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

2013,(7), ( 1 ) :127-134 

 

127 
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ثنائي ايثايل  المشتقة من استر  حامض الهيدروكساميكيتضمن البحث تحضير وتشخيص لمركبات  
حيث تم تحضير    .( التي تعد ليكاندات انتقائية ثنائية السن لعنصر الحديدDiethyl Succinateسكسنيت )

ايثوكسلي ييوتلا   -4-اوكسلو  -4ودراسة مركبات حامض الهايدركساميك كما فلي تحضلير معقلد ث ثلي )
يك مع كلوريد الحديديك وفلي ((  وذلك يتفاع  مركبات حوامض الهيدروكسامIIIهايدروكساميت حديديك )

ة   وسط قاعدي. وتم تعيين االوزا  الجزيئية ودرجة االنصهار للمركبات المحضرة وتشخيصها بالطرق الطيفي
 اضافة الل  تعيلين نسلبة االتحلاد العنصلري يلين مشلتقات حلامض الهايدروكسلاميك وايلو  الحديلد الث ثلي 

Fe3+ند هي حيث وجد ا     .باستخدام طريقة النسبة المولية يكا (  (1:3نسبة االتحاد العنصري يين الفلز والل
 .)فلز : ليكاند(

 

المفتاحية:  الكلمات 
  ،تحضير
  ،تشخيص

  ،حامض الهيدروكساميك
 .استر ثنائي ايثاي  سكسنيت

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
للللللايتروجين  لللللتقات النل للللللاميك ومشل لللللامض الهيدروكسل لللللر حل يعتبل

يكاندات ثنائية السن  تستخدم  كل  التي  عضويةالمركبات  من الالمعوضة  

(  2Cu+)  والنحاس الثنائي  (3Fe+)مع الحديد الث ثي  صرالتأولها قايلية  

لتقدير ايو     ،لتعطي معقدات ملونة يمكن استخدامها في التحلي  اللوني

للوا   اهميللة الللر م مللنوعللل   .(1،2)الفلللز وحللامض الهيدروكسللاميك خل

للي مللن اقلل  ال ا  واحللد دحللامض الهايدروكسللاميك اال انلل  يعلل مركبللات التل

والتللي تشلك  صلعوية فللي تحديلد التركيل  الصللحي   اوصلفت خواصله

متماثللة فلي يث ثلة شكلكا  تكلو  يلحامض الهيدروكساميك وذللك النل  

للامض . forms) (tautomeric(3،4)التراكيلل  الكيمياويللة  يلعلل  حل

لللاميك  لللات دورا  الهيدروكسل لللا  العمليل لللد شثنل لللا  الحديل لللي امتصل لللا فل مهمل

 .(5)االيضية
 

* Corresponding author at: University of Anbar / Co llege o f  
Science; 
  

E-mail address:  

 

مصنعة لحوامض الهيدروكساميك  كما ش  التراكي  والمواد ال

 لفطريللات و البكتيريللةا لمللرا الم ريللا و  شظهلرت بأنهللا مللواد مضللادة

ئد وم  الهيدروكساميك ا  حامض اضافة ال    ،(6)المرضي  وا شتقات  ذو ف

لللا  م للة ل نسل للا نمهمل لللاري  :هل لللة والمجل للي الكليل للل  فل للوين الحصل لللع تكل منل

إزاللة  و ،اللدم معالجلة فقلر،DNA(8)ل لل الحيلوي كلوينتثبيط الت،(7)البولية

للرة .(6.9)االلمنيللوم للن المركبللات المحضل للن ش  يسللتخدم عللدد مل كمللا ويمكل

مبيدات للحشرات والطحال  المؤذية  كصناعيا لحوامض الهيدروكساميك  

وحمايللة  ،(10)عملل  علل  زيللادة خصللوية التريللةاللنملو النباتللات وكلل لك 

دات  مركبات حوامض الهيدروكساميك ليكان  تعد  .(11)النباتات من البرد  

ة  O, O-Bidenate Ligandمخلبية ثنائية السن ) ب ( ذات كحنة سال

يفقد الحامض يروتو  مجموعة الهيدروكسي  حيث يلرتبط كل  و واحدة  

ي   Mيو  الفلزي )ليكاند مع األ ( عن طريق اوكسجين مجموعة الكاريون

ئات    العائدة لحامض  الهيدروكساميك في الليكاند وي لك تح  ث ث جزي

روكساميك مح  كل  الجزيئلات المرتبطلة ملع االيلو  من حامض الهيد
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سلتة مواقلع تناسل ية حلو   ةالفللزي ويل لك تحتل  هل ل الليكانلدات الث ثل

للحنات  االيللو  الفلللزي الث ثللي الشللحنة الموجبللة والتللي تتعللاد  مللع الشل

  ا  السالبة العائدة لث ثة جزيئات من حامض الهيدروكساميك لتعطي معقد

ويلل لك يمكللن ش  نتوقللع الصلليية التركيبيللة  ،متعللادال سداسللي التناسللق

تكو    لمعقدات فلز الحديد مع مركبات حوامض الهيدروكساميك حيث ت

للللللتقرة  لللللللية مسل للللللات خماسل للللللة حلقل للللللا ا .  12))ث ثل لللللللر مركبل لللللللريتين  يعتبل لفل

لللليدرين لللللا   والهيموسل للللي االنسل للللد فل للللز  الحديل لللللية لخل للللواد االساسل للللن المل مل

لل ويا  فلي الملا  تتلأل  قايلة ل يلورية والفريتين مادة ،والحيوانات العليا

ويقطلر  انكسلتروم 75من يروتين دائري )حلقي( قطرل الداخلي يسلاوي

للارجي لللتروم ا 120  خل لللايدرين   .(12) نكسل لللا الهيموسل للل  فامل لللوي علل يحتل

ال ش  تركيبتلل  متنوعلة وصلل بة اكبلر مللن هيدروكسليد الحديلد شكميلات 

  بشدة   يرتبطهو يروتين  فشما الترانسفرين    .التحديد بالمقارنة مع الفريتين

يلو  الحديلد وينقلل  ملن الفلريتين إلل  كريلات اللدم الحملر والعكلل  شملع 

 يو  الحديدوز شوينتق  الحديد يين الفريتين والترانسفيرين بشك     .بالعك 

للزا   .(13) لللدة واالختل للة األكسل لللات إال ش  عمليل لللي الكائنل للحة فل لللر واضل  يل

 ،رومحيث يتم نق  الحديد يوساطة مادة شساس تسم  الفريك  المجهرية

احماا هايدروكساميك    ةوالفريوكسامينات. ويتكو  الفريوكروم من ث ث

والتي فيها تقع مجاميع الهايدروكساميك الث ث عل  ث ثة مواقع جانبية  

للد للات سداسللية الببتيل للك  حلقل لللة وعللل  كل للك  .مللن السلسل للين تمتلل فللي حل

  التي ث ثة مجاميع هيدروكساميك من السلسلة الببتيدية  الفريوكسامينات  

الحديللد  ويلالنرر ألهميلة تأصلر  .(12)قلد تكلو  حل يلة شو  يلر حل يلة 

الث ثي مع حامض الهايدروكساميك وتطبيقات  البايولوجية المتعددة فقد 

للع تللم  للوامض الهيدروكسللاميك مل للدات لحل للير معقل للديكشتحضل للو  الحديل  يل

إجلرا  دراسلات  ملع .باالعتماد عل  ثنلائي اثيل  سكسلنات كملادة شوليلة

 .تعيين  ه ل المركباتطيفية لتشخيص و 

 

 المواد وطرائق العمل:
 :                                               المواد الكيمياوية   

للللللللللللتر      لللللللللللتخدام السل لللللللللللم اسل للللللللللللنيت( تل للللللللللل  سكسل  )ثنائي اثيل

(99%BDH ) للق للين و  .( BDH%99)وايثللانو  مطلل هيدروكسللي  شمل

لللللللللللد ) لللللللللللوديوم GPR( )99%BDH%97هيدروكلورايل للللللللللل ت الصل ( خل

99%BDH))   لللللللللل للللللللللد المثيل للللللللللل  (BDH%99يروميل للللللللللد األثيل ( يروميل

(99%BDHكلوريد الحديديك  )  99%BDH)(14.) 

لللجية األجهززززلم المسزززز خدمة :  للوق البنفسل للعة فل للاأل األكل مطيل

للللرا  )  للللت الحمل للللعة   تحل للللاأل األكل لللة  و مطيل للللر   FT-IRوالمرئيل مبخل

 (.  Rotary evaporatorدوار)

 OXO-4- ethoxy butane-4 :    تحضير المركب   

hydroxamic acid  

من االستر )ثنائي اثي  سكسنيت(   م  7.4شذي    

من الهيدروكسي    م   6.95  تاضيفو م  من االيثانو  المطلق    50في

وم م    5   تاضيف  .امين هيدروكلورايد من محلو  هيدروكسيد الصودي

(6N).  سلخن الملزيا اللل  و  ،فلي دورق كلروي مريلوم بمكثلل  علاك

شجريللت عمليلة تركيللز  .ا يبلردتلر  المللزيو دقيقللة(  30اليليلا  ولملدة )

 Rotaryللمحللو  وذلللك يتبخيللر المل ي  باسللتخدام المبخللر اللدوار)

evaporator بعدها جمع الناتا المترس . ثم. جمع النلاتا الل ي .)

ة نفسها  .(28,15,7)اعيدت يلورت . جف  وعينت درجة االنصهار ويالطريق

 (.1المبينة بالجدو  )  (2-11)حضرت المركبات

-Tri(4-oxo-4 قزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد :تحضزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززير المع

ethoxybutanehydroxamate)Iron (III).      
ايثوكسلي  -4-اوكسلو  -4ث ثلي )تلم تحضلير المعقلد     

 (-  III(.)-3ييوتا  هايدروكساميت حديديك )

  Tri (4-oxo -4- ethoxybutane hydroxamate) Iron (II I). [ 
]3Fe(RCONHO)  1:3ينسبة 
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ملو ( ملن  0.3) لم 2.4)فلز: ليكاند( وذلك باضافة      

ايثوكسي ييوتلا  حلامض الهيدروكسلاميك(  -4-اوكسو  -4المرك  )

مللو ( مللن  0.1) لم 0.81 ملل  ملن االيثللانو  المطللق اللل   50فلي 

مل  ملن المحللو  الملنرم عنلد  25( الم اب فلي IIIحديديك )الكلوريد  

pH = 10  للو  االصلفر فللوحه ظهلور راسل  حلر  المحللو  ذو الو

للانو   للامق تللم تركللاحمر  ي  الراسلل  ومللن ثللم تللم  سلل  الراسلل  بااليثل

 2المعقلداتويالطريقلة نفسلها حضلرت  .(16’15’14)المطلق وتر  ليج 

اللوز  الجزيئللي النسللبي  تللم تعيللين.(1المبينللة فللي الجلدو  )و  11الل  

جهلاز بأسلتخدام ب ياس االرتفلا  فلي درجلة اليليلا   لمعقدات الحديديك

   .(17)كوتري   

 الحديديك في المعقدات المحضرة باستخدام:  يو شتم تقدير  نسبة  

حيث تم مزج :  (  Mole-Ratio Methodطريقة النسبة المولية )  -ش
الحديديك  10*4-5 كلوريد  من  تم   الليكانداتمع  موالري  التي 

 ويعشرة تراكيز وهي:                                                                   (18)تحضيرها سابقا

1-    4-Oxo-4- ethoxy butane hydroxamic acid   2-  

 2-Methyl-4-oxo-4- ethoxy   butane      hydroxamic 

acid     

3-  2 -Ethyl-4-oxo-4- ethoxy    butane hydroxamic 

acid 

 4- 2-Phenyl-4-oxo-4- ethoxy butane         hydroxamic 

acid   

5-    Cinnamo  hydroxamic acid 

للوجي )ق ( nm 480يسللت االمتصاصللية عنللد الطللو  المل

انوميتر باستخدام مطياأل األكعة المرئية وفوق البنفسجية. تم حساب  

نسبة مكونات المعقد ملن الع قلة يلين االمتصاصلية و الكسلر الملولي 

 ((20,19لليكاند

ليرا حساب       يو  الحديديك في المعقد الصل   شتقدير نسبة    –ب  

للد الصللل  المحضللر يجلل يللو  الحديللديك شنسللبة  للاس  فللي المعقل قيل

للللوجي ) لللو  المل للللد الطل لللية عنل لللل  480االمتصاصل لللانوميتر لمحاليل ( نل

مركبات الحديد المحضرة و باستخدام جهاز مطياأل األكعة المرئية  

   (20)البنفسجية    وفوق 

 
 الن ائج والمناقشة:

الخللوا  الفيزياويللة للمركبللات المحضللرة   2يبلين الجللدو   

 1للمعقلدات مللن المعقلد رقللم   النسلبي  لجزيئيللا الكتل  قلليم زدادتلحيلث 

لللم  للد رقل لل  المعقل للل ل 10وحتل للهار هل للة انصل لللق ودرجل لل  ينطبل لل ا التسلسل وهل

يشل  علن هل ا الترتيل . كملا  11المركبات، في حين ا  المركل  رقلم 

  ويشير الجدو  ال  ا  اللو  السائد لهل ل المعقلدات هلو الللو  اليلامق.

لمعقللدات األيللو  الفلللزي شطيللاأل األكللعة فللوق البنفسللجية  عنلد مقارنللة

(3+Fe(     و ن ثا مع مركبات حوامض الهايدروكساميك المحضرة في اإلي

ازاحة حمرا  شي امتصا  نحو طو  موجي  تبين ا  هنا    ،المطلق

شعل  مما علي  فلي حلوامض الهيدروكسلاميك الحلرة وكل لك ظهلور قليم 

امتصا  جديدة مما يؤيد حصو  ارتبام يين حامض الهيدروكساميك  

إ  ه ل المعقدات التي تم  .(28)يو  الفلزي عند تكو  المعقدات الفلزيةواأل

األول     ،تحضيرها شعطت ث ث حزم رئيس  في المنطقة فوق البنفسجية

  275ال    203ض يفة جدا  تنتا من انتقا  الشحنة وهي ضمن المدى  

وهلي ضلمن  (*π→π)والثانيلة تنلتا ملن االنتقلا  األلكترونلي نلانومتر

لل  310المللدى للي  نللانومتر 340 الل للا  الكترونل للي شيضللا  انتقل للة هل والثالثل

(n→π) وكل لك شظهللر  .نللانومتر 375الل  350 وهلي ضلمن المللدى

طيف االكعة فلوق البنفسلجية والمرئيلة حزملة امتصلا  فلي المنطقلة 

للللللللللللللدى للللللللللللللمن المل للللللللللللللة ضل لللللللللللللل   430 المرئيل للللللللللللللانوميتر 640الل  (30,29)نل

مض لمعقدات حوا  (.شظهرت مطيافية األكعة تحت الحمرا   3الجدو )

  (N-H)حزمة امتصا  لمجموعة  الهايدروكساميك مع شيو  الحديديك  

وحزمللة امتصللا   1-سلم  (3400-3450)للحلقلة الخماسللية عنلد

وحزملة  .1-سلم (1710-1750) مجموعة الكاريوني  االسلترية عنلد

للة  للمن الحلقل للي تكللو  ضل للامض التل للة الكاريونيلل  للحل امتصللا  مجموعل



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

2013,(7), ( 1 ) :127-134 

 

130 

وحزملة امتصلا   .1-سم (1610-1690) الخماسية المتكونة عند

 وحزملة  ،1-سلم 2990) (2850- االليفاتيلة عنلد (C-H) مجموعلة

(M-O)  (4الجدو )   1-سم  (400-500)  االليفاتية عند. 

ومن خ   ييانات مواقلع الحلزم التلي تعلود لليكانلدات الحلرة 

)حوامض الهيدروكساميك( ومعقداتها مع شيو  الحديلد الث ثلي ن حله 

دات عانلت ملن تييلرات فلي الموقلع والشلدة ش  الحزم في شطيلاأل المعقل

والشلك  ويعللزى سللب  اإلزاحللة الحمللرا  لهلل ل الحللزم خاصللة لمجموعللة 

الكاريوني  للحامض لعملية التناسلق الحاصل  يلين األيلو  الفللزي وذرة 

األوكسلجين لمجموعللة الكاريونيلل  الحامضلية مللن المللزدوج االلكترونللي 

ة  لتقللدير نسللبة االتحللاد اسللتخدمت طريقللة النسللبة الموليل .)32,31)الحلر

ففللي هل ل الطريقلة يبقلل   ،العنصلري فلي المعقلدات يللين الفللز والليكانلد

ة   تركيز احد المكونات )الفلز( ثايتا  ويتيير تركيز الليكاند ليعطي سلسل

تم رسم   . ويعد قياس االمتصاصية لك  المحالي    M]/[L]3+[  من نس 

لليكاند ال  مو  من  يياني ل متصا  يوصف  دالة للنسبة يين موالت ا

شيو  الفلز وكما هو متوقع فان  يكو  خطا  مست يما  من نقطة األص   

 .ال  النقطة التي تكو  عندها موجودة كميلات متكافئلة ملن المكونلات

  . ويعد ذلك يصب  الخط البياني شف يا  أل  المكونات كافة قد استهلكت 

داديهما ونقطلة تقلاطع امتلل .لل لك تلم الحصلو  علل  خطللين مسلت يمين

تشير ال  نسلبة االتحلاد العنصلري شو نسلب  الجملع فلي األيلو  المعقلد 

يين االمتصاصية والنسبة    الع قةومن    (.5-9و  )اوكما مبين في الجد

يين موالت الليكاند إل  موالت الفلز فإ  النسبة في األيو  المعقد هي  

اسي ومن قيم االمتصاصية أليو  الحديديك ال ي .( ليكاند : فلز1:3)

التي تم الحصو  عليها من الدراسة الطيفية باستخدام مطياأل االكعة  

( 480( عند الطو  الملوجي )U.V – Visالمرئية وفوق البنفسجية )

وجد ش  نسبة عنصر الحديد في المعقدات الصلب  المحضرل    ،نانوميتير

(. حيث يرتبط كل   10وش  ال يم النرري  والعملي  مبين  في الجدو )

لللل لللد مل للللزي ليكانل لللو  الفلل للللة  Fe+3ع األيل للللجين مجموعل لللق اوكسل للللن طريل عل

ئدة   الهايدروكسي  وك لك عن طريق شوكسجين مجموعة الكاريوني  العا

ويل لك تحل  ثل ث جزيئلات ملن  ،لحامض الهيدروكساميك في الليكانلد

حامض الهيدروكساميك مح  ك  الجزيئات المرتبطة مع األيو  الفلزي  

ة سلتة مواقلع تناسل ية حلو  األيلو  وي لك تحت  هل ل الليكانلدات الث ثل

الفلزي الث ثي الشحنة الموجبة التي تتعاد  والشحنات السالبة العائلدة 

 ،للث ث جزيئللات مللن حللامض الهيدروكسللاميك لتعطللي معقللدا  متعللادال  

سداسي التناسق وي لك يمكن ش  نتوقع الصيية التركيبية لمعقدات فلز 

ك حيللث تتكللو  ثلل ث الحديللديك مللع مركبللات حللوامض الهيدروكسللامي

تزداد استقرارية المعقدات بالتناسق ملع .(22,21)حلقات خماسية مستقرة.

ليكاندات متعددة السن لتعطي ينيلات حل يلة حيلث تكلو  الل رة الفلزيلة 

حيلث  .Chelation(24,23)وتعرأل هل ل العمليلة بالكيليتيلة  ،جز ا  منها

الل رة الفلزيللة تلتمكن الليكانلدات ملن إكلليا  مواقلع تناسل ية شكثللر حلو  

ليزداد استقرارها يدرجة كبيرة كما في حوامض الهيدروكساميك التي هي  

وتمتلاز الحلقلات  ،ث ث جزيئات مكونة ث ث حلقلات خماسلية مسلتقرة

  .(25)الخماسية باستقرارية اعل  من الحلقات االخرى السداسية والسباعية

وتعود زيادة استقرارية المعقد لسببين : االو  هو لزيادة انترويي التفاع   

حيث ا  المعقدات    ،والسب  الثاني ش  التيير في االنثالبي يزداد سالبية

الحاوية عل  ليكاندات كيليتية ثنائية السن ذات استقرارية ثرموديناميكية  

 .(27,26)السن  شكثر من تلك المعقدات الحاوية عل  ليكاندات شحادية

 
 االس ن اجات:  

تمتاز مركبات حامض الهيدروكساميك المحضرل كونهلا ليكانلدات   -1

ثنائيلة السلن ملع بعلض شيونلات العناصلر االنتقاليلة مثل  الحديلديك 

حيث تكو  حلقة خماسلية مسلتقرة وهلي التلي يكلو  األيلو  الفللزي 

 .فيها جز ا  من ه ل الحلقة الخماسية
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الفللا وييتللا   (β,α)ع المعوضلة عللل  الكلاريو اذا كانلت المجللامي -2

لمركل  ثنلائي ايثايل  سكسلنيت مجلاميع سلاحبة  ل لكترونلات فلإ  

 .المعقدات المتكونة مع الحديد الث ثي اكثر استقرارا  

لل   3- لل  كللاريو  الفللا مجللاميع دافعل اذا كانللت المجللاميع المعوضللة علل

عم  عل  ل لكترونات فأنها تقل  من سرعة تأين الحامض النها ت

 .اضعاأل الشحنة الموجبة لكاريو  مجموعة الكاريوني 

اذا كانلت المجللاميع المعوضلة عللل  كللاريو  الفلا مجللاميع سللاحبة  -4

ل لكترونات فإنها تزيد من سرعة تأين الحامض النها تعم  علل  

 زيادة الشحنة الموجبة لكاريو  مجموعة الكاريوني   
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 هايدروكساميك(معقدات الحديد الثالثي لحامض ال  1الجدول )

Comp.  

no. 
Name 

1 
Tri (4- oxo -4- ethoxybutane 

hydroxamate) Iron (III) 

2 
Tri (2- methyl 4- oxo -4- ethoxybutane 

hydroxamate) Iron (III) 

3 
Tri (2,3- di methyl 4- oxo -4- 

ethoxybutane hydroxamate) Iron (III) 

4 
Tri (2,2,3- tri methyl 4- oxo -4- 

ethoxybutane hydroxamate) Iron (III) 

5 
Tri (2- ethyl 4- oxo -4- ethoxybutane 

hydroxamate) Iron (III) 

6 
Tri (2,3- di ethyl 4- oxo -4- 

ethoxybutane hydroxamate) Iron (III) 

7 
Tri (2,2,3- tri ethyl 4- oxo -4- 

ethoxybutane hydroxamate) Iron (III) 

8 
Tri (2- phenyl 4- oxo -4- ethoxybutane 

hydroxamate) Iron (III) 

9 
Tri (2,3- di phenyl 4- oxo -4- 

ethoxybutane hydroxamate) Iron (III) 

10 
Tri (2,2,3- tri phenyl 4- oxo -4- 

ethoxybutane hydroxamate) Iron (III) 

11 Tri ( Cinnamo hydroxamate Iron (III) 

( بعض الخواص الفيزيائية لمعقدات الحديد الثالثي  2الجدول )

 لحامض الهايدروكساميك  

C
o
lo

r 

m
.p

 C
  ْ

 

M
W

 

g
m

/m
o
l 

M
o
l.
  

F
o
rm

u
la

 

C
o
m

p
.  

n
o
.

 

1 (C6H10O4N)3Fe 535.346 243-245 
Red-

violet 

2 (C7H12O4N)3Fe 577.991 249-253 
Red-

violet 

3 (C8H14O4N)3Fe 620.03 264-267 
Red-

violet 

4 (C9H16O4N)3Fe 661.828 271-275 
Red-
violet 

5 (C8H14O4N)3Fe 619.82 278-282 
Red-

violet 

6 (C10H18O4N)3Fe 703.847 284-288 
Red-

violet 

7 (C12H22O4N)3Fe 787.878 291-295 
blue-

red 

8 (C12H14O4N)3Fe 764.70 297-300 
blue-
red 

9 (C18H18O4N)3Fe 993.630 > 300  ْ  
blue-

red 

10 (C24H22O4N)3Fe 1220.65 > 300  ْ  
blue-

red 

11 (C9H8O2N)3Fe 542.857 226-229 
blue-

red 

 

( للمعقدات  U.V(: بيانات طيف األشعة فوق البنفسجية )3الجدول )

 االيثانول المطلق.في مذيب  

C
o

m
p

o
u

n
d

 

N
o

. 

λ, nm 

1 216 ,  ,  , 434   

2 231 , 254 ,  , 435   

3 240 , 260 , 370 , 435   

4 240 , 260 , 370 , 444   

5 251 , 313 , 371 , 452   

6 248 , 259 , 339 , 487 ,  

7 
244 

, 269 , 370 , 467 , 
65

8 

8 
255 

, 300 , 370 , 467 , 
64

0 

9 
272 

, 300 , 373 , 467 , 
64
0 

10 
277 

, 277 , 372 , 467 , 
64

0 

11 259 , 259 , 334 , 497 ,  

 

( للمعقدات  IR(: بيانات طيف االشعة تحت الحمراء )4الجدول )

 cm-1بوحدة  

C
o

m
p

o
u

n
d

  
N

o
. ( )

1

V OH NH

cm
−

+

 

( )
1

V C H

cm
−

−

 

( )
1

Vester

C O cm
−

−

 

( )
1

acid

V C O cm
−

=

 

( )
1

V C N

cm
−

−

 

1 3423 2925 1745 1649 420 

2 3442 2885 1740 1649 424 



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

2013,(7), ( 1 ) :127-134 

 

133 

3 3430 2890 1742 1650 430 

4 3445 2910 1745 1655 425 

5 3410 2927 1748 1652 460 

6 3410 2920 1750 1655 437 

7 3406 2972 1742 1645 434 

8 3417 2927 1743 1660 462 

9 3410 2930 1735 1640 450 

10 3415 2925 1740 1650 450 

11 3421 2910 --- 1630 445 

 

-4( تقدير نسبة االتحاد العنصري بين أيون الحديديك والمركب  5جدول )

oxo-4- ethoxy butane hydroxamic acid  باستخدام طريقة النسبة

 المولية 

No. 
3

molFe
+ 

 
  L mol   

3
L Fe

+ 
 

 Absorbance 

1.  0.00004 0.00002 0.5 0.145 

2.  0.00004 0.00004 1 0.274 

3.  0.00004 0.00006 1.5 0.416 

4.  0.00004 0.00008 2 0.540 

5.  0.00004 0.0001 2.5 0.645 

6.  0.00004 0.00012 3 0.705 

7.  0.00004 0.00014 3.5 0.751 

8.  0.00004 0.00016 4 0.781 

9.  0.00004 0.00018 4.5 0.801 

10.  0.00004 0.0002 5 0.801 

 

-4( تقدير نسبة االتحاد العنصري بين أيون الحديديك والمركب   1شكل )

oxo-4- ethoxy butane hydroxamic acid  باستخدام طريقة النسبة

 المولية 

 -2صري بين أيون الحديديك والمركب   ( تقدير نسبة االتحاد العن6جدول )

methyl-4-oxo-4- ethoxy butane hydroxamic acid   باستخدام

 طريقة النسبة المولية 

No. 
3

molFe
+ 

 
  L mol   

3
L Fe

+ 
 

 Absorbance 

1.  0.00004 0.00002 0.5 0.156 

2.  0.00004 0.00004 1 0.264 

3.  0.00004 0.00006 1.5 0.422 

4.  0.00004 0.00008 2 0.553 

5.  0.00004 0.0001 2.5 0.651 

6.  0.00004 0.00012 3 0.712 

7.  0.00004 0.00014 3.5 0.765 

8.  0.00004 0.00016 4 0.783 

9.  0.00004 0.00018 4.5 0.821 

10.  0.00004 0.0002 5 0.821 
 

        عنصري بين أيون الحديديك والمركب ( تقدير نسبة االتحاد ال7جدول )

  2- ethyl-4-oxo-4- ethoxy butane hydroxamic acid         

 باستخدام طريقة النسبة المولية

No. 
3

molFe
+ 

 
  L mol   

3
L Fe

+ 
 

 
Absorbance 

1.  0.00004 0.00002 0.5 0.155 

2.  0.00004 0.00004 1 0.234 

3.  0.00004 0.00006 1.5 0.422 

4.  0.00004 0.00008 2 0.551 

5.  0.00004 0.0001 2.5 0.655 

6.  0.00004 0.00012 3 0.715 

7.  0.00004 0.00014 3.5 0.755 

8.  0.00004 0.00016 4 0.784 

9.  0.00004 0.00018 4.5 0.811 

10.  0.00004 0.0002 5 0.811 

 

 -2نسبة االتحاد العنصري بين أيون الحديديك والمركب  ( تقدير 8جدول )

phenyl-4-oxo-4- ethoxy butane hydroxamic acid   باستخدام

 طريقة النسبة المولية 

No. 
3

molFe
+ 

 
  L mol   

3
L Fe

+ 
 

 Absorba

nce 

1.  0.00004 0.00002 0.5 0.150 

2.  0.00004 0.00004 1 0.267 

3.  0.00004 0.00006 1.5 0.423 

4.  0.00004 0.00008 2 0.565 

5.  0.00004 0.0001 2.5 0.643 

6.  0.00004 0.00012 3 0.731 

7.  0.00004 0.00014 3.5 0.782 

8.  0.00004 0.00016 4 0.793 

9.  0.00004 0.00018 4.5 0.831 

10.  0.00004 0.0002 5 0.831 

 

نسبة االتحاد العنصري بين أيون الحديديك والمركب   ( تقدير9جدول )

Cinnamo  hydroxamic acid          باستخدام طريقة النسبة المولية 

No 
3

molFe
+ 

 
 

 L mol
 

 
3

L Fe
+ 

 
 

Absorbance 

1.  0.00004 0.00002 0.5 0.135 

2.  0.00004 0.00004 1 0.269 

3.  0.00004 0.00006 1.5 0.422 
4.  0.00004 0.00008 2 0.541 

5.  0.00004 0.0001 2.5 0.655 

6.  0.00004 0.00012 3 0.712 

7.  0.00004 0.00014 3.5 0.753 

8.  0.00004 0.00016 4 0.83 

9.  0.00004 0.00018 4.5 0.813 

10.  0.00004 0.0002 5 0.813 

 

مئوية النظرية والعملية المحسوبة في المعقدات الصلبة ( النسبة ال10جدول )

 المحضرة 

Complex 
No. 

Absorbance 
3
%Fe

+
Fe% نظرياً 

+
 عملياً 

1-  0.724 10.422 10.2 

2-  0.655 9.664 9.6 

3-  0.642 9.009 9.0 

4-  0.601 8.438 8.4 

5-  0.645 9.009 9.0 

6-  0.560 7.934 7.8 

7-  0.501 7.088 7.0 

8-  0.565 7.311 7.2 

9-  0.410 5.630 5.6 

10-  0.250 4.578 4.4 

11-  0.715 10.306 10.2 
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SYNTHESIS AND IDENTIFICATION FOR SOME FERRIC 

COMPLEXES OF HYDROXAMIC ACID. 

ISMAEEL KH. AL-KATEEB     SALMAN A. AHMED     SADAA A. ABDULLAH 

ABSTRACT 

The aim of this research is to prepare and identification of the hydroxamic acid derivatives of diethyl succinate 

which are  considered as selective ligands of the Iron (III). The synthesis of hydroxamic acid derivatives was 

performed as described in the preparation of the complex of ferric ion( Fe3+)  with hydroxamic acid compound and 

other compounds through the interaction of hydroxamic acid compound with ferric chloride FeCl3  in the presence of 

basic medium. Identification of the prepared compounds through determination of molecular weights and melting 

points as will as I.R and U.V spectroscopic absorption..Also, determination stoichiometric ratio between the 

derivatives of hydroxamic acids compounds and ferric ion( Fe3+ ) by using the mole – ratio method showed that the 

ratio between metal and ligand is (1:3) (metal : ligand). 

   

 


