 

 5 2.37 NiCl2.6H2O 8 [Ni(OXP)2] 208 اخضر 15 8

خطي 
 منحرؼ

-- 51 70 
اخضر 

 فاتح
230 [Ag(OXP)]NO3 1.78 1.69 AgNO3 9 

رباعي 
 السطوح

 Cl 2.5 1.83 Cd Cl2 10[Cd(OXP)(H2O)] 190 فستقي 90 56 ---

رباعي 
 السطوح

 d [Cd(OXP)(H2O)Cl] 2.5 2.78 PbCl2 11 210 اصفر 88 61 ---

   d=dec.                                                                                                          
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 .والفمز لممعقدات المحضرة CHNتحميؿ الدقيؽ لمعناصر يوضح ال :(2)الجدول

 % (عمميا)النسبة المئوية لمعناصر نظريا 
 رقم المعقد صيغة المعقد المقترح

M N H C 

13.94 7.09 4.05 33.46 
[Mn(OXP)(H2O)3]Cl 1 

(14.20) (6.89) (3.99) (33.72) 

9.90 10.09 3.60 47.56 
[Mn(OXP)2] 2 

(10.0) (9.95) (3.51) (47.61) 

14.15 7.07 4.04 33.37 
[Fe(OXP)(H2O)3]Cl 3 

(14.22) (6.92) (3.95) (33.50) 

10.07 10.07 3.23 47.48 
[Fe(OXP)2] 4 

(11.10) (9.90) (3.61) (47.63) 

10.55 10.01 3.22 36.41 
[Co(OXP)(H2O)]Cl 5 

(10.15) (9.91) (3.30) (36.52) 

10.55 10.01 3.22 47.22 
[Co(OXP)2] 6 

(10.20) (9.94) (3.41) (47.34) 

10.27 7.72 3.31 36.41 
[Ni(OXP)(H2O)]Cl 7 

(10.57) (7.93) (3.50) (36.65) 

10.55 10.01 3.22 47.22 
[Ni(OXP)2] 8 

(10.50) (9.91) (3.43) (47.43) 

25.71 

(25.93) 

10.00 

(9.89) 

2.38 

(2.27) 

31.42 

(31.58) 
[Ag(OXP)]NO3 9 

21.23 

(21.33) 

5.30 

(5.54) 

2.27 

(3.01) 

25.02 

(24.88) 
[Cd(OXP)(H2O)]Cl 10 

40.54 

(40.81) 

5.48 

(5.50) 

2.35 

(2.44) 

25.85 

(25.94) 
[Pb(OXP)(H2O)]Cl 11 
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12 

 

 .DMF(10-3M)المحضرة باستخداـ مذيب  OXPلمعقدات (1-االطياؼ االلكترونية)سـ :(3الجدول)

ت اطياف انتقاال d-d  (1-)سم  رقم المعقد 

 CF 3 2 1 

38759 32467 21833 14888 1 

46728 31230 21929 14992 2 

--- 38759 27722 10904 3 

--- 35671 29063 11848 4 

---- --- 35971 15880 5 

37878 21830 16247 11809 6 

--- 32894 22624 15084 7 

36757 22727 16896 11245 8 
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 .(1-ومعقداتو في طيؼ االشعة تحت الحمراء )سـ OXPيوضح عدد مف الحـز الميمة لميكاند  :(4)جدولال

Others M-O M-S M-N ascoo- 
scoo- C-S N-N C=N 

Comp. 

No. 

-C-H,2920 

C-O-C, 1079 
--- --- --- 1610 1422 703 975 1625 OXP 

H2O, 3350, RH2O 850 

ionic Cl 600 
550 418 490 1503 1422 688 990 1611 1 

---- 570 420 520 1503 1429 684 989 1603 2 

H2O, 3450, RH2O 800 

ionic Cl 600 
560 420 493 1500 1430 705 1006 1607 3 

--- 560 420 518 1505 1430 685 991 1605 4 

H2O, 3350, RH2O 820 

ionic Cl 590 
565 420 520 1504 1432 684 1001 1610 5 

--- 570 420 520 1505 1428 634 1008 1611 6 

H2O, 3360, RH2O 820 

ionic Cl 590 
565 420 515 1508 1424 668 1009 1611 7 

--- 570 418 518 1503 1426 632 999 1610 8 

ionic No3 1380 570 418 520 1550 1420 695 975 1619 9 

H2O, 3450, RH2O 820 

ionic Cl 590 
560 424 516 570 1423 700 990 1610 10 

H2O, 3450, RH2O 800 

ionic Cl 590 
565 425 515 1580 1430 680 995 1615 11 
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 البيولوجيةالدراسة 

 (Disk Diffusion Method)باالقراص  تـ اختبار الميكاند وبعض معقداتو كمضادات لمفطريات بطريقة االنشار     

الى اف معظـ المعقدات  (5)الجدوؿوتشير النتائج المبينة في  mg/ml (200 ,100 ,50)ممركبات وباستعماؿ عدة تراكيز ل

بفعاليتيا  (9,8,6,5,4)متباينا في نمو الفطريات وحسب زيادة التركيز، حيث تميزت المعقدات  تثبيطااظيرت تاثير 

وىذا ما  OXPحظة تاثير المعقد اكثر مف الميكاند العالية حتى عند استعماؿ تراكيز قميمة مف المادة. ويمكف مال التثبيطية

يعرؼ بالتاثير المتداوب في المعقدات وذلؾ بادخاؿ الذرة الفمزية اي الميكاند العضوي وتعزى ىذه الفعالية لعدة اسباب منيا 

داخؿ الخمية  تكويف معقدات مع العناصر الموجودة لىسبب وجود المجاميع االلكيمية واالروماتية والكاربوكسيمية ايقد 

 تحتاجيا خمية الفطر وفقدانيا تؤدي الى موتيا.التي   +Cu2+, Co2+ , Zn2+ , Kمثؿ

 عمما اف قطر دائرة التثبيط مقاسا بالممـ. Aureobasidiumيوضح الفعالية التثبيطية لممركبات عمى الفطر  :(5)الجدول

 قطر دائرة التثبيط مقاسا بالممم
Aureobasidium                         Trichoderma Compound 

200mg/ml 100mg/ml 50mg/ml 200mg/ml 100mg/ml 50mg/ml 
12 7 0 5 2 0 Oxp 
10 7 0 13 9 7 1 
11 7 5 11 8 5 2 
14 12 8 14 13 7 3 
35 11 8 30 27 25 4 
35 11 8 14 13 9 5 
35 11 8 14 13 9 6 
9 5 3 10 7 0 7 
29 10 7 28 10 7 8 
12 8 4 14 14 6 9 
13 6 0 7 3 0 10 
7 4 2 6 3 0 11 
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