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بنزن  - 3و1 [2+2]، داراي دو سایت کئوردیناسیون متقارن، از واکنش تراکمی  یماکروسیکل لیگاند درکار پژوهشی حاضر،

به  و بدست آمدهبا روش رقت باال  در حالل متانول  2به  2دي امینو پروپان به نسبت مولی  -3و1دي کربالدهید و  

مورد تایید قرار گرفت. از واکنش آنالیز عنصري  و HNMR1 ،C NMR13 ، IR-FT هايسنجیطیف وسیله ي

 )2N(CN) ،3N  ,= SCNX( ايهاي دو هستهکمپلکس )II(و کبالت  )II(و مس  )II(هاي نیکل ماکروسیکل با نمک 

])2(Cl2L(X)2Ni[ ايهاي دو هستهو کمپلکس شبه هالیدي حاوي دو گروه ]I2)(I)2L(N(CN)2 [Co 

])X(3L(Cl)2Cu[ ها سنتز شدند. به منظور تعیین محیط کئوردیناسیونی این کمپلکس حاوي یک گروه شبه هالیدي

هاي هدایت سنجی مورد استفاده قرار گرفتند. براساس این آنالیز عنصري و بررسی،   UV-vis، FT-IR  هايسنجی طیف

مطالعات محیط کئوردیناسیون نیکل و مس در حالت جامد دو هرم مثلث القاعده و در حالت محلول به ترتیب چهار وجهی 

- یون جامد نشان دهنده قرار گرفتن و مسطع مربعی می باشد. همچنین طیف الکترونی کمپلکس کبالت در حالت محلول و

  .  باشدمی در محیط کئوردیناسیون چهار وجهی )(IIهاي فلزي کبالت

  ماکروسیکل.   اي،هاي دو هستهکمپلکسهاي الکترونی، طیف: هاواژه کلید
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  h3D  ..................................................................... 62 يانقطه گروه به مربوط 'E→ A' و  'E→ A" انتقاالت  -23-3 شکل

  DMF  ...................................................................... 63 حالل در ]2Cl2)3L (N2Ni [ کمپلکس یجذب طیف - 24-3 شکل

  DMF .............  .Error! Bookmark not defined حالل در ]2Cl 2)2L (N(CN)2Ni [ کمپلکس یجذب طیف -25 -3 شکل

  ... DMF حالل در  ]2Cl2L (SCN)2Ni[، ]2Cl2)3L (N2Ni[ ،] 3L (N(CN) Cl2Ni[ هايکمپلکس یجذب هايطیف -26-3 شکل

Error! Bookmark not defined.  

  2Cl 2L(SCN)2Ni[  .....................  .Error! Bookmark not defined[ کمپلکس جامد حالت در یجذب طیف - 27-3 شکل

  2Cl 2)3L (N2Ni[   ...................................................................... 65[ کمپلکس جامد حالت در یجذب طیف -  28 -3 شکل

  3Cl) 2L (N(CN)2Ni[   ............... .Error! Bookmark not defined[  کمپلکس جامد حالت در یجذب طیف  -29-3 شکل

  DMF ....................  .Error! Bookmark not defined حالل در ]Cl3L (N2Cu (3 [  کمپلکس یجذب طیف -30 -3 شکل

  DMF  ........................................................... 67 حالل در ]3L (SCN) Cl2Cu [  کمپلکس یجذب هايطیف  -31 -3 شکل

  DMF  ........... .Error! Bookmark not defined حالل در ]Cl2L (N(CN)2Cu (3 [  کمپلکس یجذب طیف -  32 -3 شکل

 حالل در ]Cl2L (N(CN)2Cu[ ،] 3L (SCN) Cl2Cu[،] 3) Cl3L (N2Cu (3 [هايکمپلکس یجذب هايطیف - 33 -3 شکل

DMF  ........................................................................................................................................................ 68  

  3L (SCN) Cl2Cu[  ...................................................................... 69[ کمپلکس جامد حالت در یجذب طیف -34-3 شکل

  Cl3L (N2Cu[    ................................ ................................ ................................ .............   69 (3[ کمپلکس جامد حالت در یجذب طیف -  35- 3  شکل

  Cl2L (N(CN)2Cu[    ......................  .Error! Bookmark not defined (3[ کمپلکس جامد حالت در یجذب طیف -  36 -3 شکل

  DMF    ................................ ................................ ....................  71 حالل در I2) I2L (N(CN)2[Co [   کمپلکس یجذب هايطیف -  73 -3 شکل

  I2) I2L (N(CN)2[Co     ........................  .dError! Bookmark not define [ کمپلکس جامد حالت در یجذب طیف -  83 -3 شکل

  



  
  

  
   

 ح
 

  



  

  

  

  

  

  فصل اول

  مبانی نظري پژوهش کلیات و

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
   

10 
 

  

  مقدمه -1-1

 اصطالح لیگاندآغاز شد و 1970اي اولین بار در سال هاي فلزي دو هسته عالقه به بررسی و طراحی کمپلکس

ا در رن فلزي براي لیگاندهاي چند دندانه اي که توانایی اتصال به دو یو دو هسته اي توسط آقاي رابسون

عبارت د ن بودنفته شده یکسارمجاورت هم داشتند به کار گرفته شد به طوري که اگر یون هاي فلزي به کار گ

 اي فلزيهدو هسته اي جور هسته و اگر یون هاي فلزي متفاوت بودند اصطالح کمپلکس يهاي فلزکمپلکس

 سعه شیمیدر تو یماکروسیکل هايلیگاند دوهسته اي ناجور هسته براي نامیدن کمپلکس ها استفاده شد.

هاي بردکار ،اهاي این لیگاندهکه درك شیمی کمپلکس، اندنقش مهمی را بازي کرده ،کوئوردیناسیونی مدرن

یک  ؟. اما به حقیقت ماکروسیکل چیستبیوشیمیایی به همراه دارد مهمی را در مطالعات شیمیایی و

اقل حد ءلقهیک مولکول حلقوي که داراي سه یا تعداد بیشتري اتمهاي دهنده در یک حماکروسیکل به صورت 

 .]4-1 [نه اتمی می باشد تعریف می شود

اکنون یک زیرمجموعه ي اصلی از شیمی معدنی است بدون شک جذابیت شیمی یون فلزي لیگاند ماکروسیکل 

در ژرفاي قابل مالحظه اي ماکروسیکل هاي سنتی و طبیعی  این گستره در آینده نیز پیدا خواهد شد. زیادي در

محرك اصلی براي این مطالعات بررسی خواص غیرعادي کمپلکس هاي این لیگاند  مورد مطالعه قرار گرفته اند.

دو مرکز فلزي نگه  .می تواند دالیل زیادي داشته باشدچنین ترکیباتی  مطالعه حلقوي می باشد. تمایل به هاي

داشته باشد که این اغلب در خواص ممان  برهم کنش  داشته شده در فاصله نه چندان دور می توانند باهم

 هايلیگاند شود. یا در خواص الکترو شیمیایی آنها منعکس می EPR)مغناطیسی(ممان مغناطیسی 

یا به طور غیر  اي ولیگاندهاي چند دندانه اي هستند که اتم هاي دهنده داخل اسکلت حلقه ،یماکروسیکل

ماکروسیکل در هاي لیگاندهاي کساین حقیقت که کمپل .باشد اي میتر وصل شده به اسکلت حلقهعمومی

به رسمیت شناخته شده  به مقدار زیادي شناسایی و ،هاي بیولوژیکی پایه درگیر می باشندشماري از سیستم

، براي مثال در مکانیسم فتوسنتز یا انتقال اکسیژن در سیستم هاي تنفسی، هاییاست. اهمیت چنین کمپلکس

امکان استفاده از  هایی شده است.انگیزه اصلی براي بررسی و مطالعه شیمی یون فلزي در چنین سیستم
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هاي بیولوژیکی یک انگیزه براي تحقیقات بیشتر را هایی براي سیستمنوان مدلسنتزي به عهاي ماکروسیکل

که  یهایبراي کمپلکس ،دالیل خوبی براي طبیعت وجود دارد که چرا مشتقات ماکروسیکلفراهم آورده است. 

اضافی با لیگاندهاي حلقه اي به آنها این امکان  . پایداري سینتیکی و ترمودینامیکیهستند مهماند شده  انتخاب

مورد  ،دارند آن چنان که عمل بیولوژیکی رامی دهد که یون فلزي را به طور محکم در حفره ماکروسیکل نگاه

  .]9-4[آسیب واکنش هایی مثل فلز زدایی رقابتی قرار نگیرد

  

  کاربرد در زمینه بیوشیمی معدنی - 1-2

وانب جي ي به همهبه افزایش عالقه مند اند وهاي سنتزي تهیه شدهاز ماکروسیکل تعداد بسیاري 1960از سال 

 یولوژیکیهاي فلزي در سیستم هاي ب. در حال حاضر نقش یونهاي ماکروسیکل منجر شده استشیمی سیستم

هاي کروسیکلهاي ماتعداد از مطالعات بیوشیمی معدنی شامل کمپلکس مورد عالقه زیادي قرار گرفته است و

 رد.جود داو، حال گسترش سنتزي و طبیعی می باشد و یک عنصر به هم پیوستگی متقابل بین این دو سطح در

توان  کلی می ورتصبه  که اندشده سنتز ، هاي طبیعیسنتزي نیز با الگو برداري از ماکروسیکل هايماکروسیکل

  نشان داد.1- 1ا شکلب

 

  
  ماکروسیکل هاطرح کلی براي انواع  - 1-1 شکل

  

د که به عنوان به سمتی جهت گیري کرده ان ،هاي سنتزيتعداد قابل توجهی از تحقیقات شامل ماکروسیکل

توسعه شیمی ماکروسیکل یک زمینه قابل دسترس را  هاي طبیعی هستند وترکیبات مدل براي ماکروسیکل

به تعداد ها مربوط هاي شیمی این لیگاندهاي بیولوژیکی جنبهکاربردهاي طبیعی فراهم می آورد. براي سیستم
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 ،موضوعاتی نظیر کاتالیزور سطوح دیگر نیز است که توسعه زیادي در آنها انجام گرفته است. متنوعی از

و شماري دیگر از  1حسگرهاي شیمیایی ،شناخت و درمان بیماري، جداسازي ،سنتزهاي آلی ،هاي مایعکریستال

  ].16-10[دهند - ها را تشکیل میشیمی ماکروسیکل اهمیت ،رشدکاربردهاي صنعتی گسترده قابل 

  

  ماکروسیکل -1-3

نکه اتم یا ای و ر گرفتهدرواقع لیگاندهاي چند دندانه اي هستند که اتم هاي دهنده را درب یماکروسیکل هايلیگاند

ل یکل شاملیگاندهاي ماکروس ،در تعریف معمول به ساختار حلقوي ماکروسیکل متصل می باشد. هاي دهنده

سیکالم ، هافقط فتالوسیانین  1960تا سال  اتم می باشد. 9حداقل سه اتم دهنده و حلقه اي با حداقل 

هاي سپس گستره وسیعی از لیگاند د.بودن  شناخته شده ،و پلی اترها تتراسیکلودکان) تتراآزا - 1،4،8،11(

و  یکل هاستماتیک ماکروسسی ءساخته شد و منجر به  مطالعه قالبیوغیر قالبماکروسیکلی توسط روش هاي 

  کمپلکس هاي فلزي آنها شد.

  

   انواع ماکروسیکل - 1-3-1

ستند که ه ییم هالیگاند ماکروسیکل به دو نوع عمده تقسیم می شوند. دسته اول سیست، براساس نوع اتم دهنده

 یل قابل مالحظهاین ماکروسیکل ها تما می باشند.  فسفر و آرسنیک، گوگرد، عمدتا شامل دهنده هاي نیتروژن

 ایدار باپس هاي اي به یون هاي فلزي واسطه و سنگین دارند ومعموال به مراتب تمایل کمتري به تشکیل کمپلک

دکه ي می شواترکیبات حلقهیون هاي قلیائی وقلیائی خاکی نشان می دهد. دسته دوم شامل گروه بزرگی از 

   اند.خود جاي دادهدر  را اتري تعدادي از عامل هاي

  

  

                                                             
1.Chemical sensors  
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  پلی اتري تاجی -3-1شکل                   ماکروسیکل قفسی آزا کراون -2- 1شکل

                                                                                                                                                                          

 ی وون هاي قلیائکمپلکس کردن ی را نشان می دهد. پلی اتر تاجی توانایی از این نوعیک مثال ) 3-1( شکل

ه مراتب بوه قبلی اما تمایلش براي کئوردینه کردن یون هاي فلزات واسطه نسبت به گر دارد   را قلیائی خاکی

  دهد.را نشان می ه شکلیهاي قفساز ماکروسیکل ) چند مثال 1-5() و 1-4هاي ( شکل  .]17[کمتر است

                          

                                                                                                          

    

   

  

  

  

  

                         ماکروسیکل قفسی آزا            -5-1شکل               آزاکراوان ماکروسیکل قفسی  - 4- 1شکل           

  

   S,N,P,As هايسیستم هاي حلقه اي شامل دهنده

) داراي ده اتم در حلقه ي ماکروسیکل است وآنقدر کوچک است که نمی تواند 1دهنده ي (  - 3Nماکروسیل 

لیگاند به طریقی کئوردینه می شود که یون فلزي خارج از صفحه اتم هاي یک یون فلزي را احاطه نماید. این 

دهنده قرار می گیرد و وقتی که سه موقعیت کئوردیناسیون را در یک کمپلکس فلزي اکتاهدرال اشغال می کند 

به ). بنابراین این لیگاند در مقایسه با مشتقات زنجیر بازش فقط محدود 2اطراف یک وجه آن قرار می گیرد (



  
  

  
   

14 
 

) کئوردینه 4) یا کمربندي (3(کئوردیناسیون وجهی می شود و مشتق زنجیر باز ممکن است به صورت وجهی 

  .    بشود

         
  

  

  برخی از عوامل موثر بر آن کروسیکل وااندازه حلقه م -  2 - 1-3

 5کیل حلقه هاي دهنده با فلزات معموال تش الکترون اتم هاي،  هاي کی لیت و حلقه هاي ماکروسیکل در حلقه

ا سه اتم یکل ب. به همین خاطر تعداد اتم هاي عضو در حلقه ماکروسمی دهندعضوي  7 "اگاهعضوي و  6یا 

تا 18 هنده بیندو شش اتم  21تا15پنج اتم دهنده بین ، 17تا  12چهار اتم دهنده بین  ،13تا  9دهنده بین 

ن داده شده عضوي در آرایش هاي مختلف نشا 14) یک حلقه ماکروسیکلی 6-1اتم می باشد که در شکل ( 25

  است.     

  

  

  عضوي در فرم هاي مختلف 14ماکروسیکل  - 6 - 1شکل

  

1 2 

3 4 
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  نوع اتم هاي دهنده در حلقه ماکروسیکل -  1-3-3

عویض یک ترد که دهنده ممکن است در اندازه حلقه ماکروسیکل تاثیر بگذا الکترون استعداد و طبیعت اتم هاي

 فلزي می راي یونطبق انتظار باعث کاهش اندازه حفره در دسترس بدهنده کوچکتر با نوع بزرگتر  الکترون اتم

وان ه عنست به نیقابل توج "گردد که البته کاهش یا افزایش اندازه حلقه با تغییر نوع اتم هاي دهنده ضرورتا

ده شبیشتر  ،دبه خاطر افزایش شعاع اتمی گوگر ردگوگ - طول پیوند کربن ،ل با تعویض اتم نیتروژن با گوگردمثا

ع ترانس مپلکس نوکمسئله با مقایسه دو در نتیجه اندازه حفره در لیگاند ماکروسیکل کمتر می گردد که این  و

ري در برگیرنده ) ودر دیگ7- 1(شکل )4N(داراي چهار اتم دهنده نیتروژن ، Lکه در یکی از آنها  ]L2NiCl[از 

   .]18 [) می باشد8- 1(شکل )2S2N(دو اتم نیتروژن و دو اتم گوگرد 

  

  لیگاند ماکروسیکل تیو آزا با چهار گروه دهنده - 8- 1شکل        ماکروسیکل آزا با چهار گروه دهندهلیگاند  -7-1شکل

  

  اتم هاي دهنده در حلقه ماکروسیکل    هیبریداسیون -  1-3-4

در و، ز اینرل تاثیر بگذارد ادهنده ممکن است در اندازه حفره ماکروسیک الکترون هیبریداسیون اتم هاي

اکروسیکل منسبت به لیگاند هاي  2spلیگاندهاي ماکروسیکل شامل اتم هاي دهنده ایمین با هیبریداسیون 

طر سیکل به خا، کاهش بزرگی در اندازه حفره ماکرو 3spآمین با هیبریداسیون متناظر حاوي اتم هاي دهنده 

 تم ها ، یکهمچنین در برخی سیس دهنده مجاور مشاهده می گردد والکترون  بین اتم هاي  کاهش فاصله ما

  .رددگوسیکل می د که به نوبه خود باعث کاهش اندازه حفره مرکزي ماکرشوفلز به لیگاند تشکیل می  πپیوند 
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  هندسه فلز مرکزي در لیگاند هاي ماکروسیکل  -  1-3-5

مکن مکل ها هندسه فلزات در ماکروسیکل ممکن است متفاوت با سایر کمپلکس ها باشد به طوري که ماکروسی

 لقهکشش ح است اجازه تشکیل هندسه هاي کئوردیناسیون غیر معمولی را براي فلزات خاص به خاطر افزایش

ن ه نیتروژه دهندبه عنوان مثال کمپلکس هاي فلزي نیکل با لیگاند ماکروسیکل با چهار گرو ماکروسیکل بدهد.

   .)9- 1(شکل  سنتز گردید 1983در سال 

  

  

  لیگاند ماکروسیکل با چهارگروه دهنده نیتروژن 9- 1شکل 

  

انحراف به سمت  ) که یک10- 1عضوي از کمپلکس باال مربع مسطح می باشد (شکل  14هندسه کئوردیناسیون 

غیر عادي می  با افزایش اندازه حفره لیگاند ماکروسیکل نشان می دهد که براي فلز نیکلهندسه چهار وجهی 

 4N-Ni-3Nبا صفحه  2N-Ni-1Nبین صفحه  85°عضو زاویه  20، براي بزرگترین حلقه با باشد به عنوان مثال

  ).11- 1(شکل  وجود دارد

  

  عضوي 20یکلکمپلکس نیکل با ماکروس -11-1شکل                 عضوي14ماکروسیکلکمپلکس نیکل با  -10-1شکل
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  پایداري گونه هاي ناپایدار فلز توسط لیگاند هاي ماکروسیکل  -  1-3-6

ي الکترو هارسیبر به عنوان مثال هاي ماکروسیکل پایدار می گرددبرخی از گونه هاي ناپایدار توسط لیگاند

د عد اريسبب پاید لیگاند سنتز شده زیر در تشکیل کمپلکس با فلز نیکل، است که،شیمیایی نشان داده 

یگاند ماکروسیکل بخشی از مزایاي بیشمار لکه این مورد  ، شودمی )12- 1(شکل  IVگونه کمیاب  و IIاکسایش 

  .می باشد

  

  

  با لیگاند ماکروسیکل IVو  IIکمپلکس نیکل با اعداد اکسایش  - 12-1شکل 

  

  

  ايهاي دو هستهماکروسیکل  - 1-3-7

 رونی وواص الکتخاي که بتوانند دو یون فلزي را در خود جاي دهند جنبه هاي غیر عادي از هاي حلقهلیگاند

- هسته اي دولقههاي حلیگاند مراکز فلزي است. بیشتري نزدیکی شیمیایی را نشان می دهند که انعکاس دهنده

 هاییلکسیماکرو اول به سه دسته مهم تقسیم شوند. دسته اند می توانندقرار گرفته اي که تاکنون مورد مطالعه 

). دسته A( ندده خود جاي فلزي را در میان حلقه بزرگ هاي بزرگ هستند که قادر می باشند دو یونبا حلقه

ه بها این حلقه . امااندهاي جدا از هم وارد شده هستند که فلزات مربوطه در حلقه )Bهایی از نوع(دوم لیگاند

از یک پل بین  هستند که بیشتر )C(وسیله یک پل به هم دیگر متصل شده اند. دسته سوم سیستم هایی از نوع 

 .]19[ي سیستم وارد شده استدو حلقه
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ور یا محتمل هاي فلزي مجااي مانند تبادل مغناطیسی بین یونخواص ویژهاي اغلب هاي دو هستهکمپکلس

 ي طبیعیهانشان می دهند. این خواص در شماري از سیستم دهاي ردوکس چند الکترونی از خوواکنش شدن

ل . پتانسیکنش دارند اند که در آنها دو مرکز فلزي بر هم ها) نیز شناخته شده(براي مثال، در تعدادي آنزیم

اي هز واکنشاموژن براي شماري اي سنتزي به عنوان کاتالیزورهاي ههاي دو هستهاز این کمپلکس استفاده

   .شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است

ست. این لیگاند ا )Robson( )13- 1شکل(اي هاي بزرگ، ماکروسیکل دو هستهي حلقهیک مثال قدیمی از طبقه

ی مي به اشتراك هاي فلزهاي دهنده را بین موقیعتکه اتم باشدمی  ايدو هسته لکاولین مثال از ماکروسی

شغال اي فلزي اهوي یونهاي محوري را رهاي تک دندانه موقیعتهایی، لیگاندگذارد. در اکثر چنین کمپلکس

  .می کنند

  

  رابسون ايیک ماکروسیکل دو هسته -13-1شکل

  

هاي چند قسمتی استفاده شود ناجور توصیه می شود که از لیگاند ي کمپلکس هاي دو هسته ايبه منظور تهیه

هاي دهنده معادل قیعت پیوند فلزي با توجه به اندازه حفره، عدد کئوردیناسیون یا طبیعت اتممو یعنی دو

-می 2O3Nو  2O2Nدهنده  هايداراي گروهد و دار دو موقیعت فلزي متفاوت 41- 1شکل نباشند. ماکروسیکل 

   .باشد

  

  

  

  

  هاي دهندها گروهکمپلکس هاي دو هسته اي ناجور ب - 14-1شکل      
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  هاي ماکروسیکلیکشیف باز -  1-4

هاي رد، کارباین توجه هاي ماکروسیکلیک شده است و دلیل، توجه زیادي به کمپلکسرهاي اخیدر سال

  .]20[باشندروسیکلیک میداراي لیگاند ماک يهاکمپلکسبیولوژیکی 

تعویض  عامل در هايهاي فلزي و همچنین به عنوان گروههاي ماکروسیکلیک به عنوان دارو در مسمومیتلیگاند

وژن در یدرومتالههاي انتخاب پذیر در هاي یون فلزي و یا مایع استخراج کننده فلز و همچنین لیگاندکننده

که از  ) 15- 1شکل  ( یشیف باز ماکروسیکل در. به عنوان مثال گیردقرار میجداسازي النتانیدها مورد استفاده 

، با افزایش مزدوج شدن شودتیک مشتق میماو دي آمین آرو ف شدهفنول استخال - 4- دي فرمیل  – 2و 6

ی ایش سختهاي پیریدین در مدل ماکروسیکلیک موجب افزسختی آن افزایش یافته و بنابراین تداخل حلقه

به عنوان نمونه درآورده  15- 1در شکل  هاي ماکروسیکلگردد. تعدادي از لیگانداستریوشیمیایی محصول می

  شده است. 

  

  

  

  

  هاي شیف باز ماکروسیکلگاندتعدادي از لی-15-1شکل                                              

  

  

  

  

  روش هاي سنتز ماکروسیکل  -  1-5

دسته  هر دو روش هاي سنتز ماکروسیکل ها متنوع می باشد ولی در دو دسته کلی تقسیم بندي می شود که در

  .ی باشدماکسیمم و جلوگیري از سوق مسیر به سمت پلیمریزاسیون مبه راندمان بندي هدف اصلی رسیدن 
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  تمپلت روش سنتز ماکروسیکل هاي شیف باز در حضور یون فلزي بعنوان  -  1-  1-5

ماکروسیکل ها در توسعه شیمی کئوردیناسیون مدرن، نقش مهمی را بازي کرده اند و درك شیمی کمپلکس 

د. اولین مثال از ندر مطالعات شیمیایی وبیوشیمیایی به همراه دار بردهاي مهمی رارکا هاي این لیگاندها،

اتیلن  II بود واز تراکم استن با کمپلکس هاي نیکل 2هاي شامل اتصاالت شیف باز از کارهاي کرتیسماکروسیکل

دي استیل پیریدین با تري اتیلن تترا آمین  - 6و2از تراکم  4و بوش 3کوري 1964دي آمین بدست آمد. در سال 

 5و جگرگزارش کردند را  دي ایمینو  یک ماکروسیکل پنتا آزا ،)III(تهیه کمپلکس هاي آهن تمپلتبه روش 

اتان منجر به تهیه کمپلکس هاي فلزي  دي ایمینو - 1،2کتو ایمیناتو با  – βهاي نشان داد که واکنش کمپلکس

  .]21[)16- 1ماکروسیکل تتراآزا دي ایمینو می شود (شکل یک 

  

  

  ماکروسیکل هاي شامل اتصاالت شیف باز - 16 - 1شکل

  

 ن یدید ،حضور یو به موارد زیر اشاره کردکه درتوان نمونه دیگر از تولید ماکروسیکل در حضور یون فلزي می

  .)17-1شکل ( ماکروسیکل متناظر ساخته می شود

 

 

                                                             
2- Curtis 
2- Curry 
4 -  Busch 
4- Jager 
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  قالبسنتز ماکروسیکل به روش  -17-1شکل

  

پلکس ، کمر آنمورد زیر اشاره کرد که د توان بهاز سنتز ماکروسیکل در حضور یون فلزي می مورد دیگراز 

  .)18- 1شکل (  ندانه تشکیل ماکروسیکل می دهندبا یک واکنش دهنده دو د متناظر

  

  
  تمپلت سنتز ماکروسیکل تیوآزا به روش - 18 - 1شکل

  

ون هنده به یي دهاها، محصول به صورت کمپلکس فلزي بدست می آید وکئوردینه شدن اتماین مثالي در همه

ء دوم با جز ، مراکز واکنش پذیر جزء اول در کنفورماسیون صحیح و مناسبی براي واکنشفلزي باعث می شود

ریق کیلیت، به طاز  ) آورده شده است وقتی که اتمهاي دهنده،19- 1 کلش(همانطوري که در . نگه داشته شود

    .]22[دشده و حلقه بسته می شو هاي واکنش پذیر در فضا کنار هم جمعمرکز فلزي متصل می شود، محل
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  مکانیسم پیشنهادي  از تراکم یک دي کربونیل با یک دي آمین -19-1شکل

  

ز ستره وسیعی او گ هاي شیف باز توجه خاصی را بخود جلب نمودهبه بعد سنتزماکروسیکل 1960تقریبا از دهه 

 یا ي آمین ودکه شامل تراکم یک دي کربونیل با یک  ،[2+2]و  [1+1]هاي هاي شیف باز از واکنشماکروسیکل

با  یکي آروماتهاهایی که داراي گروهمی باشند ساخته شده اند. ماکروسیکلبا دو دي آمین  دو دي کربونیل

روش  در این د.شونسنتز می روش تمپلت هاي اکسیژنی و یا نیتروژنی می باشند، اساسا با استفاده از دهنده

یکل حفره ماکروس ، باید متناسب باتمپلت هاي فلزي بکار رفته بعنوان سختی یون نرمی و ،اندازه یون فلزي 

  مورد نظر باشد.

 

  روش تمپلت به روش استفاده از  ]2+2[هاي هاي از سنتز ماکروسیکلمثال -  1-5-2

 متقارن  و جور  هسته ]2+2 [اي  هاي  دو هستهماکروسیکل -  1 - 1-5-2

، شیف بازهاي 2Pb+هاي مختلف در حضور تري آزول با دي آمین - 4و2وH-1- 1- دي استیل  - 5و3واکنش 

 -4و2وH -1- 1- استیل دي  - 5و3، واکنش )20- 1 کلش(ر د .آید ] را با بازده باال به دست می2+2حلقوي [

منجر   2Pb+شود جابجایی یون فلز آمینو بوتان آورده شده است. همانطور که مالحظه میدي - 4و1تري آزول با 

 Åهاي کبالت بین هاي دي کبالت، فاصله یونشود. در این کمپلکسهاي دي کبالت میبه تشکیل کمپلکس
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-کوچک نشانگر کوپل آنتی فرومغناطیس ضعیف بین دو مرکز فلزي میj2بوده و مقادیر 38/19-4/4

  .]23[باشد

  

  
  +Pb2هاي مختلف در حضور تري آزول با دي آمین -4و2وH-1 -1-دي استیل  -5و3واکنش  - 20- 1شکل 

  

فنل با ل یمت - 4- فرمیل دي  - 6و2از واکنش  داي داراي پل فنوکسیهاي دو هستههمچنین سنتز ماکروسیکل

   انجام شد. 1970براي اولین بار در سال  7و رابسون 6آمینو پروپان و یون فلزي توسط پیلکینگتوندي - 3و1

  

  نامتقارن و ناجور هسته ]2+2[اي هاي دو هستهماکروسیکل - 1-5-2-2

استفاده شد، به  روش عمومی  از یک هاي غیر یکساناي با هستههاي دو هستهکمپلکس تهیه اولین سريدر 

 N( واکنش کمپلکس نیکل یا مس از  =M) Cu(II), Ni(II)) [ML] ايکمپلکس تک هسته ابتدا این صورت که

دي آمینو  1،3سنتز شده با مقدار هم موالر از  )سالیسیلیدین آمیناتمیتل  -5- فرمیل  - 3اتیلن دي ( Nو 

اي تشکیل کمپلکس دو هسته منجر به  اي با گرفتن یون فلزي دومپروپان بدست آمد. این کمپلکس تک هسته

 ، یک یون فلز واسطه در مرحله دوم حلقه زاییايد. همچنین در این واکنش مرحلههاي غیر یکسان شبا هسته

-اتصال می یابد تا با دي آمین حلقه  4Oکه یون فلزي دوم به سایت  ،)12- 1برده شود ( شکل رکا می تواند به

                                                             
1- Pilkington 
7- Robson 
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 [Cu(II)M(II)] اي هتروهاي دو هستهو همکاران براي تهیه کمپلکس 8انجام شود این روش توسط گاگنزایی 

(M= Mn,  Fe, Co, Ni) 1[ستانجام شده ا.[   

  

  
  دي آمینو پروپان 1،3 با واکنش کمپلکس نیکل یا مس  - 21- 1شکل 

  

 جایگزینی استفاده شده است که در مرحله دوم حلقه زایی  Pb(II) از فلز تمپلتچنین براي انجام این واکنش هم

 Pb(II) با یک فلز واسطهM(II)  این روش براي  .شوداي هترو میهاي دو هستهکمپلکس منجر به تشکیل

و 24[ رودبه کار مینشان داده شده )  22- 1شکل (به صورتی که در هاي نامتقارنماکروسیکلبدست آوردن 

25[.  

  

  

                                              

  

                                    

  Pb(II)حلقه زایی در واکنش تمپلت از فلز  - 22- 1شکل 

  

به سایت  O2N(amine)2محل  را از Cu(II)، مهاجرت یونCuPbروي کمپلکس  ساختاري مطالعاتی

2(imine)O2N هاي تواند به طبیعت یون، که میدهدنشان می راCu(II)  وPb(II) نسبت داده  واجزاي دهنده ،

را که محیط مسطح مربعی ایجاد  O2N(imine)2نسبتا صلب مهاجرت کرده و محل  Cu(II)، یون شود. در واقع

انتخاب  گیرد.جاي می O2N(amine)2پذیرتر در محل انعطاف Pb(II)کند وکاتیون بزرگتر کند اشغال میمی

دهد که با برگشت شود و یک مهاجرت عکس را نشان میمشاهده می CuMسایت همچنین در محصول نهایی 

                                                             
1-Gagan 
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Cu(II)  2به حفرة(amine)O2N هاي فلزي و نیز هاي نسبی یونتواند به اندازههمراه است. این فرایند می

-به دلیل انعطاف که داراي سایز کوچکتري بوده، O2N(amine)2هاي ماکروسیکل نسبت داده شود. محل حفره

را  Cu(II)تلر داراست از این رو یون کوچکتر  - توسط اثر یان Cu(II)، توانایی پذیرفتن هر انحرافی را در پذیري

  دهد.در خود جاي می

  

   روش رقت بسیار باال -  1-6

آمپول  2موارد از  شود که به همین خاطر در اکثرمیاستفاده در این روش از رقت بسیار زیاد در محیط واکنش   

ا بش همراه شود که این واکنها به محیط واکنش اضافه میزریق تدریجی و آهسته واکنش دهندهبرم جهت ت

به  ار رقیقل بکشد. ایجاد محیط بسیکه ممکن است چندین روز  اجراي واکنش طو مصرف زیاد حالل می باشد

ی با مولکول درونباشد که پس از تراکم یک سر از مولکول ، تراکم بخش دیگر توسط یک واکنش این خاطر می

ر دگیرد ولی سر دیگر همان واکنش دهنده صورت دهد که در این صورت واکنش تشکیل حلقه صورت می

یجاد اولکول دیگر واکنش دهد دیگر واکنش منجر به صورتی که سر دیگر در واکنش بین مولکولی با م

ب یون محسومریزاسماکروسیکل نگردیده که این مرحله به عنوان مرحله آغازین در واکنش الیگومریزاسیون و پلی

  .)23- 1شکل( هاي سنتز شده در زیر آورده شده استهاي معتعددي از ماکروسیکلنمونه گردد.می

  
  سنتز ماکروسیکل روش رقت بسیار باال -23 -1 شکل
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  تا پایین رقت متوسط - 1-6-1

ع جه به نوبا تو در این روش نسبت به رقت باال نیاز به مصرف حالل کمتر می باشد که نوع روشهاي مورد مصرف

  ها تعیین می شود.واکنش دهنده

حلقه  ل در سنتزبه عنوان مثا ،افتد، به روش رقت بسیار باال اتفاق می بهترین راندمان در اجراي واکنش

، 55به % 5/7ز %ا، با افزایش رقت راندومان واکنش )24- 1(شکل  با چهار گروه دهنده گوگردماکروسیکل 

  پیدا میکند. افزایش 

  

  
  

  سنتز ماکروسیکل چهار دندانه به روش رقت متوسط - 24 - 1شکل

  

ت باال دس راندمان به نمی توا تمپلت هاي ماکروسیکلی بدون استفاده از تکنیک رقت باال یا روش در بعضی گونه

 14تا 12حلقه بین ، اعضايبا روش رقت متوسط ) 25- 1(شکل  یافت به عنوان مثال در سنتز ماکروسیکل زیر

د در این گونه که مشاهده می شو بدست آمده است. همان 94تا % 73به روش تراکم مستقیم با راندمان% 

  .را بازي می کند تمپلتدر واقع ، نقش  Hواکنش 

  

  

  دظاهر می گردسنتز ماکروسیکل به روش رقت متوسط که هیدروژن در نقش تمپلت  -25- 1شکل
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studies indicate that the Co ions adopt the geometry of a distorted tetrahedron in 

a tetracoordinated environment in [Co2L(I)2N(CN)2]I complex. 

Keywords: Conductance Data, Dinuclear Complexes, Electronic Spectra, Macrocycle.   
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