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 فصول: ثالثت تنرسانتشمم ا

 ولاأليشمم انفصم 

ٔاًْٛرٓا فٙ انحٛاج  أٔ انًشكثاخ انرُاسمٛح  انفهضٚحَثزج ذؼشٚفٛح ػٍ انًؼمذاخ  ٚشًم انفصم األٔل 

ذى سشد  ،ذحذز داخم جسى االَساٌسٕاء فٙ االدٔٚح انًسرخذيح أٔ فٙ انؼًهٛاخ انحٕٛٚح انرٙ 

ك نًحح حٕل ٔكزن  ،أحذ االدٔٚح انًسرخذيح  كًعاداخ نهًالسٚايؼهٕياخ ػٍ دٔاء انكهٕسكٍٕٚ 

انطفٛم دٔسج حٛاج  ،دٔٚح انًسرخذيح كًعاداخ نهًالسٚا ٔأياكٍ اَرشاس انًالسٚا حٕل انؼانى األ

ذى انرطشق انٗ انًؼمذاخ انًخرهطح يغ انكهٕسكٍٕٚ شى انًؼمذاخ انًسثة نًشض انًالسٚا تؼذ رنك 

انًؼمذاخ انًخرهطح يغ  ،انًؼمذاخ انًخرهطح يغ انكٛرٕتشٔفٍٛ ،انًخرهطح يغ االٚثٕتشٔفٍٛ 

األتحاز انًُشٕسج  ٔرنك يٍ خالل  االسثشٍٚ ٔكزنك انًؼمذاخ انًخرهطح يغ انسهفايٛصٕكساصٔل

 يغ تؼط. انًخرهطحنرهك انًؼمذاخ 

 



  ب 

 ٚصفكًا  .يؼمذاخ انهٛجاَذاخ انًخرهطح رحعٛشن انرفصٛهٙ ٕصفان يشمم انفصم انثاني

,  ف األشؼح ذحد انحًشاءاغٛأ ) يصم: انطٛفٛح ٔانرٕصٛهٛح ٔرحهٛهٛح ان؛  انًؼًهٛح انمٛاطك ائغش

شؼح حٕٛد األٔ  ،انًشئٛحٔ ٔاألشؼح فٕق انثُفسجٛح نهثشٔذٌٕ, انشٍَٛ انُٕٔ٘ انًغُاغٛسٙ 

 اسرخذايٓأانفطشٚاخ انرٙ ذى  انثكرٛشٚا تإَٔاع انرؼشٚف ذى كزنك ٔ ،ًغُاغٛسٙانؼضو ان ٔ( انسُٛٛح

تؼٕض انًؼمذاخ ػهٗ ٚشلاخ  ْزِ ذأشٛشدساسح  شىنهًؼمذاخ انًحعشج  ٙانثٕٛنٕجنًؼشفح انُشاغ 

 .انعُك حًٗ

 :اآلتيب تانفصم انثانث باننتائج وانمناقش يتعهق بينما

 ٔانخاسصٍٛ انصُائٙ  يرشاكثاخ انُٛكم انصُائٙ ٔانكٕتهد انصُائٙ ٔانُحاط انصُائٙ ٔجذ أٌ

 :نٓا انصٛغح انؼايح انكهٕسٔكٍٕٚ ٔاالٚثٕتشٔفٍٛيغ 

 [M (CQ)(Ibu) (H2O)2Cl] 

 Ni = M   Co, , Cu , Znحٛس

        = CQ ٍٕٚانكهٕسٔك 

= Ibu         ٍٛاالٚثٕتشٔف 

  يغ ٔانخاسصٍٛ انصُائٙ   ٔ انكٕتهد انصُائٙ ٔانُحاط انصُائٙ انصُائٙ انُٛكم يرشاكثاخ

 :نٓا انصٛغح انؼايح انكٛرٕتشٔفٍٛ ٔانكهٕسٔكٍٕٚ  

[M (CQ)(Keto) (H2O)2Cl] 

  Ni = M   Co, , Cu , Znحٛس

= CQ              ٍٕٚانكهٕسٔك 

= keto         ٍٛانكٛرٕتشٔف 

  يغ ٔانخاسصٍٛ انصُائٙ   ٔ انكٕتهد انصُائٙ ٔانُحاط انصُائٙ انصُائٙ انُٛكم يرشاكثاخ

  :نٓا انصٛغح انؼايح انكهٕسٔكٍٕٚ  ٔ االسثٛشٍٚ

 [Ni (CQ)( Asp)(H2O)2Cl] 

  Ni = M   Co, , Cu , Znحٛس

;       = CQ ٍٕٚانكهٕسٔك 

= Asp         ٍٚاالسثٛش 

 



  خ 

  يغ ٔانخاسصٍٛ انصُائٙ  ٔ انكٕتهد انصُائٙ ٔانُحاط انصُائٙ انصُائٙ انُٛكم يرشاكثاخ

   :نٓا انصٛغح انؼايح انسهفايٛصاكساصٔلٔانكهٕسٔكٍٕٚ  

[M (CQ)(SMX) (H2O) Cl2] 

 ,Ni = M   Coحٛس

        = CQ ٍٕٚانكهٕسٔك 

= SMX       انسهفايٛصاكساصٔل 

ْٔزا يا أكذخ ػهّٛ لٛاساخ  [M (CQ)(SMX) Cl3]  يغ فهض انُحاط ٔانخاسصٍٛ نّ انصٛغحتًُٛا 

ٛهٛح    ٔكزنك غٛف االشؼح ذحد انحًشاء. انرٕص

 ,Cu= M   Znحٛس 

= CQ          ٍٕٚانكهٕسٔك 

= SMX       انسهفايٛصاكساصٔل 

 

هًرشاكثاخ يصم انزٔتاَٛح، ٔدسجح اإلَصٓاس، ٔ كشٔياذٕغشافٛا نسسد انخٕاص انفٛضٚائٛح د          

ظافح انٗ رنك أجشٚد ذجاسب أغٛاف انشٍَٛ انُٕٔ٘ انطثمح انشلٛمح ، ٔانرحهٛم انكًٙ. تاإل

 انًغُاغٛسٙ نهثشٔذٌٕ .

ٔنٕحظد  .يغ نٛجاَذاذٓا  نهًرشاكثاخ (IR)ذحد انحًشاء  األشؼحشى لٕسَد أغٛاف 

انرٙ ذحذز  هٛجاَذاخفٙ ان انًحرًهح  االسذثاغانًًٛضج نًٕاظغ  االيرصاصصاحاخ فٙ حضو اإل

 ذشذثػ ػٍ غشٚك: يا أٌإ هٛجاَذاخانػُذ اسذثاغٓا تإَٔٚاخ انفهضاخ. ٔذثٍٛ أٌ 

 .ستطد ساتطح ذساًْٛح ذُاسمٛحانكهٕسٔكٍٕٚ  فٙرسج انُٛرشٔجٍٛ نحهمح  انثٛشدٍٚ  -

أحذاًْا ستطد تشاتطح ذساًْٛح   الٚثٕتشٔفٍٛفٙ  إػح انكشتٕكسٛم رسذٙ االٔكسجٍٛ نًجً -

 ٔاالخشٖ تشاتطح ذساًْٛح ذُاسمٛح.

أحذاًْا ستطد تشاتطح ذساًْٛح   انكٛرٕتشٔفٍٛفٙ  رسذٙ االٔكسجٍٛ نًجًٕػح انكشتٕكسٛم  -

 ٔاالخشٖ تشاتطح ذساًْٛح ذُاسمٛح.

أحذاًْا ستطد تشاتطح ذساًْٛح   االسثٛشٍٚفٙ رسذٙ االٔكسجٍٛ نًجًٕػح انكشتٕكسٛم  -

 .ٔاالخشٖ تشاتطح ذساًْٛح ذُاسمٛح 

ٔكسررررجٍٛ نًجًٕػررررح انسررررهفٌٕ تانُسررررثح نًشكررررة يررررٍٛ ٔرسج األرسج انُرررررشٔجٍٛ نًجًٕػررررّ األ -

 .انسهفايٛصاكساصٔل



  ز 

 

نكرشَٔٛح ٔانمٛاساخ انًغُاغٛسٛح نًرشاكثاخ انكٕتهد انصُائٙ ٔأٚعا ذى دساسح األغٛاف اإل     

انًركَٕح نٓا انصٛغ انكًٛٛائٛح  انصُائٙ ٔانُحاط انصُائٙ. ٔلذ دند انُرائج أٌ انًرشاكثاخٔانُٛكم 

  :انرانٛح

[ Cu (CQ)(Ibu) (H2O)2Cl] [ Ni (CQ)(Ibu) (H2O)2Cl] 

[Cu (CQ)(Keto) (H2O)2Cl] [ Ni (CQ)(Keto) (H2O)2Cl] 

[Cu (CQ)( Asp) (H2O)2Cl] [ Ni (CQ)( Asp) (H2O)2Cl] 

[Cu (CQ)( SMX)Cl3] [ Ni (CQ)( SMX )(H2O)Cl2] 

[ Zn (CQ)(Ibu) (H2O)2Cl] [ Co (CQ)(Ibu) (H2O)2 Cl] 

[Zn (CQ)(Keto) (H2O)2Cl] [Co (CQ)(Keto) (H2O)2Cl] 

[Zn (CQ)(Asp) (H2O)2Cl] [Co (CQ)(Asp) (H2O)2Cl] 

[Zn (CQ)(SMX)Cl3] [Co (CQ)( SMX )(H2O)Cl2] 

 

يٍ خالل  نهًؼمذاخ انًحعشج َٔسثح انرثهٕسذى تؼذ رنك حساب حجى انجسًٛاخ انًركَٕح 

نجًٛغ انًؼمذاخ  ائجشؼح انسُٛٛح فكاَد انُرنهمٛى انرٙ حصهُا ػهٛٓا يٍ حٕٛد األانحساتاخ 

 هٛجاَذاخان نكم دساسح انُشاغ انثٕٛنٕجٙ ذى ،ظًٍ يذٖ حجى انجسًٛاخ انُإَٚحانًحعشج 

 انًٕجثح انجشاو صُفٍٛ يٍ انثكرٛشٚا ذح ذأشٛشاذٓى ظسساد   ،آخش ٔتًؼُٗ،  ٔيرشاكثاذٓا انًحعشج 

كًا ذى دساسح انرأشٛش  أحذ إَاع انفطشٚاخ ٔكزنك ظذ انسانثح انجشاو ٔصُفٍٛ يٍ انثكرٛشٚا

ٚشلاخ َٕاع أأحذ ْٔٙ   Aedes aegypti ٚشلاخ تؼٕض ػهٗانثٕٛنٕجٙ نرهك انًؼمذاخ  

يؼمذاخ  رٓاذه ٔٔاػذج جذا  فؼانٛح كثٛشج يؼمذاخ انُحاط  سجهدلذ ٔ حًٗ انعُكن انُالم ثؼٕضان

  .حيؼمذاخ انُٛكم ٔانكٕتهد ػُذ ذشاكٛض يخرهفٔتشكم ظؼٛف انخاسصٍٛ 


