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مشتقة من وال جديدةالمركبات سوبر اوكسو  تحضير و تشخيص عدد من 
 معقدات قواعد شيف للكوبلت الثنائي

 النا عبد الحميد  رشيد تماضر حمدون محمود      سعد عز الدين المختار  

 جامعة الموصل/ كلية العلوم / قسم الكيمياء
ABSTRACT: 

          The work included the preparation of cobalt complexes having 

general formula [ CoL] , where L is divalent tetradentate Schiff base 

ligand derived from benzyl and anthranilic acid or o-aminophenol with 

1:2 molar ratio . These complexes reacted with H2O2 in the absence and 

in the presence of B (B= py ,  -pic , Pph3) at room temperature to obtain 

[ CoLO2 ] and [CoLBO2 ] complexes. All the prepared complexes were 

characterized by metal content analysis , molar conductance , spectral 

studies including I.R and electronic spectra as well as magnetic 

measurements. These studies revealed that all the complexes are non-

electrolytes. The Schiff base ligands act as dibasic tetradentate ( NNOO-

donor) , CoL complexes are square planar containing one unpaired 

electron. The electronic spectra reveals the oxidation of Co(II) to Co(III) 

in [CoLO2] and  [CoLBO2] complexes. These complexes show μeff values  

related to one unpaired electron , that belongs to O2 mioety , which is 

supported by (υo-o) band in I.R spectra that related to O2 mioety. Hence 

superoxo compounds are realy recognized.  

 الخالصة :
 Lاذ تمثل  [ CoL ]تحضير معقدين للكوبلت الثنائي ذات الصيغة يتضمن البحث 

ليكاند قاعدة شيف المشتقة من تفاعل البنزل مع حامض االنثراليك او االورثوامينوفينول بنسبة 
  Bو قد تم تفاعل هذين المعقدين مع بيروكسيد الهيدروجين بوجود و بدون وجود القاعدة   1:2

pic , py = B)- ,  3( Pph   بدرجة حرارة الغرفة فحصلنا على معقدات السوبراوكسو ذات
. شخصت المعقدات المحضرة من خالل التحليل CoLBO ]2[و   CoLO ]2[الصيغ العامة 

الدقيق للمحتوى الفلزي و كذلك التوصيل الموالري لمحاليلها فضال عن الدراسات الطيفية 
 اف االلكترونية و كذلك القياسات المغناطيسية.و االطي I.Rالمتضمنة اطياف 
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و قد اتضح من هذه الدراسات ان جميع المعقدات غير الكتروليتية . و قد سلكت قواعد  
 [ CoL ]و ان المعقدات  (NNOO-donor )شيف كليكندات ثنائية القاعدة رباعية السن 

ية و الحساسية المغناطيسية. اما تمتلك بنية المربع المستوي كما تبين من االطياف االلكترون
الى    Co(II)فقد بينت االطياف االلكترونية تأكسد   CoLBO]2 [و  CoLO ]2 [معقدات 
Co(III)  في هذه المعقدات. كما بينت الحساسية المغناطيسية امتالك هذه المعقدات اللكترون

وجود الحزمة  I.Rطياف منفرد واحد يعود بال شك الى جزيئة االوكسجين المتناسقة كما عززت ا 
) O-Oυ (  التي تعود الى جزيئة االوكسجين المتناسقة. و هكذا تم الحصول على معقدات

 السوبراوكسو احادية النواة.
 المقدمة

يرتبط األوكسجين الثنائي مع المعقدات الفلزية وخاصة فلزات السلسلة االنتقالية بأربع طرائق ، 
 Superoxoكترون واحد مكونة معقدات السوبر أوكسو ) اثنان منها تتضمن عملية اختزال إلل 

complexes  ( أما اآلخرين يتشابهان باختزال إلكترونين مكونة معقدات البيروكسو )Peroxo 
complexes ) (1 ) . 
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 الفلز : طرائق ارتباط ثنائي األوكسجين مع ] 1 [الشكل 

لهذه المركبات أهمية كبيرة إذ أنها تمثل حامالت األوكسجين فيمكن استخدامها في الدراسات 
 . ( 2) البحثية كنماذج لحامالت األوكسجين الطبيعية كما في البورفايرينات المصنعة

على ويتميز الكوبلت من بين عناصر السلسلة االنتقالية األولى بأنه الفلز الوحيد الذي له القدرة 
، لذا استخدمت معقدات  ( 1) حمل األوكسجين بصورة عكسية دون الحاجة إلى نظام البورفايرين

، وخاصة معقدات قواعد شيف للكوبلت الثنائي لهذا الغرض بسبب تشابهها مع   ( 4،  3) الكوبلت
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مع   البورفايرينات الطبيعية من حيث إمكانيتها لتكوين بنية المربع المستوي الضرورية للتناسق
) األوكسجين الثنائي في الموقع المحوري وغالبًا ما يشغل الموقع المقابل بأحد القواعد النيتروجينية

تمثل  . ( 2) ، وهكذا يتحقق نظام مشابه لحامالت األوكسجين الطبيعية كما في الهيموكلوبين ( 5
كسدة مختلفة المركبات األوكسجينية للكوبلت عوامل مؤكسدة جيدة فقد استخدمت في عمليات أ 

، وأكسدة األوليفينات إلى  ( 6) كأكسدة المواد العضوية األليفاتية إلى كحوالت وكيتونات
، واستخدمت معقدات  ( 9،  8) ، كذلك أكسدة الهايدرازونات إلى مركبات اآلزو ( 7) إيبوكسيدات

قدات السوبر ، كما واستخدمت مع ( 10) السالين في إزالة الليكينين من عجينة الورق وتبييضها
أوكسو للكوبلت والحديد والنحاس كعوامل مساعدة في عمليات أكسدة المواد العضوية في 

 . ( 11) الزيواليت
وقمنا في بحثنا هذا بتحضير معقدات قواعد شيف رباعية السن ثنائية القاعدة للحصول       

ة هذه المعقدات مع  على معقدات الكوبلت الثنائي ذات بنية المربع المستوي ، وقد تم مفاعل 
بيروكسيد الهيدروجين للحصول على معقدات السوبر أوكسو للكوبلت الثالثي بوجود و بدون 

 .(B)وجود القواعد المانحة 
 المواد وطرق العمل 

 Fluka أو   BDH ُجهزت المواد الكيميائية والمذيبات المستخدمة جميعها من شركتي 
ر باستخدام من دون إعادة تنقيتها فيما عدا بيروكسي د الهيدروجين الذي حصلنا عليه محليًا وُقد ِّ

 . ( 12 ) الطريقة التسحيحية
 PYE UNICAMSPA: تم تقدير المحتوى الفلزي باستخدام جهاز مطياف االمتصاص الذري 
9-Atomic Absorption spectrophotometer (Philips)    وذلك بعد هضم المعقدات

جات االنصهار او التفكك باستخدام جهاز قيست در .  بحامض النتريك المركز
(Electrothermal 9300 Engineering)  قيست التوصيلية الكهربائية باستخدام جهاز
(Consort C832 )  واطياف االشعة تحت الحمراء بجهاز(Tensor 27  ( -1  سمCo. 

Brukeo (FT, IR) Spectrophotometer 400-4000   باستخدام اقراصKBr. 
-Shimadzu,UV-1650 PC بجهاز ااف االليكترونية فقد تم قياسهاما االطي

Spectrophotometer UV 
كما قيست , سم 1باستخدام خاليا الكوارتز سمك   VIS Recording (1100-200) نانوميتر 

وقد جهز غاز  ( .Brucker BM6)از نوع الحساسية المغناطيسية باستخدام طريقة فارادي بجه
و ذلك من خالل التفاعل مع بيروكسيد الهيدروجين او باستخدام قنينة غاز االوكسجين بطريقتين 

 االوكسجين.
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 تحضير المعقدات 
نظرا لتعذر حصولنا على الليكندات الحرة من خالل التفاعل المباشر بين البنزل واألمينات فقد 

علتها مع  استخدمت المواد األولية لهكذا أنواع من الليكندات لتحضير المعقدات من خالل مفا
 . ( 14،  13) الملح الفلزي مباشرة

 .   BLA([ Co(    [. تحضير للمعقد1
( إيثانول مطلق و اضيف إليه )  3سم 10مول ( من البنزل في )  0.01 –غم  2.10اذيب ) 
 2.38أو  O2.6H2)3Co(NOغم O]2.6H2CoX (2.91  )مول ( من ملح الكوبلت  0.01
( من االيثانول المطلق وضع المزيج في دورق  3سم 10المذاب في )  ] O2.6H2CoClغم 

( و اجريت عليه عملية التصعيد وبعد مرور ربع ساعة من بدء  3سم 100زجاجي سعة) 
 Anthralinic acidغم ( من  2.74مول( من األمين االروماتي )  0.02التصعيد اضيف ) 

مع تغير واضح باللون ، تكون الراسب   لوحظ( من االيثانول المطلق ،  3سم 10المذاب في )
ساعات إلكمال الترسيب ثم يرشح الراسب ويغسل بااليثانول ثم بااليثر  6ستمر التصعيد لمدة ا 

 ويجفف تحت التفريغ لساعات عدة .
 ] [ Co ( BPO ). تحضير المعقد 2

 0.01( ميثانول ويمزج مع )  3سم 10مول ( من البنزل في) 0.01 –غم  2.10يذاب )      
أو )  O2.6H2)3Co(NOغم O2.6H2Co X ]  (2.91  )احد أمالح الكوبلت  مول ( من

( مـن الميثانول يصعد المزيج باستخدام  3سم 10مذاب فـي )  ] O2.6H2CoClغم (  2.38
(  ولمدة ربع ساعة بعد ذلك يضاف للمزيج في أعاله محلول  3سم 100دورق زجاجـي ) سعة 

 مكون من : 
الزالة  –( من الميثانول 3سم 10خالت البوتاسيوم مذابة في) مول( من 0.06 - غم5.88)  [ 

 10امينو فينول مذاب في ) –مول( من اورثو    0.02–غم  2.18و )    (15) -الهيدروجين الفينولية
ساعات إلتمام  4، يلحظ تكون الراسب وتغير اللون ونستمر بالتصعيد لمدة  ]( ميثانول  3سم 

 ل بالميثانول ثم بااليثر عدة مرات ثم جففت تحت التفريغ .عملية الترسيب ثم رشح الراسب و غس
 Co LO ]2 [. تحضير مركبات السوبر أوكسو الخالية من القاعدة المانحة 3
A: باستخدام بيروكسيد الهيدروجين . 

(  3سم   25غم ( من كل من المعقدين المحضرين في أعاله في بيكر زجاجي سعة )  1اخذ )
(  12 – 10( إيثانول مطلق ثم اضيف )  3سم 5ضيف إليه ) موضوع في حمام ثلجي و ا 

تدريجيا مع التحريك المستمر ، حيث لوحظ  ] % 2O2H ] 30قطرة من بيروكسيد الهيدروجين 
حصول تفاعل وفوران وتغير واضح باللون بعد ذلك رشح الراسب و غسل بااليثانول المطلق ثم 

 ترك ليجف .
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B 2 [. تحضير مركب السوبر أوكسوO)BLA( [ Co . 
 . ( 17،  16) باستخدام غاز األوكسجين بداًل من بيروكسيد الهيدروجين

المجهز من قنينة غاز  –تم تحضير هذا المركب بطريقة ثانية وهي بتمرير غاز األوكسجين 
 ( وكما يأتي :Oxygen – bubblingفي المحلول ) -االوكسجين 

( مـن االيثانول المطلق  3سم 10ـــــــــــن البنزل فـي ) مول ( مــــــــ 0.01 –غم  2.10يذاب )       
 O2.6H2)3Co(NOمول ( مـن نترات الكوبلت المائيـة  0.01 –غم  2.91يضـاف إليـــــــــــــــه ) 

(  3سم 100( من االيثانول المطلق وضع المزيج في دورق دائري ) سعة  3سم 10مذابـة فـي ) 
مول ( من  0.02 –غم  2.74وبعد ربــــــــع ساعة اضيف ) و اجريت عليه عملية التصعيد 
( من االيثانول المطلق حيث لوحظ تكون الراسب مع   3سم 10حامض االنثرالنيك مذاب في ) 

ساعات يتم إيقاف التصعيد ومرر غاز األوكسجين خالل  6تغير اللون وبعد إكمال التصعيد إلى 
للون بعد ذلك رشح الراسب المتكون وغسل ساعة ( اذ لوحظ تغير ا 15المحلول لمدة ) 

 بااليثانول المطلق ثم ترك ليجف .
استخدمت هذه الطريقة من اجل مقارنة المركب الناتج من األكسدة باستخدام بيروكسيد 
الهيدروجين إذ لوحظ أن الناتج المتكون من هذا التفاعل يمتلك نفس الصفات والخواص الفيزيائية 

  [ % 30 ]نفس المركب المحضر عند استخدام بيروكسيد الهيدروجين التي تم الحصول عليها ل 
 . بوصفه عامل أكسدة

   O [ Co L ( B ) ( 2[(تحضير مركبات اإلضافة السوبر أوكسو بوجود القواعد  . 4
ُحضرت مركبات السوبرأوكسو بوجـود قاعـدة نتروجينية وغير نتروجينية إذ استخدم البيريديـن ) 

Pyridine  ، )γ –  ( بيكولـينPicoline  – γ ،) : وثالثـي فينيـل فــوسفيــــــــن وكما يأتي 
في بيكر  [ Co (BLA) ]و  [ Co ( BPO ) ]مول ( من كل معقد من المعقدين  0.0005اخذ ) 

( من االيثانـول  3سم  ( 5موضوع فــي حمــام ثلجي و اضيف لـه  ) 3سم  ( 25زجاجي سعة 
وثالثي فينيـل  بيكولين او – γمول ( من القاعدة )البيريدين او  0.0005المطلق ثم اضيف ) 

 % 2O2H [ 30قطرة من بيروكسيد الهيدروجين   12 )– ( 10فــوسفيـن ( ، بعد ذلك اضيف  
تدريجيًا مع التحريك المستمر حيث لوحظ حصول تفاعل وفوران وتغير واضح باللون ثم رشح  [

 ك ليجف .الراسب وغسل بااليثانول المطلق وتر 
وعند تحضير المركبات في أعاله وذلك بعكس تسلسل اإلضافة أي بإضافة بيروكسيد 
الهيدروجين قبل إضافة القاعدة لوحظ أن المعقدات المتكونة تمتلك صفات مشابهة للمركبات 

 المحضرة في الطريقة األولى .
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 النتائج والمناقشة 
( وكانت الصيغ المقترحة  1في المخطط ) لقد تم تحضير كافة المعقدات المذكورة كما مبين 

لكافة المعقدات المحضرة متوافقة مع معطيات التحليل الدقيق للمحتوى الفلزي والقياسات الفيزيائية 
 ( . 3 – 1) جدول 

( بمذيب ثنائي مثيل موالري   10-3)وقد قيست التوصيلية الكهربائية الموالرية عند تركيز 
مشيرة إلى أن جميع (   1-. مول 1-. أوم 2سم  32 - 9.6ين ) فورماميد  وتراوحت القيم ماب

المعقدات غير الكتروليتية إذ عملت ليكاندات قواعد شيف كليكاندات ثنائية الشحنة السالبة بعد  
إزالة البروتونات منها ، كما عمل األوكسجين الثنائي كليكاند أحادي الشحنة السالبة في المعقدات 

لت الثنائي إلى الحالة الثالثية ، وقد تمكنا من فصل كافة المعقدات التي تأكسد فيها الكوب
م ( وكذلك تجاه الرطوبة  ° 25المحضرة على هيئة مواد صلبة مستقرة في درجة حرارة الغرفة ) 

والهواء ، إال أن المركبات األوكسجينية كانت حساسة جدًا للحرارة فهي تفقد األوكسجين عند 
 دات الكوبلت الثنائي وهذا ما يؤكد كونها حاملة جيدة لألوكسجين .تسخينها متحولة إلى معق

تذوب المعقدات المحضرة في كل من ثنائي مثيل فورمامايد  وثنائي مثيل سلفوكسايد  وهي قليلة 
 الذوبان في الكحول وال تذوب في اإليثر .
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 أطياف األشعة تحت الحمراء 
 1597( حزمــًا قويــة عنــد )  2أظهرت أطياف األشعة تحت الحمراء للمعقدات المحضــرة ) جــدول 

، كمــا أظهــرت  C = N ) (18 )( تعود للتردد االمتطــاطي لمجموعــة اآلزوميثــين )  1-سم 1615 –
( تعــود للتــردد 1-ســم 1210 – 1138ت مــا بــين ) المعقدات المحضرة حزمًا متوسطة الشــدة تراوحــ 

 8،  4،  2وقــد أعطــت المعقــدات )  ( 19) ( بعد إزالة البروتون منها  O -Cاالمتطاطي آلصرة ) 
( تعـــــود للتـــــردد االمتطـــــاطي 1-ســـــم 1409 – 1408، )  1591( حـــــزم امتصـــــاص عنـــــد  10 –

( وعنـــد  COO -الالتمــاثلي والتــردد االمتطــاطي التمــاثلي علــى التــوالي لمجموعــة الكاربوكســيل ) 
( ومـــن هـــذه القيمـــة يتضـــح أن أيـــوم الكاربوكســـيل  1-ســم 182للتـــرددين وجـــد أنهـــا )   ∆υاحتســـاب 

 O-Coتطــاآل آلصــرة .كمــا ظهــرت حــزم االم ( 20) يــرتبط بشــكل أحــادي الســن بعــد فقــدان البروتــون 
ــدات )  ــم 465،  471(      )  2،  1فـــي المعقـ ــون  1-سـ ــاآل أيـ ــذلك ارتبـ ــدة بـ ــوالي مؤكـ ــى التـ ( علـ

وعنــد إضــافة األوكســجين  . ( 21،  20) الكوبلــت مــع األوكســجين وهــذا يتفــق مــع مــا نشــر مــن بحــو 
ــع ل صــرة  ضــمن ظهــر    Co – Oالثنــائي إلــى المعقــدات المحضــرة لــوحظ بــأن تــردد المــط التاـب

، أعطــت  (916,) ( . وهــذا مــا عــززه بــاحثون  خــرون  1-ســم 517 - 468المنطقة المحصورة بين ) 
ــع المعقــدات تــرددًا امتطاطيــًا آلصــرة  ( وهــذا يــدل علــى  1-ســم  419- 412بــين )   N –Coجمـي

 3. أظهــرت معقــدات الســوبر أوكســو )   ( 18) ارتباآل الكوبلت مع قواعد شيف عن طريق النتــروجين
( علــى التــوالي  1-ســم 1153،  1195الخاليــة مــن القواعــد المانحــة  حزمــًا ضــعيفة عنــد )  ( 4، 

مما يدل على دخــول األوكســجين الثنــائي فــي تركيــب هــذه  O – Oتعود للتردد االمتطاطي آلصرة 
ــات ــوبر أوكســـو )  ( 22,17,13) المركبـ ــى القواعـــد المانحـــة   10 – 5، أمـــا مركبـــات السـ ( الحاويـــة علـ
ــوحظ أن  ــة مـــع فلـ ــامس مقارنـ ــي الموقـــع الخـ ــدة فـ ــود قاعـ ــي حالـــة وجـ ــنخفض فـ ــذه اآلصـــرة يـ ــردد هـ تـ

المركبات الخالية من القاعــدة ويعــزى الســبب إلــى تــأثير القاعــدة المضــافة إذ أن تــردد المــط ل صــرة  
O –O    ــ ــ  ( 20) للقاعــدة المضــافة  pKaيــنخفض خطيــًا مــع زيــادة قيمــة اـل   pKaوبمــا أن قــيم اـل

للثالثي فنيــل فوســفين والبيريــدين   ( 24)  6.02 ,(  24)  5.25 ,  ( 23) 2.7خدمة هي :للقواعد المست
ــد ظهـــرت  – γو  ــدين فقـ ــق البيريـ ــة بتناسـ ـ ــاء الخاصــــــــــــ ــزم االنحنـ ــا حـ ـ ــوالي . أمـــــــــــــ ــى التـ ــولين علـ بيكـ

ــي المعقــدات )  ــا بـــين )  9،  8،  6،  5فـــــــــــــــــ ( ممــا يــدلل علـــى  1-ســـم  675- 645( مـــــــــــــــــ
ــدين و  ــي البيريــ ــروجين فــ ــتراك ذرة النتــ ــي الموقــــع  – γاشــ ــت فــ ــع الكوبلــ ــق مــ ــولين   فــــي التناســ بيكــ

 . ( 20) الخامس 
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 األطياف االلكترونية والخواص المغناطيسية 
  ( حزمتي امتصاص األولى عند II  ( )1  ،2أعطت األطياف االلكترونية لمعقدات الكوبلت ) 

(   1gB2   → 1gA2( والتي تعزى إلى االنتقال المسموح به برما )  1-سم 10204 – 10183) 
(  E 'g2   → 1gA2( التي تعزى إلى االنتقال )  1-سم  19379- 16339والثانية بحدود )  

     ــال ، أمـــــا الحزمـــة الخاصة باالنتقـــ ( 25) مما يدل على اتخاذ هذه المعقدات بنية المربع المستوي 
 (Eg2    → 1gA2 . فلم تظهر ألنها تقع خارج مدى الجهاز المستخدم ) أما األطياف االلكترونية

 :( إلى الحالة الثالثية وذلك بسبب II( فقد بينت بوضوح تأكسد الكوبلت )  10 – 3للمعقدات ) 
هذه  في جميع LMCTظهور حزم انتقال الشحنة من الليكند إلى الفلز والتي يعبر عنها  .1

( إن موقع هذه الحزم  1-سم 34246 – 29411المركبات في المدى المحصور بين ) 
 . ( 28 - 26) وشدتها العالية تؤكد ارتباآل األوكسجين الثنائي بالكوبلت

   ( في المنطقة المحصورة ما بين  10 – 3ظهور حزم عريضة في طيف المعقدات )  .2
ل الشحنة من الفلز إلى الليكند ( تعود إلى حزم انتقا 1-سم 24271 – 21598) 

MLCT (26  ،29  ،30 )  وتكون شدتها واطئة تقريبًا وتظهر عريضة أحيانًا بسبب تداخلها
 للكوبلت الثالثي .  )d –d  )1υانتقال مع حزمة 

3. )2υg ( 2T1 →g 1A1  ( 7،  6،  4للكوبلت الثالثي ظهرت بوضوح في المركبات  ،
   كما أن شدة انتقـال   LMCTتقال قريبة طاقة حزمة  ( وبما أن طاقـة هذا االن 9،  8
 (d  - d  تكون عادة قليلة فقد اختفت األخيرة تحت حزمة )LMCT (29  ،30 )   في

 ( . 10،  5،  3المركبات ) 

                      ( تعزى إلى االنتقـــال  1-سم  13056 – 10351كذلك ظهرت حزم ضعيفة عند ) 
) −2( O   *v  π   →)  −2( O *hπ    (   30)  العائـــدة لألوكسجين الثنائي المتناسق   . 

( يمتلكان قيمًا للعزم المغناطيسي تعود إلى  2،  1بينت القياسات المغناطيسية أن المعقدين ) 
( ، وهذه القيم تتفق مع قيم العزم المغناطيسي لمعقدات الكوبلت  1الكترون منفرد واحد ) جدول 

 (II ) أما قيم العزم المغناطيسي للمعقدات  ( 31،  25) بنية المربع المستوي  واطئة البرم ذوات ،    
( وبما أن األطياف االلكترونية لهذه  .B.M 2.23 – 1.6( فقد تراوحت ما بين )  10 – 3) 

واطئ البرم ( فإن  6d( إلى الحالة الثالثية ) نظام  IIالمعقدات كانت قد أكدت تأكسد الكوبلت ) 
منفرد في هذه المعقدات يجب أن يعود إلى األوكسجين الثنائي المتناسق بشكل سوبر االلكترون ال 
 .  (2 ،32)(IIIوهذا يتفق مع ما أكدته دراسات أخرى لمركبات السوبر أوكسايد للكوبلت)(2O−.)أوكسايد  
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وية للكوبلت مع ( يوضح األسماء والصيغ العامة والنسب المئوية للنواتج والقيم العملية للنسبة المئ 1جدول ) 
 عدد من الخواص الفيزيائية للمعقدات المحضرة
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N

O

C

Ph

N

O

C

Ph

Co

 ( 1-( : بعض الحزم المختارة من اطياف االشعة تحت الحمراء للمعقدات المحضرة ) سم2جدول )
رقم  
 المعقد

υ  C=N υ C-O υ
-

COOas 
υs 

-
COO 

υ O-O υ Co-O υ  Co-N 

δ py 

Position 

5 

1. 1598( s ) 1138 (m) --- --- --- 471 (w) 419 (w) --- 

2. 1614( s ) 1211 (m) 1591 1408 --- 465 (m) 419 (w) --- 

3. 1599( s ) 1138 (m) --- --- 1195 (w) 468 (m) 412 (m) --- 

4. 1615( s ) 1212 (m) 1591 1409 1153 (w) 468 (m) 419 (m) --- 

5. 1598( s ) 1137 (m) --- --- 1164 (w) 500 (w) 412 (w) 658 

6. 1597( s ) 1139 (m) --- --- 1077 (w) 500 (w) 412 (w) 648 

7. 1597( s ) 1138 (m) --- --- 1191 (w) 500 (w) 412 (m) --- 

8. 1614( s ) 1200 (m) 1591 1409 1125 (w) 517 (m) 419 (m) 645 

9. 1614( s ) 1200 (m) 1591 1409 1015 (w) 517 (m) 419 (m) 675 

10. 1614( s ) 1210 (m) 1591 1408 1140 (w) 517 (m) 419 (m) --- 

w = weak , m = modrat , s = strong 

 ( للمعقدات المحضرة باستخدام مذيب ثنائي مثيل فورماميد 1-( : الطيف االلكتروني ) سم3جدول )
حزم انتقال  

 الشحنة 
 

*

v  π   → 
*

hπ g 2T1 →g 1A1 

LMCT 

2

) → dz− 
2( O 

*

hπ 
)3υ(g

'
E 

2

 →g 1A
2

 )2υ( g1B
2

 →g 1A
2

 

MLCT 

)− 
2( O   

*

v  π   →  π d  

رقم  

 المركب

34482 ---- ---- ---- 19379 10183 ---- 1. 

34722 ---- ---- ---- 18050 10204 ---- 2. 

37313 ---- ---- 29411 ---- ---- 24038 (b) 3. 

35714 10351 25641 (sh) 30120 ---- ---- 21739 (b) 4. 

37878 11337 ---- 34246 ---- ---- 24271 (b) 5. 

38461 ---- 26881 33783 ---- ---- 24271 (b) 6. 

37878 12254 27027 (sh) 33783 ---- ---- 23041 (b) 7. 

37593 13089 27027 (sh) 30120 ---- ---- 21739 (b) 8. 

36764 ---- 25974 33333 ---- ---- ---- 9. 

37593 ---- ---- 32679 ---- ---- 21598 (b) 10. 

b = broad , sh = shoulder . 

 

 : االستنتاجات 
( هي  2،  1تبين من خالل القياسات التي أجريت أن األشكال المقترحة للمعقدات األساسية ) 

 بنية المربع المستوي .
 وكما موضح في الشكل في أدناه : ] Co(BPO) [(   1المعقد  ) 
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N

C

C

Ph

O

O

N

C

C

Ph

O

O

Co

 وكما في الشكل اآلتي : ] Co(BLA) [( ذو الصيغة 2المعقد )

 
 
 
 
 

( فتبين أنها خماسية التناسق وفي ما يلي األشكال المقترحة  4،  3أما مركبات السوبر أوكسو ) 
 لهذه المركبات على التوالي :

 ( . 3مركب )  
 
 
 
 
 
 

 ( . 4مركب ) 
 
 
 
 

   
( فالشكل المقترح لها هو بنية ثماني  10 - 5أما بقية مركبات السوبر اوكسو ) 

 السطوح بسبب انشغال الموقع الخامس بإحدى القواعد المضافة .
  B  =Pyridine  , γ – Picoline , Tri – Phenyl phosphenإذ أن :  

 واألشكال المقترحة هي كما يأتي :
 

 ( . 7 – 5المركبات ) 
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 ( 10 – 8المركبات ) 
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