
 7281( لسنة 4( ، العدد )72مجمة التربية والعمم ، المجمد )

 

 

94  

 

الجديدة مع مزيج من  (II)عدد من ُمعّقدات الخارصينل تحضير وتشخيص
 بكتيريةوتقييم فّعالّيتها عمى مسحات  الميكندات ودراسة تأثير الميزر عميها

 
 ألعزي  يأ.د. زهور فتحي داؤد الطائي*     و     أوس محمد عبد ألغن

 جامعة الموصل/كمية التربية/قسم الكيمياء*
 

 اريخ القبولت تاريخ االستالم
20/20/7282 24/87/7282 

 
ABSTRACT 

Acetylacetoneazineoxime {AAOH}, acetylacetoneazinebis(oxime) 

{AABOH2}, benzilsemicarbazone {BScH} and benzilsemicarbazone-

hydrazone {BScZH} have been prepared using classical, one pot and 

microwave heating  methods followed by the preparation of new zinc(II) 

complexes with mixed ligands above using classical and microwave 

heating (Green Chemistry) methods. The resulting complexes have been 

characterized using elemental analysis by atomic absorption spectroscopy 

and CHN analysis, relative molecular weight determination cryoscopi-

cally, molar conductance measurements, infrared, electronic and 
1
H NMR 

spectra. The study suggests that the above ligands form neutral 

complexes having general formulas [Zn(AH)(BH)(NO3)2] (where AH= 

AAOH or AABOH2; BH=BScH or BScZH ligands). Accordingly, hexa-

coordinated mononuclear complexes have been investigated having 

distorted octahedral geometries. 

The effect of laser have been studied on solid ligands and solid 

zinc(II) complexes, no effect have been observed on all the compounds 

through the results of melting point and conductivity, this means that 

most of the compounds are stable and not affected by this kind of 

radiation. Also the activity of all the complexes have been evaluated on 

Tonsillitis from males and Females. They were found to be unactive 

against this pathogens.  

 خالصةال
زايػػػػيتويؿ ايػػػػيتزف ا سيػػػػف  {AAOH}ليكنػػػػأست ايػػػػيتويؿ ايػػػػيتزف ا سيػػػػف ازكػػػػ يـ  تّضػػػػ  ح  

زبنػػػػػ ؿ يػػػػػ يكو بو زف  يػػػػػأ س زف  {BScH}زبنػػػػػ ؿ يػػػػػ يكو بو زف  {AABOH2}بس)ازكػػػػػ يـ  
{BScZH} يتخأسـ ط سئؽ تقميأّية زأفعة زسحأة بو(one pot)  زسلتيػخيف بشعػّعة سو ػزسج سلأةيقػة

ـّ  تحضػػي    عقّػػأست لأيػػأة لمخو  ػػيف  ػػم  ػػ ي   ػػف سلميكنػػأست اتػػام  بويػػتخأسـ ط سئػػؽ  (II) ثػػ
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تقميأّيػػػػػة زسلتيػػػػػخيف بشعػػػػػّعة سو ػػػػػزسج سلأةيقػػػػػة )سلكي يػػػػػوا سلخضػػػػػ سا   ع ّخ ػػػػػت سل  عقّػػػػػأست سلنوتلػػػػػة 
لحيوب سلكو بزف  CHNطيوفية سال ت وص سلذّ ي لحيوب سلخو  يف زلهو  سلتحميؿ بويتخأسـ  

زسلهيػػػأ زليف زسلنتػػػ زليفب زحيػػػوب سلػػػز ف سلل  يئػػػ  سلنيػػػب  بط يقػػػة سالنخ ػػػو  بأ لػػػة س نل ػػػوأ 
)سلك سيزيكزب ب زةيوس سلتز يمّية سلكه بوئّيةب زاطيوؼ سوعّعة تحت سلح  ساب زس لكت زنّية زسل نيف 

1سل غنوطييػ  سلنػززي 
H NMR ا يػتنت   ػف  ػذم سلأ سيػة اّف سلميكنػأست ت عطػ    عقّػأست   تعوألػة  

= سلميكنػػػػأ AH)حيػػػػث  [Zn(AH)(BH)(NO3)2]تو ػػػػة  ة)غيػػػػ    زّ ػػػػمة كه بوئّيػػػػو  ذست  ػػػػيغ
AAOH  ازAABOH2  زBH سلميكنػػػػػػػأ =BScH  از(BScZH زلقػػػػػػػأ اثبتػػػػػػػت سلأ سيػػػػػػػة اّف  

 أسيّية سلتنوي ؽ ذست اعكوؿ ث  ونّية سليطزح غي  سل  نتظـ  سل  عّقأست تكزف ا حوأّية سلنزسة ي  
أ  س تػػػشثي  اعػػػّعة سلميػػػ   تمػػػو سلميكنػػػأست زسل  عقّػػػأست سل ػػػمبة زلػػػـ ي محػػػظ اي تػػػشثي  تمػػػو 
سل   ّكبوت  ػف خػاؿ نتػوئ  أ لػوت سالن ػهو  زسلتز ػيمّية سلكه بوئّيػة اي اّف سل   ّكبػوت   يػتق ة زلػـ 

عوع  ك ػو ا ختبػ ت فّعولّيػة سل  عقّػأست تمػو  يػحوت  ػشخزذة  ػف سلمػػز تيف تتػشّث  بهػذس سلنػزع  ػف س عػ
نوث  فمزحظ اّف سل  عقأست غي  ك زاة ف    عوللة سل       سل متهبتيف لعأأ  ف سل  ضو )ذكز  زس 

 
 المقدمة

 ػػف سلميكنػػأست سلعضػػزّية لتكػػزيف سلعأيػػأ  ػػف سل   ّكبػػوت  أ سليػػ يكو بو زنوت  ػػن و    هّ ػػو  ت عػػ
ة  ػػػف خػػػاؿ  نحهػػػو لم  أزلػػػوت ساللكت زنّيػػػة للػػػو سلعنو ػػػ  سل م ّيػػػةب لذ تتنويػػػؽ  ػػػم سلػػػذّ ة سلتنويػػػقيّ 

سل م ّيػػة سل  ك ّيػػة بعػػكؿ ليكنػػأست كيميتّيػػة تػػ تبط  ػػف خػػاؿ ذّ تػػ  نتػػ زليف س  ز يثػػيف زازكيػػليف 
كزنهػو ليكنػػأست سلكو بزنيػؿ   كّزنػة ت تيبػو  حمقّيػو  ي ػنق ليػتق س ّية توليػػة لم  عقّػأست سلنوتلػة فضػا  تػف 

ّضػػ ت  ػػف ت وتػػؿ   كػػب كػػو بزنيم   ػػم سليػػ يكو بو سيأ[1-4]ت تمػػؾ فّعولّيػػة حيزّيػػة لّف   [5]ب زلقػػأ ح 
ت عػػّأ احػػأ ا ػػـ ا ػػنوؼ سل   ّكبػػوت سلعضػػزّية سل  عػػتّقة  ػػف ت وتػػؿ تكثي ػػ  ل لأيهويػػأست از  سو سينػػوت

كنػػأست زأ س ايػػمزب تنويػػقهو حضػػ ت سلعأيػػأ  ػف سلمي ب زلقػػأ[5]سلهيػأ س يف سلكيتزنػوت  ػػم كب يتػػوت
ت عأ سلهيأ س زنوت  ن و    هّ و   ف سل   ّكبػوت سلعضػزّية ذست ك و    [6-10] م سلذ ة سل م ية سل  ك ية

زلقػأ   [12,11]زت حّض   ػف ت وتػؿ سلكيتػزف از سولأيهويػأ  ػم سلهيػأ س يف R1R2C=NNH  يغة
بعػكؿ ليكنػأست فزلػأ اّنهػو تع ػؿ سل  ك ّيػة  ػم سلػذّ ة سل م ّيػة  سلعأيػأ  ػف  ػذم سلميكنػأست تنويؽأ س 
ّضػ تزلقأ   [17,16] لوؿ سلطّب سلتمعب سوزك ي وت أز س  بو  س  ف    [13-15]كيميتّية   عقّػأست  ح 

  [18-20]تنويقهو زخ وئ هو ايمزب م ليكنأست سوزك يـ زأ  س  (II)سلخو  يف 
ّؿ س ت و هـ ف   لوؿ سل  عّقأست سلحوزيػة تمػو  ػ ي   ػف سلميكنػأست يػزسا    ّك  سلبوحثزف ل 

تمؾ سّلت  تعػزأ للػو ايزنػوت سلعنو ػ  س نتقولّيػة اـ غيػ  س نتقولّيػةب بيػبب أز  ػو سلبػو   زسل  هػـ فػ  
ب زتميػ  [22,21] سلع مّيوت سل ي يزلزلّية زسلحيزّية بز  هو    ّكبوت   ضوّأة لمبكت يػو زسل ط ّيػوت سلػ 
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ػػ ّخ س  تحتػػزي تمػػو  ػػ ي  سلميكنػػأست سلحوزيػػة تمػػو فػػّّف لػػ اس  كبيػػ س   ػػف سلكي يػػوا سلتنو يػػقّية سل  أّزنػػة   
ذّ ست سلنتػػػػػ زليف زسوزكيػػػػػليف زسلكب يػػػػػت  ػػػػػم سلعنو ػػػػػ  سل م يػػػػػة يػػػػػزساس  كونػػػػػت لنتقولّيػػػػػة اـ غيػػػػػ  

  [23-25]س نتقولّية
ت عػػأ تقونػػة سو ػػزسج سلأةيقػػة  ػػف ابػػ   سلتقونػػوت سّلتػػ  خطّػػت خطّػػو  لأيػػأس  فػػ  افػػؽ تحضػػي  

ت سلكي يوئّيػػة لكزنهػػو   ػػأ س     ّيػػ ّس لمحػػ س ة زةػػوأ تطبيػػؽ اعػػّعة سو ػػزسج سلأةيقػػة فػػ  سلكي يػػوا سل  عقّػػأس
فحضػػ ت   كبػػوت   [26]للػػو سلح ػػزؿ تمػػو نػػزست  افضػػؿ ك ػػو حّيػػف س نتقولّيػػة زس  كونّيػػة سلتحزيػػؿ

  [27-29]تأيأة بويتخأسـ  ذم سلتقونة سلي يعة زسل ت ّي ة

ؼ زي  ػنّ   [30]از  زلػوت   يػت ّ ة (Pulses)نبضػوت  تكزف اعّعة سلمي   ل و تمػو عػكؿ
س  زيػي م ة سلزيػط سل ّعػوؿ زابػ   خ ػوئص ضػزا سلميػ   يػ تت  سلعوليػة لػأّ تمػو  ػوأّ  تت ػوأس  لسلميػ   

   كػف اف يزّلػزي   سنتقولػ نتعػو م ضػئيا  تنػأ س كنػ  اف يح ػؿ  عمز ػوت زيكػزف بعكؿ   يػتقيـ ك ػو ي  
نػػت بحػػزث أزّ زلقػػأ   [31] ة ح  ػػة سلضػػزا بزيػػوطة سل  سيػػوبعػػكؿ نقطػػة  ػػغي ة ك ػػو ي  كػػف   ضػػوت

 [32-34]تأيأة تنوزلت تشثي  سلمي   تمو سلعأيأ  ف سل  كبوت سلكي يوئية

لّف يبب للتهوب سلمػز تيف ي عػ إ للػو انػزسع   ختم ػة  ػف سل ي زيػوت زسلبكت يػوب زا ػـ   يػّبب 
 (Streptococcus)سليػػبحّية  ثػػؿ بكت يػػو بكتيػػ ي  ػػز سلبكت يػػو سلعنقزأّيػػة سل كػػّز ة از للػػو سل كػػّز ست

سّلتػػ  ي  كػػػف اف ت يػػػّبب   ضػػوت وت لذس لػػػـ يػػػتـ تالهػػو فػػػ  سلزةػػػت سل  نويػػبب زلتعػػػخيص سل ػػػ   
بعػػكؿ لّيػػأ يعت ػػأ سلطبيػػب تمػػو ت ػػؿ    تػػة لمبكت يػػو بعػػأ اخػػذ  يػػحة  ػػف سلمػػز تيف ززضػػعهو فػػ  

   [35]تهوزيط   ت  ي يوتأ تمو ن ز سلبكت يو سل شخزذة  نه و زتعخيص نز 
 

 الجزء العممي
 المواد الكيميائّية الُمستخدمة:

هّػػػ ت سل ػػػزسأ سلكي يوئّيػػػة سوّزليػػػة زسل ػػػذيبوت ال يػػػتخأ ة  ػػػف عػػػ كة         از  BDHاز  Flukaل 
Aldrich    ـ  5تنقية سل زسأ)س يثونزؿ زسوييتويؿ اييتزف  بع مية سلتقطي  زلقأ ت

 تحضير ألُمرّكبات:
ػػػ ت سلمي          كنػػػأست ازال  بويػػػػتخأسـ سلط يقػػػة سلتقميأّيػػػة )سلت ػػػػعيأ سلحػػػ س ي  زط يقػػػة  ػػػػ ج ح ضِّ

سل ػػػزسأ سوّزلّيػػػة كّمهػػػو  عػػػو  أفعػػػة زسحػػػأة زط يقػػػة سلتيػػػخيف بشعػػػّعة سو ػػػزسج سلأةيقػػػة اتقبهػػػو تحضػػػي  
سل  عقّػػػػأست فػػػػ  ك ػػػػؿ   ػػػػف سلزيػػػػطيف سل  تعػػػػوأؿ زسلقوتػػػػأي زبويػػػػتخأسـ سلط يقػػػػة سلتقميأّيػػػػة )سلت ػػػػعيأ 

 زط يقة سلتيخيف بشعّعة سو زسج سلأةيقة زك و   زضق ف  اأنوم: سلح س ي 
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 تحضير الميكندات بالطريقة التقميدّية
ب اتقبت بتحضي  اييتويؿ [5]{AA}ح ضِّ ت ازال  سل وّأة سوّزلّية اييتويؿ اييتزف ا سيف 

 ف  {AA}لنوت  سليوبؽ س زؿ   ف 0.1 غـب 20) بّذسبةزذلؾ {AAOH}اييتزف ا سيف ازك يـ 
 ؿ  100ت سل زأيزـ سل  ذسبة ف   زؿ  خّا  0.1غـب(13.8775 ؿ  وا   قّط  ز 100 
 ؿ  50 زؿ   يأ زكييؿ ا يف  يأ زكمز يأ سل  ذسب ف   0.1غـب 7.0910قّط   م ) وا    

عِّأ ح س ّيو  ل  ّأة ثاث يوتوت ث ـّ  ليثونزؿ زح  ِّؾ سل  ي  للو حيف سلح زؿ تمو  حمزؿ  سئؽ ز  
ف  حّ وـ ثمل ب   ّعق سل سيب زغ يؿ بو يثونزؿ سلبو أ  نتلت بّمز ست بيضوا أ لة سن هو  و  ب  ِّأ

◦
   211)210  يئ  سلع م  )سلنظ ي  ي يوزي ـ زز نهو سلل  227 

 0.1غػػـب 20) بّذسبػػة{AABOH2}زحضػػ  سلميكنػػأ ايػػيتويؿ ايػػيتزف ا سيػػف بس)ازكػػ يـ  
 13.8775 ػػؿ  ػػوا   قطّػػ   ػػم ) 50  فػػ  Iخطػػزة  ػػزؿ  ايػػيتويؿ ايػػيتزف ا سيػػف )سل  حّضػػ  فػػ  سل

 غػـب  14.1816 ػؿ  ػوا   قطّػ   ػم ) 100 ػزؿ    ػف خػّات سل ػزأيزـ سل  ذسبػة فػ   0.1غػـب 

 ؿ ليثونزؿب ح  ِّؾ سل  ي  للو حيف  100 زؿ   ف  يأ زكييؿ ا يف  يأ زكمز يأ سل  ذسب ف  0.2
ف للػػو حػػأ سلح ػػزؿ تمػػو  حمػػزؿ  سئػػؽ )لذس كػػوف سل حمػػزؿ   عّكػػ س  ا   ضػػيؼ لليػػ  سل ػػوا سل  قطّػػ  زي ػػخِّ

ـّ ب ػػّ أ سلنػػوت  فػػ  حّ ػػوـ  ػػّأة ثػػاث يػػوتوت ثػػ ػػّعأ سل ػػ ي  ح س ّيػػو  ل   سلح ػػزؿ تمػػو  حمػػزؿ  سئػػؽ     
ّعػػػق سل سيػػػب زغ يػػػؿ بو يثػػػونزؿ سلبػػػو أ  نتلػػػت بمّػػػز ست بيضػػػوا أ لػػػة سن ػػػهو  و  ـ ° 136ثملػػػ ب   

    226) 224زز نهو سلل  يئ  سلع م  )سلنظ ي  ي يوزي 

 

بتحضػػػػػػػي  سلميكنػػػػػػأ بنػػػػػػػ ؿ ب ا تقػػػػػػب {BScH}[5] حّضػػػػػػ  سلميكنػػػػػػػأ بنػػػػػػ ؿ يػػػػػػػ يكو بو زف
 ػػػزؿ   ػػػف سلميكنػػػأ   0.075غػػػـب 20زذلػػػؾ بّذسبػػػة ا ذيػػػب ){BScZH}يػػػ يكو بو زف  يػػػأ س زف

{BScH}   ػػف سلهيػػأ س يف   ػزؿ  0.075 غػـب 3.7453 ػػؿ ليثػونزؿب زا ضػػيؼ لليػػ  )300 فػ 
ػػّأة ثػػاث يػػوتوتب ب ػػّ أ سلنػػوت  فػػ  حّ ػػوـ  سل ػػوئ  ةطػػ ة فقطػػ ة  ػػم سلتح يػػؾ  ػػّعأ سل ػػ ي  ح س ّيػػو  ل     
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ثمل  ث ـّ   ّعق سل سيب زا تيأت بمز ت  بو يثونزؿ زغ يؿ بول وا سل  قّط  سلبو أ ثـ بث نػوئ  اثيػؿ ليثػ ب 
250 نتلػػػت بمّػػػز ست  ػػػ  سا أ لػػػة سن ػػػهو  و 

 ـ زز نهػػػو سلل  يئػػػ  سلع مػػػ  )سلنظػػػ ي  ي يػػػوزي ◦

278(281   

 
 تحضير الميكندات بطريقة المزج دفعة واحدة:

 زؿ  0.1  غـب 10ب   ج )زذلؾ  {AAOH}ّض  سلميكنأ اييتويؿ اييتزف ا سيف ازك يـح   
 0.05 غػػػـب 1.748 ػػػزؿ   ػػػف كب يتػػػوت سلهيػػػأ س يف ز) 0.05غػػػـب 6.4982) ايػػػيتويؿ ايػػػيتزف ز

 زؿ   ف  يأ زكييؿ ا ػيف  يأ زكمز يػأ  0.05غـب  3.4741ز) زؿ   ف  يأ زكييأ سو زنيـز 
ـّ  ّ ؾ سل  ي  ل  ّأة يوتتيف ب  حّ ؾ  غنوطيي ب تكّزف  سيب ابي  غ يؿ بو يثونزؿ سلبو أ ث ػ  عو ب ح 

  208 (211)ـ زز ن  سلل  يئ  سلع م  )سلنظ ي  ي يوزي ◦ 227بث نوئ  اثيؿ ليث  أ لة سن هو م 
ػػػػ ج ) {AABOH2}يؿ ايػػػػيتزف ا سيػػػػف بس)ازكػػػػ يـ  زحّضػػػػ  سلميكنػػػػأ ايػػػػيتو    10زذلػػػػؾ ب  

غػـب  1.748 زؿ   ػف كب يتػوت سلهيػأ س يف ) 0.05غـب  6.498 زؿ  اييتويؿ اييتزف ) 0.1غـب
 ػػػػػزؿ   ػػػػػف  يأ زكيػػػػػيؿ ا ػػػػػيف  0.1غػػػػـب  6.9482 ػػػػزؿ   ػػػػػف  يأ زكيػػػػػيأ سو زنيػػػػػزـ ز) 0.05

ػػػّأة يػػػوتتيف ب  حػػػ ّ  ػػػّ ؾ سل ػػػ ي  ل   ؾ  غنوطييػػػ ب تكػػػّزف  سيػػػب ابػػػي  غ يػػػؿ  يأ زكمز يػػػأ  عػػػو ب ح 
ـّ بث نػػوئ  اثيػػؿ ليثػػ  أ لػػة سن ػػهو م  136 بو يثػػونزؿ سلبػػو أ ث ػػ

ـ زز نػػ  سلل  يئػػ  سلع مػػ  )سلنظػػ ي  ◦
   226)223 ي يوزي 

 تحضير الميكندات بطريقة ألتسخين بأشّعة األمواج الدقيقة
 ػزؿ  0.1  غػـب 10زذلػؾ ب  ػ ج ){AAOH}حّض  سلميكنأ اييتويؿ اييتزف ا سيػف ازكػ يـ

 ػزؿ  0.05 غػـب  1.748 زؿ    ف كب يتػوت سلهيػأ س يف ز) 0.05غـب  6.498اييتويؿ اييتزف )
 زؿ   ػف  يأ زكيػيؿ ا ػيف  يأ زكمز يػأ  عػو ب  0.05غـب  3.4741 ف  يأ زكييأ سو زنيزـ ز)

ػػّ ؾ سل ػػ ي  للػػو حػػيف سلح ػػزؿ تمػػو  ػػ ي    تلػػونسب ي ػػّخف فػػ  فػػ ف سو ػػزسج سلأةيقػػة للػػو حػػيف  ح 
ّ  ػػتب أ لػػة سن ػػهو  و  ـ زز نهػػو ◦ 227سلح ػػزؿ تمػػو  ػػوّأة بيضػػواب غ يػػمت بو يثػػونزؿ سلبػػو أ زل 

 . 211)208 سلل  يئ  سلع م  )سلنظ ي  ي يوزي 
 0.1 غػـب 10ب  ػ ج ) {AABOH2}زحّض  سلميكنػأ ايػيتويؿ ايػيتزف ا سيػف بس)ازكػ يـ  

  0.05غـب 1.748وت سلهيأ س يف ز ) زؿ   ف كب يت 0.05غـب  6.498 زؿ  اييتويؿ اييتزف ز)
 ػػزؿ   ػػف  يأ زكيػػيؿ ا ػػيف  يأ زكمز يػػأ 0.1 غػػـب 6.9508 ػزؿ   ػػف  يأ زكيػػيأ سو زنيػػزـ ز)

ػػّ ؾ سلخمػػيط للػػو حػػيف سلح ػػزؿ تمػػو  ػػ ي    تلػػونسب ي ػػّخف فػػ  فػػ ف سو ػػزسج سلأةيقػػة للػػو   عػػو ب ح 
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ّ  ػػػتب 136أ لػػػة سن ػػػهو  و  حػػػيف سلح ػػػزؿ تمػػػو  ػػػوّأة بيضػػػواب غ يػػػمت بو يثػػػونزؿ سلبػػػو أ زل 
ـ ◦

   226)220  يئ  سلع م  )سلنظ ي  ي يوزي زز نهو سلل  
 2.6557 زؿ  بن ؿ ز)0.1 غـب  5   ج )ب {BScH}زحّض  سلميكنأ بن ؿ ي يكو بو زف         

ػّ ؾ  0.12غـب  1.9524 زؿ  ي يكو بو سيأ  يأ زكمز يأ ) 0.12غـب   زؿ  خػّات سل ػزأيزـب ح 
ؿ تمو   ي    تلونس ي ّخف ف  ف ف سو زسج سلأةيقػة للػو حػيف سلح ػزؿ سلخميط للو حيف سلح ز 

ـّ بث نػػوئ  اثيػػؿ  يػػؿ  بول ػػوا سل  قطّػػ  ث ػػ  ُ تمػػو نػػوت  ا ػػ   فػػوتقب ا تيػػأت بمز تػػ  بو يثػػونزؿ ز  عِّػػق زغ 
 يئػػػ  سلع مػػػػ  ـ ز نهػػػو سلل  ◦ 230نتلػػػت بمّػػػػز ست  ػػػ  سا فوتحػػػةب أ لػػػة سن ػػػػهو  و  5ليثػػػ  زل  ّػػػؼ
   267) 262ي يوزي  )سلنظ ي 

ػػ ج ) {BScZH}زحّضػػ  سلميكنػػأ بنػػ ؿ يػػ يكو بو زف  يػػأ س زف   ػػزؿ   0.12غػػـب 5 ب  
 ػزؿ   0.12 غػـ ب 1.9524 ػزؿ  يػ يكو بو سيأ  يأ زكمز يػأ ز )  0.12غػـب 2.6557 ) بنػ ؿ ز

ّ ؾ سلخميط للو حيف سلح ػزؿ  0.12 غـب 1.1905خّات سل زأيزـ ز )  زؿ   يأ س يف  وئ ب ح 
لػػػونس زي ػػػّخف فػػػ  فػػػ ف سو ػػػزسج سلأةيقػػػة  للػػػو حػػػيف سلح ػػػزؿ تمػػػو نػػػوت  ا ػػػ  ب تمػػػو  ػػػ ي    ت

ـّ بث نػوئ  اثيػؿ ليثػ  زل  ّػؼ  نتلػت بمّػز ست  ا تيأت بمز ت  بو يثونزؿ ز  عِّق زغ يػؿ بول ػوا سل  قطّػ  ث ػ
250    ساب أ لة سن هو  و  

   281) 278 ـ زز نهو سلل  يئ  سلع م )سلنظ ي  ي يوزي◦
 دات:عقّ تحضير المُ 

ّضػػػ ت   عقّػػػأست سلخو  ػػػيف)  از AABOH2از  AAOH   ػػػم  ػػػ ي   ػػػف ليكنػػػأ ي IIح 
BScH ازBScZH  فػػػػ  سلزيػػػػط سل  تعػػػػوأؿ )از الحو ضػػػػ  ةمػػػػيا   بويػػػػتخأسـ ط يقت ػػػػ  سلت ػػػػعيأ

 سلح س ي )سلتقميأي  از سلتيخيف ب  ف سو زسج سلأةيقة زك و   زّضق ف  اأنوم:
 ة:لُمعّقدات بالطريقة التقميديّ اتحضير 

 ػؿ  ػػوا   قطّػػ ب 5  ػزؿ   ػػف نتػ ست سلخو  ػػيف سل وئّيػة فػػ   0.0016 غػػـب 0.5ا ذيػب )
 0.4489ز )AAOH  ػزؿ   ػف لينكػأ  0.0016غػـب  0.3547زا ضػيؼ للػو  ػ ي    كػّزف  ػف )

 ؿ   ػم سلتيػخيف 40 ذسبيف بشةؿ كّ ية  ف س يثونزؿ )سل     BScH زؿ   ف لينكأ  0.00168غـب
ػػعِّأ سل ػػ ي  ةمػػيا ب ّعػػق     ـّ ب ػػّ أ ز   ػػّأة ثػػاث يػػوتوت ز  كِّػػ  سل حمػػزؿ للػػو ث مػػث حل ػػ  ث ػػ ح س ّيػػو  ل  

ّ ؼ زز  ف سلنوت    سل سيب سل  تكّزف زغ يؿ بول وا سل  قّط  سلبو أ ث ـّ بث نوئ  اثيؿ ليث  زل 
 تحضير الُمعّقدات بالتسخين بأشّعة األمواج الدقيقة:

غػـب 0.3547   سل وئّيػة  ػم )II  ػيف) ػزؿ   ػف نتػ ست سلخو  0.00168غػـب 0.5  ػ ج )
 BScH ػػزؿ   ػػف لينكػػأ 0.00168 غػػـب  0.4489ز) AAOH  ػػزؿ   ػػف سلميكنػػأ 0.00168
ل  ي  لّيأس  زا ضي ت لليػ  ةط تػوف از ثػاث  ةطػ ست  ػف سل ػوا سل  قطّػ  لغػ   تلونيػ  ث ػـ سزي حؽ 
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ػّأة   نّيػػة   حػّأأة دا نظػ  سللػػأز   { لحػيف سكت ػوؿ سلت وتػػؿب 1ؿ)ز ضػم أسخػؿ فػ ف سو ػػزسج سلأةيقػة زل  
 { 1)ل  م سلنوت  زغ يؿ بول وا سل  قّط  سلبو أ ثـ   بث نوئ  اثيؿ ليث  زل  ؼ زز  ف  دا نظ  سللأزؿ)

 الظروف العممّية والصيغ الُمتوّقعة لمُمعّقدات الُمحّضرة (1) :الجدول
الصيغة الكيميائية  ت

 لمممح
 وزن

AAOH 

 )غم(

 وزن
AABOH2 

 )غم(

 وزن
BScH 

 غم()

 وزن
BScZH 

 غم(   (

الدالة 
 الحامضية

زمن 
 التشعيع

 )ثا(

 حجم/وزن
القاعدة  
 )مل/غم(

 نسبة
 الناتج%

 الصيغة المتوقعة لممعقدات

1 Zn(NO3)2.6H2O 0.3547 - 0.4489 - 6 - - 78.56 [Zn(AAOH)(BScH)(NO3)2] 
2 Zn(NO3)2.6H2O 0.3547 - 0.4489 - - 107 - 82.43 [Zn(AAOH)(BScH)(NO3)2] 
3 Zn(NO3)2.6H2O 0.3547 - - 0.4724 6 - - 71.51 [Zn(AAOH)(BScZH)(NO3)2] 
4 Zn(NO3)2.6H2O 0.3547 - - 0.4724 - 187 - 85.33 [Zn(AAOH)(BScZH)(NO3)2] 
5 Zn(NO3)2.6H2O - 0.3799 0.4489 - 6 - - 75.12 [Zn(AABOH2)(BScZH)(NO3)2] 
6 Zn(NO3)2.6H2O - 0.3799 0.4489 - - 103 - 79.51 [Zn(AABOH2)(BScZH)(NO3)2] 
7 Zn(NO3)2.6H2O - 0.3799 - 0.4724 6 - - 77.34 [Zn(AABOH2)(BScZH)(NO3)2] 
8 Zn(NO3)2.6H2O - 0.3799 - 0.4724 - 141 - 85.46 [Zn(AABOH2)(BScZH)(NO3)2] 

 القياسات التحميمّية واألجهزة الُمستخدمة
ـّ تقأي  ك ّية سلكو بزف زسلهيأ زليف زسلنت زليف ف  سل  مكة سو أنّية سلهوع ّية ف  لو عة  ت

عّقأست سل  حّض ة ك و  ف سل    بع ل (Perkin Elmer 2400)آؿ سلبيت بويتخأسـ لهو   ف نزع 
ـّ تعيػػيف ك ّيػػة سلخو  ػػيف فػػ    عّقأستػػ  بويػػتخأس  Pye-Unicam SPG Atomic) ـ لهػػو تػػ

Absorption Spectrophotometer [ 36]   ـّ ةيوس سلز ف سلل  يئ  سلنيب  لل يم سلميكنأست ت
ةييػػػػػػت أ لػػػػػػوت Cryoscopically [53  ]ز  عقّػػػػػػأستهو بط يقػػػػػػة سالنخ ػػػػػػو  بأ لػػػػػػة س نل ػػػػػػوأ )

وس أ لػػػػة سالن ػػػػهو  سالن ػػػػهو  از سلت ّكػػػػؾ لميكنػػػػأست ز  عقّػػػػأستهو سل  حّضػػػػ ة بويػػػػتخأسـ لهػػػػو  ةيػػػػ
  زةييػػػػػت WME   ػػػػػف نػػػػػزع Richert-jung Heizbankزلهػػػػػو  )  9300سلكه زحػػػػػ س ي 

 Mutilineسلتز ػػػيمّية سلكه بوئّيػػػة لم  عقّػػػأست سل  حّضػػػ ة بويػػػتخأسـ لهػػػو  ي سلتز ػػػيؿ سلكه بػػػوئ  

F/SET-2WTW Wissenschaf Tecchnische Werktattem 82362 Weichem ز 
Conductivity Meter-Model LF-42  10بويتخأسـ   ذيب ث نوئ   ثيؿ يم زكييأ زبت كي

-3 
25  ػػزال ي  بأ لػػة حػػ س ة 

ـ  ةػػيس   عو ػػؿ سالنكيػػو  لث نػػوئ   ثيػػؿ يم زكيػػيأ زكػػذلؾ سل  عقّػػأست ◦
10سل  ذسبػة فيػ  بت كيػ  

 Atago Illumination, Atago  ػزال ي بويػتخأسـ لهػو   ػف نػزع 3-

Co- LTD, Japan [99]لكت زنّيػػػة لميكنػػأست ز  عقّػػأستهو زذلػػؾ بويػػػتخأسـ ّلمت اطيػػوؼ س   ي ػػ
ـّ سلقيػوس  Shimadzu UV-1650 PC UV-Visible Spectrophotometerلهػو  زةػأ تػ

ػػذيبو  ز بت كيػػػ  10بويػػتخأسـ  ث نػػوئ   ثيػػؿ يم زكيػػػيأ بز ػػ     
-3-10

 ػػزال ي زبويػػتخأسـ خايػػػو  4-
حػ س ة سلغ  فػة  ي ػّلمت اطيػوؼ نونز ت  زفػ  أ لػة 190-450 يـ ف  سل أإ 1 سلكزس ت  ذست  يو 

 FT-IR Bruker Type Tensor 27 سوعّعة تحت سلح  سا لميكنأست ز  عّقأستهو بلهو   ف نزع

ـّ  زتمػو عػكؿ اةػ سص  ػوّأة ب ز يػأ سلبزتويػيزـ ب 1-يػـ400-4000 ف  سل نطقػة سل ح ػز ة بػيف  تػ
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1ةيػػوس طيػػػؼ سلػػػ نيف سلنػػػززي سل غنوطييػػػ 
H NMR    مكػػػة سو أنيػػػة لػػػبع  سلميكنػػػأست فػػػ  سل

  BRUKER 300 MHzسلهوع ية ف  لو عة آؿ سلبيت زبلهو   ف نزع 
ع ّععت سلميكنأست زسل  عّقأست سل  حّض ة سل مبة بّععوع لي  ي  ف نزع لي   سلحولة سل مبة 

نونز ت ب زل  أأ   نّية   ختم ة تت سزح  ػو  532 م  زسط زطزؿ  زل   50)سلمي   سل  ئ   ذز ةأ ة 
و ثػػػاث يػػػوتوتب لذ بعػػػأ  ػػػ ز  كػػػؿ يػػػوتة  ػػػف سلتعػػػعيم ةييػػػت أ لػػػة سالن ػػػهو  بػػػيف يػػػوتة للػػػ

 زسلتز يمّية سلكه بوئّية  
   يػػحة  ػػف سل  ضػػو سل   ػػوبيف  ػػف  نطقػػة سلمػػز تيف بعػػكؿ ةػػزس يبػػأا  ػػف 86ل  عػػت ) 

 ف  2013زحّتو نهوية عه  ايو  2013  احأ سلمز تيف زينته  تنأ سوخ إ لبتأساس   ف عه  اذس 
  سل غ ػػز ة Cotton Swab  ا يػتع مت سل يػحوت سلقطنّيػة سل  عّق ػة سللػو  ة )بػف سوثيػ  يتعػ و س

ػّأة ال تتعػّأإ ثػاث Transport mediaفػ  سلزيػط سلنوةػؿ )   لنقػؿ سلعّينػوت للػو سل  ختبػ  خػاؿ   
تػػػأـ  سالتتبػػػو يػػػوتوتب ت سزحػػػت ات ػػػو  سل  ضػػػو  ػػػف  يػػػنة  ػػػف كػػػا سللنيػػػيف آخػػػذيف بنظػػػ  

ت سلحيزّية  ف ةبؿ سل  ضو ل  ّأة ثاثة اّيوـ تمو سوةػؿب زبعػأ نقػؿ سلعّينػوت للػو سل  ضوّأس سيتع وؿ
ـّ   تهػو تمػو اطبػوؽ نػزع  ػف    ختب ست تمزـ سلحيوة لمبحزث فػ  كمّيػة سلت بيػةس ةيػـ تمػزـ سلحيػوة تػ

ـّ لتّبػوع سلط يقػة س تيػة Nutrient agar س كػو  زذلػؾ بتعقػيـ اةػ سص  ػف ز ؽ  [39,38]زبعػأ و تػ
 ػؿ حوزيػو  تمػو سل ػزسأ ةيػأ سلػأ س  1ـ ل  ّأة يوتةب ثـ غ   ت بػ ° 150 مـ تنأ  6عيق ةط  و سلت  

ـّ ز ضػعت تمػو يػطق سوكػو  سل  تعػّ ب فػ  اتػام )  Seeded Nutrient)كّؿ  ػوّأة تمػو حػأس  ثػ

agar ػػػّأة ° 37  زح ضػػػنت تنػػػأ يػػػوتةب زةييػػػت بعػػػأ ذلػػػؾ سل نطقػػػة سّلتػػػ  يح ػػػؿ تنػػػأ و  24ـ ل  
-500-1000زا خػػذت ت سكيػػ    ختم ػػة  ػػف كػػّؿ  ػػوّأة ةيػػأ سلػػأ س )   Inhibition zoneسلتثبػػيط )

  ويك زغ سـس ؿ     قو نة  م سو بييميف  250
 

 النتائج والمناقشة
  ةيػأ سلػأ س زسل  حّضػ ة بولط يقػة سلتقميأّيػة II)سلخو  ػيفي  كف سلتعبي  تف تكّزف   عّقأست 
                                                                         سلكي يوئّية س تية : ةبول  عوأل زبط يقة سلتععيم بشعّعة سو زسج سلأةيقة

Zn(NO3)2.6H2O +AH+BH → [Zn(AH)(BH)(NO3)2]+6H2O 

     BScZHاز  BScH= سلميكنأسف BHز  AABOH2از  AAOHسلميكنأسف  =HA)لذ 
[II (36)سلخو  ػػػػػػيفف ك ّيػػػػػػة تعيػػػػػػي{ليػػػػػػتنوأس  للػػػػػػو سلنتػػػػػػوئ  سلتحميمّيػػػػػػة 

سلكػػػػػػو بزف ك ّيػػػػػػة  ز}
تّ قػة  ػم سل ػي  2زسلهيأ زليف زسلنت زليف لبع  سل  عّقأست زسل  أّزنة فػ  سللػأزؿ  ةػـ )  ب كونػت   

 سل  قت حة 
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 الُمعّقدات لعدد من: النتائج التحميمّية تُبّين النسبة المئوية لمعناصر (2)الجدول 
        M% ت

 )عمميا( نظرياً 
%N                         

 )عمميا( نظرياً 
%H                

 )عمميا( نظرياً 
%C               

 )عمميا( نظرياً 
1 9.798 (9.604) 16.782 4.495 44.951 

2 9.798 (9.956) 16.782 (16.862) 4.495 (4.348) 44.951 (44.997) 
3 9.597 (8.907) 20.546 4.696 44.028 

4 9.597 (9.334) 20.546 (20.943) 4.696 (4.336) 44.028 (44.627) 

5 9.582 (9.103) 18.464 4.542 43.963 

6 9.582 (9.584) 18.464 4.542 43.963 

7 9.389 (9.155) 22.114 4.739 43.079 

8 9.389 (8.944) 22.114 4.739 43.079 

  3أّزنػة فػ  سللػأزؿ  ةػـ )زسلنتػوئ  سو خػ إ سل     2اثبتت نتوئ  سلتحميؿ لمعنو   )سللأزؿ 
)فم :ليكنػػػػػأ سو سيػػػػػف  1:1:1زسل  عػػػػػوأالت سل ػػػػػذكز ة فػػػػػ  اتػػػػػام اّف سلنيػػػػػبة سل زلّيػػػػػة لمت وتػػػػػؿ  ػػػػػ 

ّف سل  عقّػػػأست سلنوتلػػػة  ػػػزسأ  ػػػمبة  ػػػ  سا ز  يػػػتقّ ةب  سو زك يـ:لينكػػػأ سليػػػ يكو بو زف  يػػػأ س زف ب زس 
ػػػذيب ث نػػػوئ   ثيػػػؿ ذسبػػػة قّػػػأست سل   علم    سالنكيػػػو عو ػػػؿ ازضػػػحت ةػػػيـ    ب زتكػػػزف   تعوألػػػة سلعػػػحنة ب  

x 10 (1.478750-(1.478735 هو تت سزح  و بيفانّ  يم زكييأ
ة ميّ ف  ػف ةيويػوت سل زّ ػزتبيّ   4-

ػػػأست سل   عقّػػل يػػػم سل    ة افّ سلكه بوئّيػػ ػػػ)غيػػ      ةتعوألػػػة غيػػ  للكت زليتّيػػػ ة تكػػزف    حض    [04] مة ز  
  ة حضّ أست سل   عقّ عة لم   تزةّ   سل    ة  م سل يّ تائسلح زؿ تميهو     ت  تـّ كونت سلنتوئ  سلّ 

 ( عدد من الخصائص الفيزيائّية لمُمعّقدات الُمحّضرة3الجدول )

 المون ت
 

 درجة االنصهار
 م(◦)

التوصيمّية 
 الموالرّية

الفرق بدرجات اإلنجماد 
 م(◦) 

الوزن الجزيئي 
 نظري)عممي(

 معامل اإلنكسار

 1.478750 667.39(654.33) 0.51- 12.4 212 أصفر فاتح جداً  1

 1.478750 667.39(654.33) 0.51- 9.61 212 أصفر فاتح جداً  2
 1.478735 681.39(679.99) 0.53- 18.2 214 أصفر فاتح جداً  3

 1.478735 681.39(679.99) 0.53- 11.44 213 أصفر فاتح جداً  4

 1.478750 682.39(679.99) 0.53- 8.66 215 أصفر فاتح جداً  5
 1.478750 682.39(679.99) 0.53- 7.24 215 أصفر فاتح جداً  6
 1.478750 696.39(692.82) 0.54- 5.5 214 أصفر فاتح جداً  7
 1.478750 696.39(692.82) 0.54- 7.00 214 أصفر فاتح جداً  8

ز  AAOHةييػػػػػػػػػت سوطيػػػػػػػػػوؼ س لكت زنّيػػػػػػػػػة ) سوعػػػػػػػػػّعة فػػػػػػػػػزؽ سلبن يػػػػػػػػػلّية  لميكنػػػػػػػػػأست 
AABOH2  زScHB  زBScZH  ػػػػػػذيب ث نػػػػػػوئ   ثيػػػػػػؿ  بويػػػػػػتخأسـزلم  عقّػػػػػػأست ةيػػػػػػأ سلػػػػػػأ س سل  

ب فشظه ت ل يم سلميكنأست نػزتيف  ػف سلحػـ  فػ  سل نطقػة سل ػزؽ سلبن يػلّية  4يم زكييأ )سللأزؿ 
  ت عػػ إ للػػو س نتقػػوليف -1يػػـ  51546-35971ز ) -1يػػـ  33670 -29291تتػػ سزح ةي هػػو بػػيف )

n ←
*

π زπ ← *π ة لميكنػػػػػػػػػػػأيف زح  ػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ  سل نطقػػػػػػػػػػػة سل  ئيػػػػػػػػػػػBScH زBScZH تنػػػػػػػػػػػأ               
ب زتنػأ تنويػؽ  ػذم سلميكنػأست [42,41]ت ع إ للػو ح  ػة سنتقػوؿ سلعػحنة  -1يـ (25188-25641)

  ّ و ي عّ   تنويؽ سلميكنأست  م سويزف سل م ي   4ة سلحـ  )سللأزؿ  م سلخو  يف ي احظ ل سح



 ... الجديدة مع مزيج من الميكندات (II) عدد من ُمعّقدات الخارصينل تحضير وتشخيص
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 هاعّقداتمُ األطياف فوق البنفسجية لميكندات و ( 4الجدول )
 C.T منطقة األشعة فوق البنفسجية ت C.T منطقة األشعة فوق البنفسجية ت

n→π* π*→π n→π* π*→π 
AAOH 29291 

31250 

33389 

46168 

46555 

51546 

 AABOH2 29291 

32844 

36496 

45662 
 

BScH 29673 

31289 

33670 

35971 

37821 

42918 

25188 BScZH 31746 

32873 

33445 

38026 

39216 

41632 

25641 

1 26200 

29400 

30614 

26417 

28168 

43220 

46175 

48357 

39168 

35986 

24552 2 29684 

26150 

30487 

26560 

28367 

43195 

46289 

48480 

38894 

35644 

24518 

3 26154 

29658 

30195 

30689 

29278 

48250 

42570 

46358 

39610 

34860 

24252 4 26491 

29364 

30276 

30468 

29306 

47946 

42350 

46270 

39462 

34694 

24264 

5 26001 

29291 

29940 

28801 

26152 

45045 

40257 

45537 

35868 

344589 

24210 6 26251 

29300 

30050 

28364 

26485 

44523 

40648 

44523 

36127 

34530 

24216 

7 26178 

29276 

29154 

28868 

27168 

44169 

51813 

42625 

36101 

33829 

24339 8 26249 

29304 

29238 

28642 

27250 

42016 

46040 

42016 

37735 

35739 

24350 

 ScHBز  AABOH2ز AAOHي ػػػػػّلمت اطيػػػػػوؼ سوعػػػػػّعة تحػػػػػت سلح ػػػػػ سا لميكنػػػػػأست 
  ةػػيـ سلحػػـ  ذست 5ب زي زّضػػق سللػػأزؿ  ةػػـ )-1يػػـ 4000-400ز  عقّػػأستهو فػػ  سل ػػأإ  BScZHز

زتػػة سو ز يثػػيف فػػ  سل نطقػػة سلعاةػػة ز زسةعهػػو فػػ   ػػذم سوطيػػوؼ  يظهػػ  سلتػػ ّأأ س  تطػػوط  ل ل 
تنػػأ و يػػ تبط  يػػأ زليف از  ل زتػػة الكيػػؿ از ا يػػؿ ب ل زتػػة سو ز يثػػيف  1-يػػـ 1600-1680
C=N ب لذ لّف طبيعػػة  ػػذم سل  عّزضػػوت ت حػػّأأ  زسةػػم سلتػػ ّأأ س  تطػػوط  ل ل زتػػةC=C   لميكنػػأ

زأ للو تع 5-يـ  1669-1650ي ظه  سلطيؼ ح  ة تنأ  AAOHز AABOH2سوزك يـ ا سيف 
ب زتنأ تنويػؽ سلميكنػأ  ػم سلػذ  ة سل م ّيػة حػأثت ل سحػة نحػز تػ ّأأ C=Nسلت ّأأ س  تطوط  ل ل زتة 

ازطػػش  ّ ػػو يػػأّؿ تمػػو س تبػػوط  ػػذم سل ل زتػػة  ػػم سويػػزف سل مػػ يب ت زّضػػق  ػػذم س  سحػػة ةمّػػة خو ػػّية 
  ظهػ  [44,43,19]س   ة سل   أزلة ف   ل زتة سو ز يثيف ز ذس   تّ ؽ  م  و ذ ك  ف  سلبحزث

زتنأ سلتنويؽ  ػم سويػزف سل مػ ي  1-يـ 976-978ف  سل نطقة  O-Cسلت ّأأ س  تطوط  ل ل زتة 
  يظهػ  سلتػ ّأأ [44,20] لزحظ اّنهو ت  سح نحز ت ّأأ ازطش أاللػة تمػو تنويػؽ ذ ة نتػ زليف سوزكػ يـ

ليكنأ سوزك يـ  ب زلزحظ تنأ تنويؽ1-يـ 3134  3133 -ف  سل نطقة OHس  تطوط  ل ل زتة 
 ػػم سويػػزف سل مػػ ي ان هػػو ت ػػ سح نحػػز تػػ ّأأ ازطػػش نتيلػػة تنويػػؽ نتػػ زليف سوزكػػ يـ  ػػم سويػػزف سل مػػ ي 

  ظهػػػػػ  سلتػػػػػ ّأأ س  تطػػػػػوط  ل ل زتػػػػػة H-O   H[44,43,20]زتكػػػػػّزف سوزس ػػػػػ  سلهيأ زلينّيػػػػػة 
 ػة نحػز تػ ّأأ ازطػش ب زلػزحظ ان ػ  تنػأ سلتنويػؽ ت ػ سح  ػذم سلح  1-يػـ 1720سلكو بزنيؿ ف  سل نطقػة 

  [49] عّ  س  تنويؽ  ذم سل ل زتة  م سويزف سل م ي
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-1615يظهػػ  سلتػػ ّأأ س  تطػػوط  )ليكنػػأي سو سيػػف  ل ل زتػػة سو ز يثػػيف فػػ  سل نطقػػة 
زتنػػأ تنويػػؽ سلميكنػػأ يف  ػػم سويػػزف سل مػػ ي لػػزحظ زلػػزأ حػػ  تيف لحػػأس  و بقيػػت فػػ   1-يػػـ 1621

نأ ت ّأأ ازطش أاللة تمو تنويؽ ذّ ة نت زليف زسحأة فقط فػ  سل زةم ن ي  اتام زسوخ إ ظه ت ت
حػػػيف سوخػػػ إ لػػػـ تتنويػػػؽ  لّف  ػػػذم س  سحػػػة ت زّضػػػق ةمّػػػة خو ػػػّية س  ػػػ ة سل   أزلػػػة فػػػ   ل زتػػػة 

-C  ظهػ  سلتػ ّأأ س  تطػوط  ل ل زتػة [43,9,7]سو ز يثيف ز ذس   تّ ؽ  م  و ن ع   فػ  سلبحػزث

C  تنأ سلتنويؽ ت  سح  ذم سلح  ة نحز ت ّأأ اتمػوب  ّ ػو ي عػّ    ب زلزحظ اّن 1-يـ 977-935تنأ
  [49,9,7]تنويؽ نت زليف  ل زتة سو  يثيف  م سويزف سل م ي
-1598سليػػ يكو بو زف ح  ػػة فػػ  سل نطقػػة  اظهػػ  طيػػؼ سوعػػّعة تحػػت سلح ػػ سا لميكنػػأي

لميكنأيف اتػام  ػم زتنأ تنويؽ س بت ع إ للو سلت أأ س  تطوط  ل ل زتة سو ز يثيف 1-يـ 1661
سويزف سل م ي حأثت ل سحة نحز ت ّأأ ازطش  ّ و يأؿ تمو ل تبوط  ذم سل ل زتة  م سويػزف سل مػ ي 
ز ػذم س  سحػػة تزّضػػق ةمّػػة خو ػػّية س  ػػ ة سل   أزلػػة فػ   ل زتػػة سو ز يثػػيفب ز ػػذس   ت ػػؽ  ػػم  ػػو 

لمكو بزنيؿ  س  تطوط  ّأأ   ظه ت آ  ة سو ويأ سلنوعئة  ف  يئة سلت[45,43,3]نع  ف  سلبحزث
 BScHز  BScZHف  طيؼ سوعػّعة تحػت سلح ػ سا لميكنػأيف  1-يـ 1699-1662 تنأ سل زةم

تمػػػػػو سلتػػػػػزسل  زي عػػػػػ إ سلتػػػػػ ّأأ سلػػػػػزسطل نيػػػػػبيو  لهػػػػػذم سلح  ػػػػػة تػػػػػف تمػػػػػؾ سل  احظػػػػػة فػػػػػ     ّكبػػػػػوت 
فػػػ   NH2  ز ل زتػػػة C=Oللػػػو س  ػػػ ة سلهيأ زلينّيػػػة بػػػيف  ل زتػػػة سلكيتػػػزف ) [45,3]سو ويػػػأ

سلميكنأست  لقأ ظه ت  ذم سلح  ة ف  اطيوؼ سل  عّقأست تنأ ت ّأأست ازطش زذلؾ بيبب تنويؽ ذّ ة 
فػػ   NHظهػػ  سلتػػ ّأأ س  تطػػوط  ل ل زتػػة   [45,3]سوزكيػػليف سلكو بزنيمّيػػة  ػػم سويػػزف سل مػػ ي

عقّػأست زتنػأ تكػّزف سل    1-يػـ  3213- 3212 اطيػوؼ سوعػّعة تحػت سلح ػ سا لميكنػأيف اتػام تنػأ
 نهػػو تػػشثي  س  ػػ ة سلهيأ زلينّيػػة  [45,43]ي ػػبق سلحػػوؿ اكثػػ  تعقيػػأس  بيػػبب سلعأيػػأ  ػػف سلعزس ػػؿ

  NH2ز OHزتشثي  سلتنويؽ فضا  تف زلزأ سلعأيأ  ف سل لو يم سّلت  تظه  ف  ن ػس سل زةػم )
ةػم ن يػ  فػ  سل ز  NHز ه و يكف ف   حولة سل  عّقأست سل  تكّزنة ف  سلزيط سل  تعػوأؿ تظهػ  ح  ػة 

تق يبػػو ب ز ػػف سل  تزةّػػم تػػأـ زلػػزأ سلتنويػػؽ بػػيف ذّ ة نتػػ زليف سو يػػأز  ػػم سويػػزف سل مػػ ي  ّ ػػو ي عػػّ   
سلعػػكؿ سلكيتػػزن  فػػ  سلميكنػػأست  اتطػػو طيػػؼ سوعػػّعة تحػػت سلح ػػ سا لميكنػػأيف ةيػػأ سلػػأ س سلح  ػػة 

ظػت  ػذم سلح  ػة   زلزح[45,43]  لميكنػأيف سلحػّ يفδNH2تعزأ للو ت ّأأ س نحنوا ) 1-يـ 1450
فػػػ  سل زةػػػم ن يػػػ  فػػػ  اطيػػػوؼ سل  عقّػػػأست  ّ ػػػو يػػػأّؿ تمػػػو تػػػأـ تنويػػػؽ  ػػػذم سل ل زتػػػة  ػػػم سويػػػزف 

 NH2ت ع إ للػو تػ ّأأ س  تطػوط ل ل زتػة  1-يـ 3341-3409 سل م ي  كذلؾ ظه ت ح  ة تنأ
ّ يف تمػو سلتػزسل ب زلزحظػت  ػذم سلح  ػة فػ  سل زةػم ن يػ   BScHز  BScZH ف  سلميكنأيف سلح 

اظهػ  طيػؼ  ف  اطيػوؼ سل  عقّػأست  ّ ػو يػأؿ تمػو تػأـ تنويػؽ  ػذم سل ل زتػة  ػم سويػزف سل مػ ي 
ت عػػػػ إ للػػػػو سلتػػػػ ّأأ  1-يػػػػـ 1615سلهيػػػػأ س زف ح  ػػػػة فػػػػ  سل نطقػػػػة  سوعػػػػّعة تحػػػػت سلح ػػػػ سا لميكنػػػػأ

زتنػػػأ تنويػػػؽ سلميكنػػػأ اتػػػام  ػػػم سويػػػزف سل مػػػ ي تحػػػت ل يػػػم  بس  تطػػػوط  ل ل زتػػػة سو ز يثػػػيف
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ل يبية حأثت ل سحة نحػز تػ ّأأ ازطػش  ّ ػو يػأؿ تمػو ل تبػوط  ػذم سل ل زتػة  ػم سويػزف سلظ زؼ سلت
سل م ي ز ذم س  سحة تزّضق ةّمة خو ّية س   ة سل   أزلة ف   ل زتة سو ز يثيفب ز ذس   ت ؽ  م 

ت عػػ إ للػػو تػػ ّأأ س  تطػػوط  1-يػـ 3409ك ػو لػػزحظ ظهػػز  ح  ػػة تنػػأ   [49] ػو نعػػ  فػػ  سلبحػػزث
فػػ  اطيػػوؼ سل  عقّػػأست  فػػ  سلميكنػػأ زتنػػأ سلتنويػػؽ ياحػػظ بقوا ػػو فػػ  سل زةػػم ن يػػ  NH2ل ل زتػػة 

  [43,14]سل م ي ّ و يأؿ تمو تأـ تنويؽ  ذم سل ل زتة  م سويزف 
 فػ  NOل ل زتػة  اظه ت سل  عّقأست سل  حّضػ ة ثػاث حػـ  تعػزأ للػو سلتػ ّأأ س  تطػوط 

تعػػزأ للػػو سلتػػ ّأأست سل  ت وثمػػة  1-يػػـ  910-900  ز)1338-1304  ز )1450-1419سل زةػػم )
NO3(s)υ  زغي  سل  ت وثمةNO3(as)υ زNOυ 5زةأ لزحظ اّف سل  ؽ بيف سلت ّأأست ) تمو سلتزسل بυ-1υ  
 ل زتػػة سلنتػػ ست بعػػكؿ ا حػػوأي سليػػف  ػػف خػػاؿ ذّ ة ازكيػػليف  س تبػػوط ّ ػػو ي عػػّ    1-يػػـ 115 ػػز 
ـّ سلح زؿ تميهػو  ػف ةيػوس سلتز ػيؿ سلكه بػوئ  لوا   طوبقو   م سلنتوئ  س ب ز ذس  و[43)زسحأة ّلت  ت

             M-Nυتعػػػػزأ للػػػػو  1-يػػػػـ -650 613ز 1-يػػػػـ 614 425-لهػػػػذم سل  عقّػػػػأست  ظهػػػػ ت سلحػػػػـ  تنػػػػأ 
ّف ظهز   ذم سلحـ  ي عّ   تكّزف سل  عّقأست ةيأ سلأ س M-Oυ[45,43,20,14,3]ز   تمو سلتزسل ب زس 

 (-1وُمعّقداتها)سم في طيف األشّعة تحت الحمراء لميكنداتعدد من الحزم المهّمة : (5)الجدول

 
 ت

Semi Azine Oxime Hydrazone NO3  

υM-

N 
 

 

υM-

O 
 

 C=Nυ C=Oυ حزم اخرى
or 

C-Oυ 

NHυ C=Nυ N-Nυ C=Nυ OH υ 
& 
NOυ 

C=Nυ NH2υ Sυ asυ υNO 

AAOH - - - 1621 935 1669 3134 

976 
- - - - - - - C=O1720υ 

AABOH2 - - - 1614 977 1650 3133 

978 
- - - - - - -  

BScH 1661 1699 3212 - - - - - - - - - - - C=Oυ,1715 

NH2υ3341 

BScZH 1598 1663 3213 - - - - 1615 3342 - - - - - NH2υ3409 
1 1597 1661 3197 1621 

1560 

960 1583 3140 

936 
- - 1445 1330 900 613 

520 

461 

650 C=Oυ 1720 
NH2υ3322 

2 1598 1662 3197 1620 

1561 

970 1583 3130 

938 
- - 1445 1330 900 614 

504 

462 

650 C=Oυ1720 
NH2υ3318 

3 1580 1697 3215 1620 
1530 

974 1597 3125 

943 

1558 3345 1419 1304 910 613 

526 

466 

650 C=Oυ1715 
NH2υ3446 

4 1584 1700 3198 1620 

1447 

975 1598 3120 

944 

1546 3335 1419 1304 910 614 

527 

463 

650 C=Oυ1662 
NH2υ 3440 

5 1540 1663 3195 1620 

1559 

1012 1583 3150 

930 
- - 1445 1330 900 612 

527 

425 

650 C=Oυ1720 

NH2υ3443 

6 1561 1662 3197 1615 

1545 

1014 1583 3150 

930 
- - 1453 1338 900 614 

527 

426 

650 C=Oυ1720 

NH2υ3450 

7 1561 1662 3199 1604 

1545 

1010 1583 3109 

932 

1530 3137 1450 1335 910 582 

504 

425 

615 NH2υ3449 

8 1560 1663 3197 1610 

1545 

998 1583 3120 

932 

1530 3321 1450 1335 910 584 

504 

425 

613 NH2υ 3446 
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1تّ ت أ سية بع  سلميكنأست سل  حّض ة ز  عّقأستهو بزيوطة طيػؼ  
H NMR ـّ للػ سا ل ذ تػ

اظهػػػػػػػػػػػ  سلميكنػػػػػػػػػػػأ ايػػػػػػػػػػػيتويؿ ايػػػػػػػػػػػيتزف ا سيػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػس   DMSOسلقيويػػػػػػػػػػػوت بويػػػػػػػػػػػتخأسـ  ػػػػػػػػػػػذيب 
  ّت ػػمة  (CH3)تعػػزأ للػػو  ل زتػػة  ppm 2.108ح  ػػة احوأّيػػة تنػػأ   {AABOH2}ازكػػ يـ

تعػػػػزأ للػػػو  ل زتػػػػة  ppm 2.281ب ل زتػػػة س  ز يثػػػيف سلعوئػػػػأة لم سيػػػف  زح  ػػػػة احوأّيػػػة تنػػػأ 
(CH2) زح  ػػػػػة احوأّيػػػػػة تنػػػػػأ  ppm 3.383  تعػػػػػزأ للػػػػػو  ل زتػػػػػة(CH3)  ت ػػػػػمة ب ل زتػػػػػة 

  (OH)تعػػػزأ للػػػو  ل زتػػػة ppm 5.721س  ز يثػػػيف سلعوئػػػأة ل زكػػػ يـ  زح  ػػػة احوأّيػػػة تنػػػأ 
ل ل زتػػػػة سوزكػػػػ يـب ز ػػػػذس يتّ ػػػػؽ  ػػػػم سل ػػػػيغة سلت كيبّيػػػػة لميكنػػػػأ  فػػػػ  حػػػػيف اظهػػػػ  سلميكنػػػػأ بنػػػػ ؿ 

تعػػػػػزأ للػػػػػو  ل زتػػػػػة  ppm 1.274ح  ػػػػػة احوأّيػػػػػة تنػػػػػأ  {BScZH}زفيػػػػػ يكو بو زف  يػػػػػأ س  
(NH2)  سلتوبعػػػػة ل ل زتػػػػة سلهيػػػػأ س زف زح  ػػػػة احوأّيػػػػة تنػػػػأppm 2.504  تعػػػػزأ للػػػػو  ل زتػػػػة
(NH2)  سل  ّت مة ب ل زتة سلكو بزنيؿ سلعوئأة ل ل زتة سلي يكو بو زف زح  ة احوأّيػة تنػأppm 
ة سلي يكو بو زف سل  ّت مة ب ل زتة س  ز يثيف سلعوئأة ل ل زت (NH)تعزأ للو  ل زتة 3.631 

تعػزأ للػو حمقتػ   ppm 8.369 تنػأ زح  ػة احوأّيػة  ppm 7.176-7.519زح  ػة  تعػأأة تنػأ
  [46,20,9,2]ز ذس يت ؽ  م سل يغة سلت كيبّية لميكنأ (10H)بن يف زبتكو ؿ 

 مػػػ  زسط سلّػػػذي ي عطػػػ  اعػػػّعة لي  ّيػػػة فػػػ  سل نطقػػػة  50ا يػػػتخأـ لهػػػو  سلميػػػ   ذي سلق ػػػأ ة 
زع ّععت ل يم سلميكنأست  نونز ت  بعكؿ  زلوت   يت  ةب 532ؼ بطزؿ  زل  سلخض سا  ف سلطي

 يػػوتةب فمػػزحظ اّف   عظػػـ سلميكنػػأست ال تتػػشّث  1-3سل ػػمبة بشعػػّعة سلميػػ   ل ػػّأة   نّيػػة تتػػ سزح  ػػف 

تتبم ػػ   ػػف خػػاؿ ةيػػوس أ لػػة س ن ػػهو  از  نهوئيػػو  بهػػذس سلنػػزع  ػػف س عػػعوع فهػػ  ال تت ّكػػؾ زال
ذلػؾ تعػعيم ل يػم سل  عقّػأست سل  حّضػ ة سل ػمبة بشعػّعة سلميػ   ل ػّأة   نّيػة ك ػو فػ   سلت ّكؾب زاتقػب

اتػػامب زلػػزحظ اّف   عظػػـ سل  عقّػػأست لػػـ تتػػشّث  فهػػ  لػػـ تت ّكػػؾ زلػػـ تتبم ػػ  زذلػػؾ  ػػف خػػاؿ ةيػػوس 
أ لػػوت س ن ػػهو  از سلت ّكػػؾ زةيػػوس سلتز ػػيمّية سلكه بوئّيػػة لهػػو زحتّػػو لف ز لػػأ تغي ػػ  ط يػػؼ لػػّأس  
لبعضػػػهو ي  كػػػف ل  ولػػػ ب زتمػػػو ايػػػة حػػػوؿ ف بّ ػػػو ي عػػػ إ  ػػػذس سلتغّيػػػ  سلط يػػػؼ للػػػو تكّيػػػ  سوزس ػػػ  

ك ػػػو اّف  سسلهيأ زلينّيػػػة فقػػػط لاّل اّف سويػػػزف سل مػػػ ي سل  كػػػ ي سل  تنوّيػػػؽ زسلميكنػػػأ سل  تنويػػػؽ فمػػػـ يتػػػشّث  
   7ز6 اعكوؿ سل  عّقأست لـ تتغّي  ك و   بّيف ف  سللأزؿ  ةـ )

 نتائج تشعيع الميكندات بأشّعة الميزر (:6جدول رقم )
زمن  الميكند

التشعيع 
 )ساعة(

درجة 
اإلنصهار 

 م(◦)

زمن  الميكند
التشعيع 
 )ساعة(

درجة 
اإلنصهار 

 م(◦)

زمن  الميكند
التشعيع 
 )ساعة(

درجة 
اإلنصهار 

 م(◦) 

زمن  الميكند
التشعيع 
 )ساعة(

درجة 
اإلنصهار 

 م(◦) 
 
 

AAOH 

0 227  
 

AABOH2 

0 136  

 

BScH 

0 230  

 

BScZH 
 

0 250 

0.5 227 0.5 136 0.5 230 0.5 249 

1 226 1 136 1 230 1 249 

1.5 226 1.5 135 1.5 229 1.5 249 

2 226 2 135 2 229 2 248 

3 225 3 134 3 229 3 248 
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 (: نتائج تشعيع الُمعّقدات بأشّعة الميزر7جدول رقم )
رقم                

 المعقد
زمن 

التشعيع 
 )ساعة(

رقم                 المعّقدات المحّضرة بالطريقة التقميدّية
 المعقد

زمن 
التشعيع 
 )ساعة(

 المعّقدات المحّضرة باألمواج الدقيقة
 ΛM م(◦درجة اإلنصهار)  ΛM م(◦درجة اإلنصهار) 

 
1 

0 212 12.1  
 
2 

0 212 9.26 

0.5 212 11.7 0.5 212 9.50 

1 212 13.2 1 212 10.79 

1.5 211 12.8 1.5 212 11.10 

2 211 13.9 2 210 10.57 

3 211 12.47 3 210 10.27 

 

 

3 

0 214 18.31  
 
4 

0 213 11.96 

0.5 214 18.64 0.5 213 12.57 

1 214 19.17 1 213 12.81 

1.5 213 19.25 1.5 213 13.04 

2 214 16.47 2 212 12.84 

3 214 18.22 3 212 11.17 

 

 
5 

0 215 8.66  

 

 

6 

0 215 7.28 

0.5 215 8.24 0.5 215 7.14 

1 215 7.66 1 215 7.92 

1.5 215 9.21 1.5 215 8.47 

2 215 8.78 2 215 8.11 

3 214 9.94 3 214 8.57 

 
 
7 

0 214 5.71  
 
8 

0 214 7.27 
0.5 214 6.23 0.5 214 7.54 

1 214 6.48 1 214 8.19 

1.5 214 7.77 1.5 214 8.26 

2 213 6.18 2 214 7.00 

3 212 6.55 3 213 7.39 

فػػػػ   سيػػػػتخأس هوتزّضػػػػق سلنتػػػػوئ  اف ل يػػػػم سلميكنػػػػأست زسل  عقّػػػػأست تكػػػػزف   يػػػػتقّ ة زي  كػػػػف 
  [32-34]كزنهو ال تتشّث  سحتيولهوسل لوالت سّلت  يتـّ 

سل يػػػػحوت  ح ػػػزؿ تميهػػػػو بشّنػػػ  ال يزلػػػأ اي تػػػشثي  ي ػػػذك  تمػػػوبّينػػػت سلنتػػػوئ  سلتػػػ  تػػػـ سل
غيػػػػ   طوبقػػػػة  زال نيػػػػتطيم تطبيقهػػػػو تمػػػػو سل  ضػػػػو وّنػػػػ   ػػػػ   للتهػػػػوب سلمػػػػز تيف سل ػػػػشخزذة  ػػػػف

 ػػػذم سل  كبػػػوت ل عوللػػػة  ػػػذس سل ػػػ    سيػػػتخأسـو يػػػأؿ تمػػػو تػػػأـ ل كونّيػػػة  ّ ػػػلمقيويػػػوت سلعول يػػػة 
   ختب ّيو  

 االستنتاجات
سليػػوبقة ز ػػف سلأ سيػػوت سلتحميمّيػػة زسلطي ّيػػة زسلخ ػػوئص سل ي يوئّيػػة  و ستسالتتبػػليػػتنوأس  للػػو 

زسلكي يوئّيةب زأ سية تشثي  اعّعة سلمي   فضا  تف سلتطبيؽ سل ختب ي )ل يحوت اخذت  ف   ضو 
                    يشت :                           وبيف بولتهوب سلمز تيف  تمو سل  كبوت سل حض ة ةيأ سلأ س ي كف سيتنتوج  و

 ػػػف خػػػاؿ ذّ تػػػ  نتػػػ زليف سو ز يثػػػيف  (II) ػػػم ايػػػزف سلخو  ػػػيف AAOHيتنويػػػؽ سلميكنػػػأ  -5
)سو سيػػف زسوزكػػ يـ ب لذ يع ػػؿ سلميكنػػأ بعػػكؿ ث نػػوئ  سليػػف كيميتػػ    تعػػوأؿ سلعػػحنة  ػػف خػػاؿ 

 ذّ ت  نت زليف سو ز يثيف )سو سيف زسوزك يـ  
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 ػػف خػػاؿ ذ تػػ  نتػػ زليف سو ز يثػػيف  (II)خو  ػػيف ػػم ايػػزف سل AABOH2يتنويػػؽ سلميكنػػأ  -5
)سو سيػػف زسوزكػػػ يـ ب لذ يع ػػؿ سلميكنػػػأ بعػػكؿ ليكنػػػأ ث نػػوئ  سليػػػف كيميتػػ    تعػػػوأؿ سلعػػحنة  ػػػف 

 خاؿ ذّ ت  نت زليف سو ز يثيف )سو سيف زسوزك يـ  
ة  ػػف خػػاؿ ذّ ة نتػػ زليف سو ز يثػػيف زذ ّ  (II) ػػم ايػػزف سلخو  ػػيفBScH يتنويػػؽ سلميكنػػأ  -5

سوزكيػػليف سلكو بزنيمّيػػة لميػػ يكو بو زفب لذ يع ػػؿ سلميكنػػأ بعػػكؿ  ث نػػوئ  سليػػف كيميتػػ    تعػػوأؿ 
 سلعحنة  ف خاؿ ذّ ة نت زليف سو ز يثيف زذّ ة سوزكيليف سلكو بزنيمّية 

 ف خاؿ ذ  ت  نت زليف سو ز يثيفب لذ يع ػؿ سلميكنػأ بعػكؿ ث نػوئ   BScZHيتنويؽ سلميكنأ  -9
 تعوأؿ سلعحنة  ف خاؿ ذّ ت  نت زليف سو ز يثيف سليف كيميت     

= AH)لذ  [Zn(AH)(BH)(NO3)2]تكػػػزف سل  عقّػػػأست سلنوتلػػػة   تعوألػػػة ذست  ػػػيغة تو ػػػة -0
  BScZH)از BScH = سلميكنأسف BHب AABOH2از  AAOHسلميكنأسف 

ت  ي أسي  سلتنويؽب لذ يشخذ عكؿ ث  ػون  سليػطزح غيػ    نػتظـ زتنػ  IIيكزف ايزف سلخو  يف) -5
   عّقأست ا حوأّية سلنزسة ك و   بّيف ف  اأنوم:

 

 از   
X  =NO3ز  Oاز  Y=N)لذ 

-  
 

ـّ سلح زؿ تميهو  ف أ لػوت سالن ػهو  زسلتز ػيمّية سلكه بوئّيػة بعػأ  -3 ليتنوأس  للو سلنتوئ  سّلت  ت
زسل  عقّػػػأست بشعػػػػّعة سلميػػػ   لػػػػزحظ اّنهػػػو   يػػػػتّق ة زلػػػـ تتػػػػشّث  بهػػػذس سلنػػػػزع  ػػػػف تعػػػعيم سلميكنػػػػأست 

 س ععوع 
اظه ت نتوئ  سل ّعولّية ضأ     سلتهوب سلمز تيف اّف سل  عّقأست تكزف غي  فّعولة ضّأم  ّ و ال  -5

 ي  ؿ سل  كبوت اليتخأس هو ف  سلعاج  
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