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 -2« و» پروپــانول-2، )یاورتوآمینوفنوکســ( بــیس -3و1«دي آمــین تراکمــی از واکــنش شــیمیایی  )H2L( »اُل -2
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مورد بررسـی   و آنالیز عنصري FT-IR  ،1Hnmr ،mass ، uv-visروشهاي طیف بینی و با تعیین دماي ذوب  آن
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  .در محیط کئوردینانسی هشت وجهی واپیچیده قرار گرفته اند Ni2L(OAc)2,CH3CN,2.5H2Oدر  )II(نیکل

  ، لیگاند هفت دندانهکمپلکس ها ، شیف بازهیدروکسی نفتالدئید،  -2: هاواژه کلید
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  مقدمه  - 1-1    

 کمپلکسها به که تترکیبا ینا .دارد نیناسیوردکوئو تترکیبا شیمی اب سیعیو طتباار سطهوا اتفلز شیمی        

 پیوند مفاهیمدرك  ايبر هاآن سیربر و لعهمطا .نددار ما وزيمرا ندگیدر ز مهمی ربسیا نقش ،موسومند نیز

 بر وهعال .دارد به سزایی نقشآن  يگیرافرو  معدنی شیمی بر حاکم نیناقوو  عداقواز  یافتن گاهیو آ شیمیایی

 ايبر .هستند ديیاز همیتداراي ا نیز ينظر يسیهاربر نظر نقطهاز  تترکیبا ینا ،ديقتصاوا ديبررکا همیتا

 تترکیبا ینا مهم دبررکا وزهمرا ماا نددبو معدنیو  ينظر ننااشیمید توجه ردمو قطف کمپلکسهادراز  نسالیا

       ]1[.ستا هشد مشخص یستیز يیندهاآفردرك  مینهدر ز صبخصو

 سلولی هپیچید يهاربرساختا ،معدنی ادمو كتحر کمو  دهسا ينیاد فخال بر ه،ندز دهما که جاییآن ز ا        

 نقش د،میشو شتهدا نگه یلدتعاي غیر حالتهادر  ،ژينرو ا ییاغذ اوممد نجریا شتندا ارقر بر با که ستا ارستوا

 همیتاز ا سلولی رساختااستحکام در  دیجاا و هانجریا ینا با طتبادر ار غلبا معدنی يهانیوو  تترکیبازیستی 

  ].2[ستا رداربرخواي  هیژو

ترکیب  نخستین شاید. ستا اريشود رکا ،افلزهاز  کمپلکس ترکیب لیناو کشف قیقد یخرتا تعیین        

در  ترکیب ینا، باشد  (Prussian blue)»آبی پروس« منا به کمپلکسی ستا هشد ثبت یخرتادر  که کمپلکسی

از آن پس، یونهاي فلزي و به ویژه کاتیونهاي واسطه .]3[تهیه شد (Diesbach)خ یسباد توسط همزدنو هسد زغاآ

  .توجه بیشتري قرار گرفت و تولید اینگونه ترکیبات رونق یافتو تولید ترکیبات کمپلکس مورد 

 يهالمولکو يهايتبندرصو دنکر ارپایدو  یکیژبیولو یندآفر ینامیکدر د که نقشی بر وهعال يفلز يهانیو        

ز ا ريبسیادر  ساختمانیادمو انعنو به شکل بی ادمو یاو  ینربلو معدنی ادمو رتصو به میکنند یفاا رگبززیستی 

از مهمترین نوع این کمپلکسها، در بین کمپلکسهاي یونهاي فلزي بی شک یکی  .نددار همیتا نیز هندز داتموجو

  .ترکیبات داراي لیگاند شیف باز می باشند

  هاشیف بازتاریخچه اي مختصر از تولید  - 1-2  

و  دهسا نکتویک  لدهید یاآیک به طور معمول  که ،کربونیل وهگرداراي  ترکیب یک بین کمیاتر کنشوااز         

 اتمطالعتوجه به  ه باک ،دنمیشو حاصل یمینیا يترکیبهااول  عنو يمینهاآ با ،میباشد هشد فستخالایا 

  .بر روي این ترکیب ها، به شیف باز شهرت یافته اند 1شیفهوگو  رفسووپردانشمند آلمانی 

1- Hugo Schiff           
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 با زبا شیف کمپلکساولین . ردگذمی زشیف با سنتز ردمودر  ارشگز لیناو رنتشاااز  نقر یکاز  شبی وزهمرا        

از  نگر سبز ترکیب ینا. شدساخته  4تلینگا و 3نر، ور2گنسنریو توسط)  II(مس) لدیمینوآسالیسیل (بیس منا

  ]4[.و یک آمین نوع اول بدست آمدد ـلدهیآلیسیل سا با تستاا) II(مس کنشوا

                 Cu(OAc)2 + o-C6H4(OH)(COH) + R-NH2 → complex( s-b) 

  واکنش تولید اولین کمپلکس شیف باز: 1-1شماي                                

  .نمایش داده شده است 1-1در شکل ساختار این کمپلکس         

                                           

  ساختار اولین کمپلکس شیف باز تولید شده: 1-1 شکل                                       

  

 همچنین. ددنش زيسااجد شیف هوگو توسط 1869 لسادر  کمپلکس ینا R= Ph or Ar تمشتقا        

 يیگرد يکمپلکسها همچنین شیف. شد تعییندو  به یک ،هاترکیب  یندر ا لیگاند به مس يستوکیومترا نسبت

و فعالیتهاي بعدي وي در جهت توسعه و شناخت بیشتر چنین  آوردست به د لدهیدآسیل یسال بااوره  کماتررا از 

، و گرامی داشتن فعالیتهاي علمی که دراین زمینه انجام داده اند ایشانترکیباتی موجب شد تا امروزه به یادبود 

  .یر را دارند شیف باز نامیده شوندلیگاندهاي ایمینی که ساختار کلی ز

                                      (R or Ar or Ph) – CH = N – (R′ or Ar′ or Ph)  

 ،لدئیدآلروا ،ستالدئیدا مثلیی لدئیدهاآ با نیلینهاآ کنشوا مطالعه با شیفآقاي البته قبل از این،         

 بارا  هازباشیف مینه در ز خود مقاله لینو او هدبر پی یمینهاا دجوو به 1864 ر سالدلدئید آبنزو  سینامالدئید

براي تشخیص ویژه همچنین، هوگو شیف روشی  .سپرده بودچاپ دست به  "لیآ يهازبا جدید يسر" انعنو

آلدئیدها و تعیین وجود آنها در بافتهاي زنده ابداع نمود که به تست شیف مشهور است و هنوز هم در 

   ]5[.ی گیردمورد استفاده قرار م ي شیمیآزمایشگاهها

   2  

2- Jorgensen        3- Werner       4- Etling 



  
 

Hugo Schiff 
From Wikipedia, the free encyclopedia 
Jump to: navigation, search  

Hugo Schiff 

 

Hugo Schiff 

Born 
26 April 1834 

Frankfurt, Germany 

Died 
8 September 1915 (aged 81) 

Florence, Italy 

Institutions 

University of Pisa 

Museo di Storia Naturale di Firenze 

University of Turin 

Alma mater 
University of Göttingen 

Doctoral advisor 
Friedrich Wöhler 

3 



  
 

در کمپلکسهاي نشان داد که نسبت استوکیومتري فلز به لیگاند  1899در  5مقارن با هوگو شیف، دلپین        

، همان گونه تهیه شده از واکنش سالیسیل آلدهید ویک آمین نوع اول با نمک استات یک فلز واسطه دوظرفیتی

وي . می باشد 1:2 ،رده بودهوگو شیف براي فلز مس آن را تعیین ک و نمایش داده شده است 1-1 شماي که در

  ]6[.در کارهاي خود از اتانول به عنوان حالل استفاده کرد وموجب تسهیل واکنش گردید

و  6فیفر 1931چار وقفه شد تا در دبه نوعی ، تهیه شیف بازها ومطالعه آنها 1915بعد از فوت شیف در         

کمپلکس  8دابسکی و7همزمان سوکولدند و همکارانش کمپلکسهاي جدیدي با لیگاندهاي شیف باز تهیه کر

  ]7.[را تهیه نمودند 2-1شکل با ساختار ) II(نیکل و) II(مس

                                            

   دابسکی - ساختار کمپلکس هاي سوکول : 2-1شکل                

  

بدست ت متنوعی از کمپلکسهاي شیف باز ترکیبادر طی یک دهه، فیفر و همکارانش، با تالشی ستودنی،         

پیرول  - 2و ) 4-1شکل ( ، اورتوآمینوبنزآلدئید)3-1شکل ( و مشتقات استخالفی آنل آلدهید یسالیسآمده از 

  ]8.[را تهیه کردند) 5-1شکل ( کربآلدئید

                                                       

  مشتقات استخالفی سالیسیل آلدئید: 3-1شکل                                   

  

                                           

  اورتوآمینوبنزآلدئید: 4-1شکل                                                   

5- Delepine      6- Pfeiffer      7- Sokol         8- Dubsky 
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  پیرول کربآلدئید - 2: 5-1شکل                                                   

  

نین، ایشان به نقش یون فلزي در تشکیل کمپلکسها توجه نمودند و آن را با برنامه ریزي مورد مطالعه چهم        

بنزآلدئید را درحضور کاتیونهاي اورتوآمینوخود تراکمی  1954در  10و التیف 9که ایکهورن از آنجاقرار دادند، و 

کروسیکلی درون مخلوط دوظرفیتی واسطه اي بررسی نمودند اما قادر به جداسازي و شناسایی کمپلکسهاي ما

در  يفلز نیو همیتا ینابنابر. اهمیت مطالعه نقش یونهاي فلزي بیش از پیش نمایان شد ،]9[واکنش نشدند

یکی از  .شد مینهز یندر ا کیفی تطالعاا آوريجمع به منجرو  گرفت ارقر جهتو ردمو تترکیبا گونه ینا سنتز

  ]10[.شد منجاا 12شبو توسط که )2-1شماي ( دبو 11»تمپلت«با روش  سنتز ،مینهز یندر ا اولین نمونه ها

            

  شتوسط بو» تمپلت«سنتز کمپلکس ماکروسیکلی با روش : 2-1شماي                          

  

اشاره  13توسط کامبس 1889شیف باز متقارن درسال  سخالی از لطف نباشد که به تهیه اولین کمپلکشاید     

  ]11.[نشان داده شده است 6-1کنیم که در شکل 

                            

NN

OO

CuH H

 

 باز متقارن شیفبا لیگاند ) II(کس مسکمپل :6  -1 شکل                      

Cu(acac)2en 



  
 

9- Eichhorn            10- Latif         11- Template Reaction         

12- Busch             13- Combes 

تهیه را  6- 1کل شساختار ا مشابه ب يرکمپلکسهاي دیگ 1925در  15و ماین اسمیت 14مورگان        

) استون - استیل(بیس  شیف بازآزاد لیگاند واکنش  زاین کمپکسها اکه  ور میشدن زمان تصدر آ ]12[،نمودند

 آزاد لیگاند نشان داد که 1961در سال  NMRاما مطالعات ، شده اند با کاتیونهاي فلزي تولید ایمین یلن ديات

   ]13[.می باشد) 18-1شکل (  کتو آمین - بتا انول ایمین نیست و به فرم  شکلبه  شیف باز

  انواع شیف بازها، تعداد اتمهاي دهنده - 1-3   

درتهیه شیف بازها، تعداد اتمهاي دهنده اهمیت ویژه اي دارد و شیف بازها را با نام تعداد اتمهاي دهنده         

شیف باز را مشخص  لیگانددهنده  و غیره، تعداد اتمهاي  NOS, NO , N2معرفی می کنند، نامهایی همچون 

  .می کنند

می توان از اتانال شده است،  نشان داده 3-1، همان طوري که در شماي ایمینی را اي لیگاند یک دندانه) آ        

  :و متیل آمین به دست آورد

H3C NH2 + H3C C

O

H

pentane

230 k
H3C C

N

H

CH3

+ H2O

z- Isomer, main prodct  

  »متیل، اتان آلدیمینو - N«سنتز لیگاند : 3-1شماي                                        

  

  ]14. [تعویض کرد است که می توان گروههاي متیل را با آلکیل ها یا آریل هاي فاقد گروههاي دهنده بدیهی

میتوان از سالیسیل آلدهید استفاده کرد واز یک آمین نوع اول اي دودندانه شیف باز براي تهیه لیگاند ) ب        

دو  بازهاي گروه وسیعی از شیف .ودتولید می ش NO، در این صورت شیف باز )1-1واکنش شماي (بهره برد 

با توجه اند،  گرفته هستند، مورد استفاده قرار Oو  Nگروههاي دهنده  که داراي اي به عنوان لیگاندهایی دندانه

کی به عنوان عامل  وجود دارد، این لیگاندها میتوانند - OHت در این ترکیبات به صور ،اغلب ،اینکه اکسیژنبه 

  .مل کنندعتک آنیونی کننده لیت 

5 



  
 

بود که بوسیله اتلینگ و  NOیادآوري می شود که اولین شیف باز تهیه شده نیز یک لیگاند دو دندانه اي         

  .جداسازي شد) 1-1شکل ( )II(همکارانش به صورت کمپلکس مس 

14- Morgan              15- Main-Smith  
ه تمایل زیادي براي جذب است ک NOدو دندانه اي  شیف بازهايسالیسیل آلدوکسیم یکی از مهمترین         

شکل  دراین لیگاند  (ɪɪ)کمپلکس مسساختار . به کار میروددر فرآیند استخراج مس دارد و ) II(کاتیونهاي مس

   ]15[.آمده است 1-7

                                           
  الیسیل آلدوکسیماتس) II(کمپلکس مس:  7-1شکل                           

  

گروههـاي دهنده ي اي بـه عنـوان لیگانـدهاي آنیـونی دارا بسیاري از لیگاندهاي شیف باز سه دندانه) پ        

NSO, NO2, NOS, N2O  این لیگاندها را شاید بتوان به طور عمومی مشتقی از لیگاندهاي   .دمیباشنو غیره

اما تعداد محـدودي  از آنها نیز به صورت . دیگر در نظر گرفت هاي بوسیله افزایش گروههاي دهند دو دندانه

  .  لیگاندهاي آزاد مشخص شده اند

ام با ن N,N,O دهندهبا اتم هاي اي  سه دندانه باز شیفلیگاند هاي ساختار یک نوع جدید از  8-1شکل         

توسط  2006که در سال  ،)  Rphsal( فنول )متیل )هیدرازونو )ایل- 2-پیریدین( - R-2 -))2-4شیمیایی 

واکنش تراکمی بین دانه، این لیگاند شیف باز سه دن ،براي تولید .دهد را نشان می د،سنتز ش 17و پال 16راسارک

موفق شدند که پال  ر واهمچنین، سارک .انجام می شود »سالیسیل آلدئید ،R-5«با  »هیدرازینوپیریدین- 2«

 کمپلکساین  ساختار  Xوبا استفاده از پراش پرت ند کهرا تهیه کنکسوواندیوم این لیگاند شیف باز کمپلکس ا

 V(III)فنات به  -Oپیریدین و  Nایمین،  Nتعیین شد و مشخص گردید که ] VO (Rphsal)(acac)[  یعنی

  ]16[.آمینی در کوردیناسیون کاتیون مرکزي شرکت نمی کند Nکوردینه می شوند و 
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N
N
H

NR

OH

      
   Rphsalلیگاند :  8-1شکل                                            

  

      16- Sarkar          17- Pal 
 و فاتفس المی توان بـه شیف بازهاي حاصل از پیریدوکس اي ي مهم شیف بازهاي سه دندانهااز مثاله       

 ین کربوکسیل زدایی بهدر بسیاري از واکنش هاي مهم زیستی و  همچنه ک )4-1اي شم( آمینواسیدها اشاره کرد

 از ایمین، اکسیژن فنولی و یکی روژنشیف بازها به عنوان لیگاندهاي سه دندانه از طریق نیت این. کار می روند

 ]17.[دارند زات راشدن به فل هاتمهاي اکسیژن کربوکسیالت قابلیت کوئوردین

                                                                                                                                                             
  )B6ویتامین (پیریدوکسال فسفات د با آمینواسیواکنش یک  :4-1شماي                             

  

دانست که سردسته آنها فرآورده  )9-1شکل ( هانازهاي چهار دندانه اي را باید از آن خانواده سالشیف ب) ت        

البته، شیف . ن معروف شده استسالاختصاري می باشد که به نام  اتان دي آمین- 1,2واکنش سالیسیل آلدئید با 

ته شده اند اما شهرت آنها به اندازه بازهاي چهار دندانه اي دیگري هم وجود دارند که تاکنون تهیه و بکار گرف

نها نمی باشدسال   .      

  

+ R – CH – COOH         شیف باز سه دندانه   

NH2 
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N, N`-bis (3-R, 5-R`, Salicylidene)-1, 2-CycloHexanediamin                             

   سه شیف باز نوع سالنی سالن و: 9- 1شکل                                

  ]18[.شایان ذکر است که هر چهار شیف باز لیگاندهاي چهاردندانه دوآنیونی می باشند      

براي کی لیت کردن یک  ، که کمتر)17-1تا  10-1شکل هاي (بیشتراي هدندانه  با تعدادشیف بازهاي ) ث        

باشند، براي افزایش تعداد هسته هاي فلزي استفاده  Sیا  Oاگر داراي دهنده هاي  به کار می روند، کاتیون

ممکن است تعداد اتمهاي مستعد کوردینه شدن با تعداد اتمهاي کوردینه  الزم به یادآوري است که. دنمیشو

  .شونده برابر نباشند

  

                                                                  
  ]N2O2S ]19لیگاند پنج دندانه : 10-1شکل                                             

   ] اتر تیو )دین فنیلسالیسیلی -4( بیس [                                                 
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  ]N2O3 ]20لیگاند پنج دندانه : 11-1شکل                                     
  ]فنل) آمینوآنتی پیرین -4(دي فرمیل بیس  -6و2ترسیوبوتیل،  - 4[                           

                                       
  ]21[لیگاند شش دندانه اي : 12-1شکل                                          

  ]نفنوکسی بوتا) ساالیسیلیدین -2، فلوئورو -4(بیس  -1,4[                                   
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  ]22[لیگاند شش دندانه اي  :13-1شکل                                            

                N, N`]  -  دي آمین - 1,3-نیلپروپ) یدینسالیسیل متوکسی -3برومو، -5(بیس[   

  

                                  
  )ندمکانهاي کوردینه شدن را نشان می ده ٭عالئم (لیگاند هشت دندانه اي : 14-1شکل              

حلقه براي  N4یک لیگاند دوهسته اي ساز است و از  14-1که لیگاند شکل  نشان می دهد 15-1شکل         

  .سالن به مرکز فلزي دیگر پیوند می یابدقسمت  N2O2 کی لیت کردن یک مرکز فلزي استفاده می کند و با

  

                           ٭    ٭
                                

                             
        

                                  ٭    ٭
 ٭             ٭ 

 H  

H 

 ٭

 ٭
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  14-1پلکس دوهسته اي با لیگاند هشت دندانه اي شکل کم: 15-1شکل                  

  

   

  لیگاند یازده دندانه اي : 16-1شکل                                     

  

، همانند شیف باز قبلی، از طریق دو درون حلقه هالیگاند این شیف باز به مراکز کاتیونی در ردیناسیون کو        

بینی کرد که با این لیگاند به راحتی میتوان پیش . نیتروژن آمینی و دو نیتروژن ایمینی انجام خواهد پذیرفت

، )II(ونه کمپلکس دارا ي کاتیونهاي مسنمبراي کمپلکس شرکت داده شوند، می توانند در یک  بیش از دو هسته

نسبت لیگاند  .نمایش داده شده است ،در صفحه بعدي ،17-1کی لیت شده اند، در شکل 16-1شکل لیگاند  که با

  ]23[.یک به چهار می باشد 17-1شیف باز به کاتیون فلزي در کمپلکس شکل 

H 
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  N10Oس با لیگاند یازده دندانه اي کمپلکس چهار هسته اي م: 17-1شکل                         

 

  شیف بازهاي متقارن و نامتقارن - 1-4   

همانگونه که قبالً نیز ذکر شد، شیف بازها از تراکم آمینها با ترکیبات کربنیل دار، مثل آلدئیدها یا کتونهاي         

از دو گروه کربنیل دار یکسان  استفاده از یک دي آمین این امکان را به وجود می آورد که. تولید می شوندساده، 

و یا متفاوت براي تشکیل شیف بازها استفاده کرد که در این صورت شیف بازها به ترتیب متقارن یا نامتقارن 

  .خواهند بود

توسط کومبس  در اواخر قرن نوزدهماولین شیف باز متقارن نیز اشاره شد،  2-1طور که در بخش همان         

نشان  5-1ز در شماي شیف با اینواکنش تهیه ). 6-1شکل (تهیه شد  (II)کاتیون مس تولید و کمپلکس آن با

  :داده شده است

                  2[CH3-C(O)-CH2-C(O)-CH3] + NH2 (CH2)2NH2 → Schiff Base 

  تهیه شیف باز متقارن: 5-1 شماي                                             

  :ه استدر آمنمایش دبه  18-1متقارن در شکل  این شیف بازساختار  و

                                           

N N

O O

     
  

  دي آمین-1,2اتان ) پنتیلیدین-2اُکسو - 4(بیس  -`N,N: 18-1شکل                           

، که میتوان با تغییر گروههاي آلکیل یا آریل )10-1شکل (شد ن سالن می بامشهورترین شیف باز متقار         

ساختار عمومی مشتقات متقارن و نامتقارن لیگاند شیف باز سالن  19-1شکل  .مشتقات نامتقارن آن را تهیه نمود

  .را نشان می دهد
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HC N N CH

OH HO
R'

R

                            
  متقارننی سالو موقعیت استخالفی یکسان، شیف باز  `R=R: 19- 1شکل                    

                                   R≠R`  نی و یا موقعیت استخالفی متفاوت، شیف بازنامتقارنسال  

  

ساده مورد دو مول از یک آلدئید یا کتون  متقارن براي تهیه شیف باز متقارن، به ازاي یک مول دي آمین        

ابتدا یکی از  یشود ویانامتقارن استفاده م از دي آمین ، یاقارنگیرد، اما براي تهیه شیف باز نامتاستفاده قرار می 

، به گروه ایمین تبدیل می شود و سپس با یک به یکبا افزودن یک آلدئید به نسبت  ،دو گروه عاملی آمین

ناگفته پیداست که، تهیه . مین نیز به عامل ایمینی تبدیل میگردداستفاده از یک آلدئید متفاوت گروه باقیمانده آ

پژوهشگران براي نمونه، .چیده تر و دقت بیشتري نیاز داردشیف باز نامتقارن کار سختی بوده و به روش پی

  ]24[.از یک آمین نامتقارن استفاده نمودند شیف باز نامتقارنبراي تهیه یک میالدي  2000کلمبیایی در سال 

  ): 6-1شماي (وههاي آمینی به آمید تبدیل میشودیکی ازگر ابتدا        

  

                                                           
  اکسایش آمین به آمید: 6-1 شماي                                               

  

ک دي آمین نامتقارن به ی 6-1 شماي فرآورده واکنش ،استفاده از یک حالل مناسبو الزم ایجاد شرایط با  سپس،

  ):7-1شماي ( تبدیل می شود

                

NH2

NH

O

HN

O

O

Pd/C,  Cyclohexen

NH2

NH

O

NH2

CH3OH, Reflux 2h

  

  تشکیل یک دي آمین نامتقارن: 7-1 شماي                                 

THF 
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  ):8-1شماي ( ه شیف باز نامتقارن تبدیل می شوددي آمین به دست آمده ب نهایتو در 

                             

  تشکیل شیف باز نامتقارن: 8-1 شماي

  

پژوهشگران ایرانی و جمهوري چک یک شیف باز نامتقارن را از یک دي آمین متقارن تهیه  2015در سال         

  ):9-1شماي ( را آغاز نمودند مین به ایمین کارایشان با تبدیل یکی از عوامل آ ]25[.نمودند

 

  واکنش دي کتون با دي آمین: 9-1 شماي                                       

  

شیف باز نامتقارن مولکول و سپس عامل آمینی شیف باز به دست آمده را به عامل ایمین تبدیل نمودند تا یک 

  :)10-1شماي ( تولید شود

 

  ربه ایمین وتولید شیف باز بزرگتباز  آمین شیفعامل اکسایش : 10-1 شماي                  

  

  مکانیسم کلی تولید شیف بازها -1-5   

  :طورکلی، در تهیه شیف بازها می توان مکانیسم عمومی زیر را در نظر گرفتبه    

  

   مراحل تولید شیف باز: 11-1 شماي                                    
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ضروري است تا  کامالً 11-1موجود در شماي حالل پروتیک مانند اتانول براي انجام مراحل  استفاده از        

پروتون در زمان الزم صورت پذیرد، ضمن اینکه، حضور مواد جاذب آب مانند منیزیم سولفات به انجام مبادله 

  ]26[.جابجا شود واکنش کمک خواهد کرد تا با خروج آب، تعادل در جهت رفت و تولید فرآورده مرحله آخر

   ، نمکهاي فلزيکمپلکسهاي شیف باز تهیه - 1-6   

استفاده از دو روش کلی  ، به طور معمول،می باشند داراي لیگاندهاي شیف بازلکسهایی که کمپ تهیهبراي         

فزایش ت ااین تکنیکها روز به روز تغییر کرده اند و در جه. می شود، که با تکنیکهاي مختلفی به انجام می رسند

 با این وجود، نمی توان یکی از این تکنیکها را به عنوان. نموده اند تالشواکنشها ینه و کنترل به بازده تولید

  .تکنیک جامع و کامل انتخاب کرد

I. انجام می شود تا بالفاصله یون شیف باز در حضور یون فلزي  تولیددر این روش، : اسمیت -انگوش مورر

همان طور که قبالً نیز گفته  .کمپلکس شیف باز تهیه شود دهد وواکنش ده فلزي با شیف باز تولید ش

قرن نوزده با این روش تولید در اواسط را ولین کمپلکس شیف باز یورگنسن ا شد، اتلینگ، ورنر و

 .از همین روش استفاده می کردند 1925نمودند و مورگان و ماین اسمیت در 

II. بعد به وسیله  آزاد را تهیه کرده و در مرحله یگاند شیف بازر این روش، ابتدا لد: 18روش مک کارتی

 ، براي تولید کمپلکسضرحال حادر  .دواکنش با یونهاي فلزي به کمپلکس شیف باز تبدیل میشو

ي علمی مورد استفاده در پژوهشهامعمول به طور کارتی از اقبال بیشتري برخوردار است و روش مک 

  ]27[.قرار میگیرد

  :فوق عبارتند ازهاي مختلف استفاده از روشهاي از تکنیکنمونه چند         

a( روش کالسیک شیف 

b( 28[افزودن نمک فلزي در متانول آبی به محلول متانولی لیگاند شیف باز[ 

c(  29[آبی یک واسطه غیر در حضور یک باز باواکنش بین نمک فلزي بی آب و لیگاند شیف باز[ 

d(  30[آبی در یک حالل غیرفلزي هیدروکسید نمک از واکنش لیگاند شیف باز با سوسپانسیونی[ 

e( 31[دي کتون در کمپلکس فلزي آن-جانشینی یک لیگاند شیف باز به جاي بتا[ 

f( 32[کمپلکس فلز آمین و ترکیب کربنیل دار مناسبواکنش شامل  روش تمپلت[ 
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g(  33[بیو لیگاند شیف باز در یک واسطه غیر آوکسید فلزي مخلوط سوسپانسیون آلکبازروانی[ 

h( و همکاران وي گزارش 19یک روش مناسب جدید براي تهیه کمپلکسهاي شیف باز توسط کاربونارو 

 این روش بر اساس واکنش انتقال ایمین مابین نمکهاي آمونیوم یا آمونیوم مانند و بخش. شده است

 ]34.[ایمینی کیلیتهاي فلزي سالیسیل آلدیمین، که نیتروژن آن شاخه دار شده است، می باشد

  هاي شیف باز ي مناسب براي تولید کمپلکسنمکها - 1-7     

براي اتصال آن به س از تولید لیگاند آزاد شیف باز، پبا توجه به تکنیکهایی که در قسمت قبلی بیان شد و         

  ]35[:مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اندفلزي  نمک هاي ،یون فلزي

 زيفلیدهاي این مسیر شامل استفاده از آلکوکس: M(OR)n ي فلز کسیدهايآلکو از استفاده ]1مسیر[        

زیرکونیم استفاده  انیم وتیتد  مانن یاین روش اغلب براي فلزات. لزي شیف باز میباشدبراي سنتز کمپلکس هاي ف

ا ب باز واکنش یک شیف .به راحتی در بازار یافت می شوند، چرا که مشتقات آلکوکسید این فلزات میشود

تولید شده به وسیله این  شناسایی و تعیین ماهیت گونهدر نتیجه،  ،ش تعادلی استآلکوکسیدهاي فلزي یک واکن

  .دشوار به نظر میرسد هیروش گا

 دلتعا دنکر بجاجا سیلهو بهرا  کمپلکس زيفا هم ماهیت ،ندامیتو لیگانددر  حجیم وهگر یک دنکروارد         

 ، به ویژه النتانیدها،يفلز يلکوکسیدهااز آ دهستفاا نعامواز  یکی، کند لنترتنها ک نهگو یک تشکیل سمت به

موجب هیدرولیز نمک  آب دجوو از آنجا که. می باشدآب کم  یردمقا به نها نسبتآ يکمپلکسها دیاز حساسیت

 نداتوپل ساز می  گونه ینا تشکیل که دشوتولید می µ-oxo پل ساز گونه یک سیستمدر می شود، در نتیجه 

  .ددگر وريکاتالیز يکنش هاوا نتایج صحت معد باعث

تشکیل ي این ترکیب ها آغازگرهاي مناسبی برا:  M(NMe2)4ي استفاده از آمیدهاي فلز ]2مسیر[       

ترکیبها از طریق  نتشکیل کمپلکس در ای. لزاتی نظیر تیتانیم و زیرکونیم می باشندف باز کمپلکسهاي شیف

NHMe2فرار  باز و تشکیل گونهنولی شیف حذف پروتون اسیدي ف
نمک هاي فلزي واکنش . رخ میدهد  

را، که  20-1شکل  ، کمپلکسهاي شیف بازآمید با سالن دي متیل (IV)آمید یا زیرکونیم دي متیل (IV)تیتانیم

شین یونهاي کلرید جانبه محیط  Me3SiClتولید می کند که با افزودن  می باشند، آمید- فلز هايگروه داراي

  .شوندموجود می  یونهاي آمید
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