
 الخالصة:

احلاوية على  (II)والبالتني  (II)يتضمن البحث حتضري عدد من معقدات البالديوم 
-1,3-او بنـز (bzimtH)ثايون -2-امييدازولني-1,3-بنـزهجني من الليكاندات , وهي 

وثنائي  (bztztH)ثايون -2-ثايازولني-1,3-او بنـز (bzoxtH)ثايون -2-اوكسازولني
بس)ثنائي فنيل  n=2؛  (dppm)بس)ثنائي فنيل فوسفينو(ميثان  n=1  {الفوسفينات

بس)ثنائي  n=4؛  (dppp)بس)ثنائي فنيل فوسفينو(بروبان  n=1؛  (dppe)فوسفينو(ايثان 
ّصلّية  } (dppb)فنيل فوسفينو(بيوتان   َ ودراسة االيزومرات الرتابطية الناجتة بتقنيات املُو

طياف األشعة حتت احلمراء , وقسم منها بواسطة الكهربائية , احلساسية املغناطيسية , أ
31اطياف الرنني النووي املغناطيسي 

P-{
1
H}  و{

1
H} : وكانت كما يايت- 

ليعطي  dppmاملربع املستوي مع ثنائي الفوسفينات  [Pt(bzimt)2]يتفاعل املركب  -1
مع البالتني بشكل خمليب  dppmيرتبط فيه  [Pt(bzimt)2dppm]ايزومر  واحدا" من النوع 

( مع البالتني بشكل أحادي السن عن bzimtعن طريق ذريت الفسفور فيما يرتبط ليكاندي)
ايزومرين  dppeمع  [Pt(bzimt)2]طريق ذرة نرتوجني احللقة . بينمايعطي تفاعل املركب 

مع البالتني عن  (bzimt)ويرتبط فيها ليكاندي  [Pt(bzimt)2dppe]ترابطية من النوع 
يف االيزومر الثاين عن  (bzimt)طريق ذرة النرتوجني يف االيزومر االول فيما يرتبط ليكاندي 

 ( .2:3طريق ذرة الكربيت وكان نسبة املركب االول اىل الثاين )
( ليعطي ايزومر  dppbاو  dpppمع ثنائي الفوسفني ) [Pt(bzimt)2]يتفاعل املركب 

على التوايل ,  [Pt(bzimt)2dppb]و  [Pt(bzimt)2dppp]لنوع واحدا" لكل منها من ا
( مع bzimt( بشكل خمليب فيما يرتبط ليكاند )dppb , dpppويرتبط فيه ثنائي الفوسفني )

 البالتني بشكل أحادي السن عن طريق ذرة النرتوجني .

( إذ يرتبط 3:3ليعطي ايزومرين وبنسبة ) dppmمع  [Pt(bzoxt)2]يتفاعل املركب  -2
(bzoxt مع البالتني يف املركب االول عن طريق ذرة كربيت فيما يرتبط يف املركب الثاين عن )

ليعطي ايزومر واحدا"  dppeمع  [Pt(bzoxt)2]طريق ذرة النرتوجني . بينما يتفاعل املركب 
مع البالتني عن طريق ذرة  (bzoxt)اذ يرتبط فيه الليكاند  [Pt(bzoxt)2dppe]من النوع 
 الكربيت .



( ليعطي ايزومر واحدا" dppb , dpppمع ثنائي الفوسفني ) [Pt(bzoxt)2]يتفاعل املركب 
على التوايل إذ يرتبط ثنائي  [Pt(bzoxt)2dppb]و  [Pt(bzoxt)2dppp]من النوع 
مع البالتني بشكل  (bzoxt)( بشكل خمليب , فيما يرتبط ليكاند dppb , dpppالفوسفني )

 أحادي السن عن طريق ذرة النرتوجني .

ليعطي ايزومر واحدا" من  dppmاملربع املستوي مع  [Pt(bztzt)2]يتفاعل املركب  -3
مع البالتني عن طريق ذرة النرتوجني .  (bztzt)ويكون ارتباط  [Pt(bztzt)2dppm]نوع 

احد من نوع ايزومر و  dppeمع  [Pt(bztzt)2]وكذلك يعطي تفاعل املركب 
[Pt(bztzt)2dppe]  ويكون ارتباط(bztzt) .مع البالتني عن طريق ذرة الكربيت 

( ليعطي ايزومر  واحدا" من نوع  dppb , dpppمع ) [Pt(bztzt)2]ويتفاعل املركب 
[Pt(bztzt)2dppp]  او[Pt(bztzt)2dppb] ( إذ يرتبطdppb , dppp بشكل خمليب )

 البالتني بشكل أحادي السن عن طريق ذرة النرتوجني .مع  (bztzt)فيما يرتبط ليكاند 

املركب  -ليعطي مركبني : dppmاملربع املستوي مع  [Pd(bzimt)2]يتفاعل املركب  -4
مع  dppmإذ يرتبط  [Pd(bzimt)2(    -dppm)2]االول , أحادي النواة من النوع 

كل أحادي السن مع البالديوم بش (bzimt)البالديوم بشكل أحادي السن وكذلك يرتبط 
عن طريق الكربيت او النرتوجني , أما املركب الثاين فيكون بشكل ثنائي النواة من نوع 

[Pd(bzimt)2(-dppm)]2  ويكون ارتباطdppm  مع البالديوم بشكل جسري , بينما
مع احدى ذرات البالديوم بشكل احادي السن عن طريق ذريت  (bzimt)يكون ارتباط 

 لبالديوم الثانية عن طريق ذريت النرتوجني .الكربيت , ومع ذرة ا
او  dpppاو  dppeاملربع املستوي مع ثنائي الفوسفني ) [Pd(bzimt)2]يتفاعل املركب 

dppb ليعطي ايزومر  واحدا" من نوع)[Pd(bzimt)2(dppe)] او[Pd(bzimt)2(dppp)] 
بشكل خمليب , بينما يرتبط حبيث يرتبط ثنائي الفوسفني  [Pd(bzimt)2(dppb)]او 

(bzimt) . مع البالديوم بشكل احادي السن عن طريق ذرة النروجني 

  -ليعطـي مركبني : dppmاملربع املسـتوي مـع  [Pd(bztzt)2]يتفاعل املركب  -5
مع  dppmإذ يرتبط  [Pd(bztzt)2(dppm)]املركب االول , أحادي النواة من النوع 

مع البالديوم بشكل احادي السن عن طريق  (bztzt)يرتبط  البالديوم بشكل خمليب , بينما



-Pd(bztzt)2(µ]ذرة النرتوجني , امـا املركب الثـاين , فيكون بشـكل ثنـائي النواة من النوع 

dppm)]2  إذ يرتبطdppm  مع البالديوم بشكل جسري , بينما يكون ارتباط(bztzt)  مع
يق ذريت النرتوجني , ومع ذرة البالديوم احدى ذرات البالديوم بشكل أحادي السن عن طر 

 الثانية عن طريق ذريت الكربيت .

 dpppاو  L =dppeاملـربـع املسـتوي مـع ثنـائـي الفوسـفني ) [Pd(bztzt)2]يتـفاعل املـركب 
حيث يرتبط ثنائي الفوسفني  [Pd(bztzt)2L]( ليعطي ايزومر  واحدا" من نوع dppbاو 

(L) يب , بينما يرتبط مع البالديوم بشكل خمل(bztzt)  مع البالديوم بشكل أحادي السن
 عن طريق ذرة النرتوجني .

 املـربـع املسـتوي مع ثنـائي الفوسـفيـن [Pd(bzoxt)2]يتـفاعل املـركب  -6
 (dppb , dppp , dppe , dppm = L)  ليعطي ايزومر  واحدا" من نوع

[Pt(bzoxt)2L]  ويكون ارتباط ثنائي الفوسفني(L)  مع البالديوم بشكل خمليب ويكون
 مع البالديوم بشكل احادي السن عن طريق ذرة النرتوجني . (bzoxt)ارتباط 

 


