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 باللغة العربیةالملخص 

تحضیر وتوصیف ودراسات كھروكیمائیة لمتراكبات كربونیالت عناصر " 

  "المجموعة السادسة مع بعض قواعد شیف

  

دراسة تفاعالت سداسیات كربونیل المجموعة السادسة للعناصر اإلنتقالیة مع نوعین من تناولت ال

  :اللیجاندات

  :اللیجاند األول

4-nitro-N-(pyridine-2-yl-methylene)aniline (NPMA)  

  :واللیجاند الثانى

4,5-dimethyl-N,N-bis(pyridine-2-yl-methylene)benzene-1,2-diamine (DMPA)  
  

  .ومن أھم ھذه التفاعالت تفاعالت اإلستبدال لمجموعة الكربونیل حیث یحل محلھا لیجاندات أخرى 

  

 یشمل تحضیر لیجاند )أ( األول جزءال. ) ب (، ) أ(جزئین  على الدراسة اشتملت          

(NPMA) وتفاعلھ مع سداسى كربونیل المولیبدنم والتنجستین فى وجود وغیاب لیجاند ثانوى 

  ). Tuثیویوریا ال،  Py بریدینال، TPP ثالثى الفینیل الفوسفین(

-pyridine-2مع     p-nitroanilineمن تفاعل(NPMA)لیجاند تم تحضیر لقد و        

carboxaldehyde  بلورتھا تكوین وأعطى بللورات صفراء بعد إعادة  اإلیثانول  مذیبباستخدام

  .ثم تجفیفھا اإلیثانول باستخدام

والتنجستین مع  سداسى كربونیل المولیبدنمإجراء عدة تفاعالت حراریة أولھا تفاعل م بعد ذلك ت

وھذا  .[W2(O)6(NPMA)] ،[Mo(CO)4(NPMA)]تأعطى متراكبا (NPMA) لیجاند

فإن    [Mo(CO)4(NPMA)] لمتراكببالنسبة  .والتحلیل العنصرى الدرسات الطیفیة ھأكدت ما

یعمل كمعطى ثنائى العطاء ویكتمل    (NPMA)  لیجاند وجھ حیث أناألالشكل الفراغى لھ ثمانى  

فإنھ  [W2(O)6(NPMA)]أما بالنسبة لمتراكب  .بناء المتراكب بأربع مجموعات كربونیل

وأیضا بذرتى أكسجین فى NPMAمتراكب ثنائى النواة حیث ترتبط ذرة التنجستین باللیجاند

أما ذرة التنجستین األخرى فإنھا ترتبط بذرتى أكسجین فى الوضع ،  (trans)الوضع ترانز

(cis)  عن طریق ذرتى أكسجینوترتبط بذرة التنجستین األخرى.  

تفاعال  (NPMA)یبدنم ولیجانداسى كربونیل المولتفاعل سد باإلضافة إلى ذلك فلقد تم       

وفى ھذا   [Mo(CO)3(NPMA)(TPP)]عطى متراكب لكى ی TPPفي وجود لیجاند   حراریا

  TPPبجزئ     [Mo(CO)4(NPMA)]التفاعل تم استبدال مجموعة الكربونیل في متراكب
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متراكب  ج عنھنتفي وجود البریدین  (NPMA)لیجاندمع        Mo(CO)6 وأیضا تم تفاعل

[Mo2(O)2(CO)2(NPMA)2(Py)2].  

تفاعل  نتج من [Mo2(O)2(CO)4(NPMA)(Tu)2] متراكبعالوة على ذلك فإن         

Mo(CO)6    ولیجاند(NPMA)    في وجود لیجاند الثیویوریا .    

بمفرده في ضوء الشمس أعطي متراكب    (NPMA)مع لیجاند W(CO)6كما تم تفاعل        

[W2(CO)6(NPMA)2] وجود البریدین أعطي متراكب  وفي.[W2(O)6(NPMA)(Py)2]

         

  :یشتمل علي تحضیر لیجاندفإنھ لجزء الثانىل بالنسبة أما

 4,5-dimethyl-N,N-bis(pyridine-2-yl-methylene)benzene-1,2-diamine     (DMPA) 

& dimethyl-1,2-phenylenediamine-4,5بینبالتفاعل الحراري 

 pyridine-2-carboxaldehyde مع  ثم بعد ذلك تفاعل یثانولاإل في مذیبCr(CO)6 ، 

Mo(CO)6  أمینوبنزمیدازول -2( في وجود وغیاب لیجاند ثانوي Abz  ،2-  )2- بریدیل 

THF.في مذیب ) Tu، ثیویوریا  Pybz بنزمیدازول

Mo(CO)6تفاعل اللیجاند مع  عندما تمف & Cr(CO)6  اكب مترأعطى

[Cr2(CO)(DMPA)2]  & [Mo2(O)6(DMPA)2]   وعندما تم تفاعلھ معMo(CO)6

& Cr(CO)6       في وجودAbz    نتج عنھ متراكب أحادي النواه ثماني األوجھ

[Cr(DMPA)2(Abz)2] ثنائي النواه ثماني  ومتراكب

Mo(CO)6كل من كما تم تفاعل  ،  [Mo2(O)2(CO)5(DMPA)(Abz)]األوجھ &

Cr(CO)6 يمع خلیط من لیجاند(DMPA)&Tu   نتج عنھ

[Mo2(O)2(CO)3(DMPA)2(Tu)]  [Cr2(CO)4(DMPA)2(Tu)2]نمتراكباال &   

Mo(CO)6باإلضافة إلي ذلك تفاعل  & Cr(CO)6     مع لیجاند(DMPA)   في وجودPybz 

ومتراكب ثنائي النواه  [Cr(DMPA)2(pybz)]أعطي متراكب أحادي النواه 

[Mo2(CO)4(DMPA)(pybz)2]  سات الطیفیة والتحلیالت العنصریةالدرا ھوھذا ما أكدت.

    لبعض  CVوالكھروكیمیائي  TGA كما اشتملت الدراسة علي التحلیل الحراري الوزني

اللیجاندات  النشاط البیولوجي لبعضاشتملت الدراسة أیضا علي . اللیجاندات والمتراكبات

 Escherichia coliو ، الموجبة staphylococcus(ریا ضد بعض أنواع البكت المتراكباتو

وقد وجد أن لبعضھا تأثیرًا . Aspergillus flavusو   candida albicansوفطر ) السالبة

.في تثبیط نمو البكتریا والفطر

باستخدام التحلیل الدقیق للعناصر ، تحت الدراسة ، المعقدات  اللیجاندات وجمیع تم توصیف 

أطیاف األشعة تحت الحمراء وطیف الرنین النووي  –طیف الكتلة (لتقنیات الطیفیة والعدید من ا



           الملخص باللغة العربیة_________________________________________________
                                   

3

وقد ) المغناطیسي باإلضافة إلى السلوك الكھروكیمائي والتحلیل الحراري لبعض المتراكبات

.توصلت الدراسة إلى معرفة التركیب البنائي وطریقة الترابط لھذه المتراكبات
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الملخص باللغة العربية

" تحضير وتوصيف ودراسات كهروكيمائية لمتراكبات كربونيلات عناصر المجموعة السادسة مع بعض قواعد شيف"


تناولت الدراسة تفاعلات سداسيات كربونيل المجموعة السادسة للعناصر الإنتقالية مع نوعين من الليجاندات:


الليجاند الأول:


4-nitro-N-(pyridine-2-yl-methylene)aniline (NPMA)

والليجاند الثانى:


4,5-dimethyl-N,N-bis(pyridine-2-yl-methylene)benzene-1,2-diamine (DMPA)

 ومن أهم هذه التفاعلات تفاعلات الإستبدال لمجموعة الكربونيل حيث يحل محلها ليجاندات أخرى.

          اشتملت الدراسة على جزئين ( أ ) , ( ب ). الجزء الأول ( أ ) يشمل تحضير ليجاند (NPMA) وتفاعله مع سداسى كربونيل الموليبدنم والتنجستين فى وجود وغياب ليجاند ثانوى (ثلاثى الفينيل الفوسفين TPP, البريدين Py , الثيويوريا Tu). 

        ولقد تم تحضير ليجاند  (NPMA)من تفاعل p-nitroaniline    مع pyridine-2-carboxaldehyde باستخدام مذيب الإيثانول  وأعطى بللورات صفراء بعد إعادة تكوين بلورتها باستخدام الإيثانول ثم تجفيفها.


تم بعد ذلك إجراء عدة تفاعلات حرارية أولها تفاعل سداسى كربونيل الموليبدنم والتنجستين مع ليجاند (NPMA) أعطى متراكبات[Mo(CO)4(NPMA)] ، [W2(O)6(NPMA)]. وهذا ما أكدته الدرسات الطيفية والتحليل العنصرى. بالنسبة لمتراكب [Mo(CO)4(NPMA)]   فإن الشكل الفراغى له ثمانى  الأوجه حيث أن ليجاند  (NPMA)   يعمل كمعطى ثنائى العطاء ويكتمل بناء المتراكب بأربع مجموعات كربونيل. أما بالنسبة لمتراكب [W2(O)6(NPMA)] فإنه متراكب ثنائى النواة حيث ترتبط ذرة التنجستين بالليجاند NPMAوأيضا بذرتى أكسجين فى الوضع ترانز(trans) , أما ذرة التنجستين الأخرى فإنها ترتبط بذرتى أكسجين فى الوضع (cis) وترتبط بذرة التنجستين الأخرى عن طريق ذرتى أكسجين.

       بالإضافة إلى ذلك فلقد تم تفاعل سداسى كربونيل الموليبدنم وليجاند(NPMA) تفاعلا حراريا في وجود ليجاند  TPP لكى يعطى متراكب [Mo(CO)3(NPMA)(TPP)]  وفى هذا التفاعل تم استبدال مجموعة الكربونيل في متراكب[Mo(CO)4(NPMA)]    بجزئ TPP  وأيضا تم تفاعل  Mo(CO)6      مع  ليجاند(NPMA) في وجود البريدين نتج عنه متراكب [Mo2(O)2(CO)2(NPMA)2(Py)2].


        علاوة على ذلك فإن متراكب [Mo2(O)2(CO)4(NPMA)(Tu)2] نتج من تفاعل Mo(CO)6    وليجاند(NPMA)    في وجود ليجاند الثيويوريا .   


       كما تم تفاعل W(CO)6  مع ليجاند(NPMA)   بمفرده في ضوء الشمس أعطي متراكب [W2(CO)6(NPMA)2] وفي وجود البريدين أعطي متراكب .[W2(O)6(NPMA)(Py)2]          

أما بالنسبة للجزء الثانى فإنه يشتمل علي تحضير ليجاند:


 4,5-dimethyl-N,N-bis(pyridine-2-yl-methylene)benzene-1,2-diamine     (DMPA) بالتفاعل الحراري بين4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine &

 pyridine-2-carboxaldehyde في مذيب الإيثانول ثم بعد ذلك تفاعل مع Cr(CO)6  ،  Mo(CO)6 في وجود وغياب ليجاند ثانوي ( 2- أمينوبنزميدازول Abz ، 2- ( 2- بريديل بنزميدازول Pybz ، ثيويوريا Tu) في مذيب .THF

فعندما تم تفاعل الليجاند مع  Mo(CO)6 & Cr(CO)6 أعطى متراكب [Cr2(CO)(DMPA)2]  & [Mo2(O)6(DMPA)2]    وعندما تم تفاعله مع Mo(CO)6 & Cr(CO)6      في وجود Abz   نتج عنه متراكب أحادي النواه ثماني الأوجه [Cr(DMPA)2(Abz)2] ومتراكب ثنائي النواه ثماني الأوجه[Mo2(O)2(CO)5(DMPA)(Abz)]  ،  كما تم تفاعل كل من Mo(CO)6 & Cr(CO)6 مع خليط من ليجاندي(DMPA)&Tu  نتج عنه المتراكبان[Cr2(CO)4(DMPA)2(Tu)2]  [Mo2(O)2(CO)3(DMPA)2(Tu)] &   بالإضافة إلي ذلك تفاعل Mo(CO)6 & Cr(CO)6    مع ليجاند (DMPA)   في وجود Pybz أعطي متراكب أحادي النواه [Cr(DMPA)2(pybz)]  ومتراكب ثنائي النواه [Mo2(CO)4(DMPA)(pybz)2]   وهذا ما أكدته الدراسات الطيفية والتحليلات العنصرية.

كما اشتملت الدراسة علي التحليل الحراري الوزني TGA والكهروكيميائي CV لبعض     الليجاندات والمتراكبات. اشتملت الدراسة أيضا علي النشاط البيولوجي لبعض الليجاندات والمتراكبات ضد بعض أنواع البكتريا (staphylococcus الموجبة،  و Escherichia coli السالبة) وفطر candida albicans  و Aspergillus flavus. وقد وجد أن لبعضها تأثيراً في تثبيط نمو البكتريا والفطر. 

تم توصيف جميع الليجاندات و المعقدات ، تحت الدراسة ، باستخدام التحليل الدقيق للعناصر والعديد من التقنيات الطيفية (طيف الكتلة – أطياف الأشعة تحت الحمراء وطيف الرنين النووي المغناطيسي بالإضافة إلى السلوك الكهروكيمائي والتحليل الحراري لبعض المتراكبات) وقد توصلت الدراسة إلى معرفة التركيب البنائي وطريقة الترابط لهذه المتراكبات.
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