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تحضير ودراسة صبغة آزو جديدة -6(-1بيورين آزو )-2-نفثيل امين
ومعقداتها مع األيونات FeII,CoII,NiII,CuII,

*حسن شمران محمد
كيمياء العضوية

سندس كريم حمزة
كيمياء حياتية

اشواق صالح
كيمياء العضوية

قسم الكيمياء */كمية العموم – كمية التربية /جامعة القادسية

اخلالصة
تضمف البحث تحضير صبغة ازو جديدة  -6 (-1بيوريف ازو) -2-نفثيؿ اميف
وذلؾ بمفاعمة محموؿ ممح الديازونيوـ لممركب -6امينو بيوريف مع محموؿ -2نفثيؿ اميف في
وسط قاعدي  ,كما تناوؿ البحث تحضير معقدات لكؿ مف الحديد  ,الكوبمت  ,النيكؿ  ,النحاس
 ,الخارصيف والزئبؽ مع الميكاند المحضر في ىذا البحث  .وقد شخص الميكاند ومعقداتو بواسطة
مطيافية االمتصاص الذري الميبي والتوصيمية الموالرية ودراسة الخواص المغناطيسية واالطياؼ
االلكترونية واالشعة تحت الحمراء وكذلؾ الطريقة المولية لتعيف نسبة الميكاند الى الفمز .
وقد بينت النتائج اف الميكاند ثالثي السف واف نسبة ( ليكاند:فمز) ىي (
المعقدات واف المعقدات ثمانية السطوح عالية البرـ .
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ادلقدمة:
يطمؽ اسـ مركبات االزو عمى تمؾ اؿـ ركبػات التي تحتوي عمى مجموعػة االزو  ,ويمكف
تقسيـ ىذه المركبات حسب تجانس الحمقات المرتبطة بطرفي مجموعة االزو الى مركبات ازو
متجانسة الحمقة و مركبات ازو غير متجانسة الحمقة

) 5-1

).

اف أصباغ االزو مف الكواشؼ الواسعة االنتشار  ,اذ تمتاز بسيولة تحضيرىا واف كثير
منيا ثابت تجاه الضوء وعوامؿ التنظيؼ وأيضا تمتاز باستق ارريتيا وحساسيتيا العاليتيف تجاه
االيونات الفمزية االنتقالية حيث تكوف معقدات حمقية كالبية ممونة ,وتنتج أصباغ االزو المحضرة
صناعيا سنويا بكميات كبيرة تقدر بأكثر مف  7×105طف ).(7,6
ازدادت أىمية أصباغ االزو ومعقداتيا مؤخ ار مف حيث استخداماتيا وتطبيقاتيا
الالعضوية فضال عف تطبيقاتيا التحميمية خاصة في مجاؿ التقديرات الطيفية
كدالئؿ في عممية التسحيح ( حامض – قاعدة ) مثؿ صبغة المثيؿ البرتقالي
األنسجة والطباعة والتصوير الفوتوغرافي وكمضافات في النواتج البترولية

)(12-8

 ,وكذلؾ

)(13

وفي صناعة

)(16-14

وقد استخدمت

صبغة االزو الصفراء  butter yellowكمادة ممونة لممواد الغذائية والمتضمنة تمويف السمف
النباتي

)(17

.

واىتـ العمماء بتحضير مركبات االزو التي تممؾ فعالية بايولوجية وخاصة ليكاندات
االزو لممركبات الحمقية غير المتجانسة نظ ار الحتوائيا ذرات مغايرة مثؿ األوكسجيف والنتروجيف
والكبريت مما يؤدي لالرتباط مع مختمؼ العناصر )(18إضافة إلى التنوع الذي تبديو ىذه المركبات
كعوامؿ مثبطة لمنمو البكتيري

)(19

 ,فالمركب  Typanredفعاؿ ضد المال ري ا
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الصبغة المعروفة طبيا  Pyridiumالتي تستخدـ دواءا ومضادا
Antibacteria

)(21

لبكتريا

.

وتحضر أصباغ االزو مف تفاعؿ أميف اروماتي مع حامض النتروز وباستخداـ التبريد حيث
 )Diazotizationأي

يتكوف ممح الديازونيوـ  ,ويسمى ىذا التفاعؿ باالزوتة أو (الدستزة) (

عممية ازدواج النتروجيف ومف ثـ يتفاعؿ ممح الديازونيوـ مع فينوؿ أو أميف اروماتي ويسمى
التفاعؿ بتفاعؿ االقتراف (االزدواج) (  )Couplingحيث تتكوف صبغة االزو

) (27-22

وقد ىدفت

الدراسة الحالية لتحضير صبغة ازو جديدة مف تفاعؿ القاعدة االمينية -6امينو بيوريف أي االدنيف
مع حامض النتروز لتكويف ممح الديازونيوـ ومف ثـ التفاعؿ مع

الصبغة  -6 (-1بيوريف ازو) -2-نفثيؿ اميف

-2

نفثيؿ اميف لتكويف

ومف ثـ تحضير ودراسة معقدات

الحديد

والكوبمت والنيكؿ والنحاس والزنؾ والزئبؽ الثنائية التكافؤ ليذه الصبغة .

اجلزء العملي :
القياسات الفيزيائية  :عينت نقاط االنصيار باستخداـ جياز

Electrothermel

 melting point GOWLANDSوأطياؼ األشعة تحت الحمراء سجمت بأستخداـ مطياؼ
نوع

 Shimadza FTIR 8000 series spectrophotometerوباستخداـ قرص بروميد

البوتاسيوـ وضمف المدى  4000-400سـ.1-
كذلؾ سجمت األطياؼ االلكترونية لمػ ػػيكاند و المعقدات باستخداـ مطياؼ نوع
 Hitach UV-2000 spectrophotometerفي الماء بتركيز  10-3موالري  ,اما قياسات
الحساسية المغناطيسية فقد حددت باستخداـ ميزاف الحساسية المغناطيسية نوع
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 Balance-Magnetic Susceptibility Model MSB-MK Iوتـ القياس في درجة
ح اررة الغرفة .
اما نسبة الفمز في المعقدات فعينت باستخداـ مطيافية االمتصاص الذري الميبي
 Shimadza flame atomic absorption Model 6809كذلؾ استخدـ جيػ ػػاز PH-
 meter HANNAلقياس الحامضية وكذلؾ التوصيمة الموالرية  .كما استخدمت طريقة
النسب المولية

 Mole Ratio Methodلتعييف نسبة ليكاند :فمز وتتضمف ىذه الطريقة

تحضير سمسمة مف المحاليؿ التي تحتوي عمى تركيز مولي ثابت بالنسبة لاليوف الفمزي 10-4M
وتراكيز مولية متزايدة بالنسبة لميكاند  )0.25 - 4× 10-4 (Mيتـ بعدىا قياس االمتصاص عند
الطوؿ الموجي األعظـ .
تحضير الميكاندات والمعقدات :
حضر الميكاند  1-(6- purin azo) -2- naphthyl amineمف إذابة  0.61غـ (
 0.005موؿ ) مف القاعدة االمينية االدنيف ( – 6امينو بيوريف ) في مزيج متكوف مف  1مؿ مف
حامض الييدروكموريؾ المركز و  10مؿ ماء مقطر  ,بعدىا برد المحموؿ إلى درجة الصفر
المئوي ثـ أضيؼ إليو تدريجيا مع الرج  0.345غـ مف نتريت الصوديوـ المذاب في  5مؿ مف
الماء المقطر مع مراعات عدـ ارتفاع درجة الح اررة عف ْ 5ـ  ,ثـ ترؾ المحموؿ لمدة ربع ساعة
لمحصوؿ عمى ممح الديازونيوـ  ,ثـ اضيؼ مع التحريؾ المستمر محموؿ مكوف مف 0.715غـ (
 0.005موؿ )  -2نفثيؿ اميف المذابة في  15مؿ ) )10%ىيدروكسيد الصوديوـ مبرد إلى درجة
الصفر المئوي حيث تموف المحموؿ بالموف البرتقالي  ,ترؾ لمدة نصؼ ساعة بعدىا اضيؼ  5مؿ
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مف حامض الييدروكموريؾ المخفؼ ثـ رشحت الصبغة البرتقالية وغسمت بالماء البارد مرتيف ثـ
جففت وأعيدت بمورتيا في مزيج مف االيثانوؿ والماء
المعقدات  :حضر معقد الحديد ( )IIمف اذابة  0.005موؿ ) 0.0017غـ ) كموريد الحديد( )ІІ
) (FeCl2في  15مؿ ماء مقطر وأضيؼ إليو

 1غـ ( 2موؿ ) مف الميكاند المذاب في

 10مؿ ايثانوؿ حيث لوحظ تكوف بمورات بنية غامقة ترؾ المحموؿ ربع ساعة ثـ أضيؼ إليو
5مؿ ايثانوؿ ثـ رشحت البمورات وأعيدت بمورتيا باستخداـ االيثانوؿ .وبالطريقة نفسيا حضرت
معقدات كؿ مف الكوبمت والنيكؿ والنحاس والزنؾ والزئبؽ الثنائية باستخداـ األمالح البسيطة
اآلتية CoCl2.H2O,NiCl2.H2O,CuCl2.2H2O,ZnCl2,HgCl2 :
النتائج والمناقشة
ايجاد الصيغة التركيبية لممعقدات :
عرفت طرؽ عديدة لحسػػاب نسبة ليكػػاند فمز ومنيا طريقػػة النسبػػة المولية

– Molar

 Ratio Methodوقد وجد اف النسبة المولية لممعقدات ( )1:2ليكاند:فمز .
التوصيمية الكيربائية الموالرية  :تستعمؿ قياسات التوصيمية الكيربائية الموالرية لممحاليؿ بشكؿ
واسع في الكيمياء التناسقية لمعرفة الصيغ األيونية لممعقدات وكمما كاف عدد االيونات التي
يحررىا المعقد في المحموؿ أكثر كانت درجة موصميتو لمكيربائية اكبر والمعقد الذي اليتأيف لو
موصمية كيربائية واطئة).(28
وقد قيست التوصيمة الكيربائية الموالرية لممعقدات المحضرة في الماء بدرجة ح اررة الغرفة
وبتركيز  10-3موالري والجدوؿ ( )1يبيف القيـ التي حصؿ عمييا والتي تراوحت مػابيف ( 250.3-
 )230.5اوـ 1-سـ 2موؿ 1-والتي تشير إلى حدوث تأيف بنسبة (.)1:2
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المعقد

الموف

درجة االنصيارC

[Fe L2 ]Cl2

اسود

300

230.5

[Co L2 ] Cl2

بني

280

245.5

[Ni L2 ] Cl2

اخضر غامؽ

276

250.3

[Cu L2 ] Cl2

اخضر غامؽ

283

248.7

[Zn L2 ] Cl2

اصفرمخضر

[Hg L2 ] Cl2

رهادي فاتح

◦

التوصيمية الموالرية

نسبة الفمز في المعقد%
عممي

اوـ1-سـ2موؿ

1-

(نظري)

7.81
))7.92
8.25
))8.32
8.31
))8.29
8.75
))8.91

250

242.1
8.86
)(9.14

270

246.6

23.21
))23.60

الجدوؿ( )1بعض الخواص الفيزيائية لممعقدات المحضرة ونسبة الفمز فييا

اطياف األشعة حتث احلمراء لليكاند وادلعقدات Infrared Spectra
يوضح الجدوؿ رقـ ( ) 2بعض الحزـ المميزة لطيؼ األشعة تحت الحمراء لميكاند المحضر
( )Lوبعض معقداتو .
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 3470سـ

فقد اظير الميكاند حزمة امتصاص متوسطة

1-

تعود لمتردد االمتطاطي

لآلصرة ) υ(N—Hفي مجموعة االمينو  NH2والتي لوحظت انيا أزيحت نحو تردد أوطأ
بحدود ()50-20سـ 1-مع تغير في شكميا وشدتيا إلى عريضة وقوية في المعقدات

)(29

.

اظير طيؼ الميكاند حزمة امتصاص متوسطة  3370سـ  1-لمتردد االمتطاطي لآلصرة —υ(N
) Hالموجودة في حمقة البيوريف والتي لوحظ إنيا لـ تتغير في أطياؼ المعقدات
1630سـ

كما اظير الميكاند حزمة امتصاص متوسطة

1-

)(30

.

تعود لمتردد االمتطاطي لآلصرة

) υ(C=Nوعند مقارنتيا مع اطياؼ المعقدات لوحظ حصوؿ ازاحة نحو ترددات أوطأ اذ تراوحت
مابيف ( )1625-1590سـ  1-واف ىذه اإلزاحة تشير الى تناسؽ حمقة البيوريف مع األيوف الفمزي
عف طريؽ المزدوج األلكتروني لذرة  Nالحمقة مما يؤدي إلى قمة الكثافة االلكترونية عمى ىذه
الذرة وبدوره الى االزاحة نحو ترددات اوطأ ) .(33-30اظير الميكاند حزمة امتصاص عند 1573سـ
1متوسطة حادة تعود لمتردد االىتزازي الخاص باآلصرة ) υ(C=Cوالتي لـ تعاني مف تغير فيأطياؼ المعقدات .
واظير الميكاند حزمتي امتصاص متوسطة (

)1512,1458سـ  1-تعود لمتردد االىتزازي

لمجموعة االزو ) , υ(N=Nوقد اشار Lefever

الى اف مجموعة االزو تظير حزمتي

امتصاص عند ))1577سـ 1-كما اشار العادلي

)(32

عند (  )1435سـ

1-

)(34

الى ظيور حزمتي امتصاص لمجموعة االزو

وقد عانت ىذه الحزـ في اطياؼ المعقدات مف تغيرات في الػموقع والشدة

حيث تراوحت مابيف ()1430-1400سـ )1505-1473( ,1-سـ  1-ومف الممكف اف يعزى سبب
االزاحة الحمراء ليذه الحزـ لحصوؿ التناسؽ بيف االيوف الفمزي وذرة النتروجيف لمجموعة االزو
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البعيدة عف الحمقة غير المتجانسة مف خالؿ المزدوج االلكتروني الحر كما توضح ىذا بعض
الدراسات

)(26,25

.

لوحظ ظيور حزـ في المدى المحصور بيف (  )470-440سـ  1-في اطياؼ المعقدات
غير موجودة في طيؼ الميكاند تعزى إلى التردد االمتطاطي لآلصرة ) υ(M—Nوالتي ظيرت
في إحدى الدراسات ألمشابية انيا بحدود ( )445سـ. (37) 1-
الجدول رقم ) (2يبين الترددات المميزة لالشعة تحت الحمراء لميكاند ) (Lومعقداتو المحضر ة
)υ(N=N

)υ(C=C

)υ(C=N

)υ(N—H

υ(N— H)amino

Compound

)υ(M—N

1512m
1458m

1573m

1630m

3370m

3470m

L

447w

1503w
1430w

1570m

1625w

3370sh

3420m

[FeL2]Cl2

440w

1496s
1419s

1570m

1620sh

3372w

3425s

[Co L2 ] Cl2

447sh

1572m
1480m
1415m 1415m

1600m

3370m

3440m

[Ni L2 ] Cl2

460w

1569w
1478w
1400m 1420m

1610m

3375w

3435w

[Cu L2 ] Cl2

1590sh

3370w

3420s

[Zn L2 ] Cl2

1566s

3371w

3450b

[Hg L2 ] Cl2

470m

1505m
1400m

460sh

1473m
1430sh

sh= shoulder

1573m

1573m

b=broad

m=medium w= weak

S=strong

اطياف االشعة فوق البنفسجية وادلرئية واحلساسية ادلغناطيسية :
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اظير طيؼ االشعة فوؽ البنفسجية – المرئية (  )uv - vsلميكاند المحضر حزمتي
امتصاص االولى عند  32362سـ  1-تعود لالنتقاؿ االلكتروني ( * ) π—πلمجموعة— N= N
—Ar

()40-38

والثانية عند  36363سـ  1-لالنتقاؿ االلكتروني ( * ) π—πأيضا والتي تعود

المتصاص حمقة البيوريف  purinحيث اف البيورينات ىي الوحدات التي تمتص اإلشعاع ما فوؽ
البنفسجي في الحوامض النووية ومشتقاتيا ).(39
وبالنسبة ألطياؼ المعقدات فقد اظير طيؼ معقد الحديد (  )IIعند مقارنة طيفو مع
طيؼ الميكاند  ,حزمة امتصاص عند

 33502سـ

1-

تعود إلى المجاؿ الميكاندي و حزمة

امتصاص أخرى عند  22980سـ 1-تعزى إلى االنتقاؿ االلكتروني .5T2g → 5Eg
وفي أحدى الدراسات المشابية

)( 33

 ,أظيرت معقدات الحديد (  )IIذات األشكاؿ ثمانية السطوح

عالية البرـ حزمة امتصاص عند  20704سـ  1-تعود إلى االنتقاؿ االلكتروني T2g →5Eg

5

وىذا يدعو إلى اف معقد الحديد (  )IIالمحضر ثماني السطوح  ,كما وجد اف العزـ المغناطيسي
الفعاؿ لممعقد  5.03B.M [FeL2]Cl2وىذه القيمة تتفؽ أيضا مع معقدات الحديد (  )IIثمانية
السطوح ذات البرـ ألعاؿ).(41
اظيرمعقد الكوبمت (  [CoL2]Cl2 )IIحزمة امتصاص عند  33120سـ

1-

تعود إلى

المجاؿ الميكاندي كما اظير حزمة امػتصاص عند  19698سـ  1-تعود إلى االنتقاؿ االلكتروني
) 4T1g →4T1g(Pويمثؿ
 4T1g → 4A2gويمثؿ

2

 4T1g → 4T2gويمثؿυ 1

3

 , υوحزمة عند  12346سـ  1-تعود إلى االنتقاؿ االلكتروني

 , υوحزمة ثالثة عند  8620سـ  1-تعزى إلى االنتقاؿ االلكتروني
)(42

.
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واظير معؽ

د الكوبمت (  )IIعزما مغناطيسيا فعاال  5.11 B.Mمتفقة مع قيـ العزـ

المغناطيسي الفعاؿ لمعقدات الكوبمت ( )IIثمانية السطوح عالية البرـ

)(43

.

اظير معؽد النيكؿ (  [Ni L2]Cl2 )IIحزمة امػتصاص عند 33546سـ 1-تعود الى المجاؿ
الميكاندي والحزمة عند

 26385سـ  1-تعود إلى االنتقاؿ االلكتروني

)A2g → 3T1g(P

ويمثؿ  , υ 3وحزمة ثانية عند  18214سـ  1-تعود إلى االنتقاؿ االلكتروني

3

A2g → 3T1g

ويمثؿ  , υ 2وحزمة ثالثة عند  10910سـ  1-تعود إلى االنتقاؿ االلكتروني T2g

3

ويمثؿ , υ 1واف مواقع ىذه الحزـ الثالث متفقة مع معقدات النيكؿ الثمانية السطوح

→ A2g
)(44

3

 ,كما

وجد اف العزـ المغناطيسي الفعاؿ  3.06 BMوىذه القيمة تقع ضمف المدى المالحظ لمعزوـ
المغناطيسية المقاسة لكثير مف معقدات النيكؿ ( )IIثمانية السطوح عالية البرـ

)(31

.

معقد النحاس ( )IIذو الصيغة  [Cu L2]Cl2اظير حزمة امتصاص قوية عند  33126سـ

1-

تعود إلى المجاؿ الميكاندي كما اظير حزمة ضعيفة الشدة عند 16691سـ 1-وىذه الحزمة ناتجة
مف االنتقاؿ االلكتروني  2Eg → 2T2gلذا يتوقع اف يكوف الشكؿ ثماني السطوح المشوه
كما لوحظ اف العزـ المغناطيسي

)(32

,

 1.83BMوىو متفؽ أيضا مع معقدات النحاس الثمانية

السطوح ).(41
اظير طيؼ الخارصيف ( )IIحزمة حادة تختمؼ في شكميا وشدتيا عف حزمة امتصاص
الميكاند إذ اظير المعقد حزمة عند  31507سـ  1-وكذلؾ طيؼ معقد الزئبؽ اظير حزمة عند
 32015سـ 1-تعوداف الى المجاؿ الميكاندي وفي كال المعقديف يالحظ حصوؿ إزاحة حمراء
مما يدؿ عمى حصوؿ التناسؽ بيف الميكاند والفمز .
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الجدوؿ ) (3يبيف حزـ امتصاص اطياؼ االشعة فوؽ البنفسجية-المرئية لممعقدات المحضرة
المعقد

حزمة االمتصاص

-1

cm

العزـ
المغناطيسي

االنتقاؿ االلكتروني

الفعاؿ
)(B.M
[Fe L2 ]Cl2

*Π → Π

مجاؿ ليكاندي

33502

T2g → 5Eg

22980

5.03

2

*Π → Π

[Co L2 ] Cl2

33120

[Ni L2 ] Cl2

19698
12346
8620
33546

[Cu L2 ] Cl2

26385
18214
10910
33126

مجاؿ ليكاندي
4
)T1g →4T1g(P
4
T1g → 4A2g
4
T1g → 4T2g
*Π → Π
مجاؿ ليكاندي
3
)A2g→ 3T1g(P
A2g→ 3T1g
3
A2g 3T2g
*Π → Π
مجاؿ ليكاندي

16691

2

Eg → 2T2g

µeff

5.11

3.06

1.83

[Zn L2 ] Cl2

31507

مجاؿ ليكاندي

*Π → Π

دايامغناطيسي

[Hg L2 ] Cl2

32015

مجاؿ ليكاندي

*Π → Π

دايامغناطيسي

والشكل المقترح من النتائج اعاله لهذه المعقدات شكل ثماني السطوح كما في الشكل االتي:

N
N
NH

N

N

N

NH2

M
H2 N

HN

N
N

N

N
N

الشكؿ()1يبيف الشكؿ المقترح لممعقدات المحضرة.
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Preparation and Study of A New Azo Dye 1-(6- Purin azo) 2- Naphthyl amine and It,s Complexes With
FeII,CoII,NiII,CuII,ZnII and HgII

-AbstractThe research includes preparation of anew Azo dyes 1-(6- purin azo) 2- naphthyl amine ,was prepared by reacting a diazonium salt solution of
compound 6-amino purine with 2-naphthyl amine in alkaline solution.
The research also touched up on preparation of complexes for ironII ,
cobalt II, nickelII , copperII , zincII and mercuryII with the ligand prepared
in this research . Ligand and its complexes were prepared and
characterized

using

available

techniques

such

as

infrared

spectra,ultraviolet-visible spectra, atomic absorption, molar conductivity
,magnetic characteristics , as well as the molar ratio method .
The results indicated that ligand was tridentate and that the ratio of metal
to ligand is 1:2 for all the complexes and that the complexes were
octahedral structure.
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