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   نام پدیدآور:

 

 سالیسیاللدیمینی دارای گروه های نیتروN2O5با لیگاند جدید (Ⅱس)(و مⅡسنتز و ساختار بلوری کمپلکس های نیکل)
 

 امیر  ولیزاده دیزج

 دکتر مرجان عابدی :راهنماان استاد

 یلپرفسور عزیز حبیبی/دکتر ناصر شمخا ان مشاور:استاد

 30/11/1398 دفاع: تاریخ

 ص.  72 ات:صفح تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:شماره پایان

 چکیده:
 

 سالیسیاللدیمینی دارای گروه های نیترو5O2Nبا لیگاند جدید (Ⅱس)(و مⅡساختار بلوری کمپلکس های نیکل) مطالعه سنتز و :هدف

 

-2و «اُل- 2 پروپان )اورتوآمینوفنوکسی( بیس- 3.1»ز واکنش شیمیایی تراکمی دی آمینا L2H لیگاند  پژوهش این درشناسی پژوهش:روش

 فلزات یبرا را 5O2N ستمیس تواند یم و دارد را دهنده اتم هفت با شدن نهیکئورد لیپتانس گاندیل نیا .آمد دست به  بنزالدهید نیترو-۵هیدروکسی

 و شد (II)کلین و (II) مس یا هسته تک یها کمپلکس لیتشک به منجر  L2H گاندیبال (II)کلین و (II)مس استات یها نمک واکنش کند. جادیا

 .شد گرفته کریستالوگرافی مطالعات انجام برای مناسب بلور تک حالل ضد سیستم از استفاده با

 

 مطالعات و IR-FT ، HNMR ،CNMR ، MAS-GC بینی طیف های روش از استفاده با  مربوطه یکمپلکسها و شده تهیه لیگاند ها:یافته

 .ندگرفت قرار  تایید و مطالعه مورد کریستالوگرافی

 

دو مولکول کمپلکس  با هندسه  یخود دارا یکمپلکس درساختار بلور نیدهد که ا یکمپلکس مس نشان م یستالیساختار کر یبررس گیری:نتیجه

 قیباشد که  از طر یمربع مسطح کج شده م نهیمس چهار کئورد ونیناسیکئورد طیباشد، مح یم نهیو  پنج کئورد نهیمتفاوت چهار کوئورد یها

مس در یک محیط کئوردیناسیون  هرم مربع القاعده  ونی،  3O2Nبا گروه دهنده  نهیشود و در مولکول پنج کورد ین می، تام 2O2Nگروه دهنده 

 تغییر شکل یافته قرار دارد.  

در   4O2N شش اتم دهنده قیاز طر شش ونیناسیبا عدد کوئورد کلین ونیدهد که  ینشان م کلیکمپلکس ن یستالیساختار کر یبررس نیهمچن

 تغییر شکل یافته حضور دارد.   یهندسه هشت وجه

  N2O5،کئوردیناسیون،) Ⅱ(،مس) Ⅱ(نیکل:های کلیدیواژه

 



 

 مقدمه1-1-

با   .است کرده جلب دانشمندان و پژوهشگران شیمی معدنی را به خودسنتز و شناسایی ترکیبات کئوردیناسیون همواره توجه 

 .باشد می زمینه این به مربوط شده انجام تحقیقات  درصد ۷0توجه به مقاله های علمی حدود 

 شیف بازها به عنوان جزء اصلی در تهیه ترکیبات شیمیایی و صنعتی از طریق واکنش های جابجایی و تشکیل حلقه مورد استفاده 

 همچنین  بیولوژیکی ، ضد قارچ ، ضد تومور ، ضد سرطان مفید هستند.  قرار می گیرد. عالوه بر آن شیف باز ها از نظر داشتن خواص

 داده نشان خود از ای کاتالیزگر خاصیت که نمود استفاده فلزی های کمپلکس تشکیل برای لیگاند عنوان به   بازها شیف از میتوان

 .شود می استفاده رنگدانه عنوان به رنگ صنعت در و

 

 هاباز شيف 2-1-

شیف بازها ترکیباتی هستند که دارای خاصیت بازی ضعیفی می باشد و از واکنش تراکمی بین ترکیبات کربونیل دار که معموالً 

سنتز کلی واکنش  نشان دهنده  (1-1[.شکل )1] شود می حاصل اول نوع های آمین  کتون ها و آلدئید ها هستند با آمین و دی

 .می باشدباز شیف 

 

 بازها شيف تشکيل  کلی واکنش (1-1)شکل

 

شیفت بازهایی که دارای استخدام آلکیل هستند ناپایدار بوده و به راحتی پلی میریزه می شوند در حالیکه شیف بازهای دارای  

کربن گروه کتونی خاصیت الکتروفیلی کمتری نسبت به کربن الدهیدی  [.2] آریل پایدار بوده و به آسانی سنتز می شود  استخالف

 .[3] کند عمل تراکمی واکنش در کتونی ازاستخالف تر سریعی  آلدئیدی  دارد این امر سبب می شود تا استخالف

 

 بازها شيف تاریخچه -1-3

در چند دهه اخیر ، شیف بازها به عنوان لیگاندهای شالت ، نقش مهمی را در شیمی کوئردیناسیون فلزات واسطه و فلزات اصلی، 

شیف   .[6] .دهند تشکیل واسطه، فلزات بیشتر با  لیگاندهای شیف باز ، می توانند کمپلکسهای پایداری را [. ۵،4]بازی می کند 

لیگاندهای شیف باز در شیمی از اهمیت بیشتری  .[۷] دشون می سنتز باال بازده و خلوص درجه با مستقیم  بازها بیشتر به روش

 مناسبی  حاللیت  رایج  های حالل ودر  نسبت به سایر لیگاندها ، برخوردار هستند. این لیگاندها تنوع ساختاری گسترده ای داشته

 [.8] دکر تهیه راحتی به میتوان را لیگاندها  این علت همین به دارند

 از گوناگون پیکربندی و ساختاری تنوع  کمپلکس های فلزات واسطه لیگاندهای شیفت باز دهنده نیتروژن و اکسیژن به دلیل

 اکسیژن و نیتروژن دهنده های اتم شامل که  باز شیف لیگاندهای  از حاصل فلزات  کمپلکس .[۷] هستند برخوردار باالیی  اهمیت

 نامتقارن بازهای شیف  از استفاده و سنتز  همچنین  [،10،9]دهند  می نشان خود از را خاصی شیمیایی و فیزیکی خواص هستند

 .[۵] تاس گرفته قرار توجه مورد ها واکنش انواع برای کاتالیزگر عنوان به



 

به طور کلی عملکرد باز ترکیب نامتقارن اجازه می دهد که هم خواص الکترونی و هم اثرات فضایی به طور هم زمان تنظیم شود و 

 می کند،لذا می تجربه را بامتالوپورفین مشابه شیمیایی نامتقارن،فلزمحیط بازشیف های کمپلکس در.دهد می افزایش را  شیف

بسیاری از دانشمندان   .[11]لگویی برای بررسی رفتار پورفیرین ها استفاده کردا مطالعه در نامتقارن شیف باز ازلیگاندهای توان

 با نامتقارن لیگاندهای بیشتر. هستند آن به مربوط فلزی های کمپلکس و نامتقارن باز شیف  لیگاندهای  در سنتز و مطالعهسعی 

ترکیب کربونیل گوناگون ایجاد می شوند. این ترکیبات می توانند به عنوان کاتالیزگر در  دو با آمین دی مرحله به مرحله تراکم

 [.۵] دگیرن قرار استفاده مورد ها حسگر  در  ترکیبات آلی و همچنین

بدست اوردند استات ،سالیسیل آلدهید و آمین (Ⅱ)از واکنش مس  بلور سبز تیره رنگی را ،یورگنسن،ورنر و اتلینگ،1840در سال 

 1869سالها پس از آن تحول عظیمی که در سال  (.2-1شکل) (نام گرفتⅡاین ماده بیس)سالیسیل آلدیمینو (مس)که 

و با  Rگروههای تغییر با دانشمند این که شود اطالق ترکیباتی به باز شیف  نام تا  شد سبب گرفت انجام شیف هوگو  توسط

 ].12 [بود داده  ارائه ها کمپلکس این سنتز برای ای شده بندی طبقه تهیه روش ، آریل  مشتقات  استفاده از

 

 (Ⅱبيس)ساليسيل آلدیمينو (مس)(2-1شکل)

 

 بازهاشيف مکانيسم تشکيل -1-4

درمکانیسم تشکیل شیف باز ها اتم های کربن آلدئید و کتونها توسط آمین ها مورد حمله نوکلئوفیلی قرار می گیرند همانگونه که 

جانشین می شود که این ترکیبات به عنوان شیف باز  N=Cبه وسیله باند دوگانه  O=Cمشاهده می شود باند دوگانه  (3-1)در شکل

 .شناخته می شوند

 

 

 حالت کلی مکانيسم تشکيل ایمين (3-1)شکل

 

اول، نیتروژن آمین به  در مرحله.شده است نشان داده(4-1)که در شکل  می باشداز نظر مکانیسم، تشکیل ایمین شامل دو مرحله 

 کند که این مرحله تقریباً مشابه تشکیل همی استال یا همی کتال است.  عنوان یک نوکلئوفیل به کربن کربونیل حمله می



 

بر اساس مکانیسم تشکیل استال و کتال، انتظار میرود مرحله بعد شامل حمله آمین دوم برای تشکیل ترکیب با یک کربن متصل 

ی کرده و سپس الکترون ها به کربن برای با توجه به شکل مرحله دوم ابتدا نیتروژن پروتون زدایشده به دو گروه آمین باشد، اما 

و موکول آب به  شودمی ایجاد N=C  حمله می کنند و به این ترتیب ترکیبی با پیوند دوگانه H-Nبیرون کردن اکسیژن از پیوند 

 .گردد. عنوان فراورده از ساختار حذف می

 

  

 

 مراحل تشکيل ایمين (4-1)شکل 

 

 عکس تشکیل ایمین می (۵-1)شود و مکانیسم آن مطابق شکل کتون، هیدرولیز نامیده میواکنش تبدیل ایمین به آلدهید و 

 [.13]باشد

 

 واکنش هيدروليز (5-1)شکل 

 باز شيف دسته بندي انواع مختلف ليگاندهاي-1-5
 پلیمریبازهای شیف 

 بازهای چند دندانهشیف 

 )ماکروسیکل( بازهای درشت حلقهشیف 



 

 پليمري بازهايشيف  -1-5-1

شیف باز های پلیمری ترکیباتی هستند که به وسیله پلیمریزاسیون دی آمین ها با ترکیبات مختلف دارای گروه کربونیل به وجود 

اند این ترکیبات شبیه پلی آمیدها  گرفته قرار توجه مورد رسانایی نیمه خواص بودن دارا دلیل به پلیمری های باز شیف  می آیند.

 [.14] کاربرد دارند. ساکن فاز عنوان به گازی کروماتوگرافی  در برابر گرما پایدار بوده و در

 می باشد.بازهای شیف دو نمونه از این (۷-1و)(6-1)های شکل

 

 

 
 اي از بازشيف پليمري نمونه (6-1)شکل

 
 (باز شيف پليمریاز نوع چينوسان7-1شکل)

 بازهاي چند دندانهشيف  -1-5-2

 لیگاند. دهد قرار مرکزی اتم باز الیه اختیار در را خود ناپیوندی الکترون جفت که شودمی گفته گفته  لیگاند به گونه شیمیایی 

 یک وجود ترتیب بدین کنند می حلقه ایجاد فلز با واکنش در که هستند آنهایی دارند بیشتری اهمیت معدنی شیمی در که هایی

 . در مجاورت ایمین ضروری می باشدN و یا اتم SH، OH ه عاملی نظیر گرو

 دندانهبازهاي دو شيف  -1-5-2-1

هستند مورد استفاده قرار می گیرد به این علت اکسیژن ونیتروژن بیشتر لیگاندها به عنوان لیگاند هایی که دارای گروههای دهنده 

 نوع از بازها شیف کنند می عمل آنیونی تک های کلیت  دارد این لیگاندها به عنوانکه اکسیژن اغلب به صورت هیدروکسید وجود 



 

 دهنده نشان(1-8) شکل که  زنند می  وه هیدروکسیل در شرایط خاص بین دو اتم پلگر اکسیژن اتم. هستند دندانه دو لیگاندهای

 .دباش می دندانه دو بازهای شیف از نمونه دو

 

 
 بازشيف دو دندانهدو نمونه از (1-8)شکل 

 

 دندانهبازهاي شيف سه -1-5-2-2

بازهای سه دندانه دارای سه شیف باشند.  در ساختار خود می NSO و ONO ،NON های دهنده بازهای سه دندانه، دارای اتمشیف 

 (.1-9)باشند شکل  سر کوئوردینه شونده می

 

 
 دو نمونه از بازهاي شيف سه دندانه (1-9)شکل

 

 دندانهبازهاي شيف چهار -1-5-2-3

 واکنش از ها باز شیف این  اولیه نوع. است گرفته قرار بررسی مورد گسترده  شیف باز های چهار دندانه در شیمی معدنی به صورت 

 شکل در  2O2Nدندانه با ها باز شیف  یا اتیلن دی آمین با استیل استون حاصل می شود که نمونه ای از این  سالسیل آلدئید بین

 [.16] است شده داده (1-10)نشان

 دهند تشکیل می را دهند و  کمپلکس پایداری کوئوردیناسیون می 2S2N وSO2N ، 2O2N ای به صورت بازهای چهار دندانهشیف 

  [.1۵]توانند به صورت ایزومر وجود داشته باشند  میفوق بازهای شیف که 

 



 

 
 N2O2 ي دو نمونه از بازهاي شيف چهار دندانه (1-10)شکل

 

 

 بازهاي پنج دندانه و شش دندانهشيف  -1-5-2-4

نمونه ای از این نوع شیفت  (1-11)دندانه به طور معمول کمتر مورد تحقیق قرار گرفته اند. در شکل 6دندانه و  ۵شیف بازهای 

 [.1۷]باز ها به عنوان مثال نشان داده شده است

 
 (شش دندانهو ب) (دندانه)پنج  بازهاي الف ز شيف نمونهاي ا  (1-11)شکل

 

 

 

 

 

 درشت حلقهبازهاي شيف  -1-5-3

شیف بازهای درشت حلقه مولکول های دارای یک حلقه .برای اولین بار سنتز شد 193۵لقه در سال ح  شیف بازهای درشت    

 در  ها باز شیف نوع این از اینمونه که  یا تعداد بیشتری اتم در ساختار حلقه ی آنها وجود دارد 12بزرگی هستند که معموالً 

 [.18]تاس شده آورده (1-12) شکل



 

 
 باز درشت حلقه شيفدو نمونه از ليگاندهاي (1-12)شکل 

 

 هاباز شيف امگذاري اختصاري ن-1-6

. باشد می دار کربونیل اولیه مواد یا آمین شامل نام این که  ، کنندمی  استفاده اختصاری ازنام ، باز شیف  برای نامگذاری ترکیبات

استیل )بیس - 'N-N به طور مثال .شود می آورده آمین نام سپس و کتون یا فرمیل ماده پیش نام ابتدا نامگذاری این در

'N -شود مانند ، در ابتدا نام آمین و سپس نام فرمیل یا کتون آورده میبرعکساتیلن دی ایمین و یا (استون -N  بیس اتیلن استیل

'N-طور اختصار اک اک گفته میشود واستوناتو، که به هر دو به  -N به (1-13)شکل   که دراتیلن دی آمین،(سالیسیلیدن)بیس

"سالن"نام   .باشد باز متقارن می شیف شود که یک گفته می  

 
'N-  (1-13)شکل ,N  اتيلن دي آمين (ساليسيليدین)بيس 

 

 

 

'N- ال. مثآید گروه استخالف شده میباز اضافه شود، در ابتدا، نام اختصاری شیف ای به  اگر استخالف ساده -N متوکسی - 3)بیس

 [.19]شود  متوکسی سالن گفته می -3به نام (1-14)اتیلن دی آمین. شکل  (سالیسیلیدن

 



 

 
'N(1-14شکل) -N اتيلن دي آمين (متوکسی ساليسيليدن- 3)بيس 

 

 باز شيف کاربردهاي ترکيبات -1-7
 ريوکاتاليزفعاليت -1-7-1

علت داشتن اتمهای دهنده نیتروژن و اکسیژن در اطراف فلز مربوط به کمپلکس بیشتر به عنوان کاتالیزگر جلب شیف باز ها به  

به سانتیگراد و در حضور رطوبت فعالیت  100باز ها در واکنش های مختلف و در دمای باالی  فتوجه می نماید. بیشترین شی

اتالیز گری انها به نوع لیگاند ها ،مواضع کوردیناسیونی و ماهیت یونهای [و فعالیت ک20] کاتالیزگر ای را از خود نشان می دهد

 :از خود نشان می دهند فلزی بستگی دارد.به دو دلیل کمپلکس های فلزی با مواضع خالی کوردینه فعالیت کاتالیز گری

 .ندکن شرکت میی ـ عدد اکسایش متنوع دارند که در واکنشهای انتقالی الکترون1

 .با مواد واکنش دهنده ترکیب شوند و حد واسطهای پایداری را تشکیل دهند ـ میتوانند2

به   [.21] شیف بازها در حالت جامد یا محلول خاصیت کاتالیزگر ای دارند و به عنوان کاتالیزگر همگن یا ناهمگن استفاده می شود 

  :برد نام را زیر موارد توان می کند می عمل کاتالیزگر عنوان به بازها شیف آن در که هایی واکنش  طور مثال

هیدروکسیل دار  واکنش پلیمریزاسیون، افزایش مایکل ، کربوکسیلیک اسید، هیدروژن زدایی، ،واکنش هک کربوکسـیل زدایـی،

 [.2۷-22]واکنش نیتـرو آلدولی هنری واکـنش دیلزآلـدر ، کربونیل زدایی، کـردن آلکـان،

 

 یستیزهاي  فعاليت-1-7-2

 باکتريضد خاصيت -1-7-2-1

از واکنش تراکمی )H2L( تولوئندی آمینـو  -4و3دی سالیسـیلیدن N,N)  بـازشـیف و همکارانش لیگاند پارکاش  2010در سال 

I) دی آمینو تولوئن و سالیسیل آلدهید در حالل اتانول سنتز کرد. سـپس در حالل متانول با نمک نیکل I آبه، کمپلکس 6استات (

 (1-15).شکل ساختار این کمپلکس شامل نیکل چهار کوئوردینه با ساختار مسطح مربع میباشد  آن را سنتز کرد.

 
I) ساختار کمپلکس نيکل (1-15)شکل  I  داراي فعاليت ضد باکتري( 

 



 

کولی  شیارشباکتری اآنانت پارکاش و همکارانش لیگاند و کمپلکس سنتز شده را بـرای بررسـی فعالیـت ضـد بـاکتری در برابـر 

دهند  ها نشان داد که این لیگاند و کمـپلکس فلزی آن فعالیت ضد باکتری نشان می مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این آزمایش

[28.] 

 

 ضد قارچخاصیت -1-7-2-2

 شده استنشان داده (1-16)ای از شیف بازهای که خاصیت ضد قارچ را دارا هستند سنتز شده اند که دو نمونه آن در شکل نمونه

 [.29]2[و30]1

 

 

 انواعی از باز شيفها با فعاليت ضد قارچ(1-16شکل)

 

 االریام ضد خاصیت -1-7-2-3

اورده شده (1-17)می باشد که در شکل نیترو ایـزو کینـولین-۵های  از مشتق باز شیف یکـی از مـؤثرترین داروهای ضد ماالریا

 [.31]است

 
 از ضد ماالریابشيف  (1-17)شکل 

 

 یروسو ضد خاصیت -1-7-2-4

این ترکیبات یک  .کردند را گـزارش(1-18)شـکل  3و  4سنتز فعالیت ضد ویروس مشتق باز شیف [،32]و همکارانش سریرام 

جلوگیری از عامل رونویسی معکوس میباشد. به  قادر بـه 1۷است. پیش دارو آباکاویر مشابه یک نوکلئوزید سری جدید از آباکاویر 



 

در  (گاالسکو اسمیت )و تحت نام تجاری زیاگینمورد استفاده می شود و ایـدز HIV)) منظور درمان ویروس نقـص ایمنـی انسـان

کـه از مـؤثر اسـت. (HIV-1)1به طور قابل توجهی در برابر ویروس نقص ایمنی انسـان نـوع  3و  4دسترس اسـت. ترکیبـات 

 [.32]، و تأثیر ضد ویروسی آن بیشتر است هقویترین باز شیف بود 4بـین آنهـا ترکیب 

 

 
 باز شيف هاي ضد ویروس18-1شکل 

 

 انسرط ضد خاصیت -1-7-2-5

 

همین امر باعث شده است که از سال .  دهند می نشان خود از (1-19)شکل  سرطانی ضد خاصیت موارد بیشتر در   شیف بازها 

 از  پالتین ترکیبات سایر سنتز برای کاربردشان علت به2PtL2X ترکیبات. یابد افزایش شیمی پالتیندر  تحقیقات زمینه  اخیر های

 .دهستن برخوردار ای ویژه اهمیت

 

 
X2Ptترکيباتی از نوع (1-19)شکل  L2 

 

ا از دست داده و با پروتئین های زیستی که ر خود کلر  لیگاند هردو  کمپلکس دو اینکه دلیل به  با توجه به تحقیقات انجام شده

Ptدهند.پس می توان نتیجه گرفت که ایزومر سیس ترکیبات به عنوان لیگاند دو دندانه عمل میکند کمپلکس تشکیل می  (en) 

 2Cl 2و (NH( Pt3Cl  شکل .دارای فعالیت زیستی هستند)[.33] )20-1 



 

 
 نحوه اتصال سيس پالتين به پروتئين (1-20)شکل 

 

 عملکرد در اختالل مانند جانبی عوارض و دارد توموری ضد فعالیت بیشتر سرطانی ضد داروی عنوان به  ترکیب سیس پالتین 

 را درمان  درطول دارو برابر در مقاومت[،36] کلیوی نارسایی و کلیوی آسیب ، [3۵] اشتهایی کم استفراغ، [34] معده و روده

 تر وسیع تحقیقات [،3۷] توموری بیشتر ضد خاصیت و عوارض  کاهش برای که است شده سبب  این عوارض ها .دشو می شامل

با توجه به تحقیقات اخیر کمپلکس  [.38]شود  انجام  پذیری  انتخاب حاللیت میزان افزایش با پالتین های کمپلکس دیگر روی

I)های پالتین I)تمایل  به دلیل ممانعت فضایی گروه متیل از انتخاب پذیری بیشتر در اتصال به نوئکلیک اسید ها و (21-1)شکل 

 به را زیادی توجه هستند بزرگ  به همین خاطر سیس پالتین های مشابه که دارای استخالف های [.39]ددار کمتر هیدرولیز به

ژن و نیترو توسط لیگاندها از ناخواسته انتقال و ترانس به سیس تغییرجلوی  دندانه دو لیگاندهای از استفاده با. کند می جلب خود

 [.41و40]گوگرد در مولکول ها گرفته می شود

 [.42]پیریدین کربوکسیل آلدهید و آریل آمین نوع اول تهیه شده است 2-از واکنش تراکمـی (1-21) شکل مربوط به  لیگاند

 

 

 
 سرطانترکيباتی با خاصيت ضد ) 21-1 (شکل

 

 

 تنظيم کننده رشد گياهان-1-7-3

شیف بازها اثر قابل توجهی بر رشد گیاهان دارند به طوری که تاثیر هورمون های گیاهی مانند اثر اکسین بر رشد ریشه گیاه را  

شیف بازهایی   [.43]دده می نشان خود از جو و گندم جوانه در رشد ضد خاصیت استیل شده- Nترکیبات  [.44]نشان می دهد

از دیگر فعالیت [.4۵]مانند اسید کربوکسیلیک فعالیت بهتری به عنوان هورمون رشد در گیاهان را نیز نشان می دهد 

 [.46]دبر نام را ها کش حشره در استفاده و التهاب ضد تب ضد اثر میتوان  بازها شیف بیولوژیکی  های



 

 خوردگیضد اثر-1-7-4

 محیط در فوالد و آهن آلومینیوم مس مانند فلزات برای خوردگی ضد ماده عنوان به آن ترکیبات و بازها شیف  در سال ها پیش

 خوردگی  یکی از بهترین و موثرترین روش ها برای حفاظت از[.۵9-۵3]اندکرده جلب خود به را زیادی توجه اسیدی مختلف های

 فلزات از بسیاری برای که دارند وجود ترکیبات از تعدادی[.4۷] باشد می خوردگی ضد از استفاده اسیدی های محیط در فلزات

 شده فلز یک سطح یک جذب فیزیکی یا شیمیایی طور به خوردگی ضد های مولکول معمول طور به باشد می موثری خوردگی ضد

 شیمیایی جذب طی به فلزبا انتقال الکترون از ترکیب   ،[48و49]ت و محافظت از فلزات می شودفلزا خوردگی از مانع الیه ایجادبا  و

فلز به عنوان مرکز   بدین ترتیب [۵0]دیاب می گسترش فلز سطح روی کلید شکل به خوردگی ضد ماده با کواالنسی پیوند ایجاد و

نوکلئوفیل مولکول های ضد خوردگی و به عنوان یک الکتروفیل منم جفت الکترونهای غیر پیوندی خود را به اشتراک می 

  [.۵1]گذارند

در پیوندهای  πقدرت ضد خوردگی بستگی زیادی به ساختار موتور دارد ترکیبات آلی شامل گروه های الکترونگاتیو و الکترون های  

 حلقه با همراه گوگرد و اکسیژن نیتروژن و فسفر نظیر هایی اتم آنها ساختار در که دارند بهتری خوردگی ضد اثر گانه سه و  دوگانه

 که است آزاد های الکترون جفت  از مهم ترین ویژگی های ناجوراتمها مسطح بودن و.  باشد می بجذ اصلی مرکز آروماتیک

 [.۵2]ول ها روی سطح فلز می باشدمولک  این جذب کننده تعیین

نشان دهنده تعدادی از ترکیبات شیف باز می باشد که اثر ضد خوردگی بهتری برای فوالد ها در محیط های اسیدی  (22-1)شکل 

  [.60]دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 باز چند دندانهاي با خاصيت ضدخوردگیشيف تعدادي از ترکيبات  22)-1 (شکل

 

 

 بازها به عنوان ليگاند در تشکيل کمپلکسشيف  -1-8
گفت، یکی از مهمترین کاربردهای بازهای شیف، واکنش آنها با نمک های فلزهای واسطه و تشکیل کمپلکس مربوطه است. میتوان 

 های آنها در زمینه شیمی بوده است. روش تهیه آسان و تشکیل کمپلکس شناخت و توسعه بازهای شیف به خاطر کاربرد کمپلکس

ها در صنعت و سنتز آنها در مقیاس باال شده است. فلزات واسطه مانند کروم،  ی این ترکیب های پایدار باز شیف سبب توسعه



 

دهند،  های نیتروژن و اکسیژن موجود در سالن تشکیل کمپلکس می زات با کی لیت شدن به اتممنگنز، نیکل، اورانیوم و دیگر فل

'N هایی است که دارای لیگاند چهار دندانه با پل های باز شیف مربوط به کمپلکس های کمپلکس بیشترین تنوع در مشتق  ،N 

 .باشد که از لحاظ هندسی مرکز کانونی آن روی کمپلکس است می

 باز فلزات واسطهشيف هاي  کمپلکس1-8-1

حتی قبل از این که روش کار عمومی و [،61]اند  از اوایل قرن نوزدهم شناخته شده(1-23)کمپلکسهای فلزی باز شیف شکل 

 [.62]معمولی برای تهیه لیگاندهای باز شیف ارائه گردد

 

 

 کمپلکسهاي فلزي باز شيف (1-23)شکل 

بعد از انتشار مقاله مروری [.6۵-63]نخستین مطالعه منظم و مروری بر روی بازهای شیف و کمپلکسهای آنها توسط فیفر انجام شد 

ای شامل خواص  های مختلف شناسایی و مطالعه های شیف با افزایش و رشد روش های باز توسط فیفر عالقه به زمینه کمپلکس

های جذب الکترونی فلزات واسطه  ین زمینه به طور چشم گیری افزایش یافته است. طیفساختاری، الکترونی و مغناطیسی در ا

های باز شیف  بوده است. کمپلکس d-d سالیسیل آلدیمین نیز بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و هدف بیشتر بررسی نوارهای جذبی

های شامل لیگاندهای سالیسیل  ل توجهی از ترکیبتعداد قاب[.66]اند  آمینو اسیدها نیز توسط فیفر مورد بررسی قرار گرفته

 اند. آلدیمیناتو مورد بررسی قرار گرفته

I) به عنوان مثال اهمیت تهیه کمپلکسهای باز شیف[.6۷]باشد  ها بیشتر شامل کمپلکسهای ردیف اول واسطه می این بررسی I) 

Fe [.68]طیف موزبائر است در تفسیر 

 



 

 

Co (Salتهیه ene)  بعد از آن این ترکیب به خاطر توانایی در تشکیل [.64]نخستین بار توسط فیفر و همکارانش گزارش شد

Co(Sal دار شدن بسیار مورد توجه قرارگرفت. توانایی اکسیژن 2O محصول افزایش برگشت پذیر با en)   نخستین بار توسط

خستین ن مونو آنیون توسط سدیم فلزی احیا شود. این کار تواند به صورت این کمپلکس می [.69]و همکاران بررسی شد تسوماکی

  شکل احیا شده آن به صورت[.۷1]پس از آن توسط دیگران مورد تایید قرار گرفت [. ۷0]بار توسط کالدرازو و همکارانش انجام شد

Na [Co(Sal en) ] با هالیدهای آلی برای تشکیل مشتقات آلکیلی و آریلی Co(I I I منجر به تشکیل  دهد که واکنش می  (

کربن پایدار وجود دارد. عالقه به سنتز کمپلکس های باز شیف مس به خاطر -شود که در آنها پیوند کبالت هایی می کمپلکس

Cu (Sal خواص طیفی، مغناطیسی و ساختار آن است. ساختار en)  با استفاده از روش بلورشناسی اشعه ایکس تعیین شده است

Cu(Sal ی اکسیژن فنلی درها خاصیت پیوندی اتم[. ۷2] en) و دیگران مورد  ، سین  یس، هر به طور گسترده توسط گروبر

 [.۷6-۷3]اند بررسی قرار گرفته

 

 روش هاي رشد دادن تک بلورمناسب-1-9

عمالً هر شیمیدان ضرورت تبلور مجدد به عنوان یک روش خالص سازی را می داند. آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است 

تهیه کریستال هایی است که از لحاظ کیفیت برای کریستالوگرافی مناسب است. هدف این بخش معرفی برخی روشهای سودمند 

هدف در رشد دادن کریستال ها  ].80-۷۷است]  X جهت به دست آوردن تک کریستال های مناسب برای مطالعات پراش پرتو

اندازه مناسب برای یک کریستال دارای بودن  .ور هایی با اندازه مناسب استتک بلور، رشد دادن تک بل X برای آزمایش پراش پرتو

عواملی که طی رشد کریستال بر اندازه آن موثر هستند،  .میلی متر در حداقل دو بعد از سه بعد آن است 2/0-4/0ابعادی در حدود 

هسته زایی، دادن تحریک مکانیکی به سیستم، حاللیت ترکیب در حالل مورد نظر جهت کریستال گیری مجدد، تعداد سایت های 

 .و زمان است

 

 عوامل موثر در رشد بلور1-9-1

 حالل -1-9-1-1

انتخاب حاللی که ترکیب مورد نظر نسبتاً محلول است، از اهمیت باالیی برخوردار است. اگر حاللیت زیاد باشد کریستال های ریزی 

رکیب مورد نظر محلول فوق اشباع تشکیل دهد زیرا محلولهای فوق اشباع حاصل می شود. نباید حالل هایی به کار برد که ت

 .کریستال هایی با سایز بسیار ریز می دهند

 هسته زایی-1-9-1-2

مکان های های کمی برای کریستال های در حال رشد وجود دارد که در آن مکان ها کریستال ها به اندازه بزرگ ختم می شوند 

ر مقابل، بسیاری از سایت های هسته کریستالهایی با سایز کوچکتر نتیجه میدهند و این ویژگی و این ویزگی مطلوب است. د

نامطلوب است. در بسیاری از گریستالگیریها گرد و غبار محیط در آزمایشگاه سایت هایی از هسته ایجاد می کند. کاهش دادن گرد 

 .باالیی برخوردار است و غبار یا ذرات فرعی دیگر در ظرف بلور در حال رشد از اهمیت

 کانيکم-1-9-1-3

اختالل مکانیکی درفرآیند رشد کریستال، کریستال های کوچک تری را نتیجه می دهد. کریستال هایی با حداقل اختالل رشد می 

رای بررسی کنند. بدین صورت، نباید کریستال ها را در کنار پمپ خأل رشد داد، و نباید هر روز کریستال های در حال رشد خود را ب



 

روند رشد آن جابه جا کرد. بنابراین مقدمات رشد کریستال را فراهم نموده و آن را در مکانی آرام به مدت یک هفته)در صورت 

 .امکان( فراموش باید نمود

 

 زمان-1-9-1-4

فضـیلت اسـت و کسانی که  این مورد با مکانیک ارتباط دارد. کریستال ها کامالً انسان را به این نتیجه می رسانند کـه صـبر یـک

 .به آن عمل کنند مستحق پاداش هستند

 

 تکنيک ها-1-9-2

رشد دادن بلور یک هنر است، و همانگونه که کریستالوگراف های زیادی وجود دارد، دستورالعمل های متنوع زیادی نیز برای رشد 

جمله دستورالعمل هایی است که دیگران در آن مورد دادن کریستال ها وجود دارد. دستورالعمل هایی که در زیر داده می شود از 

تالش کرده اند. تکنیکی که انتخاب می شود به مقدار زیادی به خصوصیات شیمیایی ترکیب مورد مطالعه از جمله میزان حساسیت 

 .ترکیب به هوا یا رطوبت و جاذب بودن یا نبودن ترکیب بستگی دارد

 

 تبخير آهسته-1-9-2-1

ش برای رشد دادن کریستال ها است و برای ترکیباتی که به شرایط محیطی آزمایشگاه حساس نیستند بهترین این ساده ترین رو

محلول را به ظرف  .راه است. محلولی از ترکیب در حالل مناسب تهیه می گردد. محلول بایستی اشباع یا نزدیک به اشباع باشد

و روی آن را بایستی پوشاند. پوشش ظرف نبایستی هوا را محفوظ نگه  تمیزی که کریستال در آن رشد داده می شود منتقل نموده

دارد. فویل آلومینیوم با تعدادی حفره های ریز این کار را به خوبی پیش می برد، یا یک قطعه صاف و شیشه ای با اسالیدهای 

ه داد تا تبخیر شود. این روش در جایی که میکروسکوپی نیز این نقش را ایفا می کند. ظرف را باید در مکانی آرام قرار داده و اجاز

 .مواد کافی برای اشباع شدن در حداقل میلی لیتر حالل وجود دارد، بهترین روش است
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ABSTRACT: 

Research Aim:  Synthesis and study crystal structures of copper(II) and nickel(II) complexes of a 

new N2O5 Salicylaldimine ligand containing Nitro groups 
 
Research method:  In the present research, (H2L), was prepared by condensation reaction of 2-Hydroxy-5-

nitrobenzaldehyde with 1, 3 bis ortho amino phenoxy phenoxy) propane that has ability to prepare N2O5 

donor set for transition metals. 

 

Fi ndi ngs :Reaction of H2L with Nickel (II) and Copper (II)  acetate salts give ML complexes ( M= Cu, 

Ni). The synthesized ligand and their complexes have been characterized by IR, 1H NMR, 13C NMR, 

elemental analysis, mass spectroscopy and crystal structure determination. 

  

Concl usi on: Single crystal X-ray diffraction technique indicates copper complexes have two different 

molecules in this structure that show no element of symmetry in the solid state with four and five 

coordination environments around the copper(I) ions. In the basis of these studies, nickel(II) cations are 

in distorted octahedral coordination environments. 
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