
P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2010 ,( 4), ( 3 ) :00-00 

 

33 

 دراسة طيفية لمعقدات انتقال الشحنة لبعض الصبغات        

 صبري محمد حسين*                عبد الحكيم دحام حسين**

 كلية الطب  -* جامعة االنبار
 كلية الزراعة  -**جامعة االنبار

 
 

 

 

 معلومات البحث:
 

 الخالصة: 
 1/2010/ 3تاريخ التسليم:  

 2010/ 7/ 15تاريخ القبول:  

 2012/     6  / 14   نشر: تاريخ ال 

DOI: 10.37652/juaps.2010.15658 

 –الصبغة األساسية في الحنااا –تضمن البحث دراسة طيفية لمعقدات انتقال الشحنة لصبغة اللوسون  
 525)عاهبااة لكلتتمعنااات  فااي درجااة غاامارت الغمفااة باعتبارهااا مااادت ملااتقللة االلتتمعنااات مااب تلااعة ممكبااات 

هةلدربمانااد لحلاااب  ا ااو التتااوين  –درجة مئوية باستعمال االيثااانول المطلااذ كمااميبط تاام تطلةااذ معادلااة  نلااي
عمعامااا االمتصااام المااوالرق للمعقاادات الناتظااة غةااث  الاامت العكتااة التطيااة الناتظااة ماان تطلةااذ المعادلااة 

ألجااا الحصااول علاام معقاادات  لوريااة  االبة تاام  ط 1:1مية للواهااب ىلاام الملااتقلا هاايكااون النلاابة اللااتوكةومت 
خلااام كمياااات متتافئاااة مااان الواهاااب عالملاااتقلا باساااتعمال االيثاااانول كماااميب عتااام تشتيصااالا باااالطما ذ الطيفياااة 

نيااة المم يااة عاألشااعة تحااو الحمااما ط دلااو النتااا ك الملتحصاالة كااون التثافااة االلتتمع   –لألشعة فااوا اللنجلااظية  
 ط للواهب ىضافة ىلم الشكا الجماغي هي العواما األساسية المؤ مت في استقمار همه المعقدات

 

 الكلمات المفتاحية: 
   ،اللوسون

  ،معقدات انتقال الشحنة
  ،االنديكو

 . االليزارين

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمة :
اغد   هو  علةلا    فماداللوسون  يطلذ  الممكبات  من  مظموعة 

النظام عا  ،النجثوكونةنات ذات  التاربونةا  ممكبات  من  لتونةنات  نف 
   1الحلقي الحاعق علم مظموعتي كةتون عهمه الممكبات جميعلا ملونه )

اللوسون     Hydroxy –1,4 napthoquinone -2)طيتمكز عجود 
المعمعف    األجزا في   الحنا   لون  عيعود  الحنا   نبات  من   ىلماللوا ية 

يص ممتجب  الصبغة  تمكةز  همه  علم  85  ىلما  عجود  الوزن    ساس% 
 natural orangeمثا     خمى عيطلذ عليه تلميات    لألعرااالظاف  

بشكا Hennotannic acid (2    ع   6 عادت  اللوسون  عيكون    
ا جم   )  –ملحوا  معقدات 3 متقالي  تتوين  من  اللوسون  طيتمكن    

دعا ية كعكج   إلغماض  كما يلتتدم  4ملونة مب كثةم من الممكبات )
)  ع مماض  الصداع الحشمات  للعات  علمعالظة  تأ ةم 5الظلد  له  كما    

  عكعاما مضاد 6)  لآلالممضاد لكلتلابات عالحمم عيلتتدم كملكن  
  ط 8  )7لللمطان عملةد للقما )

البحث    هما  لصجة   ىلميلدف  الشحنة  انتقال  معقدات  دراسة 
لكلتتمعنات)اللوسون   ملتقللة  من     كمادت  العديد   اإل باغ مب 

لكلتتمعناتكمم ) عاهبة  االنديكو   كبات  الجوما )االلةزارين    ،مثا   ،اغمم 
االزع اللمتقالي  ، بغات  نا ي   ، اللنزدين   ،األغممالمثةا    ،المثةا 

 عاللنزاليد ط  ،التافئةن
 

* Corresponding author at: Anbar University - College of 

Medicine, Iraq; 
E-mail address:   

 

 الجزء العملي :. 
  تحضير المحاليل للقياسات الطيفية:.

معادلة  نلي    ألجا يظب    –تطلةذ  تمكةز     نهةلد ماند  يكون 
المادت الواهبة   الواهب اكلم بكثةم من تمكةز الملتقلا عليه كانو تماكةز

موالرق في غةن كان تمكةز الملتقلا 10  -2ىلم    10  -1تتماعح  ةن  
 موالرقط  4-10 ا و 

 
 تحضير المعقدات الصلبة :. 

من   الصلبة  المعقدات  من   ىذابةغضمت  متتافئة  موالت  عدد 
المطلذ     ملي مول  2) عالملتقلا      ملي مول  2)الواهب   االيثانول  في 

لمدت     كمميب) التحميك  جديد   10مب  لون  الور  لوغظ  غةث  دتا ذ 
الملتقلاط تم تمشيح المحلول الناتك  م تمك    عيتتلف عن لون الواهب  

ط   علم  لورات  لبة  للحصول  الغمفة  غمارت  درجة  في    مالةتبتم 
التافئةن   من  الناتظة  الملتقللة     DB18C6   عالمعقدات   -2عالمادت 

المميب  –  4,1-هةدرعكلي   استتدم  فقد   نا ي   –  2,1  نجثوكةنون 
 كلورعايثان ط 

 
 النتائج والمناقشة :. 

غزمة    ىلمالملتقلا    ىضافةعند   الور  لوغظ  الواهبة  المادت 
في طيف   اللنجلظية    األشعةانتقال جديدت  في   –فوا  توجد  المم ية ال 

الواهب   الحزمة     عطيف  همه  سلب  يعزى  ط  انجماد  علم   ىلمالملتقلا 
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م الحا لة  االلتتمعنية  الطاقية  االنتقاالت  الملتويات  الواهب   لظزيئهن 
الطاقية    ىلم همه    10  ،9)الملتقلا    لظزيئهالملتويات  عتد المت  ط 

علم   تجلةمه  تم  عميض  بشكا  المعقدات  بعض  في     ساسالحزمة 
التتمعني عفي معقدات     كثمغصول   انتقال  فةلا    خمى من  يدخا  التي 
عجود مظاميب   ىلم االلةزارين المت غزمتان ربما يعزق ذلك     عاالنديكو  

   13، 12، 11)ذاتلا  الظميئةعاهية عملتقللة في 
للمعقدات التتوين  قيمة  ا و  تعةةن  عمعاما Kc   لغمض 

الموالرق   تطلةذ معادلة  نلي  cاالمتصام  الم  لظئنا  هةلد ماند   –ع  
ينتك     14) المعادلة  همه  )عبمسم  قيمة 1الشكا  علم  الحصول  تم    

اطب التم الملتقيم مب المحور الصادق ع من تقcاالمتصام الموالرق 
 فةتم الحصول علةلا من مةا التم الملتقيمط  Kc ما قيمة 

 
ثابت التكوين   ،λ max( nm( : بيانات حزمة االمتصاص ) 1جدول )

 (dm3.mol-1  )Kc   ومعامل االمتصاص الموالري ( dm3.mol-.cm-

1  )c.ع للمعقدات المتكونة 
cع 

(-.cm-.mol3dm ) 

Kc 

) -.mol3m
1) 

λ 

max 

(nm ) 

complex 

1941 25.5 
605 

650 
Lawson – Indiqo 

1785 18.02 
620 

660 
Lawson – Ali Zarine 

3225 7.80 530 
Lawson – methyl 

orange 

2777 3.94 675 Lawson – methyl red 

1408 6.71 495 Lawson – caffeine 

5882 26.20 670 6C18DB –Lawson  

3703 12.11 530 Lawson – Benzidine 

5714 11.5 665 DPB-N1N –Lawson  

2409 4.61 665 Lawson – Benzanilide 

  لقاايم  ا ااو التتااوين نظااد 1من خكل مقارنة النتا ك الواردت فااي الظاادعل )
 :ط األتيان تمتةب  بات المعقدات علم النحو 

       Lawson – DB18C6  Lawson – Indigo 

Lawson – Ali Zarine  Lawson- Benzidine  

        Lawson – N1N-DPB   Lawson- methyl 

orange  

Lawson- methyl red   Lawson- Benzanilide  

لمعقدات    ىن التتوين  قيم  ا و  في  يظلم  المق  التجاعت 
 التأيناختكف جلد    ىلم  يعزى  1اللوسون مب الممكبات الواهبة )جدعل  

  ع الجماغية    اإلعاتةللممكب الواهب فضًك عن شكله اللندسي من غةث  
في   يظلم جليًا  دافعة من عدملا عهما  لمعقد    علمعجود مظاميب  قيمة 

DB18C6-lawson     جزيئه  ىن غةث  DB18C6   الشكا يمتلك 
الشحنة   تممكز  في  كلةمًا  دعرًا  الجنةا  غلقتا  فيه  تلعب  المق  اللندسي 

ذ  غلقة  داخا  جلد    األعكلظةنرات  اللالبة  فان  يكون   التأينعبالتالي 
 ط   18، 17 ،16 ،15)عاطئًا 

  –العكتة الملتقيمة التي المت من تطلةذ معادلة  نلي    ىن
تشةم  2الشكا)هةلد ماند   هي   ىن  ىلم   جميعًا  للمعقدات  اللتوكةومتمية 

1 :1   
 ىلمالواهب    ىضافةالحصول علم معقدات  لبة نتيظة    ألجا
من    عدد موالت متلاعق )محاعلة خلم كميات متتافئة    الملتقلا جمت

الواهب عالملتقلا في مميب درجة تبتمه عاطئة عتد تم بالجعا الحصول 
البحث في  الملتتدمة  الواهبة  الممكبات  لظميب  معقدات  لبة   ، علم 

( للمعقدات 2الظدعل  عالتظميلية  الجةزيا ية  التصا ص  بعض  يلةن    
 المحضمتط 

 ئص الفيزيائية والتجريبية للمعقدات ( بعض الخصا2جدول )

 اللون 
درجة االنصهار  

 ( درجة مئوية)

 الوزن الجزئي 

المحسوب  )

 ( عمليا  

 المعقد

 242 – 240 اسود 
436.4    

(448.2 ) 
Lawson – Indigo 

 215  – 217 رمادي
414.4    

(405.5 ) 

Lawson – Ali 

Zarine 

 135  – 137 زيتوني 
371.38  

(370.1 ) 

Lawson- 

Benzanilide 

 180  – 183 تبني 
534.6     

(535.0 ) 

Lawson – 

DB18C6 

جوزي  

–  

 مخضر 

182 –  179 
358.38  

(362.4 ) 

Lawson- 

Benzidine 

اسود  

 محمر 
232 –  230 

443.5    

(442.9 ) 

Lawson- methyl 

red 

اسود  

 بني 
267 –  265 

501.5    

(499.7 ) 

Lawson- methyl 

orange 

 280  – 282 زيتوني 
510.6    

(511.0 ) 

Lawson – N1N-

DPB 

 250  - 253 رمادي
368.3    

(371.2 ) 

Lawson- 

caffeine 
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SPECTROSCOPIC STUDY OF THE CHARGE TRANSFER 

COMPLEXES FOR SOME DYES 
SABRI M. HUSSEN                              ABED AL-HAKIM DAHAM 

ABSTRACT :  

This research was included the spectrophotometric study of charge transfer complexes of Lawson dye (as 

acceptor) with nine compounds (as donors) at room temperature 255 c by using absolute ethanol as solvent . 

Formation constants Kc and molar absorptivity (ε) were calculated by using Benesi – Hildebrand equation and linear 

relation ship was obtained which indicated, clearly a 1:1 stoichiometric ratio of donor to acceptor .  

Isolation of solid complexes were successfully achieved by mixing equimolar quantities of donors with 

acceptor in ethanol as solvent . These complexes were identified by using some  spectroscopic methods .From the 

results , it concluded clearly that electron density of donors and geometry were the fundamental factors , that effect to 

the stability of complex formed  , that electron density of donors and geometry of complex played important roles in 

the value of Kc and stability of these complexes . 

 


