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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 valine and serine with (Indol-3-carboxy aldehyde) 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-  Di nuclear complexes. 
 Complexes with the formulas [M2(L)2(CH3COO)2] .2H2O.  

M= Co(II),Ni(II),Cu(II),Zn(II)Cd(II). 
L= Indol-3-carboxy aldehyde valine imine, Indol-3-carboxy aldehyde 

serine imine 
The physical measurements showed that the prepared complexes 

may have a tetra coordinated (tetrahedral or square planer) and hexa-
coordinated (octahedral) structure and that all the prepared complexes 
were non electrolyte. 

 الخالصة
 ج يممم ب لممم عا العالاصمممم  اثلتقاليمممة م مممملال معقمممم ا  ال يتضممممل ال تمممر عتضمممم    ممم   ممممل 

Co(II) ،Ni(II)،  Cu(II)  الصمم  ل ر مم  التقممال  لو  (Zn(II) ،Cd(II) ) قوا مم     ممملمممع  مم
كاربوكسممي  -3-مع ال ول فال ل وس   لشيف الالاعجة مل التفا ل التك يفي ب ل التاما اثم الي 

( M رسممممم  لمممممت  المعقممممم ا  وشلصممممم  ممممممل رممممم ل التتل مممممل الممممم ق   للعالاصممممم  )وقممممم  . ال يهايممممم 
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عتممم  التمممم اء وال يمممف  األشمممعةوالتوصممم لية الموثر مممة الكه باليمممة والتساسمممية المفالا يسمممية و يمممف 
 :اثلكت ولي، وصالف  لت  المعق ا  الى

A-   الالوى  أحا يةمعق ا. 
 .2O)2(H COO)3[ML(CH[ وا  الصيغمعق ا  ذ -1
 .O2COO)] H3[ML(CHذوا  الصيغ معق ا   -2

-B معق ا  ثالالية الالوى المتجالسة. 
 .O2].2H2COO)3(CH2(L)2[M وا  الصيغمعق ا  ذ 

Cd(II),Zn(II),Cu(II),Ni(II),Co(II)=M   
L = كاربوكسممممي ال يهايمممم  سمممم   ل  -3-المممم وليممممم ل، ل ل ا اكاربوكسممممي ال يهايمممم  فمممم  -3-المممم ول

 ايم ل.
ع ع مممب ربممما ي التالاسممم   المتضممم بمعقممم ا  احتممممال اممممت   ال  عشممم   السياسممما  الف   اليمممة المممى

المعقمم ا  المتضمم ب  أن)ربا ي الس وح والم بع المستوي( وس اسي التالاس  )ثمالي الس وح( كممما 
 ر   الكت ول تية.

 
 المقدمة

مسممتق ب مممع   عكممو ل كل تمما إلممىفعاليا  بايولوجية واسعة الال ممات ععمم ى  (1)عمتلك قوا   شيف
فممممي لممممت   (2،3)(C=N)مجمو ممممة اثثوم  ممممان وجممممو   أناللليممممة و  ممممة الموجممممو ب فممممي فل  اثيولمممما  ال 

 .عالاسسيةم ك ا   وعكون  ةليكال ا  مع اثيولا  الفل  الج  ئا  ععمل كعوامل فعالة وم لمة ك
ب ل مجمو ممة اثممم ل فممي اثحممماة اثم اليممة ومجمو ممة الكاربول ممل فممي  (4)ان  ملية التك يف

التصممول     ايممون ثو تمم  وان متاولممة ال مماح  لبسمم ب عمماثولا  صع ة التصول اثل يهاي ا  والك ت
 لمممى معقممم ا  قوا ممم  شممميف لفلممم ا  ثالاليمممة التكمممافو وب   قمممة التتضممم   المو مممعي لمممم عمممالج   الممم  

ولكمممل  الممم   pH=(1.8-4.0)اسمممتل ام كلور ممم ا  الفلممم ا  ثن ال المممة التامضمممية كالممم  ماللفضمممة 
 . pH=(5-6.6)لة التامضية استل ام ر   الفل ا  ارعفع  ال ا 

 (Khalifa)عمكممل . (5)وثحظ ال اح ون امكاليممة التصممول  لممى قا مم ب شمميف بالتتضمم   المو ممعي
ل  روكسممي كو الممول ل -8-كاربوكسي ال يهاي -7مل عتض   قوا   شيف المشتقة مل  (6)وجما ته

 ,Co(II), Ni(II)يممة بوجممو  العالاصمم  اثلتقال  لمم ل وسمم   ل(واثمع اثحماة اثم اليممة )ك يسمم ل 

Cu(II), Pd(II)  باليمممة الم بمممع  وجممم   بالهممما ر ممم  اليكت ول تيمممة وذا المعقممم ا   وبعممم  عشممملي
 المستوي.
فمممي لممممتا ال تممممر عمممم الت ك مممم   لممممى عكممممو ل قوا ممم  شمممميف ج يمممم ب ممممل عفا ممممل عك يفممممي بمممم ل  

 يمممةاألحا و راسمممة معقممم اعها  كاربوكسمممي ال يهايممم  -3-فمممال ل وسممم   ل ممممع الممم ول التممماما اثم المممي
 . Co(II)  ،Ni(II) ، Cu(II) ،Zn(II)  ،Cd(II)وال الالية مع 
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 الجزء العملي
 قواعد شيف أمالحتحضير 

 ايمين  ينكاربوكسي الديهايد فال -3-اندولصوديوم  -1
 1- Sodium indol-3- carboxaldehyde valineimine  

 مممممممممممممممع فممممممممممممممال لمممممممممممممممل التمممممممممممممماما اثم الممممممممممممممي رممممممممممممممم(  1.17مممممممممممممممول ،  0.01)ممممممممممممممم   ي 
% اي ممالول بوجممو  50 ( مممل3سممم 02رم( في ) 1.45مول،  0.01)كاربوكسي ال يهاي   -3-ال ول

( 20م( لممم ب )50ºالممم  ع  المم   رجممة حمم ارب ) ( و صممع رممم 0.82مممول،  0.01رمم   الصممو يوم )
 األصممليحجمممه  1/4ثممم ي لمم  المتلممول الممى لممه وعقاس ال الة التامضممية المتلول ي      قيقة بع لا

 إلعمممام( لتمم ل م ح ممة عكممون راسممب و تمم   الممى ال مموم التممالي 3سممم 10ة )و ضمماا اثي ممالول بكميمم 
( فممي كممل 3سممم 5 مليممة الت سمم ب، ي شمم  ال اسممب و فسممل  مم ب ممم ا  بكميمما  قل لممة مممل اثي ممالول )

-المم ولالليكالمم  ال ممالي ، يممتم عتضمم    أ مم  م ب و جفف عت  الضفط الملللل، وبال   قة لفسها 
يو مم  اسممماء  (1الجمم ول رقممم )و ، رممم( 1.05مممول،  0.01)ايممم ل كاربوكسممي ال يهايمم  سمم   ل -3

 لملتي قا  عي شيف. ملتص ا وع اك ب و 
 

 لملحي قاعدتي شيف. وتراكيب ومختصرات  أسماء(: 1الجدول )
 المركبات الصيغة التركيبية رمز الليكاند

NaL1 

 
 

Sodium indol-3- 
carboxaldehyde valineimine 

 

NaL2 

 
 

Sodium indol-3- 
carboxaldehyde serineimine 

 

 

 تحضير المعقدات 
 O2H(COO)3)(CH1[Co(L(2[ (1تحضير المعقد رقم )

 مممممممممممممممع فممممممممممممممال لمممممممممممممممل التمممممممممممممماما اثم الممممممممممممممي رممممممممممممممم(  1.17مممممممممممممممول ،  0.01)يممممممممممممممم   
% اي ممممالول 50( مممممل 3سممممم 20رممممم( فممممي ) 1.45مممممول،  0.01)كاربوكسممممي ال يهايمممم   -3-المممم ول

 صمممع ، يO2.4H2COO)3Co(CHرمممم(  2.49ول، مممم  0.01وبوجمممو  رممم   الكوبلممم  الماليمممة )
الملت مم  وعقمماس  ل رجممة حمم ارب الممم  ع م( ولممم ب سمما ت ل ، ثممم ي مم  50ºالممم  ع  المم   رجممة حمم ارب )

اثي مممالول ( ممممل 3سمممم 20)و ضممماا  األصمممليحجممممه  1/4 إلمممىي لممم  المتلمممول ال المممة التامضمممية، 
ثممم الم مم   ل اسممب باثي ممالول ، ي شمم  و فسممل ا ور يو تمم   حتممى ال مموم التممالي للتصممول  لممى راسممب 

H
C

N CH COO- Na+

CH2OH

NH

H
C

N CH COO- Na+

CH2CH2CH3

NH
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م عتضمم   يممت أ مم  و جفممف عتمم  الضممفط الملللممل ،وباسممتل ام ال   قممة المموار ب   ت ولمميبمماثي   ال 
 .(2)بسية المعق ا  في الج ول

عم مقارلة الم ك ا  الالاعجة مممل لممت  ال   قممة مممع الم ك مما  الالاعجممة باسممتل ام    قممة ثاليممة 
ليممة مممع أممم ح الليكالمم ا  المتضمم ب ولمم عا المعقمم ا  وكممما وذلممك بمفا لممة كلور مم ا  الفلمم ا  الما

 يلي:
باقممممل كميممممة ممكالممممة مممممل  NaL)1(رممممم( مممممل قا مممم ب شمممميف  2.66مممممول ،  0.01يممممتا  )

رم( مممل رمم   الصممو يوم ثممم يضمماا بشممكل  1.64مول،  0.02اثي الول السارل و ضاا ال ها )
ر مممممم  الكوبلمممممم  المممممممالي رممممممم( مممممممل متلمممممول كلو  2.38مممممممول ،  0.01ق ممممم ا  متتابعممممممة مممممممع الممممم   )

O)2.6H2(CoCl  مممتاباا ايضمما باقممل كميممة ممكالممة مممل اثي ممالول، يصممع  الممم  ع  المم   رجممة حمم ارب
(50 º( لمممم ب )قيقمممة، ثمممم يتممم   ل  ممم   ، اذ يتكمممون راسمممب ور ي، يفصمممل ال اسمممب بالت شمممي  15م  )

ل اليممة لممت  و فسل   ب م ا  باثي الول و جفف عت  الضممفط الملللممل . لقمم  اسممتل م  ال   قممة ا 
لتتضممم   معقممم يل بمعممم ل معقممم  ممممل كمممل مجمو مممة وكالممم  الالتيجمممة  المممما التصمممول  لمممى المعقممم  

 المتض  لفسه بال   قة األولى.
 

 تحليل المعقدات
 (II)والالتمماس  (II)والاليكممل  (II) ملية عتل ل المعق ا  عضمال  عقمم ي  كممل مممل الكوبلمم  

 .(7)ب   قة وثليةلجميع المعق ا   (II)والكا م وم  (II) لارص لوال 
 

 القياسات الفيزياوية
قيسمممممم  التوصمممممم لية الكه باليممممممة الموثر ممممممة للمعقمممممم ا  المتضمممممم ب باسممممممتل ام جهمممممماث قيمممممماس 

( بعمممم  ممممموثري  10-3، عممممم السيمممماس  المممم  ع ك مممم  ) PCM3(Jenway)conductivityالتوصمممم لية 
ام الم  مممالول م( وباسمممتل º 25السمممماح للمتلمممول ان يكمممون فمممي حالمممة اعممم ان حممم اري وب رجمممة حممم ارب )

 25كمتيب فض   ممل ذلممك قيسمم  التساسممية المفالا يسممية للمعقمم ا  المتضمم ب  المم   رجممة حمم ارب )
º)باسممتل ام    قممة فمم ا اي م (Faraday Method)  وباسممتل ام جهمماث مممل لممو ،(Brucker 

BM6). 
قيس  اث ياا اثلكت ولية للمعق ا  المتض ب  ال   رجة حمم ارب الف فممة وباسممتل ام مممتيب 

 باسممممممممممممممممممممممممممممممتل ام جهمممممممممممممممممممممممممممممماث 50000cm-(9100-1(  ممممممممممممممممممممممممممممممالول  مممممممممممممممممممممممممممممممل الممممممممممممممممممممممممممممممم ى الم
Shimadzu U.V.-Vis. Recording U.V.-160 Spectrophotometer . 

كمممما عمممم عسمممج ل أ يممماا األشمممعة عتممم  التمممم اء للمعقممم ا  المتضممم ب فضممم   مممل أ يممماا 
 Perkin Elmer 580 وباسممتل ام جهمماثKBr الليكالمم ا  اذ  ملمم   لممى شممكل اقمم ا  بممما ب

pectrophotometerSd Infrare 1-( سمممم4000-400)  ممممل المال قمممة المتصمممورب مممما بممم ل 
 Elecrtothermal 9300 ب ثلممة العمم   الممموجي وقيمماس  رجممة اثلصممهار والتفكممك عممم بجهمماث

Engineering LTD Apparatus (The melting points are uncorrected) 
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 .معقدات المحضرةيكندات واللمالح الألوالنسب المئوية للنواتج مع بعض الخواص الفيزياوية  ضعية(: الصيغة الو 2الجدول )
 

التوصيلية الكهربائية  
 رية الموال

 1-.مول 1-.اوم2سم

النسبة  
المئوية  

 % للفلز

النسبة  
المئوية  
 للناتج% 

pH 
درجة 

 االنصهار ْ م 
 ة للمركب الصيغة الوضعي اللون 

رقم 
 المركب 

 C14H15N2O2Na NaL1 ابيا 159 7.3 82.7 --- ---

 Na3O2N11H21C NaL2 يااب 164 7.7 85.3 --- ---

24 
15.55 

( 15. 25) 
 1 [Co (L1)(CH3COO) (H2O)2] وردي *185 4.87 76.5

33 
15.50 

( 15. 31) 
 H2O 2.[Ni(L1)(CH3COO)] ازرق *260 4.82 69.2

27 
16.56 

( 15. 09) 
 2H2O 3.[Cu2(L1)2(CH3COO)2] ازرق غامق 263 4.62 70.2

19 
16.96 

(16.63) 
 4 [Zn(L1)(CH3COO) (H2O)2] ابيض 245 5.07 83.4

39 
25.99 

(25.63) 
 H2O 5.[Cd(L1)(CH3COO)] ابيض  250 5.31 77.1

22 
16.06 

(15.82) 
 6 [Co (L2)(CH3COO) (H2O)2] وردي 180 5.11 63.4

30 
16.00 

( 15. 58) 
 H2O 7.[Ni(L2)(CH3COO)]  ازرق  *275 4.87 87.6

27 
17.10 

(16.75) 
 2H2O 8.[Cu2(L2)2(CH3COO)2] ازرق  180 4.44 93.0

20 
17. 50 

(17.37) 
 9 [Zn(L2)(CH3COO) (H2O)2] بيضا 205 5.10 85.2

25 
26.73 

(26.51) 
 H2O 10.[Cd(L2)(CH3COO)] ابيض 261 5.40 75.5

 * = درجة تفكك المركب                       
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 النتائج والمناقشة

 س طيف األشعة تحت الحمراء:قيا
ر مم  ذال ممة بالممماء ولكممل  كممما الهمما. حمم ارب الف فممةثابتة في  رجممة  جميع المعق ا  المتض ب 

 لها القابلية  لى التوبان في متيب الم  الول.
فممممي  لليكالمممم يل ل حممممظ فممممي بت المممما لممممتا طهممممور التمممم    اثمت مممما ي لمجمو ممممة اثثوم  ممممان 
 1621–1593)ارع ا همما مممع الفلمم  عمم اح إلممى عمم   ا  او مما ( و المم  1-سم 1624-1618) المال قة

. كمممما لممموحظ التممم    (8)ممممما يشممم   إلمممى عالاسممم  مجمو مممة اثثوم  مممان ممممع اثيولممما  الفل  مممة( 1-سمممم 
( و المممم  عكممممو ل 1-سممممم 2959-2957 المممم  ) يلفممممي  يممممف الليكالمممم  (NH)اثمت مممما ي لمجمو ممممة 
ا يمم ل  لممى  مم م حمم وب عالاسمم  بمم ل ذرب في الموقع لفسه عق   اا مممم  (NH)المعق ا  طه   ح مة 

، جممم ول رقمممم ( 9)ممممع الفلممم ا  ولمممتا متفممم  ممممع مممما أشممم   إليمممه فمممي ال تمممر NHلتممم وج ل لمجمو مممة 
(4،5.) 

 طهمممممم    المممممم   يل المتضمممممم  لفممممممي الليكالمممممم  COO)-(أممممممما ح مممممممة اثمت مممممما  التماثليممممممة  
  اثرع مما  ( و المم 1-سممم 7715-5157( وح مممة اثمت مما  ال عماثليممة  المم  )1-سممم 1135-5913)

( ب الممما 1-سممم 9731-9113مع ايولا  الفل ا  أث ت  ح مممة اثمت مما  التممماثلي إلممى عمم    ا لممى )
 -4215) (01)أث تممممممم  ح ممممممممة اثمت ممممممما  ال عمممممممماثلي فمممممممي لمممممممت  المعقممممممم ا  إلمممممممى مال قمممممممة او ممممممما

مشلصمما  COO)-((، و عمم  الفمم ت فممي قمميم عمم   ا  اثمت مما  التممماثلي وال عممماثلي لممم 1-سممم 6915
مم  Δυمجمو ممة الكاربول ممل فسيمممة  لسمملو  ثيممون الكاربوكسمم ل الممم ع ط بشممكل احمما ي السممل مسمماوي لم

الم  الممة فممي  υΔومممل قيمممة  1-سممم 120وبشكل ثالممالي السممل مسمماو ة ثقممل مممل  (1-سم 150-180)
السممل  المممما  أحمما ي( يتضمم  ان ايممون الكاربوكسمم ل يمم ع ط بشممكل 1-سممم 721-501( )6الجمم ول )

ماثلممة ور مم  المتماثلممة ثيممون مجمو ممة اللمم   المتل  ي همم  التمم    اثمت مما ي بعمم  فقمم ان ال  وعممون.
 لممى التمموالي و المم  التالاسمم  مممع الممترب الفل  ممة  1-سممم 1519، 1418اللمم   التمم  فممي المال قتمم ل )

ب المممما عممم اح ال اليمممة المممى عممم    ا لمممى  ( 1-سمممم 1442 -1393عممم اح ح ممممة المجمو مممة اثولمممى  الممم  )
بمعقمم اعالا لمموحظ ان اللمم   عمم ع ط بشممكل ثالممالي السممل وفيممما يتعلمم   (1-سممم 1520 -1508 المم ) 

 .(11)(Nakamoto)الت م المتكورب ا    متفقة مع ما ذك   مواقع ان 
( 1-سممم 880-650حمم م التممارج  فممي المعقمم ا  الماليممة  المم  ) )12((Gamo)حمم   ال احممر 

ان وجمممو  مممماء الت لمممور  (13). كمممتلك او ممم  بعممما ال ممماح  ل المتالاسممم  ل مممم ح ال  ضمممو ة للمممماء
( و المم  وجممو  ممماء 1-سممم 3600-3200يشممل  ب هممور ح مممة    ضممة و ممعيفة عشمممل الممم ى )

-سممم 3440-3400) عالاس  ا افة لماء ع لور فممان ممماء التالاسمم  يع ممي ح مممة قو ممة  المم  المال قممة

ء ( ي همم  عفاصمم ل ولممو  ج  ئمما  الممما6( الم  و ة  لى الت مة الع  ضة الفممة الممتك ، والجمم ول )1
الموجممو ب فممي المعقمم ا  ح ممر ي حممظ وجممو  ح مممة    ضممة و ممعيفة فممي رال يممة المعقمم ا  ب الممما 
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 O)2(H( وعم ممل 1-سممم 4034-3400يتم   القسم اثر  بوجممو  ح مممة حمما ب وقو ممة فممي المال قممة )
υ  ( وعم ل 1-سم 678-488 عيفة  ال  ) أر ى ا افة الى ح مةO)2R(H. 

لوح مم  فممي جميممع المعقمم ا  فممي المال قممة  فقمم  (M – N)اممما ح مممة امتصمما  اثصمم ب 
فممي لممتا المجممال اممما ح مممة  )11((Nakamoto)( وعتفمم  لممت  السمميم مممع ممما ذكمم   1-سم 234-334)

( موكمم ب بممتلك ارع مما  1-سممم 734-504فقمم  طهمم   فممي المال قممة )  O) –(M امتصمما  اصمم ب
 (.5،4كما في الج اول ) شيف  ل      ذرب األوكسج ل، ايولا  الفل ا  مع قوا  

 
 لمغناطيسية واالطياف االلكترونيةالقياسات ا

 : (II)معقدات الكوبلت 
 ( قيمممممماا للعممممم وم المفالا يسمممممية1،6احا يمممممة الالممممموى رقمممممم ) (II)أطهممممم   معقممممم ا  الكوبلممممم  

B.M) 854.-4.95( اليممة  (14)ولت  السمميم عتفمم  بشممكل  ممام مممع معقمم ا  الكوبلمم  ثماليممة السمم وح 
( س اسممي التالاسمم  معقمم ا  ثماليممة السمم وح  اليممة ال مم م IIلكوبل )يكون ا  (.3ج ول )ال  م ، ال   

ي همم   يممف لممت  المعقمم ا  ث ثممة التقمماث  مسممموحة ب ممماا  لممتلك 2eg 5g2tلها الت ع ب اثلكت ولي 
 ولت  اثلتقاث  لي:

4T1g(F)               4T2g(F)    υ1          (7000-11000 cm-1) 
4T1g(F)               4A2g(F)   υ2           (11000-16000 cm-1) 
4T1g(F)                   4T1g(P)    υ3           (16000-22000 cm-1) 

 

( وح ممممة 1-سمممم 80921-67318( أ  مممى ح ممممة مالقسممممة  الممم  )،61لممموحظ ان المعقممم  )
فممي  (1υى )وال اليممة ععممو  المم ( 3υ( واألولممى ممكممل أن ععممو  الممى )1-سممم 3109-8039ارمم ى  المم  )

 -11000في هممممم  فمممممي المممممم ى )( 2υامممممما عممممم    ) .)15((II)شمممممكل ثممممممالي السممممم وح حمممممول الكوبلممممم 
 و υ1 مممعيفة لسممم ياا بالمقارلمممة ممممع )( 2υوعكمممون ح ممممة )( 2υ)( ععمممو  المممى اثلتقمممال 1-سممم 16000

υ3 ) 2وذلك لكولها عتضمل التقال الكت ول ل مل التالة المستق بeg 5g2t  3 الى التالممة الم مماربg2t

4eg. 
 

   (II)معقدات النيكل 
، اذ ان  3.0)-(B.M 4.0ربمما ي السمم وح  )16((II)عكون السيمة العملية لمعقمم ا  الاليكممل 

يكممون الشممكل ربمما ي السمم وح مالممت م   المم ما (B.M 4.0-3.5)لت  السيمة عم ل الممى اثرعفمما  الممى 
.  (B.M 3.5-3.0)وعم ممل لممت  السيمممة الممى اثللفمماة  المم ما يكممون الشممكل ربمما ي السمم وح مشممو 

 ( قيممماا للعمم وم المفالا يسممية ع اوحمم  بمم ل7، 2أحا ية الالوى رقممم ) (II)ح ر ا    معق ا  الاليكل
B.M)33.6 -64 (3. (17)ولت  السيم عتف  بشكل  ام مع معق ا  الاليكل ربا ي الس وح.   

 ي:( رباعية الس وح ث ب التقاث  مسموحة ب ماا ولIIي حظ في ا ياا معق ا  الاليكل)
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1-7000 cm-5000            1υ   (F)2T3           (F)1T3 
1-10000 cm-7000            2υ    (F)2A3           (F)1T3 

1-15000 cm-10000            3υ   (P)1T3           (F)1T3 
 

المتضممم ب ولممموحظ ألهممما عع مممي  (II)وقمم  عمممم قيممماس األ يممماا اثلكت وليمممة لمعقمم ا  الاليكمممل 
فممي ع ع ممب ربمما ي ( 3υو ) (2υ( ولممت  قمم  ععممو  إلممى)1-سممم 9345،11415، 01515 المم  )ح مممة 

 (.4.الج ول رقم )(18)(II)الس وح حول الاليكل 
 

   (II)معقدات النحاس 
( قيممماا للعمم وم المفالا يسممية ع اوحمم  3،8ثالاليممة الالمموى رقممم ) (II)أطهمم   معقمم ا  الالتمماس 

، ان الو ممع ع ع ممب ربمما ي التالاسمم عمتلممك  اذ(II) لكممل ايممون لتمماس  (B.M 1.37- 1.45) بمم ل
 بممم ل العممم وم المفالا يسمممية فمممي الت ممما ل المضممما الف ارمممي للج  ئمممة سممموا يولممم  لو ممماا ممممل التممم ار   

 .(2019،)للف  ومفالا يسية والتي ب ورلا عوث  في قيمة الع م المفالا يسي مس  ة اللفاة قيمته
  ذا  الت ع مممب الم بمممع التالاسممم  ( رباعيمممةIIي هممم  ال يمممف اثلكت ولمممي لمعقممم ا  الالتممماس )

 المستوي لو ان مل اثلتقاث  اثلكت ولية مل ر ل  يفها ولي:
 g1A2            g1B2 
 Eg2            g1B2 

( ععمم ى 1-سممم18000-14000وع همم  حمم م لممت  اثلتقمماث  فممي المال قممة المتمم  ب بمم ل )
 .(21)ذلك لتقار  موقع هماواح ب و  لى شكل ح مة  أ    اثلكت ول  ل اثلتقال  لالى عجمع 

عع مممي  فالهممما( 8 ، 7ثالاليمممة الالممموى رقمممم ) (II) يممماا اثلكت وليمممة لمعقممم ا  الالتممماس أمممما األ 
( وان لممت  التمم م عتفمم  بشممكل  ممام مممع معقمم ا  1-سممم 16233-15673ح مممة امتصمما  بتمم و  )

 ذوا  الشكل الم بع المستوي. (22)رباعية التالاس  (II)الالتاس 
 32894-21834المعقممم ا  ح مممماا ارممم ى عقمممع  ممممل المممم يا  )ا جميمممع اطهممم   ا يممما 

بممم ل  (Charge transfer spectro)   التممم م المممى ا يممماا التقمممال الشمممتالة( اذ ععمممو  لمممت1-سمممم
اطهمممممم    .وبمممممالعك  ( M-Lورب تممممماث  الليكالممممم  الفاررمممممة ) تممممماث  اثيمممممون الفلممممم ي المملممممموب وا اورب

 ( الس اسممممممي التالاسممممممم  فمممممممي المممممممم ىII) للكوبلممممممم المعقمممممم ا  المتضممممممم ب ح مممممممماا ل لتقممممممال الشمممممممتالة 
 32051-31250( ربمما ي التالاسمم  ف همم   التمم م فممي الممم ى )II(، اممما للاليكممل )1-سممم31446)

 (.3الج ول رقم )( 1-سم32894-21834( ربا ي التالاس  في الم ى)II( وللالتاس)1-سم
 

 (II( والكادميوم )IIمعقدات الخارصين)
( وقمم  ا  مم  حمم م II( والكمما م وم )IIاللارصمم ل)معقمم ا  عممم قيمماس اث يمماا اثلكت وليممة ل  

( ولممت  اثمتصاصمما   لممى اثرجمم  عم ممل ا يمماا لقممل 1-سممم36764-31250امتصمما  بتمم و  )
الشتالة وفي حمماث  قل لممة قمم  ععمم ى الممى حمم م الليكالمم ، اذ ان التقمماث  الليكالمم  قمم  عمم اح الممى ا مموال 
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وممممل لمممتا ، (24،23،25)كمممو ل المعقممم ا  المممى عا  مشممم  عاا موجيمممة او مممع او ا لمممى ممممل ا يممماا المعقممم 
( المتضممم ب عتلمممت شمممكل ثممممالي السممم وح وان الكممما م وم IIيمكمممل اسمممتالتا  ان معقممم ا  اللارصممم ل)

 (.3ج ول رقم ) يتلت شكل م بع المستوي.
 

 التوصيلية الكهربائية الموالرية:
  مممالول لمممول الممممموثري( فمممي مت 10-3قيسمم  التوصممم لية الكه باليمممة الموثر مممة  الممم  ع ك مم  ) 

م( وطهمممم  أن 25ºبعمممم  السممممماح للمتلممممول أن يكممممون فممممي حالممممة اعمممم ان حمممم اري  المممم   رجممممة حمممم ارب )
المعق ا  المتض ب جميعهمما ر مم  موصمملة )م ك مما  متعا لممة( اذ ع اوحمم  قمميم التوصمم لية الكه باليممة 

 (.2( ج ول رقم )1-.مول1-.اوم2سم 39-19لها ما ب ل)
 

 للمعقدات.والقياسات المغناطيسية  (1-)سمة(: األطياف االلكتروني3الجدول )

 الهيئة
µeff 

(B.M) 
C.T υ3 υ2 υ1 الصيغة 

رقم 
 المعقد

Oh 4.95 31446 20661 19455 9803 [Co (L1)(CH3COO) (H2O)2] 1 
Td 3.64 31250 15015 11415 9345 [Ni(L1)(CH3COO)].H2O 2 

Sq.Pl 1.37 21834 -- -- 15673 [Cu2(L1)2(CH3COO)2].2H2O 3 
Oh -- 31250 -- -- -- [Zn(L1)(CH3COO) (H2O)2] 4 

Sq.Pl -- 36764 -- -- -- [Cd(L1)(CH3COO)].H2O 5 
Oh 4.85 31446 23809 18673 9310 [Co (L2)(CH3COO) (H2O)2] 6 
Td 3.63 32051 14673 11961 9671 [Ni(L2)(CH3COO)].H2O 7 

Sq.Pl 1.45 32894 -- -- 16233 [Cu2(L2)2(CH3COO)2].2H2O 8 
Oh -- 33783 -- -- -- [Zn(L2)(CH3COO) (H2O)2] 9 

Sq.Pl -- 31847 -- -- -- [Cd(L2)(CH3COO)].H2O 10 
 Oh = octahedral , Sq.Pl= Sequare planer , Td= tetrahedral  

 
 cm)-1((: أطياف األشعة تحت الحمراء لليكاندات 4الجدول ) 

υ(COO) asy υ(COO)sym υ NH υ(C=N)  

1577(S) 1351(S) 2957 1624(S) L1 

1575(S) 1359(S) 2959 1618(m) L2 

 = m متوس ة القوب (medium)، =S  قو ة(strong) 
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 .للمعقدات  (1-)سمتحت الحمراء األشعة افأطي(: 5الجدول )

R(H2O) υH2O υ(M-O) υ(M-N) Δυ υ (COO-)asy. υ (COO-) sym. υ (C=N) رقم المعقد 
851(W) 3440(S) 466(m) 428(S) 172 1569(m) 1397(w) 1621(S) 1 

--- (3261-3510)(W) 473(m) 429(w) 151 1543(w) 1392(w) 1608(m) 2 

--- (3200-3500)(W) 471(m) 426(m) 170 1564(w) 1394(w) 1614(S) 3 

852(m) 3410(S) 460(w) 433(m) 155 1548(w) 1393(w) 1602(m) 4 

--- (3230-3570)(w) 463(S) 430(m) 152 1547(vw) 1395(vw) 1597 (w) 5 

848(m) 3410(S) 450(w) 429(w) 159 1555(w) 1396(w) 1593(m) 6 

--- (3269-3610)(w) 463(m) 429(m) 151 1544(m) 1393(m) 1603(m) 7 

--- (3236-3590)(w) 450(S) 430(m) 152 1545(vw) 1393(m) 1596(S) 8 

867(W) 3400 (S) 460(m) 423(m) 151 1542(m) 1391(w) 1594(m) 9 

--- (3250-3600)(w) 457(m) 429(S) 152 1545(m) 1393(w) 1603(S) 10 

  = s                   قوية(strong) 
  = m                 متوسطة القوة(medium) 

  = w                   ضعيفة(weak) 

  = vw                 ضعيفة جدا(very weak) 
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    2011لسنة ، (3العدد ) ،(24المجلد ) -مجلة التربية والعلم  

 

 

 

، يمكممممل اقتمممم اح ع اك ممممب المعقمممم ا   آلفممممااليممممة المممموار ب  لتممممالع السياسمممما  الف    إلممممىاسممممتالا اا  
 :كاألعيجالسة الالوى المت وثالالية أحا يةالمتض ب 

 
 النوى. أحاديةمعقدات   -1
a-  2[. الت اك ب المتوقعة لمعق ا  مل لوO)2(H COO)3[ML(CH س اسممي  اذ ي ج  ع ع ممب

 :أن إذالس وح  التالاس  وبت ع ب ثمالي
 
1=R  -2CH2CH3CH 

2=R  -2HOCH 
 

, Zn(II),Co(II) =M  
 (9،6،4،1المعق ا  رقم)

 
 
 
 
 
 
b-  لمممممممممممممممممممممممو  معقممممممممممممممممممممممم ا  مممممممممممممممممممممممملO2COO)]H3[ML(CH الت ع مممممممممممممممممممممممب المقتممممممممممممممممممممممم ح  أن إذ 
 وي حول اثيون الفل ي  لو الم بع المست 
 
 
 

 :ح ر ان

 
1=R  -2CH2CH3CH 

2=R  -2HOCH 
 (10،5المعق ان) 
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c-   معق ا  مل لوO2H])COO3[ML(CH  الس وحاذ ي ج  ع ع ب ربا ي. 
 
1=R  -2CH2CH3CH  

2=R  -2HOCH 
 (2،7) المعق ان

 
 
 
 
 
 
 .نائية النوى المتجانسةمعقدات ث -2

لممو الم بممع المسممتوي حممول  ]O2].2H2COO)3(CH2)1(L2M يل بصيفةللمعق  قت حالت ك ب الم
 اثيون الفل ي  

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

  
  
 
1R=   -2CH2CH3CH 

2=R  -2HOCH 
 (8، 3رقم المعق  الفل ي )
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الممالي السممل مممل رمم ل  ممل ليكالمم  ثيم يلالليكالمم كممل مممل مل لت  ال راسة لست يع اثستالتا  ان اذن 

ل تمم وج ل اثثوم  ممان واوكسممج ل مجمو ممة الكاربوكسمم ل وبالالتيجممة وبالالتيجممة لتصممل  لممى اشممكال 
معقممم ا   انيع يممم ( IIواللارصممم ل )( IIح مممر ان الكوبلممم ) وع اك مممب المعقممم ا  المقت حمممة السمممابقة.
لسمم وح والالتمماس المموى ربمما ي ا معقمم ا  احا يممة ال ( يع ممي IIاحا ية الالوى ثماليممة السمم وح والاليكممل )

(II(يع ممي معقممم ا  ثالاليمممة الالممموى متجالسمممة ذا  الشممكل م بمممع المسمممتوي امممما الكمممام وم )II ا  مممى )
 معق ا  احا ية الالوى م بع مستوي.
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