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الملخص
يتضمن هذا البحث تحضير معقدات محضرة من فلز النحاس( ،)IIمع ليكاندات قواعد شف وهي:
L1 (benzylideneamino)pyrimidin-2(1H)-one),
L2(Z)-4-((2-hydroxybenzylidene)amino)pyrimidin-2(1H)-one),
])L3 [4,4'-((1E,1'E)-pentane-2,4-diylidenebis(azanylylidene))bis(pyrimidin-2(1H)-one
ُحضرت الليكندات من تفاعل تكاثف لكل من ألبن ازلديهايد ،ألسالسالديهايد واألسيتايل-أسيتون مع السايتوسين على
المركبات بواسطة تحليل ألعناصر ،ألتوصيلية الموالرية ،قياسات ألحساسية المغناطيسية،
التوالي .تم تحليل وتشخيص هذه ُ
طيف الرنين النووي المغناطيسي ،طيف أألشعة تحت-ألحمراء ،أألَطياف األلكترونية .المعقدات ال ُمحضرة صنفت إلى قسمين
وهي :
]1. [CuL1Cl2] , [CuL2Cl2] , [CuL3Cl2
]2. [Cu(L1)2Cl2] , [Cu(L2)2Cl2] , [Cu(L3)2Cl2
بينت القيم المنخفضة للتوصيلية الموالرية في ثنائي مثيل سلفوكسايد بان المعقدات المحضرة غير الكتروليتية ومن قياسات
الحساسية المغناطيسة واالطياف األلكترونية بان المعقدات المحضرة من النوع ( )1أعطت اشكال مربع مستوي لِمعقدات
النحاس ،أما معقدات النوع ( (2فأعطت اشكال ثمانية السطوح.
الكلمات الدالة :تشخيص معقدات نحاس؛ ليكاندات قواعد شف؛ طيف الرنين النووي.
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Abstract
The present work include preparation of some transition metal complexes Cu(II) with
Schiff

base

ligands

L1

(benzylideneamino)pyrimidin-2(1H)-one)

L,

L2(Z)-4-((2-

hydroxybenzylidene)amino)pyrimidin-2(1H)-one) L2 and L3 4,4'-((1E,1'E)-pentane-2,4diylidenebis(azanylylidene))bis(pyrimidin-2(1H)-one) (pdp). The ligands were prepared from
condensation reaction of the benzaldehyde, Salicyaldehyde and Acetylacetone with cytosine
respectively. These compounds were characterized by elemental analysis, molar conductivity;
magnetic susceptibility measurements, NMR spectroscopy for ligand, electronic and infrared
spectroscopy.
These complexes were classified into two classes:
1-[CuL1Cl2] , [CuL2Cl2] , [CuL3Cl2]
2-[Cu(L2)2Cl2] , [Cu(L2)2Cl2] , [Cu(L3)2Cl2]
Low conductance value showed that all the prepared complexes are non – electrolyte and
the magnetic susceptibility measurements, electronic spectroscopy showed that all the prepared
complexes of Type (1) have a square planar geometry for copper complexes, the complexes of
Type (2) have an octahedral geometry.
Keywords: Characterization of Copper complexes; Schiff bases Ligands; NMR
spectroscopy
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 .1المقدمة:
قواعد شف هي مركبات عضوية نتروجينية مناظرة لأللديهايدات والكيتونات اذا استبدلت مجموعة  carbonylبمجموعة
اآلزوميثين ( [1] )Substituted azomethine( )-CH=NRويطلق عليها ايضا تسمية مجموعة إيمين  imineوسميت
نسبة الى الباحث الكيميائي هوجو شف ) )Hogo Schiffعام 1864م عن طريق مفاعلة االلديهايدات "الكيتونات" مع
امينات اولية ].[2
والمعادلة العامة لتفاعل قواعد الشف تكون عبارة عن تكاثف األلديهايد (الكيتون) مع األمين األولي وكاآلتي:

ويعتمد تسمية قواعد شف على نوع المجاميع او الذرات المرتبطة ( )R3,R2,R1إذا كانت اليفاتية او اروماتية ،حيث
تكون قواعد شف األليفاتية اقل استق ار ار وتتجه اكثر نحو عمليات البلمرة ) ،)Polymerizationاما األروماتية فتكون مستقرة
اكثر بسبب وجود ظاهرة الرنين المتعاقب ( )Conjugated Resonanceبين االلكترونات المزدوجة على ذرة النتروجين
واالواصر المزدوجة في الحلقة االروماتية  [3] R1R2N=CH-Arوتعتبر قواعد شف عوامل كليتية جيدة مع العناصر
االنتقالية وغير االنتقالية ] .[4واغلب قواعد شف تكون ذات استقرارحراري عالي ] [5وتؤدي الى استقرارالمعقدات التناسقية
]. [6وازدادت اهمية قواعد شف لدخولها في تطبيقات عديدة ] [7منها تطبيقات طبية مثال مضادات للبكتيريا ] [8مضادات
للسرطان ] [9مضاد للفطريات ].[10
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 .2الجزء العملي:
 2.1تحضير الليكاندات:
 2.1.1تحضير :[(Z)-4(benzylideneamino)pyrimidin-2(1H)-one] L1
تم مزج ( )0.22g,0.002molمن مادة السايتوسين المذاب في ( )10mlمن اإليثانول الساخن ،مع
( )0.21g,0.002molمن البنزالديهايد في دورق دائري سعته ( ،(50mlو وضع مع المزيج بضع قطرات من حامض الخليك
الثلجي كعامل مساعد ،وسخن المزيج لمدة ( )20دقيقة وبدرجة ح اررية (55م) لغرض المجانسة ،بعدها تم اجريت عملية
التصعيد للتفاعل باستعمال حمام زيتي (زيت البارافين) بدرجة ح اررة ( )90Cولمدة 24ساعة ،بعدها تم تبخير المحلول الى
ربع الحجم األصلي وترك حتى اتمام عملية الترسيب ،ثم رشح الراسب وغسل لعدة مرات بالبتروليوم ايثر وترك ليجف ،وكانت
نسبة الناتج (.)%70
 2.1.2تحضير:[(Z)-4((2-hydroxy benzylidene)amino)pyrimidin-2(1H)-one] L2
تم مزج كميات متساوية من مادة السايتوسين ( )0.22g,0.002molالمذاب في( (10mlمن اإليثانول الساخن مع
( )0.244g,0.002molمن اورثوهيدروكسي بنزالديهايد ،واضيف له قطرات من حامض الخليك الثلجي في دورق سعته
( (50mlوتم تحريك المزيج لمدة 20دقيقة لغرض المجانسة ،بعدها تم اجراء التفاعل بعملية التصعيد الحراري لمدة ((25
ساعة ،بعدها تم تبريد الناتج المتكون وتبخيره للتخلص من كمية االيثانول المتبقي ،وبعد اتمام عملية الترسيب غسل الراسب
بالبتروليوم ايثر وجفف بالفرن الحراري ،وتم التأكد من التفاعل بإجراء طريقة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة ( (TLCوكانت
نسبة الناتج (.)%90
2.1.3

تحضيرL3

4,4́́,_[(Pentane-2,4-diylidene)bis(azaneylylidene) bis(pyrimidin-2(1H)-

]):one
تم مزج ( )0.22g,0.002molمن مادة السايتوسين المذاب في ( )15mlمن اإليثانول الساخن ،مع
( )0.1g,0.001molاسيتايل اسيتون المذاب في كمية من االيثانول ،وتم تحريك المزيج لمدة ( (10دقائق لغرض المجانسة
وثم اضيف له قطرات من حمض الخليك الثلجي لغرض البرتنة ،وتم اجراء عملية التفاعل بواسطة التصعيد على حمام زيتي
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لمدة ( )25ساعة وتم الحصول على الناتج المترسب من خالل التجفيف والغسل لعدة مرات بالبتروليوم ايثر وتم اعادة بلورة
الراسب بمزيج مكون من مذيبين( .[11] )Ethanol+DMFوكانت نسبة الراسب (.)%70
 2.2تحضير المعقدات:
 2.2.1تحضير المعقد ]:[Cu(L1)Cl2
يذاب ( )0.2g,0.001molمن الليكاند  L1المحضر مسبقاً بكمية من االيثانول المطلق في بيكر سعته (،(100ml
واضيف له وبشكل تدريجي ( )0.238g,0.001molمن كلوريد النحاس ذو اللون االزرق ( )CuCl2. 2H2Oالمذاب في
( )15mlمن االيثانول الساخن ،تم مجانسة المزيج و صعد لمدة ساعتين ونصف ،وبعدها لوحظ تكون راسب ذو لون اخضر
غامق ،تم ترشيح وغسل الراسب لعدة مرات بالبتروليوم ايثر وترك ليجف وتم الحصول على ناتج نقي وذات نسبة مئوية
( (85%و ذو درجة انصهار( (210-213مئوية.
 2.2.2تحضير معقد ]:[Cu(L1)2Cl2
أذيب ( )0.4g,0.002molمن الليكاند  L1في كمية من اإليثانول المطلق في بيكر ذو سعة ( ،(100mlواضيف له
ببطئ ( )0.238g,0.001molمن كلوريد النحاس ( )CuCl2. 2H2Oالمذاب في ( (15mlمن اإليثانول الساخن حيث
لوحظ تغير اللون من (االزرق الى بنفسجي ثم اخضر فاتح) ،وتم اجراء التفاعل بواسطة التصعيد على حمام مائي لمدة ()4
ساعات ،تكون خاللها راسب تم تبريده وترشيحه تحت الضغط المخلخل وترك ليجف ،وكانت النسبة المئوية للناتج ()89%
وذو درجة انصهار( (246 -243مئوية.
 2.2.3تحضير معقد ]:[Cu(L2)Cl2
أذيب ( )0.21g,0.001molمن الليكاند  L2باإليثانول الساخن ويضاف له بشكل تدريجي ()0.238g,0.001mol
من كلوريد النحاس ( )CuCl2. 2H2Oالمذاب في ( (10mlمن االيثانول ،وبعد مجانسة المزيج يتم اجراء عملية التصعيد
للتفاعل ولمدة ساعتين حتى يالحظ تغيير اللون وتكوين الراسب ،تم ترشيح هذا الراسب وغسل عدة مرات بالبتروليوم ايثر
وترك ليجف ،وكانت النسبة المئوية له ( (65%وذي لون قهوائي وذو درجة انصهار(تفحم.)199
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 2.2.4تحضير معقد ]:[Cu(L2)2Cl2
أذيب ( )0.42g,0.002molمن الليكاند  L2بـ ( )20mlمن اإليثانول الساخن ويضاف له بشكل تدريجي ومع التحريك
المستمر ( )0.238g,0.001 molمن كلوريد النحاس( )CuCl2. 2H2Oالمذاب في ( )10mlمن االيثانول ،وترك المزيج
ليتفاعل بطريقة التصعيد لمدة ( )4ساعات ونصف حيث تغير لون المزيج من االزرق الفاتح الى البنفسجي ،تم غسل الراشح
بالبتروليوم ايثر وترك ليجف ،وتم حساب النسبة المئوية له وكانت ( )75%و ذو درجة انصهار (.)266-270
 2.2.5تحضير معقد []:Cu(L3) Cl2
يذاب ( )0.286g,0.001molمن  L3باإليثانول الساخن ,ويضاف له بشكل تدريجي مع التحريك
( )0.238g,0.001molمن ملح كلوريد النحاس ( )CuCl2. 2H2Oالمذاب في  10mlمن اإليثانول الساخن ،واجري
التفاعل بعملية التصعيد ولمدة ساعتين ونصف ،حيث تغير اللون من االزرق الى االخضر ،برد المحلول الى ربع حجمه
االصلي وترك ليجف وتم حساب النسبة المئوية له وكانت ( )%70وذو درجة انصهار(. (290 C
 2.2.6تحضير معقد ]:[Cu(L3)2Cl2
يذاب ( (0.572 g,0.002molمن الليكاند ،في ( )25mlمن اإليثانول ،ويضاف له بشكل تدريجي مع التحريك
المستمر ( )0.2386g,0.0014molمن ملح كلوريد النحاس ( )CuCl2.2H2Oالمذاب في ) (15mlمن اإليثانول الساخن،
واجري التفاعل بعملية التصعيد على حمام زيتي ولمدة ( (4ساعات ،تم بعدها تبخير المزيج الى ربع حجمه االصلي وترك
ليجف بدرجة ح اررة المختبر ليعطي راسب ذو لون ازرق غامق ،وتم حساب النسبة المئوية له وكانت ( )%77وذو درجة
انصهار (.)199-200 C

 .3النتائج والمناقشة:
حضرت قواعد شف من مفاعلة السايتوسين مع كل من البنزالديهايد والسالسالديهايد واالستايل استون ثم تم مفاعلة قواد
شف مع فلز النحاس الثنائي وبنسبة ( )1:2( . )1:1على التوالي الجدول  .1قيست التوصيلية الكهربائية للمعقدات عند
تركيز ( 10-3موالري) في مذيب داي مثيل سلفوكسايد بعد السماح للمحلول أن يكون في حالة توازن في º 25م .وقد تبين
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من نتائج قياسات التوصيلية الكهربائية أنها تتفق مع الصيغ التركيبية للمعقدات المحضرة] ،[12إذ ُوجد أن معظم المعقدات
المحضرة تقع ضمن مدى ) )9-16 cm2ohm-1mol-1اي ان المعقدات ذات سلوك متعادل (غير الكتروليتي) ] [13الجدول
.1
المحضرة.
جدول  :1الخواص الفيزيائية ,والتحليل الدقيق للعناصر لليكاندات و المعقدات ُ
Calc.(Found)%

Yield
%

نظريا
(عمليا)
H

H

الصيغة
المتوقعة للمعقد

ت

C

66.32
4.55
21.09
)(67.30) (4.45) (21.11
61.39
4.22
19.53
90.5%
))61.30) (4.20) (19.52
53.85
3.87
26.91
70%
)(52.83) )3.81) )26.90
67%

12.05
)(12.1

درجة
التوصيلية Λ
االنصهار
اللون
–ohm−1∙cm2∙mol
او
Colour
1
التفكك C

-

L1

-

L2

-

L3
210-

41.33
3.47
)(40.30) (3.47

85%

15

50.42
3.86
15.34
)(50.41) (3.82) (15.30

65%

14

4
17.01
)(4.01) (17.01

56.30
)(56

70%

9

3.68
19.98
)(3.68) (18.55

30
)(31.1

89%

16

270

3.99
15.12
)(3.98
)(15
4.75
22
)(4.75) (22.12

49
)(50
65
)(65

75%

18

290

77%

13.3

199200

213
-243

246

199 d
266-

اخضر
غامق

][Cu(L1)Cl2

اخضر
فاتح

]2 [Cu(L1)2Cl2

جوزي

][Cu(L2)Cl2

3

بنفسجي

]4 [Cu(L2)2Cl2

اخضر
غامق
ازرق
غامق

][Cu(L3)Cl2

1

5

]6 [Cu(L3)2Cl2

 3.1قياسات الحساسية المغناطيسية :Magnetic Susceptibility Measurements
يتم استخدام قياس الحساسية المغناطيسية على نطاق واسع في دراسة المعقدات األنتقالية الفلزية وتشخيصها ]،[14
ويمكن حساب قيمة الحساسية المغناطيسية للمعقدات المحضرة عند درجة ح اررة الغرفة ) )25c0وايضا حساب قيمة معامل
التصحيح ( )Dالدايامغناطيسية للذرات في الجذور الالعضوية والجزيئات العضوية باستخدام ثوابت باسكال ،وقد اظهرت
معقدات النحاس الثنائي المحضرة ( )6-4( ،) 3-1قيم عزم مغناطيسي تتراوح بين ( )1.96 -1.98( ،)1.2 – 1.3وهذه
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القيم تتفق مع معقدات النحاس الثنائية ذات الشكل المربع المستوي وثماني السطوح على التوالي ] .[15وارتفاعها لمعقدات
ثمانية السطوح يرجع الى اقتران برم – اوربيتال ] ،[9ويبين الجدول  2نتائج قياس الحساسية المغناطيسية للمعقدات المحضرة
في درجة ح اررة المختبر والتي كانت (.)25°C
3.2قياسات األطياف اإللكترونية :Electronic Spectra Measurements
تكون اغلب العناصر األنتقالية ذات الوان مميزة لذلك فهي تُظهر امتصاصات ذات اطوال موجية محددة ،تكون
معقدات النحاس ( )IIذوات الترتيب المربع المستوي فتظهر نوعين من االنتقاالت االلكترونية هما (،)2B1g→2A1g
( ،[6])2B1g→2Egوتظهر هذه االنتقاالت عادة في المنطقة المحصورة ما بين ( 625 – 500نانومتر) وكذلك يمكن ان
تظهر معقدات النحاس ( )IIذوات الشكل المربع المستوي حزمة عريضة عند ( 680 – 606نانومتر) ] [13ويعزى ذلك إلى
تجمع االنتقالين اإللكترونيين ( )2B1g→2Eg( ،)2B1g→2A1gعلى شكل حزمة واحدة وذلك لتقارب موقعيهما ] .[2أما
الطيف االلكتروني لمعقدات النحاس ( )IIثمانية السطوح فقد أظهر وجود حزمة امتصاص واحدة عريضة تعزى إلى تجمع
انتقالين او ثالثة انتقاالت في المنطقة الواقعة تحت ( 666نانومتر) ].[10
)A1g

2

(2B1g

)B2g

2

(2B1g

) Eg

2

(2B1g

إن الطيف االلكتروني لمعقد النحاس ( )IIرباعي التناسق أظهر وجود حزمتي امتصاص عند (  636 – 538نانومتر
) 710- 662( ،نانومتر) تعزى الى االنتقاالت االلكترونية  2B1g→2Eg, 2B1g→2A1gعلى التوالي الجدول  ،2وتتفق هذه
القيم مع معقدات النحاس ( )IIرباعية التناسق ذوات الشكل المربع المستوي ] .[16في حين اظهرت القياسات الطيفية
لمعقدات النحاس ( )IIسداسية التناسق المحضرة حزمة امتصاص واسعة عند المنطقة ( 678 – 575نانومتر) تعزى الى
االنتقال االلكتروني  2Eg→ 2T2gكما في الجدول  2وهي تتفق مع ما نشر في هذا الخصوص ].[16

Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq,
kujss.journal@gmail.com
35

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)
Volume 16, Issue 1, March 2021, pp. (28-47)
ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)
.(II)) لليكاندات ومعقدات النحاسnm(  قيم حزم االطياف االلكترونية:2 جدول

Compound

L1

L2

L3

Formula

ألطول الموجي
(nm)

نوع أألنتقال

C11H9N3O

296

π →π*

570

n→ π*

290

π →π*

340

n→ π*

354
235

n→ π*
n→σ*

320-532

π →π*

237
275
538
662
236
273
636
685
225

π →π*
n→ π*
2
B1g→2A1g
2
B1g→2Eg
π →π*
n→ π*
2
B1g→2A1g
2
B1g→2Eg
n→σ*

315-530

π →π*

655
675-710
290
340
610-575
236
277
678
245
532-295

B1g→2A1g
2
B1g→2Eg
π →π*
n→ π*
2
Eg→ 2T2g
π →π*
n→ π*
2
Eg→ 2T2g
n→σ*
π →π*

C11H9N3O2

C13H14N6O2

1

[CuL1Cl2]

2

[CuL2Cl2]

3

[CuL3Cl2]

4

[Cu(L1)2Cl2]

5

[Cu(L2)2Cl2]

6

[Cu(L3)2Cl2]

600

2

العزم المغناطيسي
الشكل المتوقع
𝛍𝐞𝒇𝒇 الفعال
)B.M
)
-

-

-

-

-

-

1.3

مربع مستوي

1.2

مربع مستوي

1.3

مربع مستوي

1.9

ثماني السطوح

1.9

ثماني السطوح

1.8

ثماني السطوح

Eg→ 2T2g

2
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.L. طيف اإللكتروني لـليكاند:1شكل

.[Cu(L1)Cl2]  طيف االلكتروني للمعقد:2 شكل

.L2. طيف االلكتروني لليكاند:3 شكل
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شكل  :4طيف االلكتروني للمعقد].[Cu(L2)1Cl2

شكل  :5طيف االلكتروني لـليكند(.)pdp

شكل  :6طيف االلكتروني للمعقد ].[Cu(L3)Cl2
 3.3اطياف االشعة تحت الحمراء (:)FT_IR
ان دراسة وتشخيص هذه االطياف تؤدي الى معرفة تراكيب الليكاندات والمعقدات و حزم األمتصاص للمجاميع الفعالة،
وفي أثناء عملية التناسق في المعقدات ترتبط الليكاندات بالذرة المركزية والتي تكون عادة فل اًز وتنشأ أواصر تناسقية جديدة
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ثابتة بينهما ،وهذا يؤدي إلى تغير التركيب االلكتروني والمستوى الطاقي والتماثل في الليكاندات وبالتالي في األطياف االهت اززية
ومن اهم العوامل التي تؤثر في اهتزاز المط للمعقدات والليكندات هي طبيعة المجاميع الفعالة إذا كانت على ذرة النتروجين
او الكاربون ] ،[17وحالة المركب الفيزياوية واألواصر الهيدروجينية وكذلك التركيب والتناظر في جزيئة المعقد ،ومدى قوة
االواصر التناسقية والتداخالت مع محيط الجزيئة الخارجي مثل المذيب او األيونات والجزيئات خارج كالكرة التناسقية فتؤدي
جميع هذه العوامل الى التأثير على طيف االهتزاز االمتطاطي للمعقدات.
ويوضح الشكل  7عدة حزم اساسية لليكاند ( )L1ومنها تردد الحزمة لِمجموعة  C=Nعند( ،)1554.89cm-1ومجموعة
bend.

 _NHعند تردد( ،(1617.06 cm-1ومجموعة  C=Cأروماتية عند( ،)1570 cm-1ومجوعة  C-Hأليفاتية

عد( ،)2982.40 cm-1وايضاً حزمة مط  C-Hاروماتية عند( [18] ،)3050 cm-1وتمت مقارنتها مع ألحزم األساسية
المحضرة من الليكاند
للمركب األساس(السايتوسين) الموضحة بالشكل َ .8
ظهر طيف األشعة تحت الحمراء للمعقدات ُ
أألول  L1عند ترددات تتراوح بين(  )1649- 1615cm-1وهي ترددات انزاحت نحو قيمة أقل مما كانت عليه في تردد
ظهر تردد مط ل ِ
إليمين بقيمة ( 1616
األيمين في الليكاند L1حيث كانت ذو تردد( ،)1613cm-1أما الليكاند ألثاني L2ف َ
 )cm-1أما لِمعقداته ألمحضرة فإنزاحت ترددات ِ
اإليمين نحو قيم تراوحت بين( ,)1616-1649 cm-1واَلليكند ألثالثL3
ُ
-1
ِ
ِ
تحت-ألحمراء قيم ترددات
فَ
ألمحضرة فظهر في طيف أألشعة َ
ظهر تردد مط لمجموعة أأليمين قيمة(  (1608 cmولِ ُمعقداته ُ

ِ
لأليمين حزم تتراوح بين( [19] )1589 - 1610 cm-1وهي انزاحت ايضاً نحو ترددات أَقل ،واعلى الجدول  3وهذا يثبت
أن جميع الفلزات ارتبطت بالليكاند عن طريق النتروجين في مجموعة أآليزوميثين(.[2] )C=N

شكل  :7طيف األشعة تحت الحمراء لليكاند .bap
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. طيف األشعة تحت الحمراء للسايتوسين:8 شكل

.[Cu(L1)Cl2] لمعقد
ُ الحمراء- طيف أألشعة تحت:9 شكل

.[Cu(L2)2Cl2]لمعقد
ُ الحمراء- طيف أألشعة تحت:10 شكل
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ألمميزة لليكاندات وال ُمعقدات المحضرة.
جدول  :3قيم ترددات طيف أألشعة تحت ألحمراء ُ
 (M-

)(C=O

)N

))C=N

)(C=C) (C=C) (C-H) (C-H
Alip.

Arom.

Alip

Arom.

No.

Isomethine

-

1690

2936

3050

-

1460

1613

L1

437

1637

2883

3024

-

1440

1635

][Cu(L1)Cl2

428

1645

2879

3155

-

1440

1650

][Cu(L1)2Cl2

_

1667

2821

3050

-

1453

1616

L2

424

1675

2924

3128

-

1400

1580

][Cu (L2)Cl2

435

1683

2978

3101

-

1440

1576

][Cu(L2)2Cl2

452

1715

2720

-

1652

-

1608

L3

434

1690

2760

-

1650

-

1593

][Cu (L3)Cl2

480

1698

2660

-

1660

-

1525

][Cu(L3)2Cl2

 3.5أطياف الرنين النووي المغناطيسي Nuclear Magnetic Resonance Spectra
إن أطياف الرنين النووي المغناطيسي  1HNMRلليكندين  L1و  L2المحضرة موضحة في الشكلين  11و ،13
حيث اظهر طيف الرنين النووي المغناطيسي لبروتون الليكاند  L1اشارة عند ) (3.25ppmتعزى الى البروتون عند الموقع
 4وكذلك اشارة عند ( )5.67- 5.56ppmتعزى الى ثالثة بروتونات عند المواقع (12و  13و )14كما ظهرت اشارة متعددة
عند ( )7.33-7.05ppmتعزى الى البروتونين عند الموقع ( 5و )6وكذلك اشارة عند ) (7.5 – 7.4ppmتعزى الى
بروتونين عند الموقع ) 11و  (15كما اظهر اشارة عند ) )10.5ppmتعزى الى بروتون مجموعة االيمين ) (H-C=Nعند
الموقع9

.كما

بين

طيف

الرنين

المغناطيسي

C-NMR

13

اشارات

عديدة

عند

δc

( )172,165,157.30,143.15,129.70,128.19,119.12,92.99,88.15موضحة بالشكل .12
اما الليكاند  L2فقد اظهر اشارتين عند ( )5.61- 5.3تعزى الى البروتونات العائدة للمجموعة ) (O-Hو)(N-H
عند الموقعين ( )6.16كما اظهر الطيف اشارة متعددة عند ) )7.35, 7.24تعود الى اربعة بروتونات عند المواقع
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( )12,13,14,15كذلك ظهرت اشارة عند ( )7.5- 7.4تعزى بروتونين عند الموقعين ( )4.5كما ظهرت اشارة عند (
 )8.7تعود الى بروتون االيمين ) (H-C=Nوموضحة بالشكل .13

شكل  :11طيف ألرنين ألنووي لبروتون الليكاند (.)L1

شكل  :12طيف الرنين النووي المغناطيسي لـ C13الليكاند (.)L1
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شكل  :13طيف الرنين النووي المغناطيسي لبروتون الليكاند(.)L2

 .4االستنتاجات:
أوالً -نستنتج من الد ارسات الكيميائية والفيزيائية والطيفية المختلفة التي اجريت على ان المعقدات المحضرة الناتجة من تفاعل
الليكاندات  L3,L2 ,L1مع ) ،Cu(IIان الليكاندات المحضرة  L3 ,L1في هذا البحث تسللك سلوك ثنائي السن وتناسق مع
االيونات من خالل ذرتي نتروجين مجموعة االيمين ،اما  L2فانه يسلك سلوك رباعي السن ونظ ار لكون المعقدات المحضرة
متعادلة كما اتضح من قياسات التوصلية الموالرية الكهربائية فان ايونات الكلوريد تقع داخل الكرة التناسقية حيث ترتبط
مباشرة مع االيونات الفلزية ،ومن قياسات الحساسية المغناطيسية واالطياف االلكترونية للمعقدات المحضرة فقد تبين ان
معقدات النحاس ثنائي التكافؤ رباعية التناسق تتخذ شكل مربع مستوي اما المعقدات سداسية التناسق فتعطي شكل ثماني
السطوح وثماني السطوح المشوه على التوالي يمكن توضيح اشكال وبنيات المعقدات حسب االتي-:
 4.1المعقدات المحضرة من اليكاند  L3, L2, L1رباعية التناسق:
تكون ذات بنية مربع مستوي لمعقدات ) Cu(IIالمحضرة ،حسب ما موضح ادناه:
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: سداسية التناسقL3, L2 , L1  المعقدات المحضرة من الليكاند4.2
: حسب ما موضح ادناه، المحضرةCu(II) تكون ذات بنية ثماني السطوح المشوه لمعقدات
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