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 الممخص
يتضمن البحث تحضير عدد من المعقدات الجديدة لبعض العناصر        

وبعض العناصر غير االنتقالية  Co(II), Ni(II), Cu (II)االنتقالية مثل 
Zn(II), Cd(II), Hg(II) , 2ندات متعددة السن )ان من الميكيمع اثن-

. تمت دراسة  (abt) (بنزوثايازولاسيتاميدو -2 )و )(at)اسيتاميدوثايازول
االتية: التحميل  الفيزيائيةالطرائق  باستخداموتشخيص ىذه المعقدات المحضرة 

والتوصيمية الموالرية الكيربائية والحساسية  (C,H,N)يق لمعناصر دقال
المغناطيسية وطيف االشعة تحت الحمراء والطيف االلكتروني وصنفت ىذه 

 المعقدات الى:
السن يتناسق من خالل  كأحادي (abt and at)سمك الميكاند عندما ي -1 -1

حيث  [ML3,X3]من نوع  نيتروجين الحمقة لمثايازول مكونا معقدات
Cr+3=M)  عندما(abt and at= وFe+3=M)  عندما(abt and at=L  

كثنائي السن يتناسق من خالل  (abt and at)عندما يسمك الميكاند  -2 -2
ل ونتروجين االميد او اوكسجين الكاربونيل مكونة نيتروجين الحمقة لمثايازو 

 ,حيث [ML2Cl2]  و  Cl.H2O[Co(abt)2.Cl.H2O]معقدات من نوع

Zn+2,Mn+2=M)  Hg+2 (abt, at=L,   وذات
 وذات الصيغة  Cl.H2O[Co(at)2Cl.H2O]الصيغة

[ML2.(H2O)2](NO3)2 حيثCo+2=M) عندما(abt, at=L   و
Ni+2=M)            عندما(abt=L   وذات الصيغة[CdL2](NO3)2 حيث 

  (abt  and at=L 

كثالثي السن يتناسق من خالل نيتروجين  (abt)عندما يسمك الميكاند  -3 -3
مكونة  الحمقة لمثايازول ونتروجين االميد واالوكسجين لمجموعة الكاربونيل،

 . 2(NO3)[Cu(abt)2] نوعمعقدات من 

نية السطوح ايا اعاله بنية ثمتمتمك جميع المعقدات المحضرة المشار الي
 . 2(NO3)[CdL2]باستثناء المعقدات من نوع 

 

، فمزات ثنائية اسيتاميدوبنزوثايازول-2، اسيتاميدوثايازول-2 الكممات الدالة:
 وثالثية التكافؤ.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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 المقدمة
غير المتجانسة الحاوية عمى الكبريت والنتيروجين كالثايازول ومعوضاتو كان  الميكاندات الحمقية االىتمام بتناسقان  

ان ازدياد القيمة التجارية لمركبات  االنتقالية.ىذه الميكاندات، من حيث اماكن ارتباطيا بالفمزات االنتقالية وغير  ةبسبب طبيع
( ادى الى ازدياد اىتمام الباحثين بدراستيا Mater, 2012الية فضال عن فعاليتيا الحيوية الواسعة )الثايازول مع العناصر االنتق

ات الثايازول كمضادات لمقضاء عمى الفطريات ومبيدات الحشرات ــــكيميائيا والتعرف عمى خواصيا، اذ استخدم عدد من معوض
وكـضماد خاص عقـدات الثايازول كمضـادات لمخاليا السـرطانية كما اســتخدمت م (Yurttas et al., 2015) ومسكنات لالالم

، كما تم استخداميا كصبغة تحت عنوان صبغة الثايازول (Zou et al., 2020; El-Metwaly et al., 2019) لجروحيا
(Aftan et al., 2021حيث يتك )ة المون ليذا الصنف ة تحتوي عمى الكبريت تنتج لو ميز ـة كيميائية خماسيــون الثايازول من حمقـ

 Goodgame and)  ث درسـحي 1966ام ـاد منذ عـذ باالزديـمن حمقة الثايازول. ان االىتمام بدراسة الثايازول ومعوضاتو اخ

Weeks,1966 كودكيم وويكس تناسق النيكل  )(II)  وعــمن ن ن ــمثيل بنزوثايازول لتكوي-2مع  [Ni(2-Mebt)2X2] حيث 

(X=I
-
,Br

-
اسيتا -2عدد من المعقدات باستخدام  (Hughes and Rutt, 1972) ىيوجز وروت حضر 1972وفي عام  (

وبعد اجراء الدراسات عمى المعقدات  (II)والنحاس  (II)اسيتا ميدو بنزوثايازول ومفاعمتيا مع امالح النيكل -2ميدوثايوزول و 
ت المختمفة فقسم من المعقدات يتم تناسق الميكاندين عن ندين في المعقدااالمحضرة وجد ان ىناك اختالفا في مواقع تناسق الميك

طريق اوكسجين الكاربونيل ونتروجين الحمقة وذلك استنادا الى قياسات االشعة تحت الحمراء حيث تزاح حزمة تردد مجموعة 
قسم من ، وفي ني( اضافة الى اثباتات القياسات المغناطيسية والطيف االلكترو 1-سم 33بحدود ) أوطأالكاربونيل تحت تردد 

المعقدات كان تناسق الميكاندين مع الفمز عن طريق نتروجين االميد ونتروجين الحمقة حيث ان حزمة تردد نتروجين االميد تزداد 
ان ذلك يدل عمى ارتباط نتروجين االميد بالفمز في حين ان حزمة تردد  الباحثونشدتيا بنحو عشر مرات في المعقدين واعتقد 

  ( مما يدل عمى عدم تناسقيا.1-سم 5)ونيل تزاح نحو تردد اوطأ بحدود مجموعة الكارب
ونتروجين الحمقة حيث  اوكسجين الكاربونيل ونتروجين االميد طريق اما النوع الثالث من تناسق الميكاندين مع الفمزات عن 

 يد بصورة كبيرة.( وتزداد شدة حزمة نتروجين االم1-سم33تزاح مجموعة الكاربونيل نحو تردد اقل بحدود )
Cr)في ىذا البحث تم تحضير معقدات جديدة من معقدات بعض عناصر السمسمة االنتقالية االولى   

+3
,Mn

+2
, Fe

+3
, 

Co
+2

, Ni
+2 ,

Cu
+2

Zn)وبعض العناصر غير االنتقالية   (
+2

, Cd
+2

, Hg
+2

-2و  (at)اسيتاميدوثايازول -2مع ) (
 .(abt)) اسيتاميدوبنزوثايازول

 الجزء العممي
 تحضير مشتقات الثايازول

1- 2-Acetamidothiazole 

 يدرايدنزيادة من خميك ا بإضافة( Hughes and Rutt, 1972حضر ىذا المركب ) 
(Acetic anhydride) 7 ( 3037مل  )امينو ثايازول، ثم بعد ذلك التسخين بيدوء، ثم -2مول( من  3035،غم  5)الى مول

ظيور راسب بني فاتح يحرك، ثم يرشح ويغسل الراسب بالماء المقطر عدة مرات ويجفف يضاف المزيج الى الماء المقطر، فيالحظ 
 بمورتو باستخدام االسيتون ويجفف. بإعادةبمفرغة اليواء وينقى 

  C = 42.3: H=4.23; N=19.7%القيم النظرية: 

C5H6N2SO  :القيم العمميةC= 42.4; H=4.43; N=19.7% 

2- 2-Acetaamidobenzothiazole  

غم  705) مول( الى 3037مل ) 7زيادة من خميك اليدرايد  بإضافة( Hughes and Rutt,1972ىذا المركب ) حضر 
 ( لمحصول عمى الراسب االبيض 1امينو بنزوثايازول واتباع نفس الخطوات في )-2مول( من  30335،
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 % C = 56.2; H=4.19; N=14.6القيم النظرية: 

C9H8N2SO :القيم العممية C = 56.1; H=4.33; N=14.6 %  
 

 
 

 الميكاندات المحضرة وظروف التفاعل ومذيب البمورة: 1الجدول 

 المون المختصر التركيب الكيمياوي المركب ت
درجة 

 االنصهار
 اسيتاميدوثايازول-2 1

 

At 203 بني فاتح° 

 وثايازولاسيتاميدوبنز -2 2

 

Abt 186 ابيض° 

 

 المعقدات:تحضير 
[Cr(at)3Cl3] 

في اقل كمية ممكنة من الميثانول،  (CrCl3.6H2O)مول( من كموريد الكروم السداسي الماء  30331غم ) 30266يذاب   
ب باالسيتون، ويحرك المزيج مع التدفئة حتى يتم المذا (at)اسيتاميدو ثايازول -2مول( من  30333غم ) 30426ويضاف الى 

 البترولي. باألثيرظيور راسب اخضر فاتح يرشح ويغسل عدة مرات باالسيتون ثم 
ليكاند( ماعدا معقدات الكروم والحديد  )فمز: 2:1وبنفس الطريقة تحضر المعقدات االتية التي كان التفاعل فييا بنسبة  

( يبين امالح الفمزات المستخدمة واالوزان والنسب المولية لممح الفمز 2الجدول )ليكاند(  و )فمز: 3:1التي كان التفاعل فييا بنسبة 
 .والميكاند

 

 : االمالح المستخدمة واالوزان والنسب المولية لممح الفمز والميكاند2جدول ال

الوزن )غم( النسبة المولية  ممح الفمز المعقدات
 )مول( لممح الفمز

بة النس (،زن )غمو ال
 المولية )مول( لميكاند

[Mn(at)2Cl2] MnCl2.4H2O 0.001,0.197 0.002,0.284 
[Fe(at)3Cl3] FeCl3.6H2O 0.001,0.270 0.003,0.426 
[Co(at)2Cl.H2O]Cl.H2O CoCl2.6H2O 0.001,0.237 0.002,0.284 
[Co(at)2(H2O)2](NO3)2 Co(NO3)2.6H2O 0.001,0.291 0.002,0.284 

[Zn(at)2Cl2] ZnCl2 0.001,0.136 0.002,0.284 

[Cd(at)2] (NO3)2 Cd(NO3)2.4H2O 0.001,0.308 0.002,0.284 

[Hg(at)2Cl2] Hg Cl2 0.001,0.271 0.002,0.284 

[Cr(abt)3Cl3] CrCl3.6H2O 0.001,0.266 0.003,0.576 
[Mn(abt)2Cl2] MnCl2.4H2O 0.001,0.197 0.002,0.384 
[Fe(abt)3Cl3] FeCl3.6H2O 0.001,0.270 0.003,0.576 
[Co(abt)2Cl.H2O]Cl.H2O CoCl2.6H2O 0.001,0.237 0.002,0.384 

[Co(abt)2(H2O)2](NO3)2 Co(NO3)2.6H2O 0.001,0.291 0.002,0.384 

[Ni(abt)2(H2O)2](NO3)2 Ni(NO3)2.6H2O 0.001,0.290 0.002,0.384 

[Cu(abt)2](NO3)2 Cu(NO3)2.6H2O 0.001,0.241 0.002,0.384 

[Zn(abt)2Cl2] ZnCl2 0.001,0.136 0.002,0.384 

[Cd(abt)2](NO3)2 Cd(NO3)2.4H2O 0.001,0.308 0.002,0.384 

[Hg(abt)2Cl2] Hg Cl2 0.001,0.271 0.002,0.384 
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 تحميل المعقدات 
 لممعقدات المحضرة باستخدام جياز (C.H.N)تم تحميل العناصر االتية  

Elemental Analyzer Model /1106   والمجيز من الشركة Carlo Erba Stramentazion. 
 

 يبين الخواص الفيزياوية لممعقدات المحضرة: 3جدول ال
درجة  المون المعقدات

 °االنصهار م
 تحميل العناصر % العممية )المحسوبة نظريا(

C H N 
[Cr(abt)3Cl3] 210 اخضر فاتحd 31.05(30.80) 3.12(3.02) 13.99(14.39) 
[Mn(at)2Cl2] (13.67)13.55 (3.19)2.92 (29.27)30.03 227 بني 

[Fe(at)3Cl3] (14.28)13.97 (3.06)3.19 (30.60)30.44 119 بني غامق 
[Co(at)2Cl.H2O]Cl.H2O (12.45)12.24 (3.55)3.76 (26.67)26.62 226 بني فاتح 

[Co(at)2(H2O)2](NO3)2 (16.70)16.55 (3.18)3.23 (23.60)24.02 212 وردي فاتح 
[Zn(at)2Cl2] (13.33)13.22 (2.85)2.95 (28.55)28.76 168 بني فاتح 
[Cd(at)2] (NO3)2 (16.14)16.28 (2.30)2.42 (23.05)23.07 163 بني فاتح 
[Hg(at)2Cl2] (10.08)9.88 (2.16)2.24 (21.60)21.98 142 بني فاتح 
[Cr(abt)3Cl3] (11.43)11.22 (3.26)3.41 (44.08)43.97 95 اخضر 
[Mn(abt)2Cl2] 289 ابيضd 41.95(42.33) 3.34(3.3) 10.88(10.98) 
[Fe(abt)3Cl3] (11.37)11.38 (3.24)3.52 (43.85)44.19 165 اصفر غامق 
[Co(abt)2Cl.H2O]Cl.H2O  (10.18)9.89 (3.63)3.47 (39.25)39.02 255 وردي فاتح 
[Co(abt)2(H2O)2](NO3)2 (13.93)13.65 (3.3)3.45 (35.80)36.11 200 بني فاتح 
[Ni(abt)2(H2O)2](NO3)2 (13.93)13.78 (3.31)3.13 (35.81)35.51 202 وردي فاتح 
[Cu(abt)2](NO3)2 (14.69)14.55 (2.79)2.89 (37.76)37.55 199 اخضر فاتح 
[Zn(abt)2Cl2] (6.76)10.66 (3.07)2.96 (41.48)40.88 221 ابيض 
[Cd(abt)2](NO3)2 (13.53)13.54 (2.57)2.31 (34.79)34.55 195 ابيض 
[Hg(abt)2Cl2] (8.54)8.33 (2.43)2.55 (32.93)33.11 163 ابيض 

 d =decomposition 
 

 القياسات الفيزياوية 
 Conductivity Meterقيست التوصيمية الكيربائية الموالرية لممعقدات المحضرة باستخدام جياز قياس التوصيمية  

Model 4070 (JENWAY)، تركيز القياس عند  تم((M
  3-

بعد السماح لممحمول ان يكون في حالة اتزان حراري وبدرجة  ((13
25C)حرارة 

o
 dimethyl)وثنائي مثيل سمفو كاسيد  (dimethyl formamide)وباستخدام كل من ثنائي مثيل فورماميد  (

solfixide) 25)لممعقدات المحضرة عند درجة حرارة  كمذيب فضال عن ذلك قيست الحساسية المغناطيسيةC
o
وباستخدام طريقة  (

   (Brucker B,m,6).    من نوع ، وباستخدام جياز (Faraday Method)فراداي 

مذيب ثنائي مثيل فورماميد وباستعمال باستخدام قيست االطياف االلكترونية لممعقدات المحضرة عند درجة حرارة الغرفة  
 Shimadzu U.V.-Vis Recordingباستخدام جياز  (50000-9100)سم( ضمن المدى 1طرىا )خاليا الكوارتز التي ق

U.V.-160 Spectro photometer   كما تم تسجيل اطياف االشعة تحت الحمراء لممعقدات المحضرة فضال عن اطياف
المجيز من   SP2000 Infrared Spectro photometer وباستخدام جياز KBrالميكاندات اذ عممت عمى شكل اقراص بمادة 
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( بداللة 1-سم 200-4000في المنطقة المحصورة بين ) PYE UNICAM LTD CAMBREDGE ENGLAND شركة 
 العدد الموجي.

 النتائج والمناقشة
 التوصيمية الكهربائية الموالرية

Mقيست التوصيمية الموالرية عند تركيز ) 
  3-

لممحمول ان يكون في بعد السماح  DMSO ـوال DMF ـ ( في مذيب  ال13
 [ML3X3]من المعقدات ذات الصيغة العامة  الجميع المعقدات ولوحظ بان قسم °(م 25)  حالة اتزان حراري عند درجة حرارة

         DMF ـ( في مذيب ال1-مول1-او م 2سم 4702-606) نما بيبانيا غير موصمة لمكيربائية وكانت القيم تتراوح  [ML2X2]و
كانت موصمة  XH2O[ML2X2H2O]اما المعقدات ذات الصيغة   DMSO ( في مذيب 1-مول1-و ما 2سم 208-2503)

( 1-مول1-او م 2سم 40 -38.3)و DMF ( في مذيب1-مول1-او م 2سم 66 -6204بين ) والقيم تتراوح ما 1:1ية بنسبة ائلمكيرب
كانت  X2[ML2]ات ذات الصيغة والمعقد 2(NO3)[ML2(H2O)2]واخيرا فان المعقدات ذات الصيغة   DMSOفي مذيب 

 83-6909و) DMF ( في مذيب ال1-مول1-او م 2سم 151-123بين ) واعطت قيما تتراوح ما 2: 1ئية بنسبة اموصمة لمكيرب
 (. 4جدول ال) DMSO (Hughes and Rutt,1972)( في مذيب 1-مول1-او م 2سم

 

10)وتركيز  oم25حرارة ( في درجة 1-مول1-اوم2قيم الموصمية الكهربائية )سم :4جدول ال
-3

M) 
 

 التوصيمية

 الموالرية

10
-3

(DMSO) 

 التوصيمية

 الموالرية

10
-3

(DMF) 
 المعقدات

10.3 21 [Cr(at)3Cl3] 
20.4 39 [Mn(at)2Cl2] 
24.2 39 [Fe(at)3Cl3] 
40 62.4 [Co(at)2Cl.H2O]Cl.H2O] 

71.4 131 [[Co(at)2(H2O)2](NO3)2 
4.2 6.6 [Zn(at)2Cl2] 
83 126 [Cd(at)2] (NO3)2 
2.8 11.4 [Hg(at)2Cl2] 

21.3 43 [Cr(abt)3Cl3] 
23.6 31 [Mn(at)2Cl2] 
21.5 37 [Fe(abt)3Cl3] 
38.3 66 [Co(abt)2Cl.H2O]Cl.H2O 
73 151 [Co(abt)2(H2O)2](NO3)2 

69.9 120.1 [Ni(abt)2(H2O)2](NO3)2 
74.4 136 [Cu(abt)2](NO3)2 
55 7.6 [Zn(abt)2Cl2] 

70.1 130.4 [Cd(abt)2](NO3)2 
6.7 10.5 [Hg(abt)2Cl2] 

 

 القياسات المغناطيسية واالطياف االلكترونية
قيست الحساسية المغناطيسية لممعقدات المحضرة عند درجة حرارة الغرفة ووجد ان العزم المغناطيسي لمعقدات الكروم  

(III)  المحضرة بحدود(3.87-3.93 B.M)
               العالية البرم الثمانية  (III)وىذه القيم متفقة مع معقدات الكروم  

              المحضرة بحدود  (II)المنغنيزالعزم المغناطيسي لمعقدات ان  ووجد (Alias and Stephan, 2014) السطوح
(6.06-5.93 B.M)  وىذه القيم متفقة مع معقدات المنغنيز(II) العالية البرم الثمانية السطوح Chandra and Gupta,2002)).  
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وىي تدل عمى انيا عالية  (.5.79B.M-5.94)ضرة فكانت العزوم المغناطيسية ليا بحدود المح (III)اما معقدات الحديد  
 .(Pramod and Patel, 2008)العالية البرم  (III)البرم ثمانية السطوح كما ىو متوقع لمعقدات الحديد 

 متفقة بشكلوىذه القيم  (64B.M .4-4.95)مغناطيسية  االسداسية التناسق بانيا بار  (II)ولقد اظيرت معقدات الكوبمت  
 (Omer and Al-Daher, 2019).ثمانية السطوح العالية البرم  (II)عام مع قيم معقدات الكوبمت 

عام مع قيم  متفقة بشكلوىذه القيم  (3.25B.M)السداسية التناسق كانت  (II)ان قيم العزم المغناطيسي لمعقد النيكل  
اظيرت عزما  ثمانية السطوح (II)واخيرا فان معقدات النحاس  . (Osowl, 2008)ية البرمثمانية السطوح العال (II)معقدات النيكل 

 ,.Raman et al) ثمانية السطوح (II)وىذه القيم تتفق بشكل عام مع قيم معقدات النحاس  (B.M 1.97)مغناطيسيا بمقدار 

 (.5جدول )ال  (2010
 (abt,at=L)و (Cl=X)حيث  [CrL3X3]من نوع  (III)روم الك معقدات لقد تم قياس الطيف االلكتروني لجميع 

وتشير الى ( ν3)( تابعة الى 1-سم 32894( اظير ىذان المعقدان حزمة امتصاص في المنطقة )5الجدول )والموضحة في 
4) االنتقال

A2g      
4
T1g (p) ) ( تابعة الى 1-سم 22988-22132امتصاص في ) يوحزمت(ν2( حيث )ν2 )تقال تشير الى االن 

(4
A2g      

4
T1g (F) )   اما حزم(ν1 )4) العائدة لالنتقال

A2g    
4
T1g (F) )   ان  (1-سم 16423-16351)فكانت بحدود

السداسية التناسق الثمانية  (III) المذكورة انفا متفقة مع معقدات الكروم (II)لمعقدات الكروم   (ν1, ν2, ν3) امتصاصمواقع حزم 
 (. (Plever,1986السطوح

                اوربيتاليا  محظورة ألنيافي المنطقة المرئية وذلك  d-dيتوقع ان تظير انتقاالت  ال (II) ان معقدي المنغنيز         
 من النوع (III)(. لقد تم قياس الطيف االلكتروني لمعقدي الحديد (Mukhtar and Mustafa,1988 )قاعدة البورتا(

[FeL3Cl3] ثـحي(abt, at=L)  ( تابعة الى1-سم 67624واظيرت ىذه المعقدات حزمة امتصاص في المنطقة )(ν3وتشي )ر ــ
          الـى االنتقـال

4
Eg (G)  6

A1g  )  ( تابعة الى1-سم 23453-23123وحزم امتصاص اخرى بحدود )(ν2 وتشـــير الى )
  ) االنتقـال

4
T2g (G)  6

A1g   )    ان مواقع حزم امتصــــاص(2ν, ν3)  لمعقدي الحديد(III)  مع معقدات الحديد متفقة(III) 
 .  (Pramod and Patel, 2008) السداسية التناسق الثمانية السطوح

 Cl.H2O [CoL2(H2O)2)] [CoL2Cl.H2O]من النوع  (II)لقد تم قياس الطيف االلكتروني لجميع معقدات الكوبمت  

(NO3)2,   و(abt,at=L)  19693-19461ة )ـاص في المنطقـقدات حزم امتصـرت ىذه المعــــ( واظي5الجدول (والموضحة في 
4 وتشير الى االنتقال  (.ν3)( تابعة الى 1-سم

T1g(F)     4
T1g(P)  ( 1-سم 16353-15837دود )ـــرى بحـاص اخــوحزم امتص

 الـــر الى االنتقـ( وتشي2ν) ة الىـتابع
4
T1g(F)           

4
A2g(F)  ا حزم ـام(1ν)     

4
T2g (F)       4

T1g(F)   فقد تم حسابيا
 (ν1, ν2, ν3) ( ان مواقع حزم1-سم 7622-7373) ( وكانت بحدود 2γ, ν3)وذلك باستخدام قيم   (Lever,1968)رياضيا 

  ,.Singh et al)  وحــة السطــالسداسية التناسق الثماني (IIالمذكورة انفا متفقة مع معقدات الكوبمت ) (II)لمعقدات الكوبمت 

2013; Chandra and Gupta, 2005 ). 
  2(NO3)[Ni(abt)2(H2O)2]من النوع  السداسي التناسق (II)لقد تم قياس الطيف االلكتروني لمعقد النيكل  

وتشير الى االنتقال   (.ν3)( تابعة الى 1-سم 26534( واظير ىذا المعقد حزمة امتصاص في المنطقة )6الجدول )والموضحة في 
 
3
T1g (P)  3

A2g(F)     ة الى ــ( تابع1-ســـم 15211صاص اخرى بحــدود )ــــــــــوحزمة امت(ν2وتشـي  )الــــــــــــر الى االنتقــ           
 
3
T1g (F)  3

A2g(F)   )    اما حزم(1ν ) 
3
T1g (F)  3

A2g(F)        فقد تم حسابيا رياضيا(Lever, 1968 وذلك باستخدام )
المذكور  (II)لمعقد النيكل  (ν1, ν2, ν3) ( ان مواقع حزم6الجدول )( كما موضحة في 1-سم 9233)( وكانت بحدود 2ν, ν3)قيم  
 السداسية التناسق الثمانية السطوح (II)متفقة مع معقدات النيكل  انفا

(Lutfullah et al.,2007)  
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 (1-سم15328بحدود ) (brood)اص واسعة حزمة امتص 2(NO3)[Cu(abt)2] الصيغة  وذ  (II) النحاساظير معقد  
(Chandra and Kumar, 2005) العائدة لالنتقال .(

2
Eg          

2
T2g)   وىي متفقة مع ترتيب ثماني السطوح كما موضح في

 (.5الجدول )
 

   (II)والكوبمت   (III)والحديد ( II والمنغنيز)(III) الطيف االلكتروني لمعقدات الكروم القياسات المغناطسية و : 5 جدولال
  DMFالسداسية التناسق الثمانية السطوح باستخدام المذيب  (IIوالنحاس )  (II)والنيكل 

 العزم المغناطيسي الفعال

µeff B.M. 

1 ν 2 (1-)سم ν 3 (1-)سم ν المعقدات (1-)سم 

3.93 16051 22102 32894 [Cr(at)3Cl3] 
6.01    [Mn(at)2Cl2] 
5.79  20450 27624 [Fe(at)3Cl3] 
4.68 7622 16350 19463 [Co(at)2Cl.H2O]Cl.H2O 
4.83   19493 [Co(at)2(H2O)2](NO3)2 

3.88 16420 22988 32894 [Cr(abt)3Cl3] 
6.06    [Mn(at)2Cl2] 
5.82  20120 27624 [Fe(abt)3Cl3] 
4.64 7517 16125 19461 [Co(abt)2Cl.H2O]Cl.H2O 
4.95 7373 15837 19683 [Co(abt)2(H2O)2](NO3)2 

3.25 9230 15211 26534 [Ni(abt)2(H2O)2](NO3)2 

1.97   15328 [Cu(abt)2](NO3)2 

  

 قياس طيف االشعة تحت الحمراء:
-2( وفي 1-سم1713اسيتاميدو ثايازول تظير بحدود )-2نالحظ في بحثنا ىذا ان اىتزازات مط مجموعة الكاربونيل في 

في حين ظيرت في الميكاندين المحضرين  (.Hughes and Rutt,1972( )1-سم1735ر بحدود )اسيتاميدوبنزو ثايازول تظي
مجموعة كذلك ظيرت مط  ،(1-سم3243بحدود )  N-H ـمط مجموعة ال و( 1-سم1533بحدود ) C-Nring مجموعة مط اىتزازات 

بقى بدون تغيير في اطياف المعقدات ي ان موقع ىذه الحزمةولوحظ ( Satpathy et al.,1981( )1-سم 815بحدود ) C-S لـ 
 .كافة مما يدل عمى عدم اشتراك ذرة الكبريت الحمقية في التناسق مع امالح ايونات الفمزات المستخدمة

وىي مزاحة نحو   NO3[Cu(abt)2]و  Cl.H2O [Co(abt)2 Cl.H2O] ينلممعقد (C=O)ظيرت اىتزاز مط االصرة        
ان ىذه االزاحة تعزى الى ارتباط االوكسجين في مجموعة الكاربونيل مع ايونات  (.1-سم 1675د )( عن1-سم 33تردد اوطأ بحدود )

 (. (Al-Daherr and Hadi, 2018لمجموعة الكاربونيل تجاه ايون الفمز π  الفمزات حيث تزاح الكثافة االلكترونية من نوع 
ي طيف تحت الحمراء لممعقدات المحضرة وىي ( ف1-سم 1533-1483ظيرت عند ) C-N ringان اىتزازات مط االصرة 

 ،الفمزات بأيونات( بالنسبة لطيف الميكاندين مما يدل عمى ارتباط نتروجين الحمقة 1-سم 53-33مزاحة الى تردد اوطأ بحدود )
(Giusti and Peryronal,1981 )رة يعتقد بان االزاحة نحو التردد االوطأ ناتج عن سحب الكثافة االلكترونية في االص(C=N) 

فان حزم امتصاص ىذه المجموعة  (N-H)نتيجة الرتباط المزدوج المنفرد لمنتروجين مع ايونات الفمزات. اما اىتزازات مط االصرة 
    ,[M(L)3Cl3]  ( في طيف تحت الحمراء لكافة المعقدات باستثناء المعقدات 1-سم 3235-3193ظيرت عند )

[Co(abt)2H2O]ClH2O حيث (abt, at=L, Cr
+3

, Fe
+3 

= M)  ( حيث يؤكد 1-سم 45-33حة الى تردد اقل بحدود )اوىي مز
 . (Chandra and Gupta, 2005)الفمزات بأيونات ذلك ارتباط الميكاندين عن طريق نتروجين االميد
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 و 2(NO3)[Cu(abt)2]( لممعقدين 1-سم 355عند ) (M-O)لقد ظيرت حزم امتصاص مجموعة  

[Co(abt)2ClH2O]ClH2O كيذه لم تظير بطيف الميكاندين مما يدل عمى ارتباط ايونات ىذه الفمزات عن طريق  ازمان ح
   . (Thakur et al., 2008; Mitu et al., 2010).اوكسجين مجموعة الكاربونيل

( امـا معقـدات البنزوثايـازول 1-سـم 293-273بـين ) لمعقـدات الثايـازول مـا  M-Nringلقـد ظيـرت حـزم امتصـاص مجموعـة 
        (1-ســـــــم 223تظيـــــــر فـــــــي منطقـــــــة اوطـــــــأ مـــــــن ) M-Nringونـــــــات ىـــــــذه الفمـــــــزات فـــــــان المواقـــــــع المتوقعـــــــة لمـــــــط االصـــــــرة مـــــــع اي

Rutt,1972; Mitu et al., 2010)  (Hughes and   ولـم تـتمكن مـن مالحظـة ىـذه الحـزم القترابيـا مـن نيايـة المـدى لمجيـاز
 المساعد.
 and  (1-سم 315-293ة )ـي يرتبط بيا ايون الكموريد بالفمزات في المنطقلممعقدات الت (M-Cl)اص ـظيرت حزم امتص       

Saeed, 2002; Bayoumi et al., 2001). and Buttrus.) 
المحضرة باستثناء معقدات ذات  ( لممعقدات1-سم 385-365بين ) فقد ظيرت ما M-N(N-H)اما حزم امتصاص        

Feحيث [M(L)3Cl3]الصيغة 
+3

, Cr
+3

=M   ما عندabt,at=L [Co(abt)2ClH2O]ClH2O,[Cd(at)2](NO3)2  و 

 و ،(Bajpai et al.,1983;Mahasin and Bashaar,2014)( يبين كافة االمتصاصات والحزم لممعقدات المحضرة 6الجدول )
ت من قبل فقد حدد M-OH2 ( يبين كافة االمتصاصات والحزم لممعقدات المحضرة اخيرا فان اىتزازات مط االصرة 6الجدول )

ان مواقع   (Nakagawa)لمماء المتناسق واوضح ناكاكو  التأرجحالالعضوية  لشكل  لألمالح( 1-سم 883-653ناكاكو عند )
وح ان ـر بوضــظيي( 7الجدول )( و1-سم 435دات المائية لمنيكل تظير بحدود )قلممع (wagging)والتمايل  (rocking)التأرجح 

 ,Nakagawa and Shimanouchi)زات ـذه الفمـك جزيئات ماء متناسقة مع ىـتمتم (II)ل ــوالنيك (II)بعضا من مركبات الكوبمت 

1964). 
 

لمعقدات الهاليدات  M- X,M-N(N-H), M-N ring , M-O, N-H , C-N ring, C=Oاهتزازات مط المجاميع  :6جدول ال
 والنترات المستخدمة 

ν M-X (N-H) ν M-N ν M-Nring ν M-O ν N-H ν C-Nring ν C=O المعقدات 
300m  270m  3240m 1490s 1715s [Cr(at)3Cl3] 
290m 365m 290m  3205m 1500s 1715s [Mn(at)2Cl2] 
310m  290m  3240m 1495m 1715m [Fe(at)3Cl3] 
315m 370w 290w  3190s,b 1490s 1715s [Co(at)2Cl.H2O]Cl.H2O] 
 380m 290m  3205m 1480s 1715s [Co(at)2(H2O)2](NO3)2 

390m 380m 270m  3195m 1495m 1720s [Zn(at)2Cl2] 
    3200m 1490m 1720s [Cd(at)2] (NO3)2 

315m 370m 270m  3205m 1490s 1715m [Hg(at)2Cl2] 
    3240b 1490m 1710m [Cr(abt)3Cl3] 

300m    3205s,b 1485m 1710m [Mn(abt)2Cl2] 
290m 270m   3240b 1485m 1710m [Fe(abt)3Cl3] 
315w   355m 3240b 1485m 1675s [Co(abt)2Cl.H2O]Cl.H2O 
 380m   3190m,b 1495s 1710s [Co(abt)2(H2O)2](NO3)2 
 380m   3200m,b 1495s 1710s [Ni(abt)2(H2O)2](NO3)2 
 385m  355w 3195m,b 1495s 1675s [Cu(abt)2](NO3)2 

290m 380m   3195m 1490m 1715s [Zn(abt)2Cl2] 
 380m   3205m 1490m 1710m [Cd(abt)2](NO3)2 

310w 385m   3155s,b 1485m 1710m [Hg(abt)2Cl2] 
s =strong, m =medium, w =weak ,b =broad 
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 (II)والنيكل (II)لمعقدات الكوبمت  M-OH2اهتزازات مط االصرة  :7الجدول 

M-OH2 ν 
wagging(H2O) 

Pw(H2O) 

rocking (H2O) 
Pr(H2O) المعقدات 

410w 645m 750m [Co(at)2Cl.H2O]Cl.H2O 

415m 650m 785m [Co(at)2(H2O)2](NO3)2 
405s 640m 770m [Co(abt)2Cl.H2O]Cl.H2O 
415w 645m 780m [Co(abt)2(H2O)2](NO3)2 
405m 640s 760s [Ni(abt)2(H2O)2](NO3)2 

 

 ندي الثايازول والبنزوثايازول مع ايونات الفمزات عمى النحو التالي:ومما تقدم يمكن االفتراض بان تناسق ليكا 
Crحيث  [ML3Cl3]المعقدات ذات الصيغة العامة  -1

+3
=M)  عندما(abt,at=L  وFe

+3
=M)  عندما(abt,at=L  يرتبط

 بيا الميكاند بشكل )احادي السن( عن طريق نتروجين الحمقة وليذا المعقدات بنية ثمانية السطوح.

 

 
 

فييا الميكاند بالفمز بشكل )ثنائي السن( عن طريق اوكسجين يرتبط  Cl.H2O[Co(abt)2.Cl.H2O]المعقد ذو الصيغة  -2
 الكاربونيل ونتروجين الحمقة وليذه المعقدات بنية ثمانية السطوح.

 
 

Mn,حيث [ML2Cl2]المعقدات ذات الصيغة العامة  -3
+2

=M)  ,Zn
+2 , Hg

+2 (abt,at=L  ذات الصيغة و   
[Co(at)2Cl.H2O]Cl.H2O  وذات الصيغة [ML2.(H2O)2](NO3)2  حيثCo

+2
=M) عندما   (abt , at=L  و

Ni
+2

=M) عندما  (abt =L وذات الصيغة العامة[CdL2](NO3)2 حيث  ( (abt , at=Lئي يرتبط فييا الميكاند بالفمز بشكل ثنا
الذي يكون  (IIالسن عن طريق نتروجين االميد ونتروجين الحمقة وليذه المعقدات بنية ثمانية السطوح ماعدا معقد نترات الكادميوم )

 بشكل رباعي السطوح.
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سجين الكاربونيل ونتروجين يرتبط بو اليكاند بشكل ثالثي السن عن طريق اوك  2(NO3)[Cu(abt)2] المعقد ذو الصيغة  -4

 الحمقة ونتروجين االميد
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ABSTRACT 

 A new complexes of some transition metal ions (Co(II), Ni(II), Cu (II) and some non-

transition metal ions Zn(II), Cd(II), Hg(II) with two multidentate ligands 2-acetamidothiazole (at) 

and 2-acetamidobenzothiazole (abt). All the prepared complexes have been characterized by 

elemental analysis, Molar conductance, Magnetic susceptibility infrared and electronic spectral. The 

complexes were classified as: 

1- When the ligands (at and abt) behave as Mondentate coordinated throughnitrogen of thiazole 

ring, the resulting complexes are of the type [ML3X3] (M=Cr
+3 

when L= abt and at) (M=Fe
+3 

when 

L= abt,at). 

2-  When the ligands (at and abt) behave as bidentate coordinated through nitrogen of thiazole 

ring and nitrogen of amide or oxygen of the carbonyl, the resulting complexes are on the type 

[Co(abt)2.Cl.H2O]Cl.H2O, [ML2Cl2] (M=Mn
+2 

,Zn
+2

,Hg
+2

when L= abt and at), [ML2.(H2O)2](NO3)2  

(M=Cr
+3 

when L= abt and at; M=Ni
+2

 when L=abt) and [CdL2](NO3)2 (L=abt and at). 

3- When the ligands (at and abt) behave as tridentate coordinated through the nitrogen of the 

thiazole ring and nitrogen of amide and the oxygen of the carbonyl group. The resulting complexes 

are on the type [Cu(abt)2] (NO3)2. 

 The prepared complexes have octahedral structures except the complexes of type [CdL2] 

(NO3)2 have tetrahedral structures. 

 

Keywords: 2-Acetamidothiazole, 2- Acetamidobenzothiazole, divalent and trivalent metal. 


