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 مقدمه -1-1

در  یمیشــاخه از شــ نیــا .اســت یمعــدن یمیقسمت پژوهش در ش نیترفعال ونیناسیکوئورد یمیش

 یصــنعت یمیو شــ يمتــالوژ ،ییدارو یمیش ه،یتجز یمیعلم ازجمله ش يهااز شاخه ياریحال حاضر به بس

و ســنتز چنــدمنظوره  یطراحــ يرو یپژوهشــ يهــاتیاز فعال یتوجهبخش قابل راًی. اخشودیم بنديطبقه

گونــاگون  يهانــهیبــالقوه در زم يکــاربرد يهابــا ســاختار جالــب و برنامــه یونیناسیکوئورد يهاکمپلکس

  ].1متمرکز شده است [

بــار دو  نی. نخســتگرددیهجــدهم بــازم يســده انیــبــه پا ونیناسیکوئورد يهابیترک شیدایپ خیتار

کمــپلکس  يهــابیســنتز ترک يگسترده خود را رو يهایبررس ورگنسن،یبالمسترند و  يهادانشمند به نام

 يریــزنج يهیــارائــه دادنــد کــه بــه نظر دهیــچیپ باتیدسته از ترک نیا يرا درباره ياهیشروع کردند و نظر

 بــاتیاز ســاختار ترک یاســیفلز و بــا ق يمشخص و ثابت برا تیبا مطرح کردن ظرف هینظر نیمعروف شد. ا

) شــروع شــد. او بــه 1886-1919ها با کار آلفرد ورنــر (کمپلکس یواقع تیماه یی. شناسادیگرد انیب یآل

  نوبل شد. زهیجا افتیموفق به در 1913کار در سال  نیخاطر ا

در فوتوســنتز  کاتــالیزوريکــه نقــش  لیــانســان دارنــد. کلروف یارتباط تنگاتنگ با زندگ هاکمپلکس

 شــود،یگ قرمــز خــون بــه آن نســبت داده مکــه رنــ نیو هموگلوب میزیمن ونیاز  یکمپلکس ،دارد اهانیگ

 و یی]. شناســا2) اســت [IIIکبالــت ( ونیــاز  یکمپلکســ B12 نیتــامیآهن و بــاالخره و ونیاز  یکمپلکس

مثال در عنوانمشــهود اســت. بــه یمختلــف علمــ يهاامــروزه در رشــته ونیناسیکوئورد يهابیکاربرد ترک

از  ياریبســ . ]4-3کار رونــد [بــه ونیــعنوان الکتــرود شناســاگر بــه تواننــدیم هابیترک نیا هیتجز یمیش

 يهابــه مقالــه یهستند و با نگاه یشگاهیو آزما یصنعت يندهایدر فرآ زوريینقش کاتال يها داراکمپلکس

  برد. یپ زین یمیوشیو ب یدر علم پزشک هابیترک نیبه کاربرد روزافزون ا توانیمنتشرشده م
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  هاي آنهاکمپلکسبازها و شیف -2-1

هاي آلی تعلق دارند که براي تهیه ها، ایمینها) به گروه وسیعی از حد واسطبازها (آزومتینشیف

باز شامل واکنش یک آمین نوع هاي ویژة شیمیایی کاربرد دارد. واکنش اساسی براي سنتز شیففرآورده

   .اندآورده شده )1-1شکل(بازها در تعدادي از شیف .اول و یک آلدئید یا کتون است

  

RNH2  +  R1R2CO                RN=CR1R2 + H2O  

  

                                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 ریپذبرگشت یاز واکنش تراکم ریمس نیتروجود دارد که متداول بازفیسنتز ش يبرا ریمس نیچند

دست متفاوت به طیمختلف تحت شرا يهادر حالل يدیاس يزوریکاتال طیکتون در مح ای دیو آلده نیآم

 باز فیش يگاندهایاز ل ينمونه ها -)1- 1(شکل 
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دن کرآماده ياستفاده برا مورد يهاحالل ریپذبرگشت طیاتاق و شرا ي. اتانول و متانول در دمادیآیم

 داریحدواسط ناپا کی لیبه کربن، گروه کربون نیآم تروژنیاتم ن یلیهستند. از حمله نوکلئوف بازهافیش

 لیدروکسیو حذف گروه ه C=N وندیپ لیتشک ای. واکنش با ورود مواد شودیم جهینت نیاملیکربون

 نیو آم دارلیکربون بیترک یرونو الکت ییمحلول، عامل فضا pHمثل  یباشد. عوامل ریپذبرگشت تواندیم

انداختن آب از  رونیو ب يدیاس زوریبا استفاده از کاتال نیمیبازده ا نیاثر دارد. باالتر یواکنش تراکم يرو

 لیبه نفع تشک یعیطور طبزدا به]. حضور عوامل آب5[)2-1شکل( دیآیدست ممخلوط واکنش به

 تواندیبه روش تبلور م بازهافیش يسازاست. خالص لعامل متداو کیاست. منگنزسولفات  بازهافیش

 یمدت طوالن يخشک برا طیدر شرا توانندیهستند و م يداریها جامدات پاآن یطورکلانجام شود. به

  شوند. يدارنگه هیبدون تجز

  

C

R

R

O

+ RNH2 C N

R

R

O H

R

H

C NR

R

OH H

R

C

NR

R

R

+   H2O

 

  هانیمیا لیتشک سمیمکان -)2- 1(شکل 

  

 زیها نهستند و سنتز آن داریپا یتوجهطور قابلهستند به لیآر يهاکه شامل استخالف ییبازهافیش

 بازفی. شــدارنــدیناپا یطور نســببــه یلــیآلک يهادارنــده اســتخالف يبازهــا فیش کهیتر است درحالساده

ــه زیــن کیــفاتیآل يدهایــآلده ــدیناپا یطور نســبب  کهی]. درصــورت6[ شــوندیم مــرهیپل یســادگو به دارن

هــا در از کتون ترعیسر دهایطورمعمول آلده. بهدارترندیبا داشتن اثر مزدوج شدن، پا کیآرومات يدهایآلده

عنوان بــه دهایــ. چراکــه آلدهکننــدیشــرکت م شوند،یم بازفیش لیکه منجر به تشک یتراکم يهاواکنش

بــا  یعالوه کــربن اضــافهســتند. بــه ارهــا برخــوردنسبت بــه کتون يکمتر ییمرکز واکنش از ممانعت فضا

 دهایــبــا آلده ســهیهــا در مقاکتون شــودیباعــث م ،ینــیکــربن آزومت يبــر رو یالکترون یواردکردن چگال

شــونده  نــهیکئورد یعــامل يهــابــا داشــتن گروه هــابیترک نیــ]. ا7داشته باشند [ يکمتر یدوستالکترون
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عنوان بــه تواننــدیباشــند، م کیــنزد C=N یتراکمــ گــاهیبــه جا یاندازه کــاف) که بهلیدروکسیچون ه(هم

 يپنج و شش عضــو تیل یک يهاعمل کنند و حلقه شتریب ایدندانه، چهاردندانه و دودندانه، سه يگاندهایل

  دهند. لیتشک

]. 8دارد [ یبســتگ نیآمــ يادیــو گــروه بن یی، عوامــل فضــاC=N وندیباز به قدرت پ هافیش يداریپا

در گــروه  تــروژنیاتــم ن 2sp يدیــبریه تــالیالکترون در اوربکه حضور جفت دهدینشان م يادیمطالعات ز

  ].10و 9دارد [ يامالحظهقابل ییایمیو ش یکیولوژیب تیاهم نیآزومت

  بازفیش يگاندهایکاربرد ل -1-2-1

انــد و کاربردشــان در موردمطالعــه قرارگرفته ياطور گســتردهآن بــه يفلز يهاو کمپلکس بازهافیش

شــامل  تواننــدیم بازفیشــ يگانــدهایشــده اســت. لمشخص یخوبو صــنعت بــه ییدارو یمیش ،يکشاورز

 تواننــدیم نیراباشند و بنــاب یکشنده متفاوتالکترون ایدهنده و الکترون يهاگوناگون با گروه يهااستخالف

چــون خــود هم یکیولــوژیخــواص ب لیــبــه دل هابیترک نین دهند. ارا از خود نشا یجالب ییایمیخواص ش

ــاربرد در راد ــا،یک ــابش وداروه ــلول یدهدر ت ــه س ــرطان يهاب ــه قرارگرفته یس ــد [موردتوج ]. 13-11ان

 شــوندیخــون م نعقدشــدن) مــانع از مII) و آهــن (IIمــس ( يدهنده با فلزهــا تیلیو ک دیآم يبازهافیش

ــا يهــایژگیو گــریحالــت جامــد از د کیــو فوتوکروم کیــ]. ترموکروم14[ هســتند. مــواد  هــابیترک نی

 یشــینما يهاستمیشدت تابش، س يریگهم چون کنترل و اندازه ییهانهیتوان کاربرد در زم سمیفوتوکروم

  ].18-15را دارند [ يحافظه نور يهاو دستگاه

بیولــوژیکی و دارویــی, العــاده اي بــه علــت دارا بــودن خــواص فوقباز چنــد دندانــههاي شــیفدلیگانــ

شیمیایی به طور وســیعی  - هاي ساختاري، خواص الکتروشیمیایی، خواص استرئوشیمیایی و فیزیکیویژگی

اند. این خواص نه تنهــا بــه محصــوالت متنــوع حاصــل از در شیمی کئوردیناسیون مورد مطالعه قرار گرفته

کئودینه کننده نیز بستگی دارد. به طوریکــه  آلدئید بستگی دارد بلکه به نوع اتم فلز - واکنش تراکمی آمین

باشــد هاي این ترکیبات جالبتر از خــود لیگنــد میدر بیشتر موارد خواص ساختاري و بیولوژیکی کمپلکس
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]19.[  

-بیوتیکها، آنتیدر شیمی دارویی، کاربرد این ترکیبات در آنالیز مواد دارویی و نیز در ساخت مسکن

  ].19ل ضد سرطانی شناخته شده است [ها و مخصوصاً به عنوان عوام

دهند هتروســیکلهاي تیوســمی کاربــازون و از جملۀ این ترکیبات که خواص دارویی از خود نشان می

از تیوســمی کاربازیــدها و  NSهاي بیولوژیکی، لیگاندهاي دهنــدة باشد. جدا از فعالیتبازهاي آنها میشیف

آوري دارنــد. واص الکتروشیمیایی و استرئوشیمیایی شگفتهاي فلزي آنها ختیوسمی کاربازونها و کمپلکس

 - پیریــدیل) اتیلیــدن] - 2(- 1[ - 3هاي فلــزات واســطه از متیــل گزارش شده است که تعدادي از کمپلکس

هاي پــاالدیم شــامل بخــش دي تیــو دهند و کمپلکسکربودي تیوات فعالیت ضد توموري از خود نشان می

  ].20کند [ت عمل میکاربازات در فعالیت ضد آمیبی مثب

هاي سرطانی بررسی شده اســت کــه سنتز و اثر آنها در برابر سلول 1با لیگاند  Eu, Laهاي کمپلکس

  ].21نتایج حاکی از آن است که این ترکیبات فعالیت ضد توموري دارند [

  

 

     1 لیگاند -)3- 1(شکل 

باز در پرتودرمانی لیگانــد شــیف بــاز ندهاي شیفاتالش براي توسعه و بررسی کاربردهاي لیگدر ادامۀ 

ســنتز  TC99mهاي آنهــا بــا و کمپلکس 3S4Nهاي دهندة با اتم 3دهندة نیتروژن و لیگاند شیف اتم 7با  2

را در پرتــو  ها جذب قابل توجهی در مغز و قلب ندارنــد و بنــابراین کــاربرد محــدودياند این کمپلکسشده

  ].22درمانی نشان دادند [
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  3و  2 لیگاند -)4- 1(شکل 

ســنتز شــده و مطالعــات پرتــو  3O4Nهاي بــا دهنــده 5و  4اي دندانــه 7مشابه مثال قبل لیگاندهاي 

ایــن  TCm99هــاي ها صورت گرفته است. با توجه به اینکــه کمپلکسآن TC99mهاي درمانی روي کمپلکس

هــا در مطالعــات پرتودرمــانی دهــد، کــاربرد آنهــا نشــان نمیلیگاندها جذب خوبی را در هیچکدام از اندام

... و یــا  و Ga67 Cu,64رسد کمپلکس این لیگاندها بــا ســایر فلــزات پرتــوزا نظیــر محدود بوده و به نظر می

  ].23هاي مفیدتر شود [لیگاندها منجر به توسعه کمپلکساصالح 

 

  5و  4لیگاند  -)5- 1(شکل 

صورت گرفته و نتــایج  7و  6لیگاندهاي  99mTCهاي همچنین مطالعات پرتو درمانی روي کمپلکس

ها مفیــد ســید عمــدتاً بــراي درمــان کلیــهدهد که کمپلکس حاوي گروه جــانبی کربوکســیلیک انشان می

  ].24باشد [می
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  7و  6لیگاند  -)6- 1(شکل 

هــاي فلــزي پارامغنــاطیس بــه دلیــل باز با یونهاي شیفهاي دارویی کاربرد کمپلکسجدا از فعالیت

هاي شیف باز منگنز به عنوان عامــل مورد توجه قرار گرفته است. به طوریکه کمپلکس MRIکاربردشان در 

  ].20اند [ها شناخته شدهتصویربرداري موثر براي کبد و کلیه

بــه  هیشــب یتوجهطور قابــلبــه زیــمختلــف هســتند ن يفلــز ونیکه شامل دو  بازفیش يهاکمپلکس

  اند.شده افتی هانیو پروتئ هامیآنز یعنیزنده  يهاسمیهستند که در ارگان ییساختارها

شــناخته شــده  ییهامــدل زیــن کیــآرومات یدروکسیه - اورتو يدهایمشتق شده از آلده يبازهافیش

]. تعادل انتقال پروتون بــر 27, 26انتقال پروتون هستند [ يهاسمیکتو و مکان - انول يمطالعه توتومر يبرا

 رگــذاریتأث) کیــو فوتوکروم کیــ(هــم چــون ترموکروم هــابیترک نیا ییایمیو ش یکیزیف يهایژگیو يرو

در رزونــانس  N-H---Oو  O-H---N یدروژنیــه ونــدیپ ،ییهــابیترک نیچنــ یاســت. در ســاختار مولکــول

  ].28هستند [

ها ها و ســالوفن. ســالنشــوندیم يبندمیمتقــارن و نامتقــارن تقســ بازفیخانواده به دو گــروه شــ نیا

  متقارن هستند. يبازهافیازجمله ش

  متقارن  بازفیش -3-1

  باز سالن و سالوفن فیش گاندیل -1-3-1

 شودیم دیتول بازفیش تیل یشوند ک بیترک نیآميدلنیات کیبا  دیآلدهلیکه دو واحد سالس یزمان

چهاردندانــه مشــتق شــده از  بازفیشــ ي. اگرچه واژه ســالن تنهــا بــراشودیم دهینام یسالن يگاندهایکه ل
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) O,N,N,Oاز نــوع ( دانــهچهاردن بازفیش گاندیل فیتوص ياما نوع سالن برا شود،یاستفاده م نیآميدلنیات

  ].29[ شودیاستفاده م زین

 شــوندیم هیــتجز يدیاس يهادر محلول یراحتنامحلول هستند و به یآب يهاسالن در حالل باتیترک

  .محدود کرده است یعموم طیها را در شرااستفاده آن نیو ا

تفــاوت کــه در ســاخت آن  نیــچهاردندانــه هماننــد ســالن اســت، بــا ا بازفیشــ يگاندیل زین سالوفن

ســالن و ســالوفن  گاندیساختار ل )7-1شکل(استفاده شده است.  نیآميدلنیات يجابه نیآميدلنیاورتوفن

  .دهدینشان م را

N N

OH HO N N

OH HO

a b 

  )b)، سالوفن (aسالن( بازفیش گاندیساختار ل -)7- 1(شکل 

  کیکلیماکروسا يبازها فیش -2-3-1

توجــه،  نیــا لیــشــده اســت و دل کیکلیماکروســ هــايبــه کمــپلکس يادیتوجه ز ر،یاخ هايدر سال

بــه  کیکلیماکروســ هايگانــدی. لباشندیم کیکلیماکروس گاندیل يدارا هايکمپلکس یکیولوژیب يکاربردها

 يفلــز ونیــ هايکننده ضیعامل در تعو هايبه عنوان گروه نیو همچن يفلز هايتیعنوان دارو در مسموم

 دهایــالنتان يدر جداساز درومتالوژنیدر ه ریانتخاب پذ هايگاندیل نیاستخراج کننده فلز و همچن عیما ایو 

 دي – 2و 6) کــه از  15- 1( شــکل  یکلیباز ماکروســ فی. به عنوان مثال در شردگییمورد استفاده قرار م

آن  یمزدوج شدن ســخت شیافزا با شود،یمشتق م کیآرومات نیآم يفنول استخالف شده و د - 4-  لیفرم

 یســخت شیموجــب افــزا کیکلیدر مــدل ماکروســ نیدیــریپ هــايتــداخل حلقــه نیو بنــابرا افتهی شیافزا

بــه عنــوان  )8-1(در شــکل کلیماکروس هايگاندیاز ل ي. تعداد]31-30[گرددیمحصول م ییایمیوشیاستر
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  .نمونه آورده شده است

  

  

  

  

OH

N

N

X

X

HO

N

RR

 

  کیکلیباز ماکروس فیش يها گاندیاز ل ينمونه ها -)8- 1(شکل 

  متقارننا باز فیش -3-3-1

آنجــا حــائز  از ،نامتقــارن بازفیش يگاندهایبا ل فلزات واسطه يهاکمپلکس ییسنتز و شناسا ،یطراح

نامتقــارن  ، یعــیطب يهاســتمیدر س يفلــز مرکــز ونیــبــه  شــدهنهیکوئورد يگاندهایکه ل باشدیم اهمیت

  ].32[ باشدیم

 يگانــدهایموردتوجه قرارگرفته است. ل اریبس یکیالکتر يآورفن نهیدرزم باتیدسته از ترک نیا امروزه

 يفلــز ونیــ شیو آرا بیمتقارن خود ازنظر ترک ينسبت به همتا ياریبس يایوضوح مزانامتقارن به بازفیش

  ].33دارند [ یوعبا مواد مصن یعیطب يهاستمیس يریپذو انتخاب میو آنز هانیپروتئ - در متالو

چراکــه روش  هاســتطورمعمول دشوارتر از سنتز نوع متقارن آننامتقارن به بازفیش يگاندهایل سنتز

 يهانیآميدندانه مخصوصاً با دسه گاندیتراکم ساده با سه جزء سخت است. مشاهده شده است که سنتز ل

روش از  کیــســنتز کــرد. در  توانینامتقارن چهاردندانه به دو روش م يبازهافیدشوار است. ش یکیفاتیآل

. در روش دوم از شــودیاستفاده م 2:1به نسبت  بیبه ترت دارلیکربون بیترک کینامتقارن و  نیآميد کی

 1:1:1متفــاوت بــه نســبت  دارلیــکربون بیــنامتقارن باشــد و دو ترک ایمتقارن  تواندیکه م نیآميد کی
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 بازفیشــ لیاســت. چراکــه امکــان تشــک وارتربا روش اول دشــ سهیروش سنتز در مقا نی. اشودیاستفاده م

  .سنتز وجود دارد نیدر حمتقارن در رقابت با نوع نامتقارن، 

بــه  تــوانیعوامــل م نیــباشد. ازجملــه ا لیواکنش دخ انیدر مؤثر بودن جر تواندیم يعوامل متعدد

  اشاره کرد: ریموارد ز

 کیــفاتیآل ایــ کیــ(آرومات نیآمــيد تیماه - 3محلول،  يدما - 2واکنش دهندها،  شیافزا بیترت - 1

  زمان واکنش - 4ها)، بودن آن

کــه  یاتیمشــما از یکــینامتقارن،  بازفیش يگاندهایبا ل يفلز يهاکمپلکس لیتشک یدر ط نیچنهم

تقــارن نامتقارن بــه م بازفیش گاندیل ییاست که منجر به نوآرا نیمیا زیدرولیوجود داشته باشد، ه تواندیم

 يهــاپلکسو کم ارننامتقــ بازفیســنتز شــ ي. درواقع دشوارگرددیمتعدد م زیدرولیمحصوالت ه لیو تشک

در  يمرکــز يفلــز يهــاونیانــد. چراکــه قرارگرفته يشــتریموردتوجــه ب شــانیکیولوژیب جیآن به علت نتــا

مــرتبط بــا  يهاعنوان مــدلبــه تواننــدیم ییهــاکمپلکس نینامتقــارن هســتند، چنــ یعــیطب يهاستمیس

 لکیقــه ماکروســحل کیکه به  ياطهواس يها در فلزها میها و متالوآنز نیمانند متالوپروتئ یمعدن یمیوشیب

مثــال  يا]. بــر34متصــل هســتند، بــه کــار گرفتــه شــوند [ يدیپپت يرهایدهنده در زنج يهااتم ایمانند 

کار بــه يدیپپت قاعدهیب يوندهایپ ياعنوان مدل بربه توانندیچهاردندانه نامتقارن م بازفیش يهاکمپلکس

  ].35روند [

باز کایرال به دلیــل کــاربرد کاتالیســتی آنهــا موضــوع بســیاري از هاي شیفو سنتز کمپلکس طراحی

هاي شیف بــاز کــایرال بــه عنــوان کاتالیســت مــوثر بــراي هاي اخیر بوده است. کمپلکسها در سالبررسی

] بــه 20[ ل] و واکنش الدو37] واکنش دیلزآلدر [36ها مانند اپوکسیداسیون [ي وسیعی از واکنشگستره

  اند.کار گرفته شده

 ســتفاده ازبازهاي کایرال همچنین براي مطالعۀ ساختارهاي الکترونی یونهاي فلزات واسطه بــا ا شیف

  ].38مناسب هستند [ CDیا  ORDهاي تکنیک



12 

و   1هــولم 1968است. در سال  معطوف شده Salenباز این راستا توجه زیادي به لیگاندهاي شیف در

باز کــایرال را گزارش کردند. و از آن پس تعداد متنوعی از لیگانــدهاي شــیف 10همکارانش تهیه شیف باز 

  ].39سنتز  و شناسایی شدند [

 

  لیگاند سنتز شده توسط هولم -)9- 1(شکل 

و  11بازهاي هــاي کبالــت شــیفکمپلکس و همکارانش گزارش کردند که 2نیشیناگا 1988در سال 

  ].40دار شدن استیرن را با اکسیژن کاتالیز کنند [توانند واکنش هیدروکسیلمی 12

 

  همکارانش  و نیشیناگا شیف باز هاي سنتز شده توسط  -)10- 1(شکل 

دهــد کــه آشکاري بر انانتیوگزینی محصــوالت نشــان میخواص الکترونی و فضایی استخالفات اثرات 

دار شــدن اســتیرن بــا توان از آن استفاده کرد. واکــنش هیدروکســیلها میبراي طراحی مناسب کاتالیست

  .آورده شده است )11-1شکل(اکسیژن در حضور کاتالیست در 

                                                
1. Holm                                                                                                                                                  
2. Nishinaga                                                                                                                                           
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  ژنیبا اکس رنیدار شدن است لیدروکسیه -)11- 1(شکل 

   واکنش هیدروکسیل دار شدن استیرن در حضور کاتالیست -4-1

ها با دي آزو استات نقطه عطف توانمنــدي در ســنتز اســترهاي سیکلو پروپانه کردن کاتالیتیکی الکن

ان باشــد. از میــهاي مهمی براي ترکیبات فعال بیولــوژیکی میباشد که حد واسطسیکلو پروپیل کایرال می

باز مــس مشــتق شــده از آمینوالکلهــا, هــاي شــیفهاي موثر توسعه یافته براي اینکــار، کمپلکسکاتالیست

دي  - 5و2براي ســیکلوپروپانه کــردن   3هاي خیلی جالبی هستند. با استفاده از کاتالیست آراتانیکاتالیست

) که ایــن فرآینــد بــه 6- 1هگزا دي ان درصد باالیی از محصول ترانس به دست آمد (شماي  - 4و2 - متیل

ــا اســتفاده از  - 2و2کــاربرد صــنعتی مهمــی در ســنتز  دي متیــل ســیکلوپروپان کربوکســیلیک اســید، ب

  ].41سیکلوپروپانه کردن ایزوبوتان منجر شد [

  

  

  

  

  

 

  

  

  ان دي هگزا -4و2–ي متیل د -5و2ساختار کاتالیست آراتانی و نتایج سیکلوپروپانه شدن  -)12- 1(شکل 

  

                                                
1. Aratani Catalyst                                                                                                                                



14 

کند بنــابراین در کاتالیست آراتانی ساختار بخش آمینوالکل نقش مهمی را روي انانتیوگزینی بازي می

و همکــارانش   4لــی 2000روي انانتیوگزینی تاثیر خواهد داشت. در ســال  تغییر و اصالح بخش آمینوالکل

تحقیقی روي چارچوب حلقۀ بنزن سالیسیل آلدئید در کمپلکس شیف باز مس براي ســیکلوپروپانه کــردن 

نیتروسالیســیل آلدهیــد  - 5مشتق شده از  13باز مس استیرن انجام دادند. و با استفاده از کاتالیست شیف

را براي سیکلو پروپانه  13محصول سیس بدست آمد. آنها همچنین کاتالیست شیف باز مس % 98بیش از 

منتیل دي آزواســتات بــه کــار بردنــد. کــه انــانیتوگزینی  - lهگزا دي ان با  - 4و2 - دي متیل - 5و2کردن 

  .تعدیل شد trans/ cisمحصول ترانس پایین آمد و نسبت 

 

  

  

  

  

  

  

  سنتز شده توسط لی و همکارانشساختار کمپلکس  -)13- 1(شکل 

  

ــزي مشــتقات شــیفاگــر چــه کمپلکس ــاي فل ــاربرد ه ــه خــاطر ک ــۀ وســیعی را ب ــایرال عالق باز ک

هاي دهندة ســخت باز کایرال داراي اتماند. با این وجود لیگاندهاي شیفشان به خود جلب کردهکاتالیزوري

  ]. 42گذارند [هاي کاتالیتیکی هنوز مراحل اولیه خود را میند و کاربردشان در واکنشو نرم کمیاب هست

هاي العاده را براي تشکیل کاتالیســتهاي کئوردیناسیون فوقاین لیگاندها توانایی پایدار کردن محیط

در فرآینــدهاي  p-oساز لیتاي دارند. به عالوه لیگاندهاي کیاي یا تک هستههاي فلزي دو هستهکمپلکس

اند هیدروژناسیون، هیدروسیلیالسیون و هیدروفرمیالسیون با موفقیت چشمگیري مورد استفاده قرار گرفته

                                                
1. Li                                                                                                                                                       
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 P,N,Oهاي شــامل دو لیگنــد کــایرال بــا دهنــده 14و همکارانش اخیراً یک کمــپلکس روتنیــتم,   5وانگ

  ].43باشد [گزارش کردند که یک کاتالیست فعال براي هیدروژناسیون می

 

  کمپلکس سنتز شده توسط وانگ و همکارانش -)14- 1(شکل 

اند. جلــوگیري از خــوردگی بازها به عنوان عوامل بازدارندة خوردگی نیز مورد مطالعه قرار گرفتهشیف

 (C6H5- CH=NHبنزیلیدین ( Nبازها چون، آلومینیوم در محلول اسیدکلریدریک به وسیلۀ  برخی  شیف

 ،N',N ) دي بنزیلیــدینC6H5-CH=N-N-CH-C6H5) ،N- (P - ) (متوکســی بنزیلیـــدینP-CH3O-

C6H5-CH=NH و (N - بررسی شده است. تاثیر بازدارنــدگی بــا افــزایش غلظــت شــیف بــاز  سالیسیلیدن

] افزایش هر کدام از ترکیبات ذکر شده، پتانسیل خوردگی را به ســمت منفــی جابجــا 44یابد [افزایش می

ها بــه شود که این بــدین معنــی اســت کــه ایــن بازدارنــدههاي باالتر آشکارتر میکند، این اثر در غلظتمی

  کنند.هاي کاتدي عمل میعنوان بازدارنده

هاي اخیر در زمینۀ تولیــد پلیمرهــاي اپوکســی مقــاوم هاي سنتزي مهم در سالیکی دیگر از کوشش

باشد چنین پلیمرهایی به خاطر پتانسیل کاربردشان در هواپیما، فضــاپیما، خودروهــا و وســایل حرارتی می

لیمــري احتمــال دســتیابی بــه پلیمرهــاي بــا الکترونیکی کاربرد دارند الحاق فلزات واسطه به زنجیرهــاي پ

هاي فلزي شــناخته شــدة خــوب بــراي تهیــۀ ]. از کمپلکس45سازد [مقاومت حرارتی باال را امکانپذیر می

باشــد. تهیــۀ پلیمرهــاي اي میباز چهــار دندانــههاي فلــزي لیگانــدهاي شــیفپلیمرهاي اپوکسی کمپلکس

هاي شــیف بــاز و کمپلکس DGEBAفاده از واکنش بین هاي نیکل، کبالت، مس با استاپوکسی شامل یون

  هاي فلزي گزارش شده است.این یون 20

                                                
1. Kwang                                                                                                                                                 
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  20ساختار کمپلکس  -)15- 1(شکل 

هاي فلــزي باشد. الحاق یونتترابوتیل آمونیوم هیدروکسید مناسبترین کاتالیست براي این واکنش می

ون مس به ماتریکس پلیمر، پلیمرهایی با استحکام گرمایی و خــواص مکــانیکی مطلــوب ماننــد مخصوصاً ی

آورده  7- 1هــاي فلــزي در شــماي بــا کمپلکس DGEBAدهد. واکــنش استحکام کششی باال را نتیجه می

  شده است.

 

  هاي نیکل، کبالت، مسهاي فلزي یونبا کمپلکس DGEBAواکنش  -)16- 1(شکل 

  

افزار کامپیوترها به خــاطر ضــریب ترکیبات کریستال مایع داراي کاربردهاي فراوانی از جمله در سخت

اي است که در گذار از حالت جامد به مایع، ابتدا به صــورت باشند کریستال مایع مادهانتقال حرارت باال می
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اي در بــه طــور گســترده 21آید. لیگاندهاي سالیسیل آلدیمین الی (مزوفاز) در میحالتهاي پایدار نیمه سی

  ].45هاي مزوژنیک استفاده شده است [تهیه کمپلکس

 

  . لیگاندهاي سالیسیل آلدیمین -)17- 1(شکل 

  

لیگاند به فلز، کیلیــت کننــد. بــه علــت تنــوع  1به  2) را با نسبت IIتوانند فلز مس (این لیگاندها می

) IIهاي متنوعی از مــس (در حلقۀ سالیسیلیدیمینات کمپلکس R1و موقعیت متغیر  R2R,1هاي استخالف

مــورد  22حاصــل از لیگانــد  II)(اند سنتز و خــواص حرارتــی کمــپلکس مــس با این خاصیت گزارش شده

  .)18-1شکل( مطالعه قرار گرفته است

 

  ) داراي خاصیت کریستال مایعIIواکنش تولید کمپلکس مس( -)18- 1(شکل 

تحقیق در الکترولیز به طور معمول روي کاهش الکتریکی اکسیژن، دي اکسید کربن و اکسیداســیون 

ســازي انــرژي نظــر تبــدیل و ذخیرهها از نقطه کاتالیتیکی هیدرازین و متانول به خاطر اهمیت این واکنش

هاي فلزات واسطه در محلول و در سطح الکتــرود متمرکز بوده است در این راستا تنوع وسیعی از کمپلکس

  ].46اند [مطالعه شده

 يفلــز داریــاند. امروزه کمپلکس پااستفاده شده میقد يهاانسان از زمان يهايماریفلزات در درمان ب

شــناخته شــده اســت و صــدها مقالــه در  دیمف يعنوان دارو] بهCis-)ptCl2(NH3)2[ نیپالتسیبه نام س
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]. 47منتشــر شــده اســت [ نیپالتسیمشــتق شــده از مولکــول ســ يهــاکمپلکس تیــمورد ســنتز و فعال

 يســاختار يداریــو پا يکربنــدیپ يدارا تــروژنیو ن ژنیدهنــده اکســ بازفیشــ يحــاو يفلز يهاکمپلکس

 نــهیکوئورد يگانــدهایتعــداد ل ،یمثال ســاختار هندســ يبرا ياف فلز مرکزاطر طیهستند. مح یرمعمولیغ

 بازفیباشد. شــیخاص م یکیولوژیزیف يعملکردها ياجرا يبرا يدیها عوامل کلدهنده آن يهاشده و گروه

و استر فســفات  دیاس کیفسفر تروژن،یاتم نبا سه یکیآرومات لیهتروکس ای یفنول لیدروکسیگروه ه يحاو

ــز، فعالشــدن آن نــهیو کوئورد ــه فل ــباکتر یآنتــ تیــهــا ب  انیــ. در مدهــدیرا نشــان م یتوجهقابــل یالی

]. حضــور گــروه 48هستند [ نیترمباال، مه الیباکتریآنت تیمس با فعال يهاکمپلکس ،يفلز يهاکمپلکس

 تیــماه. کنــدیم فــایرا ا ینقش مهمــ يفلز يهاکمپلکس الیباکتریآنت تیخاص نییدر تع گاندیل لیکربون

 گانــدیحضــور ل ،یدوســتیکمــپلکس، چرب یهندســ شیشده، آرا نهیکوئورد يهاتیسا گاند،یو ل يفلز ونی

 يفلــز يهاو کمپلکس بازهافیش یالیباکتریآنت تیلفعا نییدر تع رهیو غ کیتینیعوامل فارماکوک ل،یکربون

  ].49[ کنندیم فایرا ا یآن نقش مهم

  مس و خواص آن یمیش -5-1

به رنگ سبز وجــود دارد. مــس  شتریب شودیم دهیها ددر سنگ ییهاصورت رگهبه مس در حالت آزاد

 کیــآن را در گــروه  تــوانینم یول باشد،یم 3dپر  هیبعد از ال 4s یخارج هیالکترون منفرد در ال کی يدارا

با فلــزات  یکم تراكوجه اش ک،ی شیدر حالت اکسا يومتریتشابه استوک ياستثناکرد. چون به يبندطبقه

عنصر را در گــروه فلــزات  نیو ا کندیم زیمتما یائیکه مس را از فلزات قل ییهایژگیاز و یدارد. برخ یائیقل

و نقطــه ذوب آن اســت؛  دیتصــع يگرمــا ونش،یــ لیپتانســ نیشامل باالتر بودن نخست دهدیقرار م بینج

تر است؛ امــا بزرگ باتیترک نیا ياشبکه ينرژا جهیو درنت شتریمس ب باتیترک یکوواالنس تیماه نیبنابرا

وجــود  تیــاهم یطور نســباســت و بــه یائیــکمتر از فلزات قل یلیمس خ ونشی لیپتانس نیو سوم نیدوم

و وجــود  یرنگــ سیپارامغنــاط يهــاونیکــه در مشــاهده  دهــدیفلز واسطه در مس را نشان م کیخصلت 

 یخــوب يها ستی) کاتالIIمس ( باتی. ترککندیم دایپ ی) تجلIII) و (II( شیاکسا يهاکمپلکس در حالت
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در  ژهیوهــا بــهواکنش نیاز ا ياری. بسباشندیم یو آب یآل يهاهمگن و ناهمگن در حالل يهاواکنش يبرا

در آن  زیــن ژنیاکســ ی) مربوط است که گــاهI) به مس (IIمس ( یو کاهش شیاکسا لیبه تبد ،یآب طیمح

 اریدارند. وجود مس به مقدار بســ یمهم اریبس یکیولوژیب تی) اهمII( سم باتیترک نیدخالت دارد. همچن

اســت. مــس در  ازیــموردن هــامیآنز يسازعالوه در فعالو به هادراتیکربوه ن،یپروتئ ل،یکلروف دیکم در تول

 دیبــه نــام سوپراکســ Cu-Zn يحــاو میو آنز دازیاکس یس توکرومیازجمله مراکز مس س یمتنوع يهامیآنز

مــس در  بــاتیاســت. ترک نیانیهموســ ژنیدانه حامل اکسموجود در رنگ یوجود دارد و فلز اصل سموتازید

هــا دارنــد و فنول شیماننــد اکســا یشــیاکسا يهــاانجام واکنش يبرا يموارد استعمال متعدد یآل یمیش

 - 50[شــودیمس اســتفاده م يهاشدن از کمپلکسجفت يهادار کردن و واکنشمنظور هالوژنبه نیهمچن

) یچهاروجه ای یوجه(هشت یبا تقارن مکعب یدارد و چنانچه کمپلکس 9d یالکترون شی) آراII]. مس (51

 يهــادر کمپلکس ی. انحــراف تتراگونــالشودیساختار م چشیموجب واپ یالکترون شیآرا نیدهد، ا لیتشک

موجــود در صــفحه وند یدر آن چهار پ یعنیاست،  z- out یصورت تتراگونالبه شتری) بIIمس ( یوجههشت

 يمحــور وندیپ شدنلیطو نیا تی. درنهاشوندیبلندتر م يمحور يواقع در راستا وندیتر و دو پکوتاه یمربع

 نیبنــابرا شــود؛یم یمنتهــ 4 ونیناســیبــا عــدد کئورد یکمــپلکس مربعــ لیکه به تشک رسدیم یبه وضع

از  d8 يهــاونیپر برخوردارند و نه ماننــد  يهاتالیاز تقارن اورب یناش يداریاز پا 10d، نه مانند 9d يهاونی

 ،يداریــبــه علــت ناپا ش،یــآرا نیــ) از اIIمــس ( يجز براعلت به نیو به هم رندیگیبهره م CFSE يداریپا

، در محــدوده 6کمتــر از  ونیناســی) بــا عــدد کئوردIIمــس ( باتیشناخته نشده است. ترک يادیز باتیترک

صــورت ممکن اســت به نهیچهار کئورد يهامثال کمپلکسعنوانبه. شوندیظاهر م یمیاز استرئوش یعیوس

) انتقــال IIمس ( ونی ي]. برا52کنند [ اریدو را اخت نیا نیب یشیآرا ایمسطح مربع باشند و  ای یچهاروجه

 ایــ یساده با ساختار چهــاروجه يهانیدر کمپلکس با آم یحت نی) ممکن است؛ بنابراIمس ( لیبار و تشک

  .شودیفلز مشاهده م y2-x2d رندهیپذ يهاتالیدر اورب *ϭ-ϭ يهاانتقال N-Cu وندیر پ، دیمسطح مربع
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  باز مس فیش يهاکمپلکس -6-1

در  زوریعنوان کاتــالبــه یتوجهمــس خــواص قابــل يهــاکمپلکس باز،فیشــ يهــاکمپلکس انیــدر م

 ،یضــدقارچ يهــاتیفعال ،یکروبــیضــد م يهــاتیهــا، فعالرنگ مرهــا،یمختلــف، پل یکیولوژیب يهاستمیس

 یــیو دارو یمــیزآن تیفعال ،یاهیرشد گ کنندهمیتنظ ،یضدتومور، ضدسم يهاتیفعال ،یروسیضدو تیفعال

 یانــد. نقــش اساســطور گسترده مورد مطالعــه قرارگرفتهآن به يهاو کمپلکس بازفیدارند. انواع مختلف ش

باعــث  یشــگاهیآزما طیدر شــرا یســتیمهــم و فعــال ز باتیعنوان ترکآن به يهامس و شناخت کمپلکس

  [.53ست]امختلف شده  يهايماریدرمان ب يبرا يقو يعنوان داروهاعوامل به نیاستفاده ا

باز مس و نیکــل بــراي کــاهش الکتروکاتــالیتیکی هاي شیفسیکلهاي نیکل و مس و کمپلکس ماکرو

تواننــد روي ســطح الکتــرود هــاي فلــزي میاند با پوشش پلیمــري، کمپلکسدي اکسید کربن گزارش شده

اده هاي الکتروشیمیایی مورد اســتفهاي اصالح شدة پلیمري براي کاتالیز واکنشنشانده شوند و این الکترود

یــدوپروپان را روي الکترودهــاي  - 2کــاهش کاتــالیتیکی یــدومتان و   6گیرند. اخیراً داهم و پیترسقرار می

هاي داراي یک بخــش پیــرول اند کمپلکسمطالعه کرده Ni(II)- Salenکربن پوشیده شده با فیلم پلیمري 

جالب توجــه هســتند. در ایــن  هاينیز به خاطر کاربردشان در تهیۀ الکترودهاي اصالح شده یکی از موضوع

و رفتار الکتردهاي اصالح شده بــا ایــن پلیمــر  )1-19شکل( 2NiL تهیۀ الکتروشیمیایی فیلم پلیمري مقاله

   ].54اند [مورد بررسی قرار گرفته

 

  

  

  

  

  مپلکس بهکار رفته توسط داهم وپیترسساختار ک -)19- 1(شکل 

  

                                                
1.  Dahm and peters                                                                                                                                  
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In this work the potentially heptadentate Sciff base ligand [1,3-bis(2-((2-
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by condensation reaction of 2-hydroxy-naphthaldehyde with 1,3-bis-(2-
amino-phenoxy)-propan-2-ol that can encapsulate transtion metal ion with on 
N2O5 donor set. The synthesised ligand and its Cu complex have been 
characterized by 1H NMR, FT-IR,UV-Vis,elemental analysis and crystal 
structure determintion for the CuL.Electronic structure of the ligand and its 
complex were investigated with calculation methods type of  DFT by desity 
MO6-2X and TZVP basis set. In the basis of this study, Cu(II) cation has a 
seesaw coordination geometry. DFT calculation were used to analyse the 
electronic structure and simulation of the electronic absorption spectrum of 
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