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لیگاند شیفبازجدید چهاردندانهای  -3(-4]-4هیدروکسی -1-متیل -بوتا -2-انیلیدن آمینو) -متیلن -فنیل -متیلن -4-ایلیمینو[-پنتاا -2-ان-
 -2ال ،از تراکم  -4،1بیس آمینو متیل بنزن و استیل استون در اتانول سنتز شاده اسا  .از واکان

لیگاناد تهیاه شاده باا یاونهاای آهان( )IIIو

نیکل( )IIکمپلکسهای( [(Ni)2(L)2])Iو ( [Fe2(L)(Cl)2])IIبا راندمانهای به ترتیب  % 87و  %71حاصل شاده اسا  .سااختار کماپلکسهاای
حاصل به وسیله  IR ،13C-NMR ،1H-NMRوآنالیز عنصری مورد بررسی و تائید قرار گرفته اس
دو یون نیکل به دو زنجیر از لیگاند با آرای

 .نتایج نشان میدهناد کاه در کماپلکس ()I

مسطح مربعی در اطراف هر نیکل و در کمپلکس ( )IIدو یون آهن به یک زنجیر لیگاند با آرای

شبه هش وجهی در اطراف هر اتم آهن متصل شدهاند.

کلیدواژهها :لیگاند شیف باز چهاردندانه ،کمپلکس های نیکل( )IIوآهن(.)III
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مقدمه

کمپلکسهای بشیف باز در حذف فلزاش سنگین کادمیم و

کمپلکس های حاصل از لیگانادهای چنددنداناهای باه علا

سرب از محلولهای آبی اس [.]18

داشتن ساختارهای ویژه مورد توجه شیمیدانها میباشاند .در

در این پرووه تهیه لیگاند شیفباز چهاردندانهای

طی دو دهه گذشته شیمی کمپلکسهای فلزی با لیگانادهای

 -3(-4]-4هیدروکسی -1-متیل -بوتا -2-انیلیدن آمینو)

شیفباز شامل گروه هاای دهناده نیتاروون و اکسایژن بسایار

 -متیلن -فنیل -متیلن -4-ایلیمینو[-پنتا -2-ان -2-ال

مورد توجه بوده اس

[ .]1-4هوگو شیف در ساال  1784باا

توضیح تراکم بین ترکیاب کربونیال دار و آماین هاای ناو
اول ،پایااه گااذار لیگاناادهای شاایفباااز بااود [ . ]5شااکل ()1
شمایی از واکن

آمینو متیل بنزن و دی کتون خطیای مانند استیل استون
مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن واکن

این لیگاند با

می تواند گروه آریل یا آلکیل باشد.

یونهای آهن( )IIIو نیکل( )IIانجام شده اس  .نتیجه
کمپلکسهای جدید ([(Ni)2(L)2] )Iو ()II
واکن

داشااتن پایااداری بااا و

که مورد شناسایی و بررسی قرار

تولید شیفبازهاس .

گروه  Rدر این واکن

( )H2Lبا ساختار نمای

داده شده در شکل ( )2با استفاده از

ایاان دسااته از لیگاناادها بااه علاا

فعالی هاای بیولاوویکی [ ]6پتانسایل کااربردی باا یی در
رشتههای مختلف از جمله پزشکی و صنع

خواهند گرف .

دارند.

کاربردهای بیولوویکی و پزشاکی شایف بازهاا بسایار وسای
اس  ،برای مثال شیکر و همکااران

] [Fe2(L)(Cl)2اس

مواد و روشها

ترکیبااش شایفباازی

مواد شیمیایی مورد استفاده ،از قبیل نیکل( )IIسولفاش  8آباه

ضد سارطانی باوده اسا

[. ]8

( ،)%17 ،NiSO4.6H2Oآهااان( )IIIتاااری کلرایاااد  8آباااه

سینها نیز در پژوهشی گزارشی از شیفبازهایی با قابلی

ضد

( ،)%11 ،FeCl3.6H2Oاساااتیل اساااتون (،4 ،)%11 ،C5H8O2

سنتز کردند که دارای فعالی

میکروبی دارد [ . ]7کمپلکس های مس ،کبال  ،نیکل ،روی
و منگنز برخی از شیف بازها نیز در مطالعاش روپ
موادی با خاصی

به عنوان

ضد میکروبی مورد توجاه و بررسای قارار

گرفتهاند [.]1

 -1باایس آمینااو متیاال بناازن ( )C8H12N2و اتااانول مطلاا
( )%11/5 ،C2H5Oاز شرک

مرک تهیه شدند.

دستگاههای مورد اساتفاده اساپکتروفتومتر طیافسانج مادل
 ،T90طیاااااافساااااانج  FT-IRماااااادل،NiColET8700

نیز

کمپلکسهای فلزاش واسطه با شیفبازها در صنع

1

اسااااااااپکتروفتومتر  H-NMRو

13

 C-NMRماااااااادل

کاربردهای بسیاری دارند ،از جمله این کاربردها میتوان

 ،BruckerSpectro Spin 250 MHzدساتگاه تجزیاه

کاربرد در دستگاههای الکترولومینسانس [،]11-12

عنصاری  Foss Heraeusمادل  CHN-O Rapidو دساتگاه

سنسورهای الکتروشیمیایی 14،13و کاربرد به عنوان

تعیین نقطه ذوب مدل . Mettler FP61

کاتالیس ها را نام برد .از فعالی های مورد بررسی قرار
گرفته در زمینه کاربردهای کاتالیستی کمپلکسهای
شیفباز ،میتوان به پژوه

اوچیدا و کاتسوکی پیرامون

کمپلکسهای کبال ( )IIIبا شیفباز سالن 15و پژوه
ردی که به بررسی کمپلکسهای منگنز و شیفبازها  18در
واکن های اکسیداسیون پرداختند ،اشاره کرد .کاربرد
دیگر کمپلکسهای فلزاش واسطه با شیف بازها استفاده در
حذف آ یندههای زیستی فلزاش سنگین اس  .گزارش
ارشدی و همکاران

نشان دهنده استفاده موفقی

آمیز

سنتز لیگاند H2L

برای سنتز لیگاند  H2Lابتدا مقدار  1 1/3821g/molو
 -4بیس آمینو متیل بنزن در 21mLاتانول حل شد .سپس
با 21mLاستیل استون مخلوط شد .این مخلوط
دردمای 71ºCبه مدش  11hرفالکس شد و سپس حالل و
مواد واکن

نداده با استفاده از دستگاه روتاری جدا شدند.

پس از خالصسازی رسوب زرد رنگی حاصل شد که همان
لیگاند شیف باز مورد نظر با ساختار شکل ( )3میباشد.
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سنتز کمپلکسهای نیکل( )IIو آهنن( )IIIبنا لیگانند

 C-Oدر  1221cm-1و  1218و  O-Hدر ناحیه3188 cm-1

H2L

هستند .این جابجاییها در محدوده تغییراش فرکانسی حضور

جه

سنتز کمپلکس نیکل( )IIمقدار

1/1mmolنیکل()II

سولفاش  8آبه در  21mLاتانول حل شد و سپس 1/1مول
لیگاند

H2L

اضافه کرده و محلول حاصل به مدش 4h

رفالکس شده و نهایتاً رسوب به دس

آمده را صاف کرده

با اتانول شستشو داده و خشک گردید.
برای سنتز کمپلکس آهن( )IIIمقدار

 1/1mmolآهن()III

تری کلرید  8آبه در  21mLاتانول حل شد وسپس 1/1mol
لیگاند  H2Lاضافه گردید سپس مخلوط حاصل به مدش 4h
رفالکس شد .نهایتاً رسوب قهوه ای رنگ حاصل را جدا
کرده با آب و الکل و اتر شستشو داده و خشک میگردد.

تراکمی بین بیس آمینو متیل بنزن و استیل اساتون

لیگاند شیف باز  -3(-4[-4هیدروکسی -1-متیل -بوتاا-2-
انیلیدن آمینو) -متیلن -فنیال -متایلن -4-ایلیمیناو]-پنتاا-2-
ان -2-ال از نااو  N2O2حاصاال شااد .لیگانااد حاصاال بااا
یونهای نیکل( )IIو آهن( )IIIواکن
بیس کیلی

داده و کمپلکسهاای

حاصل گردیدناد کاه در مجااورش هاوا کاامالً

پایدار میباشند .پایداری کمپلکسهای حاصل را میتوان به
وجود الکترونهای πغیر مستقر در ساختار آنها نسب
اطالعااااش تجزیاااه عنصاااری ،رناااگ و هااادای

داد.
ماااولی

کمپلکسهای سانتز شاده در جادول ( )1ارائاه شاده اسا .
هدای

ماولی محصاو ش در حاالل  DMSOتعیاین شاده و

مقدار آن نشاندهنده الکترولی

 Fe-Oو  Ni-Oدر  587و  812cm-1مربوط به تشکیل پیوند
بین یونهای آهن ( )IIIو نیکل ( )IIبا لیگاند را تایید
میکند.
نتایج اسپکتروسکپی جذب الکترونی ( )UV-Visدر جدول
( )3مشاهده میشود ،برای لیگاند  H2Lانتقا ش الکترونی
* π→πدر ناحیه  221nmمتعل به پیوند دوگانه  C=Cو در
ناحیه  317nmمتعل به انتقا ش الکترونی * n→πدر پیوند
 C=Nاس .
جدول ( )4بیانکننده نتایج طیف  ]1[ H- NMRنشان داده
شده در شکل های ( 7 ،8و  )1اس  .همانطور که در

بحث و نتایج
از واکن

یونهای آهن و نیکل را توجیه میکند .وجود پیکهای

بودن محصاو

ش ( )Iو ()II

میباشد.
در جدول ( )2نتایج حاصل از بررسی طیف  FT-IRترکیباش
سنتز شده و لیگاند شیف باز گزارش شده اس  .برای
ترکیب  ،H2Lنواری در محدوده  1817cm-1دیده میشود
که مربوط به گروه عاملی  C=Nدر لیگاند میباشد و پیک
 1213cm-1نشان دهنده گروه عاملی  C-Oو گروه عاملی
 O-Hلیگاند نیز توسط نواری در ناحیه  3851cm-1شناسایی
میشود .برای ترکیبهای Fe2Lو  Ni2L2نوارهای مربوط به
گروههای عاملی  C=Nدر  1517cm-1و  ،1813گروه عاملی

ساختار لیگاند مشاهده میشود و لیگاند دارای یک حلقه
آروماتیک اس

که پیکهای موجود در ناحیه  8/3حضور

این حلقه را نشان میدهد .گروه عاملی  O-Hبا پیک 11/1
نیز در طیف شناسایی میشود .حضور هیدروون منجر به
ایجاد پیوند هیدروونی درون مولکولی بین نیتروون و
اکسیژن شده اس

که در نهای

سبب دشیلد شدن آن شده

اس  .حضور گروه های CH3نیز با پیکهای موجود در
ناحیههای  1/7-1/1مشخص میشود CH2 .بین نیتروون و
حلقه نیز در ناحیه  4/4مشاهده میشود .عدم حضور
پیکهای مربوط به گروه  O-Hدر طیفهای کمپلکسهای
آهن با لیگاند شیف باز نشان دهنده آن اس

که اکسیژن به

یونهای آهن و نیکل کئوردینه کرده اس .
رزونانس مغناطیسی هساته کاربن ،تکنیکای اسا

کاه بارای

شناسایی بسیاری از ترکیباش به طور گسترده به کار مایرود.
طیاافهااای  ]13[ C-NMRبااه دو صااورش جفاا
واجف

شده با پروتون تهیه میشوند .در طیف واجف

شااده و
شده

 ]13[ C-NMRباااا توجاااه باااه پوشااایدگی و ناپوشااایدگی
هستههای کربن ،خطوط بااریکی باه دسا

مایآیاد کاه باا

شمارش این خطوط مایتاوان پای باه سااختار ترکیاب بارد.
رزونانسهای  ]13[ Cبه دلیل پائین باودن درصاد فراوانای C

[ ]13و کاام بااودن گشااتاور مغناطیساای بساایار ضااعیفتاار از
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رزونانسهای اتمهای هیدروون میباشد و به ساادگی دیاده

حلقااه در  51/14ppmمشاااهده شااده و  CHحلقااه اسااتیل

نمیشود .تنها پارامتر مفیاد و قابال اساتفاده در طیافهاایC

اسااتوناش کااه در  14/82ppmو کااربن هااای حلقااه بنزناای

کااه عااواملی ماننااد

در 127/12 ،128/23و153/21ppmمشااااهده مااایشاااوندC .

الکترونگاتیویته ،نو هیبریداسیون و آنیزوتروپی بر آن تااییر

متصل به اتم الکترونگاتیو اکسایژن در ناحیاه 112/87 ppmو

میگذارد.

 Cمتصل به  Nدر 181/72مشاهده میشود.

در طیف ( ]13[ C-NMRشکل  )11لیگاند بازشایف ،کاربن

نتایج حاصل از آنالیز عنصری و خواص فیزیکی شیف بااز و

گروه های متیل در  11/311ppmو  21/512ppmمشاهده می

کمپلکسهای سانتز شاده نیاز در (جادول  )1ارائاه گردیاده

شااوند CH2 .موجااود بااین نیتااروون و حلقااه در 48/48ppm

اس  .در واکن

انجام شده بین لیگاند شیف باز تهیه شده و

مشااااهده شاااده و  CHحلقاااه اساااتیل اساااتوناش کاااه در

یونهای آهن و نیکل باا تغییار نساب هاای اساتوکیومتری و

 15/17ppmو کااربن هااای حلقااه بنزناای در127ppmو 137

یاب

محصاو ش

مشاهده می شوند C .متصل به اتم الکترونگااتیو اکسایژن در

متفاااوتی حاصاال شااده اسا  ،هاار چنااد راناادمانهااای قاباال

ناحیااه  114/281ppmو  Cمتصاال بااه  Nدر  183/82مشاااهده

مالحظه ای را نشان نمایدهناد .هامچناین تغییار نساب هاای

میشود .در طیف  ]13[ C-NMRکمپلکس آهن (شکل )11

استوکیومتری  1 1و  1 2از شیف باز به فلز منجر به کئوردینه

نیااز کااربن گااروه هااای متیاال در  11/88ppmو 21/88ppm

شدن تنها یک زنجیر به یونهای آهن و دو زنجیر به یونهای

مشااهده مای شاوند CH2 .موجاود باین نیتاروون و حلقاه در

کاه در سانتز

[ ]13تغییاار جابجااایی شاایمیایی اساا

بودن شرایط دما ،زماان و حاالل واکان

نیکل شده اس  ،بنابراین میتوان نتیجه گرفا
کمپلکس نیکل باه علا

 48/82ppmمشاهده شده و CHحلقه استیل اساتوناش کاه در

کوچاک باودن شاعا یاون نیکال

به آهن ،نیکل توانسته اس

باه راحتای باین دو زنجیار

 15/54ppmو کاااربنهاااای حلقاااه بنزنااای در127/18ppmو

نسب

 137/17مشاااهده ماایشااوند C .متصاال بااه اتاام الکترونگاااتیو

قرار بگیرد و یک کمپلکس با دو فلاز مرکازی و دو زنجیاره

اکسیژن در ناحیه  114/74ppmو  Cمتصال باه  Nدر 183/42

لیگاند تشکیل دهد .حضور یون نیکل بین دو زنجیره منجر به

مشاااهده ماایشااود .در طیااف  13C-NMRکمااپلکس نیکاال

دلوکا یز در تمام طول زنجیر و پایداری بیشترکمپلکس می

(شاااکل  )12کاااربن گاااروههاااای متیااال در 18/58ppmو

شااود .ساااختار پیشاانهادی باارای کمااپلکسهااا بااه صااورش

 28/87ppmمشاهده می شوند CH2.موجاود باین نیتاروون و

شکلهای ( )3و ( )4میباشد.

شکلها
O

R
R

N

R

C

C

R

NH2

R

R

Schiff base

Aldehyde or ketone
شکل  1شمایی از واکن

تشکیل شیفباز

Primaryamine
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N

سنتز شیفباز
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شکل  :3شمایی از کمپلکس دو هستهای نیکل( )IIبا لیگاند .H2L
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Cl
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شکل  :4شمایی از کمپلکس آهن( )IIIبا لیگاند .H2L

H3C

OH
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شکل :5طیف  FTIRلیگاند شیف باز

شکل  :8طیف  FTIکمپلکس آهن با لیگاند شیف باز

شکل  : 8طیف FTIRکمپلکس نیکل با لیگاند شیف باز

سنتز و شناسایی ساختار کمپلکسهای جدید یونهای نیکل ( )IIو...

شکل  7طیف  H-NMRلیگاند شیف باز

شکل  :1طیف  H-NMRکمپلکس آهن با لیگاند شیف باز

شکل  :11طیف  H-NMRکمپلکس نیکل با لیگاند شیف باز
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شکل  11طیف  C-NMRلیگاند شیف باز

شکل  12طیف C-NMRکمپلکس آهن با لیگاند شیف باز

شکل  :13طیف  C-NMRکمپلکس نیکل با لیگاند شیف باز

...) وII( سنتز و شناسایی ساختار کمپلکسهای جدید یونهای نیکل
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جدولها
 نتایج آنالیز عنصری- 1جدول
Compound

Carbon(%)

Hydrogen(%)

Nitrogen(%)

مولی

رنگ

Calc.

Found

Calc.

Found

Calc.

Found

H2L

81/18

82/55

7/15

7/21

1/32

1/51

Fe2LCl4

31/18

31/21

4/12

4/11

5/18

5/11

تیره

Ni2L2

81/54

81/51

8/41

8/45

8/74

8/11

هدای

)s/cmμ(

Melting
point

_

155-181

بنف

151

111-114

سبز طالبی

171

185-187

زرد

 لیگاند و کمپلکس هاIR  نتایج طیف های-2 جدول
کمپلکس نیکل

کمپلکس آهن

لیگاند شیفباز

1218/78

1221/27

1213/85

C-O

1813/24

1517/74

1817/51

C=N

1481/81  و1517/81

1538/14  و1483/82

1581/22  و1435/31

C=C

3244/82

3188/11

3181/17

=C-H

2828/18

2118/11

2131/81

 آلیفاتیکC-H

_

_

3851/28

O-H

 لیگاند و کمپلکس هاUV-Vis  نتایج طیف های-3 جدول
کمپلکس نیکل

کمپلکس آهن

لیگاند شیفباز

217

251

281

π→π*

318

318

411

n→π*

 لیگاند و کمپلکس های سنتز شدهH-NMR  نتایج-4 جدول
Ni کمپلکس

Fe کمپلکس

شیف باز

1/121  و1/781

1/12  و1/78

1/12  و1/77

 هاCH3

4/11

4/47

4/48

CH2

5/11

5/11

5/11

استیل استوناشCH

7/25  و8/51

8/28

8/28

 حلقهCH

_

_

11/13

OH

4- J. C. Wu, N. Tang, W. S. Liu, M. Y. Tan, A. S. Chan, Chin.
Chem. Lett. 2001, 12, 757-760.
5- H. Schiff, Ann. Suppl., 1864, 3, 343.
6- C. M. Liu, R. G.Xiong, X. Z. You, Y. J. Liu, K.
K.Cheung,Polyhedron, 1996, 15, 4565-4571
7- N. Shaker, H. Fatma, A. El-Salam, B. M. El-Sadek, E. M.
Kandeel, S. A. Baker, J. of Am. Sci. 2011,7,427.
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