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 الملخص العربي                                          
 

 مشتقات هيدروكسي بيريدين في أنشطة الحياة المختلفة فى اقتراح موضوع الرسالة . ساهمت أهميةلقد 

تقدم األطروحة دراسات طيفية تجريبية مرتبطة بالحسابات الميكانيكية الكمية النظرية لبعض السلوكيات 

تم دراسة التشكالت  .   4HP)هيدروكسي بيريدين )-4و    3HP)هيدروكسي بيريدين )  -3الكيميائية المهمة ل

وجزيئات   I)2 (انحة تجاه اليودوسلوكياتهم كجهات م  التركيب الفراغي وتعيين الثوابت الجزيئية  الهندسية و

 .  (DDQ) كينون-بنزو-ديسيانو-6- 5-ديكلورو  2،3

 :ثالثة فصول رئيسيةتم إنشاء األطروحة بشكل عام بحيث تتكون من 

  تتناول األهمية البيولوجية ، و  دراسات التشكالت   يقدم دراسة استقصائية للمراجع التى   :الفصل األول

الهندسية   والنظرية ، ودراسات تكوين متراكبات  نقل الشحنة من مشتقات الهيدروكسي بيريدين المعنية  

الميكانيكية   و الطرق النظرية المختلفة المستخدمة في العمليات الحسابية وهي الطرق المدارية الجزيئية

 .ن العملالكمية والهدف م

يقدم وصفًا للمواد واألدوات وبرامج الكمبيوتر ، فضالً عن طرق القياسات الطيفية                    :الفصل الثاني

-ديكلورو 2،3و  I)2( لألشعة فوق البنفسجية وإجراءات تحضير متراكبات  نقل الشحنات باتجاه اليود

5،6  (DDQ) -dicyano-p-benzo-quinone 

لتقديم النتائج التجريبية والنظرية التى حصلنا عليها ومناقشتها. وهي مقسمة إلى  يكرس :الثالثالفصل 

 جزئيين رئييسين:

هيدروكسي   -3مخصص لدراسة نتائج البحث النظري لتشكالت الحالة األرضية  ل  الجزء األول -1

 ضافة الي  جزيئات اليودوالبيانات الهيكلية باال   4HP)هيدروكسي بيريدين )-4و   3HP)بيريدين ) 

) 2(I كينونون-بنز-ديسيانو-6- 5-ديكلورو -2،3و(DDQ)   باستخدام مستويات مختلفة من الحسابات ،

 نظرية دالة(باستخدام مجموعات أساس مختلفة ونظرية و RHF abinitio - MO ميكانيكا الكم وهي

دراسة النظرية فى الحالة الغازية و مع مجموعات أساس مختلفة.  و تمت ال ) B3LYP   الكثافة باستخدام

فى وجود مذيبات ذات قطبية مختلفة. تم تحديد افضل التشكيالت الجزيئية. أشارت النتائج إلى أن مشتقات  



 .هيدروكسي بيريدين لها شكل مستوى مسطح

-3يتعلق بنتائج الدراسات الطيفية لمتراكبات نقل الشحنة المتكونة نتيجة تفاعل  الجزء الثاني -2 

و تحديد    4HP)هيدروكسي بيريدين )-4و   3HP)هيدروكسي بيريدين )  -3يدروكسي بيريدين  له

كمستقبل. أكدت النتائج أن التشكالت   I)2 (افضل التشكالت الهندسية   ، وسلوكهم كمانحين تجاه اليود

. تم تحديد ثوابت التكوين. تم تقدير إمكانات التأين 1: 1جة قد تم تأكيدها على أنها متراكبات بنسبة  النات

لمختلف الجهات المانحة )مركبات هيدروكسيل بيريدين( طيفيًا ومقارنتها مع القيم المحسوبة نظريًا والتي 

لغازية وفي الكلوروفورم في الحالة ا  ،   B3LYP / 6-311 + G (d,p) تم الحصول عليها من حسابات

كمذيب. باإلضافة إلى ذلك تم تقييم معامالت الديناميكية الحرارية باإلضافة إلى معامالت الثابات  

تم دراسة طبيعة   .    3HPيتفاعل بقوة مع اليود أكثر من جزيء HP 4وأظهرت النتائج أن جزيء 

الناحية النظرية وأشار إلى أن  بيريدين وجزيء اليود من   التفاعل بين مختلف مشتقات هيدروكسي

  -المركب األكثر ثباتًا هو الذي تشكل عندما تكون إحدى ذرات اليود في جزيء اليود متصلة بذرة 

 .النيتروجين فى جزئ هيدروكسي بيريدين قيد التحقيق

هيدروكسي  -3الطيفية لمتراكبات نقل الشحنة المتكونة نتيجة تفاعل  باالضافة الى ذلك تمت الدراسة

-dicyano-p-benzo- 5،6-ديكلورو-2،3باتجاه   4HP)هيدروكسي بيريدين )-4و 3HP)يريدين  ) ب

(DDQ)quinone   كسمتقبل في الحالة الغازية وفي المذيبات ذات قطبية مختلفة وهي األسيتونيتريل

ال شحنة بنسبة واإليثانول والميثانول. أكدت النتائج أن التشكالت الناتجة تم تأكيدها لتكون متراكبات انتق

و تم تحديد ثوابت التكوين. تم تقدير إمكانات التأين للمجزيئات المانحة المختلفة قيد الدراسة )مركبات  1: 1

     هيدروكسي بيريدين( طيفيًا ومقارنتها مع القيم المحسوبة نظريًا والتي تم الحصول عليها من حسابات

B3LYP / 6-311 + G (d,p)   ،   االسيتونيتريل كمذيب . باإلضافة إلى ذلك ، تم تقييم المعامالت  فى

يتفاعل بقوة مع   HP4 الديناميكية الحرارية باإلضافة إلى ثوابت االستقرار وأظهرت النتائج أن جزيء

DDQ  أكثر من جزيءHP 3.   تم دراسة ثالث تشكالت للتفاعل بين مشتقات   هيدروكسي  بيريدين

في   DDQ المركب األكثر ثباتًا هو الذي تشكل عندما يكون جزيء، وأوضحت أن  DDQ وجزيء



مع مشتق هيدروكسي بيريدين حيث تكون ذرة النيتروجين لمشتقات البيريدين هيدروكسي هى   T شكل

 DDQ. ذرة االتصال مع جزيء  

 

 


