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Abstract 

A new complexes of some transition metal ions (Co(II),Ni(II),Cu(II)) and 

non-transition metal ions (Zn(II),Cd(II)) with a number of Schiff bases obtained 

from the condensation of some amino acids isoleucine, phenylalanine and 

alanine with (2-acetylfuran) have been prepared. All the prepared complexes 

have been characterized by elemental analysis(M), molar conductance, magnetic 

susceptibility infrared and electronic spectral. The complexes were classified as: 

A-mononuclear complexes.  

        1-Complexes with the formulas  [ML(CH3COO) (H2O)2]. 

        2- Complexes with the formulas  [ML(CH3COO) ] H2O. 

B-Homo dinuclear complexes. 

 Complexes with the formulas [M2(L)2(CH3COO)2] .2H2O.               

      M= Co(II),Ni(II),Cu(II),Zn(II)Cd(II). 

L= 2-Acetyl furan isoleucine imine, 2-Acetyl furan phenylalanine imine and        

2-Acetyl furan alanine imine. 

The physical measurements showed that the prepared complexes have a 

tetra coordinated (tetrahedral) and hexa-coordinated (octahedral) structure and 

that all the prepared complexes were non electrolyte. 

 
 الخالصة

 ج يممممممم ا لممممممميعق العظاصممممممم  ا  تقاليمممممممة م ممممممملالطعقممممممم ا  اليتضمممممممط  اليرممممممم   رضمممممممي   ممممممم   مممممممم  
Co(II) ،Ni(II)،  Cu(II) وبعق العظاص  غي  ا  تقاليةZn(II) ،Cd(II)  قوا م  يمي     مم مع  م

اسممميتايل -2 ل ا  مممي  وا  مممي  ممممعايسوليوسمممي  و ظيمممالظا جممة مممم  التاا مممل التك يامممض امممي  الرمممامق ا ميظمممض 
والتوصيمية الطو رية ( Mوق   رست هذه الطعق ا  ويخصت م  خالل الترميل ال قيق لمعظاص  ).  يوران
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 رممممت الرطمممم اء والتيمممم  ا لكت و ممممض، وصممممظات هممممذه  األيممممعةالكه بائيممممة والرساسممممية الط ظاييسممممية وييمممم  
 :الطعق ا  الى

A  الظوى  أحا ية. معق ا. 
 .[ML(CH3COO) (H2O)2] وا  الصيغمعق ا  ذ-1
 .H2O [ML(CH3COO)]معق ا  ذوا  الصيغ  -2
-B معق ا  ثظائية الظوى الطتجا سة. 
 .2H2O.[M2(L)2(CH3COO)2] وا  الصيغمعق ا  ذ 

Cd(II),Zn(II),Cu(II),Ni(II),Co(II)=M       
L   =2- ، ا  ي  ايطمي    ظيلاسيتايل  يوران -2اسيتايل  يوران ايسوليوسي  ايطي                            

 اسيتايل  يوران ا  ي  ايطي . -2و         
   يمممما ربمممما ض التظاسممممق )ربمممما ض  الطرضمممم اطعقمممم ا  امممممتال  ال القياسمممما  الايييائيممممة الممممى ايممممار   

 الطعق ا  الطرض ا غي  الكت وليتية. أنالستوح( وس اسض التظاسق )ثطا ض الستوح( كطا 
  Introduction السقدمة

  مممع ايو مما  العظاصمم  حيمم   طتممم  ممم ى واسممع يعممو  الممى  عاليتهمما  رسممت الع يمم  ممم  قوا مم  يممي
وضم   [2]وض  اليكت يا  [1] عاليتها ض  ا ورام الس يا ية لوحظ  اليايولوجية والصي   ية الطتع  ا حي  

 ممى ا ر يما  . حض   قوا م  يمي  ومعقم ا ها لاائم  ها ولخواصمها الطهطمة م مال قااميتهما  [3]الااي وسا  
 قمل و  [6] امل مسا    ض  طميا  ا ختيال [5] طمية التو وم ية  [4]ة ال قيمة والسامة و ا  الامييمع ا ي

 . [7]مجطو ة ا مي  
 عتيممم  األحطمممان ا ميظيمممة وحممم ا  اظائيمممة لمي و يظممما  ولهممما ويمممائ   ايولوجيمممة مهطمممة  مممض  خولهممما 

 . [8] طمه ءأل االع ي  م  التاا ال   مى سييل الط ال  اا ال ها مع ا  ييم 
ان  طميمممممة التك يممممم  امممممي  مجطو مممممة ا ممممممي   مممممض األحطمممممان ا ميظيمممممة ومجطو مممممة الكاربو يمممممل  مممممض 
ا ل يهايمم ا  والكيتو مما  صممعية الرصممول  سمميا  مميثي  ايممون زويتمم ، وان مراولممة الرصممول  مممى معقمم ا  

ريمم ا  الاممميا  قوا م  يممي  لامميا  ثظائيممة التكمما ة وبت يقمة الترضممي  الطوضممعض لمم  ممظجو  ظمم  اسمتخ ام كمو 
( ولكممم   ظممم  اسمممتخ ام خمممال  الامممميا  ار اعمممت 4.4- 1.8كا مممت مظخاضمممة )( pH) ن ال المممة الرامضمممية 

 .[9]( 6.6 -5ال الة الرامضية  الى مااي  ) 
 -N ممممم   رضممممي  قوا مممم  يممممي  الط ممممتقة ممممم   ك يمممم  [14]( وجطا تممممه Singh طكمممم  الياحمممم  )

                     وغيممممم  ا  تقاليمممممة وبوجمممممو  العظاصممممم  ا  تقاليمممممة ( األحطمممممان ا ميظيمممممة )كاليسمممممي  وليوسمممممي ممممممع سالسممممم ي 
Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II),   وا هما ذا  وبعم    مخيا الطعقم ا  وجم    ي هما غيم  الكت وليتيمة

 . لطعق ا لجطيع ااظية ثطا ية الستوح 
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ا ميظممممض قوا مممم  يممممي  ج يمممم ا ممممم   اا ممممل  ك ياممممض اممممي  الرممممامق  ض هممممذا اليرمممم   ممممم  رضممممي  مممم
اسمممميتايل  يمممموران و راسممممة معقمممم ا ها ا حا يممممة وال ظائيممممة مممممع  -2ا  ممممي  ، ا  ممممي  مممممع   ظيمممملايسوليوسممممي  ، 

Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) . 
 The experimental part الجزء العسمي

 Preparation of Schiff bases salts قهاعد شيف أمالحتحزير  -8
 ن ايدهليهسين ايسيناسيتايل فيهرا -7صهديهم  8-8

 Sodium 2-acetyl furan isoleucine imine   

 غممممممم( مممممممع 1.31مممممممول ،  0.01)  ايسوليوسممممممي طمممممي   سمممممما متسمممممماوية ممممممم  الرممممممامق ا ميظمممممض   
% اي ما ول اوجمو  خمال  الصمو يوم 54( مم   3سمم 24غم(  مض ) 1.1مول ،  0.01)اسيتايل  يوران  -2
م( اوجو  مك   ) سخي   رت التصعي ( 54º رجة ح ارا ) غم( ويسخ  الطييج  ظ  0.82مول ،  0.01)

حجطمممه  1/4ثمممم ييخمم  الطرممممول الممى  ((2جمم ول )ال) (  قيقممة ثمممم ييمم   و قممماس ال الممة الرامضمممية24ولطمم ا )
 إل طممام( لرمي  مالحةمة  كمون راسما ويتم   المى اليموم التمالض 3سمم 14ويضما  ا ي ما ول  كطيمة ) األصممض

(  مممض كمممل مممم ا 3سمممم 5وي سمممل  ممم ا مممم ا   كطيممما  قميممممة مممم  ا ي ممما ول ) طميمممة الت سممميا، ي يمممو ال اسممما 
اسيتايل  -2صو يوم  الميكا   ال ا ض، يتم  رضي   أ الهويجا   رت الض ط الطخمخل، وبالت يقة  اسها 

ا  ممي    يمموران اسمميتايل -2واليكا مم  ال المم  صممو يوم غممم(  1.65مممول،  0.01)ا  ممي  ايطممي   ظيممل يمموران 
 .(1الط رجة  ض الج ول رقم ) غم(  4.89مول،  0.01ايطي  )

 شيف. ء وتراكيب ومختررات المالح قهاعد(: أسسا8الجدول )
 السركبات الريغة التركيبية رمز الميكاند

NaL1 C

CH3

N CHCHCH2CH3O

COO- Na+

CH3

 

 

Sodium 2-acetyl furan 

isoleucine imine 

 

NaL2 
C

CH3

NO CHCH2C6H5

COO- Na+ 

 

 

Sodium 2-acetyl furan 

phenylalanine imine 

 

 

NaL3 

 

C

CH3

NO CHCH3

COO- Na+ 

Sodium 2-acetyl furan 

alanine imine 
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  Preparation of Complexesتحزير السعقدات  -7
  (8تحزير السعقد رقم ) 7-8

Acetat 2-acetyl furan isoleucine iminodiaqua cobalt (II) 

                               ] [Co(L1)(CH3COO)(H2O)2 
غممم( ،  1.31مممول(  )ايسوليوسممي   ) 0.01متسمماوية ممم  ا حطممان ا ميظيمة ات كيممي )طمي   سمما  

       غمممم(  مممض  1.1ممممول ،  0.01)اسممميتايل  يممموران  -2 ممممع غمممم((  4.89غمممم(، ا  مممي  ) 1.65 ظيمممل ا  مممي )
غمممم(  2.49امموزن )مممول(  0.01ات كيممي )  خممال  الكوبممممت الطائيممة % اي مما ول وبوجممو 54( ممم  3سممم 24)

وخمممممال  الخارصمممممي  الطائيمممممة          (1.99غمممممم( وخمممممال  الظرممممماس الطائيمممممة ) 2.48)وخمممممال  الظيكمممممل الطائيمممممة )
م( ولطممم ا 54ºالطمممييج  ظممم   رجمممة حممم ارا ) صمممع ، ي( غمممم( 2.66غمممم( وخمممال  الكممما ميوم الطائيمممة ) 2.19)

حجطمه  1/4 إلمىل رجة حم ارا الطختيم  و قماس ال المة الرامضمية وييخم  الطرممول  جالطيي سا تي  ، ثم يي  
 ( ويت   حتمى اليموم التمالض لمرصمول  ممى الظما ج   مكل راسما3سم 24ويضا  ا ي ا ول  كطية ) األصمض

، ي يممممو وي سممممل ال اسممما  ا ي مممما ول ثممممم  ممما ي   الكرممممولض ويجامممم   رمممت الضمممم ط الطخمخممممل ور ي غمممامق
 .(2الج ول )  رضي   قية الطعق ا يتم  أ الهت يقة الوار ا ،وباستخ ام ال

أج يممت مقار ممة الط كيمما  الظا جممة ممم  هممذه الت يقممة مممع الط كيمما  الظا جممة  اسممتخ ام ي يقممة ثا يممة 
 وذل   طاا مة كموري ا  الاميا  الطائية مع أمالح الميكا  ا  الطرض ا وليعق الطعق ا  وكطا يمض:

 يقمممل كطيمممة مطكظمممة مممم  ا ي ممما ول  (NaL1)م( مممم  قا ممم ا يمممي  غممم 2.45ممممول ،  0.01يمممذا  )
غممم( ممم  خممال  الصممو يوم ثممم يضمما    ممكل قتمم ا  متتا عممة  1.64مممول،  0.02السمماخ  ويضمما  اليهمما )

مذا ًا ايضا  يقل  (CoCl2.6H2O)غم( م  مرمول كموري  الكوبمت الطائض  2.38مول ،  0.01مع ال   )
(  قيقة ، ثم يت   ليي   ، اذ 15م( لط ا )º 54لطييج  ظ   رجة ح ارا )كطية مطكظة م  ا ي ا ول، يصع  ا

يتكمون راسما ور ي غمامق، ياصممل ال اسما  الت يميو وي سممل  م ا مم ا   ا ي مما ول ويجام   رمت الضمم ط 
الطخمخممل . لقمم  اسممتخ مت الت يقممة ال ا يممة هممذه لترضممي  معقمم ي   طعمم ل معقمم  ممم  كممل مجطو ممة وكا ممت 

 ل  مى الطعق  الطرض   اسه  الت يقة األولى.الظتيجة  ائطا الرصو 
 
 
 


