مجلة القادسية للعلوم الصرفة مجلد  17العدد  3سنة 2012
تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية البايلوجية لمعقد النحاس( )IIمع ليكاند آزو -قاعدة شـف الجديد
)N-(4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)diazenyl
benzylidene)-4-methylaniline
إيمان حسن صاحب* سامي وحيد راضي* عبد هللا محمد علي**
*قسم الكيمياء/كلية العلوم/جامعة الكوفة
**قسم الكيمياء/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة
الخالصة
تم تحضير ليكاند جديد من نوع ( آزو -قاعدة شف ) وجـررررررر دراسة الظروف الفضلى لتكوين معقده مع أيون
النحاس( )IIمن دالة حـامـضـية فـضـلى وتركيز أفضل لليكاند واأليون الـمـذكـور لـتكـويـن الـمـعـقـد الـمـنـشــود .كما
درست النسبة المولية (ف ـل ـز :ليكاند) ال ـالزم ـ ـة ل ـتك ـوي ـن ال ـم ـع ـق ـد ال ـص ـل ـب والتي ب ـل ـغ ـت ( .)2:1اضافة الى دراسة
الفعالية البايلوجية لليكاند ومعقده المحضر مع أيون النحاس ( , )IIتم تشخيص الليكاند المحضر ومعقده مع األيون الـفـلـزي
سـالـف الـذكــر بوساطة بـعـض الـوسـائـل الـتـحـلـيلـيـة والـطـيـفـية الـمـتـاحـة منــهـا الـتـحـلـيـل الـدقـيـق لـلـعـنـاصــر
وحـسـاب نـســبـة الـفـلـز فـي مـعـقـده ,مـضـافـا َ إلى أطيـاف األشعة فوق البنفسجية -المرئية واألشعة تحت الحمراء وقياس
التوصيل الـكـهـربـائـي الموالري لـلـمـعـقـد الـفـلـزي.

-1المقدمة

تـعـد مركبات (اآلزو -قواعد شف) مـن الـمـركـبـات الحديثة الـعـهـد نـسـبـيـاً فـيـمـا إذا قـ ُورنـت بـمـركـبـات
اآلزو ذات الـررـررشـررهـرررة الـررواسـررعـررة .حيث انـررصًب اهتمام الكثير من الباحثين في السنوات األخيرة على هذا الـررنـرروع مـررن
الـررمركـرربات الـررعـررضـررويـررة بسبب الفـرعالـرية البايلوجية العالية التي تتمتع بها بعض مـررن هذه المركبات ضد أنواع مختلفة من
البكتريا والفيروسات والفطريات( )2,1ويعود سبب الفعالية الـرمـرذكـرورة لهذه المركبات لوجود مجموعة اآلزوميثين ()C=N
والتي تؤثر على النشاط اإلنزيمي في النظام الحيوي فضال عن وجود مجموعة اآلزو ( )N=Nذات األثـررررررر الـررررررحـرررررريوي
الـمـمـيـز فـي استخدامها كليكندات لها قابلية التناسق مع عدد ليس
الـمعـروف .كما تـبـين أن لـبـعـضـهـا اآلخــر دورهـا
َ
بالقليل من ايونات العناصر االنتقالية( .)4,3يخـتـلـف سلوك هــذا الـنـوع مـن الـليكاندات تـبـعـا ً لـمـواقـع الـذرات الـمـانـحـة,
وذلـك لـقـابـلـيـتـهـا عـلـى التناسق أما عن طريق مجموعة اآلزو( )6,5أو عن طريق مجموعة اآلزوميثين( .)7حضر الـعـديـد
من مركب ـ ـات (اآلزو -قاعدة شف) في دراس ـ ـ ـ ـات سابق ـ ـة ( )10-8وه ـي ناتج ت ـف ـاع ـل التكاثف المباشر بين أمينات أولية
أروماتية كـانـت أو ألـيـفـاتـيـة مع مـركـبـات آزو تـحـتـوي فـي تـركـيـبـهـا عـلى مـجـمـوعـة الـكـاربـونـيـل  ,ويسرع
التفاعل عادة بإضافة قطرات من حامض الخليك الثلجي( .)8كـررمـررا امتازت معقدات هذا النوع من الليكاندات باستقراريتـررهـررا
الـعالية( )11وذلـك الحتوائها عـلـى ذرات الـنـيـتروجـين والتي تزيد من إستقرارية المعقدات الـفـلـزيـة الـمـتـكـونـة.

-2الجزء العملي
Physical Measurement and Instrument
 -1.2القياسات الفيزياوية واألجهزة المستعملة.
ت شمل الطرائق الم ستخدمة لقياس الخواص الفيزياوية للمركبات المح ضرة واألجهزة الم ستعملة لهذا الغرض على
-:
Melting point measurements
- 1.1.2قياس درجة االنصهار
لقد قيست درجات االنصهار لجميع الـرررررمركبات المحضرة باستعمـررررراس جهاز قياس درجة االنصهار (Stuart
) melting pointمن نوع (.)SMP10
UV-Vis Spectral Measurement
 - 2.1.2قياس أطياف األشعة فوق البنفسجية  -المرئية.
) ( Shimadzu 1650 PC
تم تسرررجيل أطياف )  ( UV - Visلليكاند والمعقد الذائب باسرررتعماس الجهاز
  .Spectrophotometer(UVكـررمـررا قيسـررت امتصاصـررات المحاليل عند األطواس الموجية المختارة في عموم التجاربباستعماس الجـررـررهـرراز  ( BIOTECH UV- 9200 ) UV- Vis Spectrophotometerباستعماس خلية من الكوارتز
ذات طـوس مسـار ضـوئـي ) (1سم عند درجة حرارة الغرفة فـي مذيب االيثانوس.
Infrared Spectral Measurement
 - 3.1.2قياس طيف األشعة تحت الحمراء.
تم تسجي ـ ـل أطياف األشعة تحت الحمراء للمركبات المح ـضرة وذلك على شك ـل أقراص بـمادة  KBrوباستعماس
الجهازShimadzu FTIR Prestige-21 Infrared Spectrophotometer .
Conductivity Measurement
 - 4.1.2قياس التوصيلية الكهربائية.
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قيسررررت التوصرررريلية للمعقد المحضررررر باسررررتخدام جهاز التوصرررريلية الكهربائية )  Cond. 720( WTWفي مذيب
االيثانوس و بتركيز ( )1× 10 -3موالري ,وفي درجة حرارة المختبر.
pH Measurement
 - 5.1.2قياس الدالة الحامضية.
قــيسـت الدواس الحامضية لـجـمـيع الـمـحـالـيـل المحضرة في هذا البحـث باسـتــعـمـاس الجــــهـاز pH-meter
)) HANNA Instrument
Elemental Analysis
 - 6.1.2تحليل العناصر.
تم تعيين نسررررررب عناصررررررر الكاربون والهيدروجين والنيتروجين ) (C.H.Nلليكاند ومعقده المحضررررررر باسررررررتعماس
الـجهــــــــــــــــــــاز  EURO VECTOR instrument &softwareكـمـ ـــا ت ـــم تـعـيي ـــ ـن كمي ـــ ــة األيـون
الـفـلـزي باستعم ــاس مط ـي ـاف االمتص ـاص ال ــذري أللهب ـــــي مـ ــــ ـن ن ـــــــ ــوع Atomic Absorption 2600
Shimadzu ,
Autoclave
 -7.1.2جهاز التعقيم
لغرض تعقيم األوساط الزراعية واألطباق من البكتريا استخدم جهاز التعقيم من نوع Autoclave Model XY-280B.
 -8.1.2حاضنة للبكتريا
استخدمت حاضنة من نوع  memmertلنمو البكتريا في األوساط الزراعية بدرجة حرارة 370

Incubator

Chemicals
 -2.2المواد الكيميائية المستخدمة
تـم تجـهيـز جميـع المـواد األولـيـة والمذيـبـات المستخدمـة في البحــث مــن الشــركــات ) (BDHو ( (Riedel-
dehaenو ) (Flukaوكـمـا مبينة فـي الـجـدوس (.)1
جدول ( : )1المواد الكيميائية المستعملة في البحث والشركات المجهزة لها ودرجة نقاوتها.
Substance
Company
٪Purity
Benzil
Fluka
98
Hexamethylen tetra amine
Fluka
98
Ammonium acetate
Fluka
98
Sodium hydroxide
B.D.H
98
Hydrochloric acid
B.D.H
99.5
Acetic acid
B.D.H
99.9
Glacial acetic acid
B.D.H
99.8
Sodium nitrate
Merck
99
Ethanol
B.D.H
99.5
Ethanol Absolute
B.D.H
99.9
4- amino benzaldehyde
Fluka
99.9
Cupper(II) chloride.dihhydrate
Riedel-dehaen
99
P-Toluidine
B.D.H
99
Brain Heart Broth
B.D.H
مزيج
Muller Hinton Agar
B.D.H
مزيج

No.
123456789101112131415-

 -3.2تحضير الـمـركـبـات
 -1.3.2تحضير المركب  -5,4ثنائي فنيل إميدازول
تم تحضررررير مشررررتق اإلميدازوس اعتمادا"على طريقة تكاثف ألفا -ثنائي الكاربونيل مع األمونيا واأللديهايد) (12وذلك
من مفاعلة سرررررداسررررري مثلين رباعي األمين مع البنزس وبوجود حامض الخليك الثلجي للحصررررروس على الناتج المطلوب كما
توضحه المعادلة اآلتية.
Preparation of Compounds
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H
N1
CH
2

O

Ph 5
HOAC

N
3

Ph 4

NH4OAC

Ph

+ (CH2)6N4
O

Ph

Benzil

Hexamethylen tetra
4,5-diphenyl imidazole
amine
في دورق دائري سعة ( )250 mlتـررـررم إضافة (  )150 mlمن حامض الخـررـررليـررـررك الثلـررجـرري إلـررـررـررـررـررى خـررليـررـ ر
مكـــــــــون من (  )4.2 g , 20 m moleمن البنزس و( )0.56 g ,4 m moleمن سداسي مثلين رباعي األمين و( 12 g
 ),150 m moleمن خالت األمونيوم  ,جر بعدها تصررررعيد المزيج لمدة سرررراعة باسررررتعماس المكثف العاكس ومن ثم نقل
المحلوس إلى بيكر سررعة ( )1Lوبعد تبريده خفف بإضررافة ( )400 mlمن الماء المقطر ومن ثم أضرريف محلوس هيدروكسرريد
األمونيوم قطرة فقطرة لمعادلة المحلوس و الحصرروس على راسررب ابيض  ,رشررس الراسررب بعد إتمام عملية الترسرريب و سررل
بالماء المقطر لعدة مرات للتخلص من بقايا القاعدة الزائدة واألمالح  ,جفف بالهواء وأعيدت بلورته بااليثانوس ثم ترك
ليجف في الهواء

 -2.3.2تحضير مركـب اآلزو
)(4-FPADPI
 -4([-2فورما يل فنـيل) آزو] -5,4 -ثنائي فنيل اميدازول
تـرررم تحضير مركب اآلزو ) (FPADPIوذلـرررك باالعتماد عـرررلـرررى طريقة شـررريـررربـررراتـرررا) (13مـرررع إجـرررراء بـرررعـرررض
الـررتـررحـررويـرررات ,وذلـررك من أزواج ناتج ازوتة الـررمـررركـررب  -4امينو بنزلديهايد مع مشتق االميدازوس فقد أذيب ( 1.21g ,
 )10m moleمن األمين الـرررمـرررذكـرررور في مزيج مـررركون مـرررن )  )2mlمن حامض الهيدروكلوريك المركز و) )10mlمن
الماء الـررررررررررمقـررررررررررطر .برد المزيج إلى درجة حرارة )º 0-5م) وأضرررريف له محلوس ) ) 0.69 g, 10 m moleمن نتريت
الصوديـرروم المـررذاب في ) )10mlماء مقطر قطرة فقـررطرة مع التحريـررك المستمر ومالحظة عدم ارتفاع درجة الحرارة فوق
)º 5م( تُرك المحلوس ليسررتقر لمدة ) 15دقيقة) إلتمام عملية األزوتة .أضرريف محلوس كلوريد الديازونيوم هذا قطرة فقطرة مع
التحريك المستمر إلى مـررـررحلوس ) ) 2.2g , 10m moleمن مشتق االميدازوس المذاب في مزيج مـرركـر َرون من ( )150 ml
ايثـررانوس مـررـررـررع ( )50 mlمن محلوس( (%10هيدروكسيد الصوديوم لوحظ تلون المحلوس باللون البرتقالي الغامق . ,أعقبها
إضرررافة حامض الهيدروكلوريك المخفف في اليوم التالي للحصررروس على راسرررب الصررربغة البرتقالية الغامقة .رشرررس الراسرررب
و سررل مرات عدة بالماء المقطر وأعيدت بلورته من االيثانوس السرراخن .تم إدراج النسرربة الم وية للناتج وبعض الخصررائص
الفيزياوية لهذه الـصـبـغة في الجـدوس ).(2
 -3.3.2تحضير الليكاند ( آزو -قاعدة شـف)
N-(4-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)diazenyl) benzylidene)-4-methylaniline
)
)(DIDBMA
أما المركب النهائي (  ) DIDBMAفقد تم تحضيره م ـن خالس ت ـف ــاع ـل تكثيف المركب ( )4-FPADPIمـــع البارا
تلو يرردين (  ) P-Toluidineوذلررك بررإذابررة (  ) 3.32 g , 10 m moleمن مركررب اآلزو في ( ) 50mlمن االيثررانوس
وإضافته إلى محـررـررـررـررـررلوس ( ) 1.07 g , 10 m moleمن البارا تلو يدين المذاب في ( ) 15 mlمن نفس المذيب المذكور.
صعد المزيج بعد إضافة قطرات من حامض الخليك الثلجي ولمدة ( )2.5ساعة .تم تبريد المزيج حتـررررـررررى درجـررررـررررة حرارة
المختبر لوحـظ نـزوس راسب  ,تــرك لمـــدة ( ) 24ساعة  .رُشس و سل بـ (  ) 5 mlمن االيثانوس الساخن  ,ترك ليجف
وأُعيدت بلورته من االيثانوس الساخن.
كما يبين المخط التالي سير التفاعل لتحضير مركب اآلزو وقاعدة شف المشتقة منه.
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Preparation of Cu(II) Complex
-4.3.2تحضير معقد النحاس()II
حضرمعقد النحاس( )IIبإضافة )  ) 0.085 g , 0.5m moleمـررـررـ رن كلـررـ روريـ رد النحـررـررـ راس المـررـررـررـررـررـررـررـ رائي
( )CuCl2.2H2Oالمرررذاب في ( 5مرررل) من المررراء المقطر إلى ( 0.4415 g , 1m moleم ) من الليكرررانرررد
( )DIDBMAالمذاب في ( ) 25 mlمن الكحوس االثيلي المطلق وبعد تعديل الدالة الحامضرررررية حتى (.)pH=6.5-7
تم تسررخين المزيج حتى درجة حرارة ) )500Cولمدة نصررف سرراعة  ,برد المزيج لدرجة حرارة المختبر لوحظ ظهور
راسب ُ ,رشس المعقد الصلب و سل بـرررررر (  )5 mlمن االيثانوس الساخن  ,ترك ليجف في الهواء  ,اعقبها إعادة بلورته
من االيثانوس الساخن.
لقد أُدرجت بعض خصائص المعقد الفيزيائية والكيمياوية في الجدوس (.)2

جدول ) : (2بـعـض الخصائص الفيزيائية للمركبات المحضرة
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درجة االنصهار

اللون

نسبة الناتج ٪

المركب

229-230

ابيض

81.9

4,5-diphenyl imidazole

178-180

احمر

67

4-FPADPI

211-213

برتقالي

77.3

DIDBMA

202-205

بنفسجي امق

85.5

][Cu(DIDBMA)2Cl2

 -3النتائج والمناقشة
 -1.3تحديد الظروف الفضلى
أجريت تجارب عديدة رضها تحديد الظروف الفضلى لتكوين معقد النحاس( )IIمع الليكاند ) )DIDBMAوالمتمثلة
بتحديد أفضل تركيز لكل من األيون الـررمـررذكـررور والليكاند وكذلك الدالة الحـررامـررضـرريـررة الفضلى لتحديد أعلى تركيز للمعقد
المتكون ضمن الظروف التي تتيس تقديره طيفيا.
-4
إذ تم اختيار تراكيز تراوحت بين ( ) 1×10 -1×10 -5موال ري لكل من أيون النحاس( )IIفي محاليله المائية والليكاند
المذاب في االيثانوس .وقد اُختيرت هذه التراكيز كونها تحقق مطاوعه لقانون بير-المبرت ,كـررذلـررك تم اخـررتـرريار التركيـررـررـ رز
-5
رررون وعند الطوس الموجي
األفضل (  )8.5×10موال ري تجريبيا لـررررلـرررريكاند حيث أعطى أعلى امتصاص للمعقد الـررررمـررررتكـر َ
) 502نانومتر).
كما ب ـينت ال ـتجارب أن تركيز األيون الفلزي البالغ ( )4×10-5موال ري قد أعطى أعلى امتصاص للمعقد المتكون البالغ ,
فيما تبين ان الدالة الحامضية الفضلى هي ) .)pH =7كذلك بينت نتائج التجارب ان تكافؤية المعقد المتكون ه ـ ـ ـ ـي ()2:1
( فلز  :ليكاند ) وقد تم تحديد النسبة المذكورة بإتباع طريقتي النسبة المولية والتغيرات المستمرة(. )14
Results and discussion

 -2.3طيف امتصاص األشعة فوق البنفسجية  -المرئية
اظهر طيف األشررعة فوق البنفسررجية -المرئية لمحلوس الليكاند في االيثانوس ثالث حزم رئيسررية ,األولى عند ( 211
نانومتر) وقد شخصت لالنتقاس االلكتروني ( *  ) π→ πلحـلقـة االميـدازوس  .فـــي حين تـعـود الحزمة الثانية ذات الطوس
الموجي (  291نانومتر) إلى االنتقاس االلكتروني ( * ) π→ πلحلقة البنزين المقترنه مع الحاقة ير المتجانسة عن طريق
مجموعة اآلزو الجسرية  ,في حين تعود الحزمة الثالثة ذات الطوس الموجي (  444نانومتر) والتي تمثـرررررل االنتقـرررررـررررراالت
االلكترونيــــــــــــة ( *.)14() n→π
وعند مقارنة طيف امت صاص محلوس الليكاند مع طيف امت صاص محلوس معقده مع األيون الفازي مو ضوع الدراسة لوحظ
حصرروس إزاحة حمراء لحزمة االمتصرراص ( * ) n→πفقد ظهرت عند ( 502نانومتر) .وربما يعز السرربب في حصرروس
االزاحة المذكورة الى تكوين المعقد الفلزي المنشررود .ونحن نتفق في هذه النتيجة مع ما ورد في األدبيات( )15إذ يتناسررب هذا
االنزياح مع مشاركة الكثافة االلكترونية للفلز بعدم ثبوتية الكترونات  nعلى الليكـرررررراند مما يتيس إثارتها بطوس موجي أطوس
(أزاحه حمراء).
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ويبين الشكالن ( 1و  )2اطياف األشعة فوق البنفسجية – المرئية لليكاند ( )DIDBMAومعقده مع أيون النحاس( )IIعلى
التوالي.

الشكل(  :) 1طيف األشعة فوق البنفسجية  -المرئية لليكاند ()DIDBMA

الشكل( :) 2طيف األشعة فوق البنفسجية  -المرئية لمعقد النحاس( ) IIمع الليكاند ()DIDBMA

 -3.3طيف األشعة تحت الحمراء
تم مقارنة حُزم االمتطاط للمجاميع الفعالة لكل من مركب اآلزو و قاعدة شررررررف المشررررررتقة منه مع طيف معقد أيون
النحاس( )IIوالمحضر في هذه الدراسة وقد أُدرجت جميع التغيرات الحاصلة في المجاميع الفعالة والمهمة في الجدوس (.)3
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جدول( :)3قيم ترددات اطياف األشعة تحت الحمراء للمركبات المحضرة بوحدة ) سم)1-
M-N

)ν(N=N

--------418

1465m
1465m
1442m
S=strong

)ν(C=N
Imidazole
1597s
1600m
1595m

)ν(C=O

)ν(N-H

Compound

1697s
---------

3435m
3437s
3441s

4-FPADPI
DIDBMA
][CuL2Cl2

m=medium

w=weak

L=Ligand

ولد متابعة الحزم المذكورة في الجدوس أعاله لوحظ ظهور حزمة امتطاط في طيف الليكاند عنـرررـرررـرررـرررد التـرررـرررردد
) 3437سررررم )1-تعود إلى اهتزازات اآلصرررررة ()N-Hلحلقة االميدازوس( )16ولم تعاني هذه الحزمة تغيراتةكبيرة في طيف
المعقد الفلزي مما يدس على عدم ارتباط هذا االيون مع ذرة النيتروجين ( )N1لحلقة االميدازوس ير المتجانسرررررررة .كما لم
تعاني حُزم امتطاط اآلصـرررـرررـرررـرررـرررـررررة ()C-Hاالروماتية من أي تغيرات تُلحظ وقد ظهرت عند التردد( 3059سم, )1-أما
مجموعة اآلزو( )-N=N-( )17فقد أظهرت حزمة امتطاط عند التردد) 1465سررررررم )1-في طيف الليكاند وقد عانت هذه
الحزمة من إزاحة حمراء في طيف معقد النحاس( )IIوتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في االدبيات ( )18حوس حصرررررروس بعض
التغيرات في ال شدة والموقع و الشكل لهذه الحزمة بسبب حصوس عملية التناسق بين األيون الفلزي والليكاند العضوي عن
طريق المزدوج االلكتروني ير المشررررارك لذرة نيتروجين مجموعة اآلزو الجسرررررية البعيدة عن الحلقة ير المتجانسررررة.
()19
وكما أثبتتها دراسة األشعة السينية
1كما اظهر طيف الليكاند حزمة امتطاط متوسررررطة الشرررردة عند التردد ( 1600سررررم ) تعود الى التردد االمتطاطي لالصرررررة
) υ(C=Nلحلقة االميدازوس(  (20و لد مقارنة طيف الليكاند مع طيف معقده الفلزي تبين حصرررررروس تغير ملحوظ في الموقع
والشرررردة لهذه الحزمة وربما يعود سرررربب هذا االختالف الى اشررررراك المزدوج االلكتروني الالتةصررررري لذرة نيتروجين حلقة
االميدازوس ( )N3في عملية التناسق.
كما اظهر الليكاند حزمة قوية الشرردة عند التردد(  1620سررم )1-تعود الى إمتطاط آصرررة ( )-C=N-اآلزوميثين لقاعدة
شررررررف والتي لم تعاني أي تغير يذكر في الموقع بالنسرررررربة لطيف المعقد المحضررررررر .مما يدس على عدم اشررررررتراك المزدوج
االلكتروني لذرة نيتروجين هذه اآلصرة في عملية التناسق.
كما أظهر طيف المعقد الفلزي حزمة إمتطاط ضعيفة الشدةعند التردد ) 418سم )1-تعز إلى اآلصرة ( )M-Nوان
وجود اآلصرة(. )21( )M-N
وتبين األشكاس ( 3الى  )5أطياف األشعة تحت الحمراء لمركب اآلزو وقاعدة شف المشتقه منه والمعقد الفلزي المشتق
من مركب اآلزو -قاعدة شف على التوالي.
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الشكل ( :)3طيف األشعة تحت الحمراء لمركب )(4-FPADPI

الشكل ( : )4طيف األشعة تحت الحمراء لليكاند ()DIDBMA
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الشكل ( :)5طيف األشعة تحت الحمراء لمعقد النحاس()IIمع الليكاند ()DIDBMA

 -4.3التوصيلية الكهربائية الموالرية
تم قياس التوصيليـ رة الموالريـ ره لمعقـ رد ايون النحاس ( )IIموضـررـررـ روع الدراسـ رـ رـررـ رة مـررـررـ رع الليـ ركاند ))DIDBMA
بتركيـررـررـ رز) )1×10-3Mفـررـ ري مذيـررـ رب االيثـررـ رانوس وفـررـ ري درجـررـ رة حـ ررارة المختبـررـ رر وقد بلغت قيمـررـررـ رة التوصـ ريـررـ رل
الكهرب ـــائ ــــــــــــي (  (11.01 S.mol-1.cm2والتي تشير بوضوح الى انعدام الصفة األيونيه لهذا المعقد  .وتتفق هذه
()22,16
النتيجة مع ما جاء في األدبيات بهذا الخصوص
 -5.3التحليل الدقيق للعناصر
بينت نتائج التحليل العنصري الدقيق ( )C.H.Nللمركبات المحضرة ُم ضافا ً الى حساب نسبة األيون الفلزي في معقده
التطابق الكبير بين النسرررب النظرية المحسررروبة والنسرررب العملية مما قد يعزز نتائج حسررراب النسررربة المولية المضرررافة لكل من
الليكاند واأليون الفلزي  ,كذلك يعتبر مؤشررررراً لصررررحة نتائج قياس التوصرررريل الموالري .وقد أُدرجت النتائج هذه في الجدوس
(.)4
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جدول ( :)4نتائج التحليل الدقيق للعناصر) (C.H.Nوالنسبة المئوية اليون (.Cu(II
C%
H%
N%
االمتصرررررررراص ال رذري اللهبي
Compound
M%
النظري
النظري العملي
العملي
النظري
العملي
النظري
العملي
DIDBMA 78.816
76.721
5.209
5.220
15.853
15.202
—
—
7.889

6.25

11.780

13.759

4.520

4.258

68.402

67.075

][CuL2Cl2

 -6.3الصيغة والشكل المقترح للمعقد المحضر
استعملت طريقتي النسبة المولية والتغيرات المستمرة النجاز نسبة (الفلز  :الليكاند) الألزمة لتحضير المعقد وقد بينت
كال الطريقتين ان النسبة الألزمة هي ( .(2:1وإعتماداً عل ما ورد فـ ري الدراسات المشابهة لدراستنـ را يمكننـررا االستنتاج بان
الليكانـررـررـررـررـررـررـ رد (  ) DIDBMAهو ثنائي السن ,حيث يرتب من خالس ذرتي نيتروجين واهبتين لاللكترونات أولهما ذرة
نيتروجين حلقة االميدازوس ( )N3فيما تمثل ذرة نيتروجين مجموعة اآلزو الجسررررررريه البعيدة عن الحلقة المذكورة الذرة
الواهبة الثانية والتي شرراركت باالرتباط مع االيون الفلزي لتكوين حلقة مخلبيه خماسرريه( )19ونحن نتفق في اسررتنتاجنا هذا مع
ما نشر في األدبيات( )22,16بخصوص سلوك هذا النوع من الليكاندات.
CH3

N
CH
Cl

N

N

C

Cu

C
NH

N

HN

N

N

N

Cl
HC
N

H3C

 -7.3الفعالية البايلوجية
ُدرس تةثير الليكاند ومعقده المحضررررررر مع ايون النحاس ) (IIعلى نوعين من البكتريا المرضررررررية احدهما موجبة
لصرررربغة كرام  Staphyllococcus.aureusواالخر سررررالبة لصرررربغة كرام  Escherichia Coliحيث اظهر المعقد
المذكور تثبي واضررس لبكتريا  E-Coliالمزروعة في وسر  Muller Hinton Agarعلى خالف الليكاند والذي لم يظهر
أي فعالية حيوية ضد البكتريا بنوعيها .وقد ادرجت النتائج في الجدوس(.)5
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 وبتراكــيز مختــلفــه على بكتريـــــــاCu(II)  يمثل قياس قطر التثبيط لليكاند ومعقد: )5( جدول
.Toda  بأستخدام طريقةStaphyllococcus.aureus وEscherichia Coli
Compound
(DIDBMA)L
[CuL2Cl2]

10-3M
R
22

E.Coli
10-4M
R
20

10-5M
R
R

10-3M
R
R

Staphy.aureus
10-4M
10-5M
R
R
R
R

R=Resistance
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Prepared and Diagnosis and Biological Student for Cu(II) complex with
a new Azo – Azomethen ligand N-(4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2- yl)
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Abstract
A new azo-azomethen ligand and its Cu(II) chelate complex were prepared after fixing
the optimum condition which was intransitive to forming the complex with Cu(II) ion, such
as the optimum pH and the best concentration of the ligand and metal ion. The mole ratio
( M : L ) also studied which was found ( 1 : 2 ), after that studied the biological activity for
ligand and it's complex with copper ion(II(.This ligand and its chelate complex were
characterized by some analytical and spectral available technique, such as (C.H.N) analyses,
the percentage of metal ion in its complex, ( UV-Vis ) and (I.R) spectra, in addition of molar
conductance measurement.
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