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ABSTRACT 

The work includes the synthesis and characterization of new 

complexes of mixed ligands of Schiff  bases derived from isatin with 

amino acids (glycine,-alanine,L-valine,L-leucine,L-histidine and L-

tryptophane) (L) and diamine ligands(L) with Fe() ion having the 

general formula[Fe(L)(L)Cl(H2O)].nH2O; Where L= bipyridyl(bpy) 

and 1,10-phenanthroline(phen) and n=0-8. 

These complexes were characterized by  many physicochemical 

methods such as molar conductance, elemental analysis(CHN)  for some 

of  them Fe() content using the atomic absorption spectroscopy and 

magnetic susceptibility measurement as well spectral studies such as IR 

and UV-Visible. 

The analytical data showed that the Schiff base ligands act as 

bidentate toward the Fe() ion via the azomethine nitrogen and 

carboxylate oxygen groups and through both nitrogen atoms of diamine 

ligands .The presence of chloride ion and aqua molecule gave the most 

probable octahedral geometry around the Fe() ion. The conductivity 

values imply the presence of non-electrolyte species as well, the magnetic 

measurements referred to the high spin character in all complexes. 

 الملخص

( المشتقة من  Lتحضير وتشخيص معقدات جديدة لمزيج من الليكاندات لقواعد شيف)

وكانت الصيغة  ( II( مع ايون الحديدوز)Lااليزاتين واالحماض االمينية وليكاندات ثنائية االمين)

= قواعد شيف المشتقة من   Lاذ ان  O2nH.O2Cl)H)(L)([Fe(L العامة لهذه المعقدات

-ليوسين و ل-فالين و ل-االنين و ل -αيزاتين مع االحماض االمينية )كاليسين وتكاثف اال

  -10,1( وbpy=ليكاندات ثنائية االمين مثل ثنائي بريديل )Lتريبتوفين( و-ول هستادين

شخصت هذه المعقدات بعدد من الطرائق الفيزيائية منها    .n =8-0( وphenفينانثرولين)

( والتقدير الكمي اليون الحديد  .C.H.Nية والتحليل الدقيق للعناصر)التوصيلية الكهربائية الموالر

 ئق الطيفية مثل ا باستخدام طيف االمتصاص الذري والقياسات المغناطيسية وكذلك بالعديد من الطر
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 UV-Vis.,IR(وباستخدام هذه الطرائق وجد بأن الليكاندL  يتناسق بشكل ثنائي السن )

رة النيتروجين العائدة لاليزاتين وذرة االوكسجين العائدة لمجموعة مع االيون الفلزي من خالل ذ

( وايون Lليكاندات ثنائية االمين )ل الكاربوكسيل للحامض االميني ومن خالل ذرتي نتروجين 

كلوريد وجزيئة ماء ليعطي الشكل الهندسي ثماني السطوح االكثر احتماال وقد دلت نتائج قياسات 

المعقدات جميعها غير الكتروليتية وأشارت نتائج القياسات المغناطيسية  التوصلية الموالرية بأن

 .ان المعقدات جميعها عالية البرم

 المقدمة

لقددد حتيددت قواعددد شدديف المشددتقة مددن تكدداثف االيددزاتين واالحمدداض االمينيددة باهتمددام بددال  مددن 

ايندددول -كيتدددوقبدددل البددداحثين نتدددرا الحتوائهدددا علددد  ندددواة االيدددزاتين التدددي تمتلدددك توتومريدددة ال 

وكدددذلك مجموعدددة االزوميثدددين وتمتددداز هدددذا الندددوط مدددن الليكانددددات بتطبيقاتهدددا الواسدددعة فدددي 

مجددال تحضددير المركبددات الصدديدالنية وامتالكهددا الفعاليددة البايولوجيددة ةددد انددواط مختلفددة مددن 

( العديدددد مدددن المعقددددات لهدددذا الصدددنف مدددن 2فقدددد حضدددر ريددددي وجماعتددد ) .(1البكتريدددا)

سلسددلة  (3)العناصددر االنتقاليددة وغيددر االنتقالية.حضددر حسددان وجماعتدد   الليكاندددات لكددل مددن

مددن المعقدددات للعناصددر االنتقاليددة لقواعددد شدديف المشددتقة مددن االيددزاتين واالحمدداض االمينيددة 

 ذات الصيغة العامة 

alanine-glycine,isatin-],M=Fe(II),Ni(II);L=isatin2[ML  وقددددددد تبددددددين ان هددددددذه

( معقدددات 4) كمددا حضددر سددين  وجماعتدد   دسددية ثمانيددة السددطوحالمعقدددات تتخددذ اشددكاال هن

ثنددائي  -3,2مسددتخدما قواعددد شدديف المشددتقة مددن اندددولين ( VIجديدددة لثنددائي بيوتايددل قصدددير)

اون )ايدددزاتين( مدددع بعدددض االحمددداض االمينيدددة وشخصدددت بتقنيدددة التحليدددل الددددقيق للعناصدددر 

جيددة لهددذه المعقدددات علدد  انهددا ذو والدراسددات الطيفيددة فقددد اشددارت دراسددة الفعاليددة البايولو

ذات ( VIوحضرسددن  وسددن  ايضددا معقدددات الزركونيددوم)  .فعاليددة اكثددر مددن الليكانددد الحددر

تمثددل قاعددددة شددديف المشددتقة مدددن االحمددداض االمينيدددة  Lحيددد   2Cl2[ZrL[الصدديغة العامدددة 

قيق ( وبندداءا علدد  دراسددة المعقدددات بالتقنيددات الطيفيددة والتحليددل الددد5ومعوةددات االيددزاتين )

اجريددت العديددد مددن البحددو   .للعناصددر وجددد بانهددا ذات اشددكال هندسددية ثمانيددة السددطوح

لتحضدددير معقددددات لهدددذه االندددواط مدددن الليكانددددات وتهدددرت بدددان اغلبيتهدددا تمتلدددك فعاليدددة 

علدد  كددل حددال ونتددرا لندددرة البحددو  المتضددمنة علدد  .( 7,6) بايولوجيددة وبصددورة متفاوتددة

ها قواعدددد شددديف المشدددتقة مدددن االيدددزاتين واالحمددداض معقددددات لمدددزيج مدددن الليكانددددات احددددا 

االمينيددة وليكاندددات  حاويددة علدد  ذرتددي نتددروجين فقددد قمنددا بتحضددير سلسددلة مددن معقدددات 

الحديددد ثنددائي التكددافي  لمددزيج مددن الليكاندددات  لقواعددد شدديف الناتجددة مددن تكدداثف االيددزاتين مددع 

ي نتدددروجين وتددد  مجموعدددة مدددن االحمددداض االمينيدددة وليكانددددات اخدددر  تحدددوي علددد  ذرتددد 

تشخيصدددها مدددن خدددالل دراسدددتها بالتحليدددل الددددقيق للعناصدددر لبعضدددها والدراسدددات الطيفيدددة 

والعدددزوم المغناطيسدددية والتوصددديلية الموالريدددة لهدددا ووجددددت بانهدددا عاليدددة البدددرم وغيدددر 

الكتروليتيددة وذات اشددكال هندسددية ثمانيددة السددطوح بوجددود ايددون كلوريددد وجزيئددة مدداء فددي كددل 

 .منها

 لي العم الجزء

 المواد الكيمياوية المستخدمة

 (. BDH( و)Flukaت  تجهيز جميع المواد االولية والمذيبات المستخدمة من شركتي )

 تحضير الليكاند

مددل( مدداء مقطددر 10) مددول( مددن الحددامض االمينددي الكاليسددين فددي 0.005غدد    0.37يددذا) )

لمقطددر ( مددن المدداء ا مددل 20) المددذا) فددي KOH( مددنمددول 0.005غدد  0.28) ويضدداا الدد 
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( ثددد  تجدددر  للمحلدددول 10-11المحلدددول ةدددمن المدددد  )  pHمدددع التحريدددك الددد  ان تصدددب 

عمليدددة تصدددعيد لمددددة سددداعتين ويضددداا المحلدددول أعددداله الددد  محلدددول مكدددون مدددن اذابدددة 

 مددل( مددن مددزيج االيثددانول واالسدديتون بنسددبة10) ( مددن االيددزاتين فدديمددول 0.005غدد  0.74)

ع سدداعات ثدد  يتددرا المحلددول الدد  اليددوم الثدداني ويحددرا المددزيج مددع التصددعيد لمدددة اربدد  (1:1)

لكددي يسددتقر ثدد  يرشدد  الراسددال ويغسددل بااليثددانول ويجفددف وتعدداد بلورتدد  بااليثددانول المطلددق 

للحصدددول علددد  راسدددال اصدددفر برتقدددالي وبدددنفر الطريقدددة يدددت  تحضدددير بقيدددة الليكانددددات 

 (1وباستخدام اوزان الحوامض االمينية المثبتة في الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R=-H(gly), -CH3(L-alan.), CH2(CH3)2 (L-Val.), -CH2(CH3)3(L-Leu.), 

-CH2C=CH-N=CH-NH(L-his.), 

 

                               -C6H4NHCH=C-CH2- (L-tryp.) 

 

 ية لليكاندات المحضرة مع اوزان الحوامض االمينية المستخدمةئ( الثوابت الفيزيا1الجدول)

 لون الليكاند
رجة د

 االنصهار)ْم( 

وزن الحامض 

 )غ (ناالمي

وزن 

 ´L)غ (الليكاند

 

 

 Rالمعدددوض 

رق  

 الليكاند

 H(gly.) 1L- 0.203 0.375 232-230 اصفر برتقالي

 CH3(α-alan.) 2L- 0.217 0.445 240-238 اصفر برتقالي

 CH2(CH3)2(Val.) 3L- 0.245 0.585 236-234 برتقالي مصفر 

 CH2(CH3)3(Leu.) 4L- 0.259 0.655 242-240 برتقالي مصفر 

 0.283 0.775 212-210 بني مصفر 
 

-CH2C=CH-N=CH- NH(his.) 5L 

 0.332 1.015 210-208 بني مصفر 
 

-C6H4NHCH=C-CH2- (tryp.) 
6L 

 

 '( ليكاند: فلز: ليكاند1:1:1تحضيرالمعقد بنسبة )

يثدددانول سددداخن ( ا مدددل15) ( فدددي'L( مدددن قاعددددة شددديف )مدددول 0.001غددد  0.203) يدددذا)

مدددل( مددداء  5المدددذا) فدددي ) O.2.4H2FeCl( مدددنمدددول 0.001غددد  0.198) ويضددداا الددد 
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مقطددر ويحددرا المددزيج لمدددة سدداعة ويتددرا ليسددتقر ثدد  يرشدد  الراسددال   يضدداا للمددزيج 

( مددن ثنددائي بيريددديل مددول 0.001غدد  0.156) ( المددذا) فيدد مددل15) اعدداله محلددول االيثددانول

فينددانثرولين ويحددرا المددزيج لمدددة سدداعة ويتددرا  - 10,1 ( مددنمددول 0.001غدد  0.198او)

ليسددتقر ثدد  يرشدد  الراسددال بعددد ذلددك ويغسددل بااليثددانول ويجفددف وبددنفر الطريقددة اعدداله يددت  

 .تحضير بقية المعقدات مع استخدام االوزان الخاصة لكل ليكاند

 

 ية والطيفية واالجهزة المستخدمة.ئالقياسات الفيزيا

بائية الموالرية وباستخدام مذيال ثنائي مثيل شخصت المعقدات بالتوصيلية الكهر

( موالري وعند درجة M3-10( بتركيز)DMSO( وثنائي مثيل سلفوكسيد)DMFفورماميد)

25C°  وباستخدام جهاز من نوطConductivity Metre- Model 4070 (Jenway)  وقيست

ت االشعة  وسجلت قياسا   B.M6 Brukerبجهاز °25Cعند درجة  لها الحساسية المغناطيسية

 تحت الحمراء لليكاندات والمعقدات باستخدام جهاز  

Infrared Spectrophotometer Tensor 27 Bruker Co,Germany   ةمن

.اما االطياا االلكترونية سجلت باستخدام   KBrوباستخدام اقراص 1 -س    (400-4000المد )

  °25Cعند درجة Shimadzu UV-1800 UVSpectrophotometerجهاز من نوط 

( 1100-190س  في المد  )1وباستخدام مذيال ثنائي مثيل فورماميد وخاليا الكوارتز ذات القطر

( للمعقدات المحضرة باستخدام جهاز التحليل C.H.Nنانوميتر واجري التحليل الدقيق للعناصر )

 Costech Instruments Elements Combustion System Modelالدقيق للعناصر 

 Sensaaعيين كمية الحديد باستخدام جهاز طيف االمتصاص الذري من نوط في حين ت  ت 4010

GBC Scientific Equipment Dual 

 النتائج والمناقشة

وملونددة وذائبددة بشددكل  مميئددةقدددات المحضددرة جميعهددا مسددتقرة فددي الحالددة الصددلبة وغيددر عالم

عناصددر ونسددبة .درجددات االنصددهار والتحليددل الدددقيق لل  جيددد فددي مددذيال ثنددائي مثيددل فورماميددد

(.قدددي  التوصددديلية الكهربائيدددة الموالريدددة فدددي مدددذيال 2فدددي الجددددول ) مثبدددتالعنصدددر الفلدددزي 

DMF  وفدددي مدددذيال  ( 1-.مدددول1-.اوم1-سددد   47-20) ةدددمن المددددDMSO   ةدددمن المدددد

وهددذا يتفددق مددع الصددي  التركيبيددة المقترحددة للمعقدددات المحضددرة (  1-.مددول1-.اوم1-سدد 3-14)

 .(3( وكما مثبت في الجدول )9,8وليتية )وسلوا المركبات غير الكتر

 القياسات المغناطيسية

والمثبتددة  °25C( فددي درجددة حددرارة ترواحددت قددي  العددزم المغناطيسددي لمعقدددات الحديددد)

وهددذا يتفددق مددع قددي  العددزم المغناطيسددي لمعقدددات  B.M(5.21-5.71( بددين )4فددي الجدددول)

 ( .11,10ي السطوح عالي البرم )( سداسية التناسق ذات الشكل الهندسي ثمانالحديد)

 االطياف االلكترونية

( نانوميتر وباستخدام  190-1100سجلت االطياا االلكترونية للمعقدات المحضرة ةمن المد  )

ثنائي مثيل فورماميد كمذيال وفي بحثنا هذا اتهرت نتائج  قياس الطيف االلكتروني لمعقدات 

( وجود حزمة امتصاص في  5ة في الجدول )( سداسية التناسق المحضرة والمثبتالحديد)

 ( 1-س 12376-10101المنطقة )

34722-فضال عن ذلك تهور حزمة امتصاص في المنطقة   Eg5→g2T5 تعود ال  االنتقال

( تعود ال  انتقال الشحنة وييكد تهور هذه الحزمة في المد  المبين ان لمعقدات 1-س  (28248

 .(12-14) البرم ( بنية ثماني السطوح عاليالحديد )
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 طيف االشعة تحت الحمراء
( لليكاندددات المحضددرة والمثبتددة فددي C=Nاتهددر التددردد االمتطدداطي لمجموعددة االزوميثددين)

(  وقددد ازيحددت هددذه القددي  فددي المعقدددات نحددو 1-سدد  1687-1664( ةددمن المددد )6الجدددول)
امدددا التدددردد االمتطددداطي  (18-(15( عندددد التناسدددق1-سددد  1621-1616تدددردد اوطدددأ           )

( تهدددرت فدددي الليكانددددات المحضدددرة مدددابين 6والمثبتدددة فدددي الجددددول ) C=Oلمجموعدددة 
 (1-سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 1733-1704)

 وفددي المعقدددات لددوح  تغيددر قليددل جدددا ممددا يدددل علدد  عدددم حدددو  تناسددق مددع االيددون الفلددزي
وفدددي المعقددددات لدددوح  حدددزمتين لمجموعدددة الكاربوكسددديل االولددد  تعدددود الددد   (19,20)
( 1-سددد 1341-1291المنطقدددة ) فدددي COOsym.-ات االهتزازيدددة المتماثلدددة لمجموعدددة التدددردد

فدددي  COOassy.- والثانيدددة تعدددود الددد  التدددرددات االهتزازيدددة غيدددر المتماثلدددة لمجموعدددة
( ويعددد الفددرن بددين قددي  تددرددات االمتطدداط التماثليددة والالتماثليددة 1-سدد 1521-1480المنطقددة )

( 6المثبتدددة فدددي الجددددول ) ( ومدددن قدددي 22,21)مشخصدددا لسدددلوا مجموعدددة الكاربوكسددديل 
يتبددين ان ايددون الكاربوكسدديل يددرتبح بشددكل احددادي السددن . وباظةددافة الدد  ذلددك تهددرت حددزم 

891-)               فدددي المنطقدددة  OH-M 2( لمجموعدددة24,23التدددأرج  وحدددزم التمايدددل )
ان تهدددور ( يوةددد  هدددذه القدددي .7) ( علددد  التدددوالي والجددددول1-سددد 756-735(   )1-سددد  836

 N-M( تعدددودان لالصدددرتين 1-سددد  589-(515( و 1-سددد  489-(422حدددزمتين فدددي المدددديات 
 (.24عل  التوالي مما يعزز حصول تناسق الليكاند مع ايون الحديدوز) M-Oو

 ية للمعقدات المحضرةئ(:الصيغ المتوقعة والنتائج التحليلية وعدد من الخصائص الفيزيا2الجدول)

وبة نتريا  تحليل العناصر)%( المحس

 )عمليا( 

درجة 

 ( ºم)االنصهار

 (d) اوالتفكك

لون 

 صيغة المعقد المعقد
رق  

 المعقد

M% H% N% C%   

11.91 

(12.17) 
3.62 11.95 51.22 243d 

بني 

 محمر 
O)Cl2(H1[Fe(bpy)L 1 

11.57 

(11.32) 

3.93 

(2.35) 

11.60 

(9.10) 

52.29 

(52.64) 
262d 

بني 

 محمر 
O)Cl2(H2[Fe(bpy)L 2 

9.89 

(9.90) 

5.13 

(4.94) 

9.91 

(8.23 ) 

48.89 

(47.92) 
202-204 

بني 

 محمر 
O2.3HO)Cl2(H3[Fe(bpy)L 3 

9.36 

(8.85) 
5.53 9.38 48.28 256-258 

وردي 

 محمر 
O2.4HO)Cl2(H4[Fe(bpy)L 4 

8.50 

(8.13) 
5.02 12.79 43.86 242-244 

بني 

 محمر 
O2.6HO)Cl2(H5[Fe(bpy)L 5 

9.34 

(9.62) 

4.01 

(3.80) 

11.71 

(11.02) 

58.24 

(58.78) 
264d 

احمر 

 بني
O)Cl2(H6[Fe(bpy)L 6 

11.33 

(11.24) 
3.45 11.36 53.59 266d 

برتقالي 

 محمر 
O)Cl2(H1[Fe(phen)L 

 
7 

12.05 

(12.02) 
 برتقالي 244-246 54.48 11.05 3.75

O)Cl2(H2[Fe(phen)L 

 
8 

10.44 

(10.44) 
4.30 10.47 56.12 230-232 

برتقالي 

 محمر 
O)Cl2(H3[Fe(phen)L 

 
9 

10.17 

(10.48) 
4.55 10.20 56.87 252d 

برتقالي 

 شاحال 
O)Cl2(H4[Fe(phen)L 

 
10 

7.79 

(7.70) 

5.16 

(3.69) 

11.72 

(9.16) 

43.54 

(43.22) 
238d 

برتقالي 

 مصفر
O2.8HO)Cl2(H5[Fe(phen)L 

 
11 

8.05 

(7.75) 
4.61 10.09 53.63 250-252 

برتقالي 

 محمر 
O2.HO)Cl2(H6[Fe(phen)L 

 
12 
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 1-.مول1-.اوم2سم م°( 25(:التوصيلية الكهربائية الموالرية للمعقدات المحضرة بدرجة )3الجدول)

DMSO                  Ʌ DMF                  Ʌ رق  المعقد صيغة المعقد 

8 35 O)Cl]2(H1[Fe(bpy)L 1 

11 44 O)Cl]2(H2[Fe(bpy)L 2 

5 26 O2O)Cl].3H2(H3(bpy)L[Fe 3 

14 47 O2O)Cl].4H2(H3[Fe(bpy)L 4 

12 40 O)Cl]2(H5[Fe(bpy)L 5 

14 40 O)Cl]2(H6[Fe(bpy)L 6 

6 32 O)Cl]2(H1[Fe(Phen)L 7 

4 26 O)Cl]2(H2[Fe(Phen)L 8 

6 30 O)Cl]2(H3[Fe(Phen)L 9 

4 20 O)Cl]2(H4[Fe(Phen)L 10 

3 22 O2O)Cl].8H2(H5[Fe(Phen)L 11 

7 34 O2O)Cl].4H2(H5[Fe(Phen)L 12 

 

 م°   25( سداسية التناسق عند درجة (:الخواص المغناطيسية لمعقدات الحديد )4الجدول)

 effµ البنية 

(B.M) 

6-10×AX  

(c.g.s.u) 

6-10×D  

(c.g.s.u) 

6-10×MX  

(c.g.s.u) 

6-10×gX  

(c.g.s.u ) 

رق  

 المعقد

Oh 5.43 12407.1165 -192.20 12214.9165 26.071280 1 

Oh 5.53 12862.2137 -204.06 12648.2737 26.212952 2 

Oh 5.26 11649.7593 -266.78 11382.9793 20.163996 3 

Oh 5.64 13352.5276 -291.64 13060.8876 21.895137 4 

Oh 5.71 13695.4273 -283.44 13411.9873 20.428909 5 

Oh 5.38 12165.4961 -221.40 11944.0961 19.989450 6 

Oh 5.21 11394.1804 -231.08 11181.1004 22.700470 7 

Oh 5.50 12724.1370 -227.06 12497.0770 24.670964 8 

Oh 5.25 11602.0163 -276.78 11325.2363 21.186486 9 

Oh 5.64 13388.3628 -262.64 13125.7228 23.928033 10 

Oh 5.56 12977.8507 -326.87 12650.9807 17.655405 11 

Oh 5.70 13697.2949 -296.38 13400.9149 19.328056 12 

 

 DMF( سداسية التناسق باستخدام مذيب (:االطياف االلكترونية لمعقدات الحديد)5الجدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1-C.T.(cm )1-Eg  (cm5→g2T5 رق  المعقد 

29069 10515 1 

33557 10845 2 

34722 11389 3 

33112 10341 4 

29850 10869 5 

33557 10460 6 

28248 10172 7 

31446 12004 8 

32051 12376 9 

31948 12004 10 

28328 10101 11 

29850 10172 12 
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 ( لليكاندات ومعقداتها1-(:مجموعة من الحزم المهمة في طيف االشعة تحت الحمراء )سم6الجدول)

 

)-(COO 

-COO 
-cm

)(sym)1) 

   -COO
-m(c 

)(assy)1 

C=N(ph

en. , bpy) 

)1-cm) 

C=N   

(1-(cm 

C=O    

(1-(cm 

NH    

(1-(cm 

رق  

 المعقد

    1670 1715 3243 1L 

172 1335 1507 1470 1616 1715 3248 1 

172 1341 1513 1470 1619 1714 3244 7 

    1672 1710 3195 2L 

194 1291 1485 1471 1620 1712 3196 2 

173 1312 1485 1472 1619 1709 3197 8 

    1674 1732 3252 3L 

173 1319 1492 1471 1617 1728 3252 3 

174 1311 1485 1470 1621 1733 3257 9 

    1687 1708 3251 4L 

163 1317 1480 1469 1620 1706 3261 4 

164 1316 1480 1469 1620 1706 3261 10 

    1668 1730 3252 5L 

173 1312 1485 1470 1620 1731 3253 5 

174 1311 1485 1470 1620 1725 3251 11 

    1664 1707 3263 6L 

183 1338 1521 1470 1619 1704 3262 6 

181 1337 1518 1470 1618 1703 3263 12 

 

 2OH-O,M-N,M-Mالمجاميع (: اهتزازات 7الجدول)

)1-N(cm-M 

 

 

)1-O(cm-M 

Coordinated water 
 

 عقدرق  الم
O)2ω(H 

)1-(cm 

O)2r(H 

)1-cm) 
O)2(H 

)1-cm) 

490 540 756 836 3363 1 

491  751 860 3355 2 

422 579 735 885 3384 3 

462 515 742 891 3596 4 

476 553 747 852 3320 5 

420 556 746 855 3405 6 

488 528 754 846 3351 7 

422 542 750 847 3383 8 

434 589 746 851 3354 9 

489 528 742 891 3596 10 

476 553 745 849 3330 11 

742 559 744 845 3361 12 
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 ستنتاج اال

لقد تبين من خالل الدراسات التي أجريت عل  المعقدات المحضرة في بحثنا هددذا والقياسددات 

 O2HnO)Cl].2H)(L)([Fe(L  ذات الصيغة العامة بأنهاالتي حصلنا عليها 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 إذ َأنَّ :
R= H(gly.),CH3(α-alan.), CH2(CH3)2(val.), CH2(CH3)3(Leu.), 

 

 

     , NH-CH=N-CH=C-CH2 (his.) and  C6H2NHCH=C-CH2(trypt.) 

n = 0-8 

=, bpy ,phen 
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