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 Abstract 

Complexes of the new ligand 4[N-(Salicylaldehyde) imino] antipyrinyl 

semicarbazide ligand (L1) with the metal ions Cr (III), Fe(II), Fe(III), Mn(II) and 

Hg(II) have been synthesized and characterized on the basis of physiochemical 

investigations included infrared and electronic spectroscopy, magnetic moment 

measurement, molar conductance and elemental analysis .The above studies Infrared 

spectral data suggest that the ligand L1 behaves as tetradentate ligand and was 

coordinated through (N, N, O, O) donor atoms sequence towards the metal ions, and it 

gives an octahedral complexes in molar ratio 1:1 Metal: Ligand. While it behaves as 

bidentale towards the metal ions in molar ratio 1:2 (M:L) resulting in four coordinated 

complexes. On the basis of the above physicochemical data, an octahedral and four 

coordinated geometries were assigned for the complexes. 

 

Key words:- new Schiff base ligand, semicarbazide complexes 4 –amino antipyrine 

complexes.  
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( والزئبق  II( والمنغنيز )III( والحديد )II( والحديد)IIIتحضير وتشخيص معقدات الكروم )
(II مع الليكاند )(L1 )4-] N- كاربازايدسيمي –انتي بايرنيل   ])سلسلديهايد( ايمينو 
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 الخالصة

( مع 1Lسيميكاربازايد ) –انتي بايرنيل  – ]يهايد( ايمينودل)سلس –[N-4د الجديد ات لليكانحضرت معقد
 ( )فلز : ليكاند(.2:1( و )1:1بنسبة ) Hg(II)و  Mn(II)( و III( و )II( والحديد )IIIايونات الكروم )

طياف االشعة وشخصت المعقدات المحضرة باستعمال تقنيات كيميائية وفيزيائية وطيفية مختلفة مثل ا
اف االلكترونية والتوصيلية الموالرية والعزم المغناطيسي والتحليل الدقيق للعناصر وبينت يطتحت الحمراء واال

يسلك سلوك ليكاند رباعي السن يتناسق مع  1Lالدراسات اعاله ومن ضمنها االشعة تحت الحمراء بان الليكاند 
:  ( )فلز1:1رة بنسبة ) ضحب في حالة المعقدات المالتعاق( على O, O, N, Nااليون الفلزي من خالل ذرات ) 

فقط ، واتضح من الدراسات  Nمن خالل ذرتي  1L( يتناسق 2:1ليكاند( أما بالنسبة للمعقدات المحضرة بنسبة )
 الفيزيوكيمياوية المذكورة اعاله ان لهذه المعقدات بنية ثمانية السطوح ورباعية التناسق.

 
 .معقدات سيميكاربازايد –ي بايرين امينوانت –4دة شيف جديد ، معقدات د قاعليكان -الكلمات الدالة:

 
 ( Introductionالمقدمة : )

( من المركبات الحلقية غير المتجانسة التي تدخل في  4AAPي بايرين )أمينوانت -4يعتبر المركب  
 النيتروجين واالوكسجين، لذاالتي لها حلقات تحتوي على  Bومجموعة  Cتركيب معظم الفيتامينات مثل فيتامين 

ائية ( اهتماما كبيرا في السنوات االخيرة من الناحيتين الكيمي4AAP)  aminoantipyrine – 4قت ليكاندات ال
 . [1]والبايولوجية 

ولقد تبين من الدراسات التي اجريت على معقداتها ان لها تطبيقات اخرى صناعية في تحضير 
واستعملت كثيرا في صناعات   [2,3]رية وللديداننظمات نمو للنباتات ومبيدات حشالبوليمرات ومرافقات انزيمية وم

فيروسات باالضافة الى البكتريا واالورام وتعد مضادات العقاقير واالدوية كذلك استعملت كمضاد للفطريات وال
ظرا  الحاضر ن في الوقت 4AAPوقد ازدادت تطبيقات قواعد شيف المحضرة حديثا مع  4]-[6للعديد من السرطانات

االزوميثلين لما لها من تطبيقات كثيرة فهي تمتلك خاصية نقل االوكسجين اذ  C=Nعة الفعالة المتالكها المجمو 
لقد حضرت اعداد كثيرة من معقداتها التي  [7]كبات كليتية مع العناصر االنتقالية الموجودة في الخليةتكون مر 

ى ذرات مانحة مثل االوكسجين االنتقالية وذلك الحتوائها عل تكون قواعد شيف مع العناصر االنتقالية وغير 
تي يمكنها ان تسلك سلوك الليكاندات والنتروجين باالضافة الى امتالكها مجاميع واهبة اخرى مثل الكبريت ال

الديهايدات  ( مع(4AAP. لذا ارتأينا تحضير مشتقات جديدة للمركب [8]غير متجانسة متعددة السن متجانسة او
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 ,Cr (III), Fe(II)نية كاندات في تحضير معقدات لها مع العناصر االيو ثم استعملت كلي ينات اولية ومنوام
Fe(III), Mn(II), Hg(II)فلز: ليكاند( وشخصت بعدة تقنيات كيميائية 2:1( و )1:1سبة مولية ) , بن( )– 

 ل بت عملية عديدة نأمل في المستقفيزيائية ووجد بان لها بنيات ثمانية السطوح ورباعية السطوح ولها تطبيقا
 .القريب دراستها بصورة مستفيضة

 
 : المواد وطرائق العمل

 - BDH  ،Sigmaميائية المستخدمة في الدراسة مجهزة من شركة جميع المواد الكي: المواد الكيميائية -أ
Aldrich. Fluka .واستخدمت كما هي بدون تنقية 

 
 طرائق العمل  

 )yrinyl semicarbazide)[salicyladehyde imino]antyp-N4( 1Lتحضير الليكاند ) (1
( من 30mlتي بايرين في )امينوان-4( من 0.03 ,6.09اذيب ) [9]خدمت الطريقة المتبعة في االدبياتاست

ساعات( ثم رشح  3( من السلسلديهايد مع التحريك لمدة )mol 0.03 ,3.66االيثانول ثم اضيف اليه )
( سيميكاربازايد 2.73ml, 0.03molمزيج )رته بااليثانول ثم اضيف الى الالراسب المتكون وتمت بلو 

 مل( لمدة 500دورق دائري سعته )( من االيثانول، ثم صعد المزيج حراريا في 25mlالمذاب في ) 
( ثم رشح المزيج للتخلص من  4.14gm, 0.03 molساعات( بوجود كاربونات البوتاسيوم الالمائية )5 ) 

( حجمه االصلي ثم رشح الراسب المتكون 4/1الى ) ، وبخر المحلول يوم غير متفاعلةكاربونات البوتاس
ئوية للناتج المتكون وتم تشخيصه حسب المعادلة  وتمت بلورته بااليثانول وجفف وتم حساب النسبة الم

   -التالية:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 اللون : اصفر  

 73%النسبة المئوية :  

 ( ْم  230درجة االنصهار : )

 2O6N20H19Cالكيمائية :  يغةالص

 

N% H% C% 

 62.63 5.49 23.07 نظري

 (63.01) (5.70) (22.98) عملي

CH3 

CH3 
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 (preparation of the complexesتحضير المعقدات ). 2
  0.02غم( او )   3.64مول،  0.01: ليكاند( يضاف )فلز( )2:1او  1:1بنسبة ) [10]تحضير المعقدات 
 مــول  0.01الى مل من االيثـــانول  20ذاب في غم( من الليكـاند المـ7.28مول، 

 او ] 3FeClغم، 1.62 [او  ] 2FeClغم، 1.98 [او  CrCl] 3غم، [2.66مـن الملــح الفلـــزي 
المذاب في اقل كمية من الماء المقطر او االيثانول تدريجيا مع  HgCl]2غم 2.71 [او ] 2MnClغم،1.97 [

يرشح الراسب المتكون ويتم تشخيصه و  ( ساعة ثم يبرد1/2 – 2ا لمدة )التحريك المستمر ويصعد المزيج حراري
 ( 1نصهاره. كما في الجدول رقم )ويغسل باالثير وتعاد بلورته بااليثانول ثم يوزن وتحسب درجة ا

 
 : يبين بعض الخواص الفيزيائية واوزان االمالح الفلزية المحضرة منها المعقدات والنسب الموالرية لها :(1الجدول )

النسبة المولية فلز  

 د: ليكان 
 اللون

درجة االنصهار  

 d Cºاو التفكك 
 صيغة المعقد المقترح 

وزن الملح 

 الفلزي غم 
 الملح الفلزي

م  رق

 المعقد

 Cl3 2.66 CrCl3.6H2O 1[Cr(L1)(H2O)2] 158 بني محمر 1:1

 Cl2 1.98 FeCl2.4H2O 2[Fe(L1)(H2O)2] 172 بني 1:1

 Cl3 1.62 FeCl3 3[Fe(L1)(H2O)2] 178 بني غامق 1:1

 Cl2 1.97 MnCl2.4H2O 4 [Mn(L1)(H2O)2] 169 أصفر  1:1

 Cl2 2.71 HgCl2 5 [Hg(L1)(H2O)2] 165 أبيض 1:1

 Cl3 2.66 CrCl3.6H2O 6 [Cr(L1)2] 186 أصفر  2:1

 Cl2 1.98 FeCl2.4H2O 7 [Fe(L1)2] 196 أسود  2:1

 Cl3 1.62 FeCl3 8[Fe(L1)2] 170 زيتوني 2:1

 Cl2 1.97 MnCl2.4H2O 9[Mn(L1)2] 191 بني فاتح 2:1

 Cl2 2.71 HgCl2 10[Hg(L1)2(H2O)2] 198 بني 2:1

 
 يزيائية القياسات التحليلية والف

لليكاند المحضر وكذلك للمعقدات باستعمال جهاز التحليل   CHNتم قياس التحليل الدقيق للعناصر  
صرفة/ ابن الهيثم ية للعلوم الكلية الترب /بجامعة بغداد EuroE A 3000 / Italyالدقيق للعناصر من نوع 

لية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة  وكذلك قيست درجات االنصهار او التفكك للمعقدات في قسم الكيمياء/ ك
 Bibbyوالمصنع من قبل شركة  SMP30موديل  Melting point Apparatusالموصل باستعمال جهاز 

Scientific Limited  لمحضرة باستعمال جهاز الكهربائية للمعقدات اكذلك قيست التوصيلية  2003سنة
(  M3-10مال مذيب ثنائي مثيل فورماميد بتركيز )( وباستعConstorc 832التوصيلية الكهربائية ومن نوع )

 . ( م  25موالري وعند درجة حرارة )
 Magnetic Susceptibility (MSBاما لقياسات المغناطيسية للمعقدات فقد استعمل جهاز )

Balance  جامعة الموصل. وبتطبيق العالقة االتية الخاصة   /في كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء
   -:( للمعقد وكما مبين ادناهXgذا الجهاز ثم الحصول على الحساسية الغرامية )به
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Xg = (L/M) X C X 10-9 (R – R0) 

= قرائة الجهاز لالنبوبة  0Rهاز، = طول االنبوبة للج I  ،L( = nCalibratioمعامل التصحيح ) cحيث 
 .  = وزن العينةm، = القياس للنموذج واالنبوبةR، فارغة

ياف االشعة تحت الحمراء سجلت لليكاند ومعقداته في كلية الصيدلة/ جامعة الموصل  اما االط
 - 4000)محصورة ما بين في المنطقة ال Bruker Alpha FTIR – ATR. Germanyباستعمال جهاز 

تم تقدير كمية الفلز في المعقدات باستعمال جهاز   KBrبداللة العدد الموجي وعلى شكل اقراص  1-( سم400
( في هيأة التعليم التقني/ المعهد AAnalyst 400 - Perkin Elmorاالمتصاص الذري من نوع ) طيف

 الموصل.   الطبي/
( في كلية التربية U.Vبجهاز ) لالشعة فوق البنفسجية والمرئيةوسجلت االطياف االلكترونية للمعقدات 

 -.Shamadzu . U.Vوباستعمال جهاز  للعلوم الصرفة/ قسم الكيمياء/ جامعة الموصل في درجة حرارة الغرفة  
visible1800 spectro photometer  وباستعمال مذيب ثنائي مثيل فورماميد وقد تم القياس باستعمال خاليا

 nm  (1100 - 200 .) ( سم في المدى1لتي قطرها )كوارتز ا
 

 النتائج والمناقشة 
ولها القابلية على الذوبان في مذيب  ان جميع المعقدات الناتجة مواد صلبة ملونة مستقرة في الهواء

DMF . 
بان جميع المعقدات تسلك سلوك  DMFولقد بينت القياسات التوصيلية الكهربائية الموالرية في مذيب   
 وكما موضح في الجدول  1:3و  1:2بنسبة  [11]روليتيةمركبات غير المتعادلة فهي الكتال
 (. 2رقم ) 
 

 للمعقدات المحضرة   %M( وتحليل العناصر CHNائية والتحليل الدقيق للعناصر )يوضح التوصيلية الكهرب :(2الجدول )
 التوصيلية النسبة المئوية للعناصر نظريا، عمليا

 1-.مول1-.اوم2سم

(DMF)in m Λ  
 ح صيغة المعقد المقتر

رقم  
 %M% N% H% C المعقد

9.31 15.04 3.58 40.82 
186 [Cr(L1)(H2O)2]Cl3 1 

(9.62) (14.11) (3.88) (40.92) 

10.62 15.93 3.79 43.26 
102 [Fe(L1)(H2O)2]Cl2 2 

(10.42) (16.07) (4.00) (44.26) 

9.95 14.93 3.55 40.53 
174 [Fe(L1)(H2O)2]Cl3 3 

(10.00) (14.81) (3.65) (40.61) 

10.45 15.96 3.80 43.34 
125 [Mn(L1)(H2O)2]Cl2 4 

(10.37) (16.07) (3.99) (43.78) 

14.51 15.24 3.62 41.37 
132 [Hg(L1)(H2O)2]Cl2 5 

(14.82) (15.42) (3.71) (41.53) 

5.86 18.95 4.51 51.43 
153 [Cr(L1)2]Cl3 6 

(6.01) (19.22) (4.72) (51.96) 

6.56 19.64 4.67 53.33 
125 [Fe(L1)2]Cl2 7 

(6.70) (20.09) (4.81) (53.77) 

6.28 18.86 4.49 51.20 
167 [Fe(L1)2]Cl3 8 

(5.86) (19.00) 4.87 51.63 

6.43 19.88 40.73 53.39 
142 [Mn(L1)2]Cl2 9 

6.70 20.22 4.90 53.44 

8.74 18.36 4.37 49.83 
137 [Hg(L1)2(H2O)2]Cl2 10 

(9.97) (20.05) (4.71) (53.00) 



 ... ( مع الليكاندII( والزئبق )II( والمنغنيز )III( والحديد )II) لحديد( واIIIتحضير وتشخيص معقدات الكروم )

 
35 

ان التردد االمتطاطي لمجموعة االزوميثاين  1Lكاند لوحظ من خالل قياسات االشعة تحت الحمراء للي
ة لهذه القيمة نحو  وعند تناسق هذا الليكاند مع االيونات الفلزية لوحظ ازاح cm 1583-1لليكاند تظهر عند التردد 

مع الفلز وتعود إزاحتها نحو تردد اوطأ بسبب  Nما يدل على تناسق هذه المجموعة من خالل ذرة تردد أوطأ م
( وهذا يتفق مع ما نشر في االدبيات C=Nالذي يحدث في خاصية االصرة المزدوجة لمجموعة )الضعف 
تعود    cm3200) -(3300-1طقة الواقعة بين . كذلك لوحظ ظهور حزمة عريضة واسعة في المن [12]والبحوث 

لهذه الحزمة الى وجود  للتردد االمتطاطي لمجموعة الهيدروكسيل الفينولية في هذه الليكاند ويعود المدى الواسع 
 . [12]االواصر الهيدروجينية

 ( في الليكاند في المنطقةC-Oيؤكد هذا التناسق ظهور التردد االمتطاطي لمجموعة ) 
 1-cm(1260 )[13]المنطقة المحصورة زاح نحو ترددات اوطأ فياما في حالة المعقدات فانها تن             
1-cm(1012-1227) بينما تظهر حزم التأر ،( جحRocking في المعقدات المائية عند ) 
 1-cm (805-896للماء المتناسق، كذلك اوضح عدد من الباحثين )[14]  ان وجود ماء التبلور يشخص بظهور

( للماء المتناسق . وكذلك لوحظ ظهور 3396) cm-1في المنطقة  عريضة وضعيفة أو متوسطة الشدة،حزمة 
في منطقة التردد الواطئ من طيف االشعة تحت   M–Oو M–Nالصرة حزم جديدة تعود الى تردد االمتطاطي ل

( على  355 -576)cm-1و  O –M 1-cm(415-476 )و  N –Mالحمراء للمركبات المعقدة اذ ظهرت الحزم
نات الفلزات مع قاعدة شيف عن طريق ذرة النيتروجين ات المحضرة ويؤكد ارتباط ايو التوالي من طيف المعقد

cm-عند  2NHلك أظهر طيف االشعة تحت الحمراء لليكاند حزمة امتطاط تعود  لمجموعة كذ [15]واالوكسجين
ا بالتناسق عقدات مما يدل على عدم اشتراكهولم يطرأ عليها أي تغيير مكانها في حالة الم [12](3143-2921)1

أمينوانتي بايرين  -4ة الموجودة بتركيب الحلقة العائد N–Nفي الوقت نفسه لم تزاح الحزمة التي تعود الى آصرة 
العائدة لآلصرة  Nيؤكد عدم حدوث تناسق الفلز مع ذرة  1-سم1024في طيف المعقدات حيث بقيت في الموقع 

N -N [15] يكاند حزم اخرى تعود جميع المعقدات والل اخرى أظهرت. ومن جهةH-C وايضا تعود C–C  ولم
 . [16]في المعقدات تتأثر

الكلوريد بشكل ايوني خارج الكرة التناسقية اظهرت حزمة في المنطقة اما المعقدات الحاوية على 
  . (3كما موضح في الجدول) [12] 1-( سم600- 570)

 
 ( المحضرة 1Lدات الليكاند )ت الحمراء لمعق ي طيف األشعة تح الحزم المهمة ف :(3الجدول )

υ Cl 

ionic 
υ OH2 υ M - O υ M - N 

υ O – H 
or  

Oh –ph  υ 
υ c-o υ NH2 Υ C=N No. 

575 3396,855 538 476 3000-3449 1199 2921-3132 1521 1 

570 3396,855 550 444 3000-3278 1204 2921-3137 1535 2 

580 3218,838 535 424 3000-3457 1061 2926-3134 1545 3 

600 3275,852 542 415 3000-3484 1120 2919- 3137 1580 4 

600 3141,855 576 418 3000-3482 1120 2913-3141 1580 5 

585 3138,892 541 468 3000-3482 1021 2917-3138 1565 6 

590 3137,854 533 463 3000-3480 1204 2426-3134 1575 7 

600 3032,840 530 450 3000-3476 1012 2913-3141 1580 8 

577 3137,854 582 468 3000-3480 1122 2919-3137 1560 9 

588 3231,896 541 471 3000-3487 1227 2933-3124 1573 10 
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ند  ( عDMFفي دراستنا هذه قيست االطياف االلكترونية للمعقدات المحضرة باستخدام ثنائي مثيل فورماميد )
( ثماني السطوح ثالث حزم 1ذو الرقم )  19]-[17(IIIفقد اظهر الطيف االلكتروني لمعقدات الكروم ) M 10-3تركيز

الشحنة من ايون الكروم الى الليكاند عند   الى االنتقاالت االتية باالضافة الى طيف نقلطيفية والتي تعود 
1-37037cm  :-   

4A2g(F)                  4T2g(F)                 υ1   13513cm-1 
4A2g(F)                  4T1g(F)       υ2   17211 cm-1 
4A2g(F)                  4T1g(p)       υ3   30581 cm-1 

اخلة مع حزمة انتقال الشحنة التي تحتاج الى طاقة عالية ، وهذه الحزم تقع الحزمة االخيرة قريبة او متد
 .[18]لثمانية السطوح حسب ما ورد في االدبيات ضمن مدى معقدات الكروم ا

د الى االنتقاالت و ( الرباعي السطوح تظهر ثالث حزم طيفية تعIIIاما الطيف االلكتروني لمعقد الكروم )
  -:االتية

4T1(F)                  4T2(F)    υ1     
4T1(F)                  4T2(p)    υ2    
4T1(F)                  4A2 (F)   υ3    

  ( الرباعي السطوح اظهر حزمة واحدة تعود لالنتقال6( ذو الرقم )IIIالطيف االلكتروني لمعقد الكروم )
3υ   00-1عند cm270   1اما الحزمتان اللتان تعودان الىυ  2 وυ    لم يظهران بوضوح لكونهما يقعان في

 . القريبة IRمنطقة 
ثماني السطوح عالي البرم اعطى حزمة  (2)ذي الرقم  [20,21](IIالطيف االلكتروني لمعقد الحديد )

وهذا يتفق مع ما نشر في   gE5          2gT5  تعود الى االنتقال cm 10638-1امتصاص واحدة عند 
 .  [22]االدبيات

( اعطى حزمة واحدة فقط تعود 7( رباعي السطوح ذي الرقم ) IIما الطيف االلكتروني لمعقدات الحديد )ا
 .   [22]تتوافق مع بنية رباعي السطوح  1-سم 11235عند    2T5E          5ى االنتقال ال

اعطى   ( ثماني السطوح عالي البرم المحضر3ي الرقم )( ذIIIأما الطيف االلكتروني لمعقد الحديد )
 وهي تعود الى االنتقال  cm (11682)-1حزمة امتصاص واحدة عند 

 Eg5           g2T5   وهذا يتفق ( مع اطياف معقدات الحديدIII  ثمانية السطوح عالية البرم )[23]. 
 : ى التواليحزما عل ( رباعي السطوح اظهرت8( ذي الرقم )IIIوبالنسبة لمعقد الحديد )

 

6A(S)              4T1 (G)       υ1      14820   
6A(S)               T2 (G)          υ2       16300    
6A(S)               4E(G) + 4A1 (G)              υ3       18477 
6A(S)               4E(G)     υ4      21553  

 

 1Lهر الطيف االلكتروني لمعقدات ( ثماني السطوح فقد اظ4( ذي الرقم )IIغنيز )أما بالنسبة لمعقد المن
   -اربع حزم تعود الى االنتقاالت:

6A1g               
4T1g (G)                  υ1  13986         

6A1g               
4T2g(G)     υ2  18132 

6A1g               
4Eg(D)     υ3  27173 

6A1g               
4T1g (p)     υ4  33115 

في المنطقة   d---d( رباعي السطوح اليتوقع ان تظهر انتقاالت 9( ذي الرقم )IIعقد المنغنيز )اما م
   ولوحظ ظهور امتصاصات لهذا المعقد بحدود  [24]ة النها محظورة برميا واوربيتاليا )قاعدة البورتا(المرئي
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1-32679) cm -(37593  ين الفلز والليكند ود هذه االمتصاصات الى حزمة انتقال الشحنة بوالتي تع      
(M              L  . ) 

في غالف تكافئها   10dوذلك النها تمتلك  d---d( اليعطي انتقاالت IIاما طيف معقدي الزئبق )
د الى  وهي تعو  10و  5 ( لكل من معقدي16000 و  17391)Cm-1 الخارجي لكنها اعطت قيم امتصاص عند 

, المغناطيسية( , قيم الشحنة بين الفلز والليكاند, والقياسات M             Lانتقاالت الشحنة بين الفلز والليكند )
ة, اثبتت ان المعقدان دايا مغناطيسية وغير موصالن باالعتماد على هذه النتائج ونتائج طيف والتوصيلية الموالري

IR لسطوح كما موضح في ية اات لذلك اقترحت الصيغة التركيلية الثمانالتي اثبتت ارتباط الفلز من ستة جه
 .االستنتاج

 3.30( ثماني السطوح له قيمة  IIIالكروم )اما القياسات المغناطيسية فلوحظ ان العزم المغناطيسي لمعقدات        
B.M ( 3.83وهي مقاربة للقيمة النظرية B.M( مما يدل على ان المعقد عالي البرم )6eg 3g2T اما بالنسبة .)

( اكبر من عزم البرم لوجود  3.95)B.M ( رباعي السطوح فاعطى قيمة عزم III( الكروم )6للمعقد رقم )
(  3 , 2( رباعي السطوح عالي البرم . اما المعقدان ) IIIهذا يتفق مع معقدات الكروم )و  [24]المساهمة االوربيتالية 

هرا خواصا  على التوالي وقد اظ B.M(5.24 , 5.20)ي لهما ( وجد ان العزم المغناطيسIII( و )IIالحديد )
 .   [26 , 25 ]سداسية التناسق ثماني السطوح

اظهرا خواص   B.M (5.54 , 4.49)( وجد ان العزم III( و )II( الحديد )8 , 7اما المعقدان رقم )
 .   [27]بارامغناطيسية رباعية التناسق ذات شكل رباعي السطوح

ذا يشير الى ان ذرة المنغنيز وه B.M (1.48)( فاعطى قيمة عزم IIالمنغـيز )( 4اما المعقد رقم )
  B.M (4.50)( اعطى قيمة عزم 9م )، اما المعقد رق[28]سداسية التناسق ذات شكل ثماني السطوح واطئ البرم

 مما يدل على كون ذرة المنغنيز ذات شكل رباعي السطوح عالي البرم.
ر يمكن التوصل الى ان الليكاند الكيميائية والطيفية والتحليل الدقيق للعناصونتيجة للدراسات الفيزيائية و 

1L  يسلك سلوك ليكاند رباعي السن يتناسق مع االيون الفلزي من خالل( ذراتO, O, N, N  في حالة )
ضرة  ( )فلز: ليكاند( ليعطي معقدات ثمانية السطوح اما بالنسبة للمعقدات المح1:1المعقدات المحضرة بنسبة )

 .  ة ثمانية السطوح ورباعية التناسقفقط ليعطي معقدات ذوات بني Nمن خالل ذرتي  1L( اذ يتناسق 2:1بنسبة )
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                        = Salicyldehyde      (1:1)النسبة      

n =  2 or 3 , M = Cr (III), Fe(II), Fe(III), Mn(II), Hg(II)  

 

 

Cln 
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    = L1 ,  n = 2, 3           )2:1( النسبة                                 

 

M = Cr(III), Fe(II), Mn(II) ), Fe(III)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2:1النسبة )
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