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 :عنوانپاياننامه

های آن با بعضی عناصر واسطه با استفاده از نظریهه    و کمپلکسN4S2 خواص لیگاند شیف باز  بررسی ساختار الکترونی و

 عامل دانسیته  

 مرجان عابدی  امیر ناصر شمخالی، دکتر دکتراساتيدراهنما:

دکتر ابوالفضل بضاعت پورمشاور:استاد
 

شیمی     رشته:کارشناسی ارشد                                              مقطعتحصيلي:  

محقق اردبیلی:دانشگاه                                                         شیمی فیزیک :گرايش   

                          311 تعدادصفحه:   62/33/31 تاريخدفاع:   یگروه شیمی کاربرد-علوم :هدانشکد

 :چکيده

از تراکم  (L)کربوکسالدیمین [ اتان  -6-پیریدین  -تیوفنوکسی -N-6دی ] -6و  3در این کار لیگاند شیف باز 

تان تهیه شد. این لیگاند پتانسیل آمینوتیوفنوکسی( ا -دی )اورتو 6و3سنتز شده   کربوکسالدهید با آمین -6-پیریدین 

های   را برای فلزات فراهم آورد. واکنش نمکN4S2 توانند سیستم  کئوردینه شدن با شش اتم دهنده را دارد که می

شد. لیگاند سنتز شده و  ML(ClO4)2 (M=Ni, Cu, Co, Zn)های پرکلرات با لیگاند منجر به تشکیل کمپلکس

و  سنجی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند  هدایت و ، آنالیز عنصریIR،Uv-Vis  هاي تكنيكهای آن توسط  کمپلکس

منظور بررسی ساختار به  لوگرافی تعیین شد. ریستاکبا استفاده از  H2O  NiL(ClO4)2.کمپلکسساختار بلوری فقط 

رد استفاده قرار مو TZVP سری پایه و B3LYPبا عامل دانسیته  DFTها روش محاسباتی  الکترونی این کمپلکس

محیط کئوردیناسیون مس چهار وجهی و محیط کئوردیناسیون نیکل، کبالت و روی  اساس این مطالعات بر .گرفت

  طول موج ماکزیمم محاسباتی برای کمپلکس ها از روی اختالف انرژی بین تراز .باشد هشت وجهی انحراف یافته می

HOMOو LOMO داده های طیف  باUV-Vis کس ها مطابقت دارد.محلول کمپل  

 

 

 کربوکسالدهید، ساختار کریستالی -6-پیریدین الکترونی،  ای، ساختارشش دندانه بازشیف،  DFT ها :کلید واژه
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 فهرست مطالب

 صفحه   شماره و عنوان مطالب                               

 

 باز فیش یها کمپلکس یتئور مطالعه بر یا مقدمه :اول فصل

 2 .......................................................................................................................... مقدمه

 2 .................................................................................................... بازها فیش خچهیتار -1-1

 4 ........................................................................................ باز فیش یها گاندیل هیته روش -1-2

 4 ....................................................................................... باز فیش یها گاندیل یبند طبقه -1-3

 5 .......................................... باز فیش یها گاندیل با شده سنتز یها کمپلکس مهم یها کاربرد و تیاهم -1-4

 5 .......................................................................... باز فیش یها کمپلکس یسیمغناط خواص -1-4-1

 6 .......................................................................... باز فیش یها کمپلکس یزگریکاتال خواص-1-4-2

 7 ............................................................................. باز فیش  یها کمپلکس ییدارو خواص-1-4-3

 7 ........................................................................ باز فیش یها کمپلکس یفلوئورسانس خواص-1-4-4

 8 ............................................................................................. یخط ریغ ینور خواص -1-4-5

 8 ....................................................................................................... یمیآنز تیفعال -1-4-6

 8 ............................................................................... باز فیش یها کمپلکس یتئور مطالعات -1-5

 

 یمحاسبات یمیش :دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..........................................................  یمحاسبات یمیش -2-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................... فوک – یهارتر بیتقر -2-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ تریاسل نانیدترم -2-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. رییتغ اصل -2-4

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... تهیسدان عامل هینظر -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ الکترون تهیدانس -2-5-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. هوهنبرگ – کوهن هیقض -2-5-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................. شام -کوهن معادالت -2-5-3

 .LSDA .. Error! Bookmark not defined ینیاسپ یموضع تهیدانس و LDA یموضع تهیدانس یها بیتقر -2-6

 .GGA ....................................... Error! Bookmark not defined افتهی میتعم یانیگراد بیتقر -2-7

 .Error! Bookmark not defined ....................... (meta  GGA) ای باالتر مرتبه انیگراد یها روش -2-8

 .Error! Bookmark not defined ......................................... هیبریدی -های مبادل های عامل -2-9

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... هیپا یها یسر -2-11

 الف



 ب 
 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... کمینه پایه سری -2-11-1

 .Error! Bookmark not defined ................................... سازگار -همبستگی پایه های سری -2-11-2

 .Error! Bookmark not defined ................................... نفوذ و شده قطبش پایه های سری -2-11-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................... پلست-مولر اختالل هینظر -2-11

 .Error! Bookmark not defined ................................................... کنیمول عتیجمع زیآنال -2-12

 

 کار روش :سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یتجرب بخش -3-1

 .Error! Bookmark not defined .............................. شده استفاده مواد و زاتیتجه ها، دستگاه -3-1-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. مواد سنتز -3-2

 .Error! Bookmark not defined ........... ناتا ( یفنوکس ویت نویآم-اورتو ) ید 2 و 1 ماده شیپ سنتز -3-2-1

 Error! Bookmark .. (L) اتان[ دیلده کربوکسا -2 -نیدیپیر -فنوکسی تیو -N-2] دی -2و1 لیگاند تهیه -3-2-2

not defined. 

 .CoL(ClO4)2  ....................... Error! Bookmark not defined  تپرکلرا کبالت کمپلکس سنتز -3-2-3

 CuL(ClO4)2پرکلرات مس کمپلکس سنتز -3-2-4
 .......................... Error! Bookmark not defined. 

 NiL(ClO4)2 .H2 O پرکلرات کلین کمپلکس سنتز -3-2-5
 ................. Error! Bookmark not defined. 

 .ZnL(ClO4)2   .......................... Error! Bookmark not definedپرکلرات یرو کمپلکس سنتز -3-2-6

 .Error! Bookmark not defined ................................ ها کمپلکس یکیالکتر تیهدا یریگ اندازه -3-3

 .NiL(ClO4)2 .H2 O ............ Error! Bookmark not defined کمپلکس یستالیکر و مولکولی ساختار -3-4

 

 یمحاسبات بخش :چهارم فصل

 !ML(ClO4)2  (M=Cu,Co,Ni,Zn) ............. Error یها کمپلکس و ندگایل یبرا نهیبه یهندس شکل نییتع-4-1

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................... ها کمپلکس و گاندیل شده نهیبه یساختار مشخصات -4-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. کنیمول بار -4-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... یاتم ینیاسپ تهیدانس -4-4

 .Error! Bookmark not defined .........ها کمپلکس و گاندیل ساختار در جذب ممیماکز موج طول یبررس -4-5

 .Error! Bookmark not defined ..... آن یها کمپلکس و گاندیل ساختار در یارتعاش یها فرکانس یبررس -4-6

 CuL(ClO4)2 کمپلکس یساختار زیآنال -4-7
 4 ......... Error! Bookmark not یهندس شاخص از استفاده با

defined. 

 

 یریگ جهینت :پنجم فصل
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 Error! Bookmark not ...... وندیپ هیزاو و وندیپ مرتبه وند،یپ طول: ها کمپلکس یساختار مشخصات یبررس -5-1

defined. 

 ML(ClO4)2 (M=Cu,Co,Ni,Zn . Error! Bookmark ) شده سنتز یها کمپلکس در وندیپ طول یبررس -5-1-1

not defined. 

 ML (ClO4)2 (M= Co,Ni, Cu,Zn Error! Bookmark) شده سنتز یها کمپلکس در وندیپ هیزاو یبررس -5-1-2

not defined. 

 ML(ClO4)2 (M=Cu,Co,Ni,Zn Error! Bookmark not) شده سنتز یها کمپلکس FT-IR فیط یبررس -5-2

defined. 

 ML(ClO4)2 (M=Cu,Co,Ni,Zn ... Error! Bookmark) شده سنتز یها کمپلکس UV-Vis فیط یبررس -5-3

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... کنیمول بار یبررس -5-4

 .Error! Bookmark not defined ............... شده سنتز یها کمپلکس و گاندیل در یانرژ شکاف یبررس -5-5

 .Error! Bookmark not defined ........شده سنتز یهاکمپلکس و گاندیل یالکترون ینیاسپ تهیدانس یبررس -5-6

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یکل یریگ جهینت -5-7

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یبعد اتقیتحق یبرا شنهاداتیپ -5-8

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. منابع
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تصاویرفهرست   

 صفحه                                  تصاویرشماره و عنوان 

 

 4 ............................................................................... باز فیش یها گاندیل هیته واکنش: (1-1) شکل

 4 ............................................................................... چنددندانه فبازیش یگاندهایل انواع(: 2-1) شکل

 6 ................................................................................ (II) کلین یادوهسته کمپلکس( : 3-1) شکل

H2L  یگاندهایل سنتز( : 4-1) شکل
1، H2L

2
 ، H2L

3، H2L
4 ............... Error! Bookmark not defined. 

NiLکمپلکس  ORTEPشینماA-( : 5-1) شکل
3............................ Error! Bookmark not defined. 

CuLکمپلکس  ORTEP شینماA-( : 6-1) شکل
 Error! Bookmark notآن یانباشتگ اگرامید( B و 2

defined. 

 .Zn(II) .............................. Error! Bookmark not defined کمپلکس یستالیکر ساختار( : 7-1) شکل

 .TM=Ni,Cu,Zn)), ( TM(II .. Error! Bookmark not definedیهاکمپلکس یمولکول ساختار (:8-1) شکل

 Error! Bookmark notپهلو روبرو ازTM=Ni, Cu, Zn)), (TM(IIیهاکمپلکس شده نهیبه ساختار(:9-1) شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................................... یآل یها رنگدانه ساختار( : 11-1) شکل

 H-P،F-P،FF-PError! Bookmark not یرنگ یها مولکول LOMOوHOMO  یانرژ سطوح(:11-1) شکل

defined. 

 H-P(a F-P(b،FF-P(cError! Bookmark not  یرنگ یها مولکول شدهنهیبه ساختار( : 12-1) شکل

defined. 

 Error! Bookmark notنیآم لیومت دینفتالده یدروکسیه از شده ساخته باز فیش یساختار شکل(:13-1) شکل

defined. 

 Error! Bookmark notنفتالنون -2( لنیمت نویآم لیمت-N) -1 باز فیش شده نهیبه ساختار(:14-1) شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... میوپاالد نیپالت کل،ین یهاکمپلکس باز فیش ساختار (:15-1) شکل

 .Error! Bookmark not defined ....... اتان(یوفنوکسینوتیآم-اورتو) ید2و1 ماده شیپ سنتز یشما(: 1-3) شکل

 !Errorاتان[ دیکربوکسالده -2 -نیدیپیر -تیوفنوکسی -N-2] دی -2و1 گاندیل سنتز یشما (:2-3) شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined . اتان(یوفنوکسینوتیآم-اورتو) ید2و1)  ماده شیپ  FT-IR فیط(: 3-3) شکل

 !Errorاتان [دیکربوکسالده -2 -نیدیپیر -تیوفنوکسی -N-2] دی -2و1گاندیل FT-IR فیط(: 4-3) شکل

Bookmark not defined. 

 .ZnL(ClO4)2 ......................... Error! Bookmark not defined کمپلکس FT-IR فیط( : 5-3) شکل

 .CuL(ClO4)2......................... Error! Bookmark not defined  کمپلکس FT-IR فیط(: 6-3) شکل

 .NiL(ClO4)2.H2O .................. Error! Bookmark not defined کمپلکس FT-IR فیط( : 8-3) شکل



 ه 
 

 !Errorموالر 5×11-5غلظت به CH3OH درحالل CoL(ClO4)2 کمپلکس UV-Vis فیط( : 9-3) شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorموالر 5×11-5غلظت به CH3OH درحالل CuL(ClO4)2 کمپلکس UV-Vis فیط( : 11-3) شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorموالر 5×11-5غلظت بهCH3OH درحالل NiL(ClO4)2.H2O کمپلکس UV-Vis فیط( : 11-3) شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorموالر 5×11-5غلظت به CH3OH درحالل ZnL(ClO4)2 کمپلکس UV-Vis فیط( : 12-3) شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkموالر 11-3غلظت به متانول درحالل CuL(ClO4)2 کمپلکس UV-Vis فیط( : 13-3) شکل

not defined. 

 !Errorموالر 11-3غلظت به متانول درحالل NiL(ClO4)2.H2O کمپلکس UV-Vis فیط( : 14-3) شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorموالر 11-3 غلظت به CH3OH حالل در CoL(ClO4)2 پلکسکم UV-Vis فیط( : 15-3) شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorموالر 11-3 غلظت به CH3OH درحالل ZnL(ClO4)2 کمپلکس UV-Vis فیط( : 16-3) شکل

Bookmark not defined. 

 .NiL(ClO4)2.H2O .. Error! Bookmark not defined کمپلکس جامد حالت UV-Vis فیط( : 17-3) شکل

 .ZnL(ClO4)2......... Error! Bookmark not defined کمپلکس جامد حالت UV-Vis فیط( : 18-3) شکل

 .CoL(ClO4)2 ........ Error! Bookmark not defined کمپلکس جامد حالت UV-Vis فیط( : 19-3) شکل

 .CuL(ClO4)2 ........ Error! Bookmark not defined کمپلکس جامد حالت UV-Vis فیط( : 21-3) شکل

 .NiL(ClO4)2H2O ............. Error! Bookmark not defined کمپلکس ORTEP شینما:  (21-3) شکل

 باا  یدروژنیه یها وندیپ)  H2O.NiL(ClO4)2کمپلکس یلیفن یها حلقه شیآرا و یانباشتگ اگرامید شینما:  (22-3) شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................ (است شده داده نشان رهیت خطوط

 !Errorاتان[ دیکربوکسالده -2 -نیدیپیر -تیوفنوکسی -N-2] دی -2و1گاندیل شده نهیبه ساختار(: 1-4) شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................ پهلو از( ب – روبرو از ریتصو( الف

 Error! Bookmark notپهلو از( ب – روبرو از ریتصو( الف ZnL(ClO4)2 کمپلکس شده نهیساختاربه(: 2-4) شکل

defined. 

 Error! Bookmarkپهلو از( ب – روبرو از ریتصو( الف NiL(ClO4)2.H2O کمپلکس شدهنهیبه ساختار(: 3-4) شکل

not defined. 

 Error! Bookmark notپهلو از(ب – روبرو ریتصو( الف CuL(ClO4)2کمپلکس شدهنهیبه ساختار(: 4-4) شکل

defined. 

 Error! Bookmark notپهلو از(ب – روبرو از ریتصو( الف Co(ClO4)2 کمپلکس شده نهیساختاربه(: 5-4) شکل

defined. 
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جداولفهرست   

 صفحه                                  جداولشماره و عنوان 

 

NiL کمپلکس وندیپ یایزوا و وندیپ طول( : 1-1) جدول
3 ...................... Error! Bookmark not defined. 

CuL کمپلکس وندیپ یایزوا و وندیپ طول( : 2-1) جدول
2 ...................... Error! Bookmark not defined. 

 .X .. Error! Bookmark not defined یپرتو و DFT با شده محاسبه یساختار یپارامترها یبرخ( : 3-1) جدول

 .Zn(II ..................... Error! Bookmark not defined) کمپلکس وندیپ یایزوا و وندیپ طول( : 4-1) جدول

 !TM=Ni, Cu, Zn)), (TM(IIError  یفلز یهاکمپلکس شده نهیبه یساختار یپارامترها(: 5-1) جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......... یآل یها رنگدانه (عملکرد) یبازده از یتجرب یها داده( : 6-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................... رفته کار به مواد(: 1-3) جدول

 !Error(.هستند محاسباتی درصدهای پرانتز داخل اعداد) ها کمپلکس)%(  عنصری آنالیز نتایج( : 2-3) جدول

Bookmark not defined. 

 .L ................. Error! Bookmark not defined گاندیل یهاکمپلکس یکیزیف مشخصات یبرخ (:3-3) جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................... گاندیل و ماده شیپ یارتعاش یها وهیش یبرخ (:4-3)جدول

 .L ................. Error! Bookmark not definedگاندیل ی ها کمپلکس یارتعاش یها وهیش یبرخ(: 5-3)جدول

 Error! Bookmark notآزاد لیگاندهای به نسبت یفلز های کمپلکس در νC=N جابجایی میزان( : 6-3) جدول

defined. 

 LError! Bookmark گاندیل یها کمپلکس  UV-Vis فیط یازبررس یناش(nm) یها موج طول(: 7-3) جدول

not defined. 

ماوالر 11-3غلظات  باه  CH3OHهاادرحالل کماپلکس  UV-Visفیا ط یازبررسا  یناش(nm)یها موج طول (:8-3) جدول

 ................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

o دمای و متانول حالل در موالر 11-5 غلظت با ها کمپلکس سنجی هدایت نتایج( : 9-3) جدول
C 28Error! 

Bookmark not defined. 

 .NiL(ClO4)2H2O .......... Error! Bookmark not defined کمپلکس بلور مشخصات یبرخ( : 11-3) جدول

 !NiL(ClO4)2.H2OError کمپلکس در(  °) وندیپ هیزاو اندازه( ب(  (Å وندیپ طول اندازه(  الف( : 11-3) جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notگاندیل در( º)پیوندها وزاویهی (Aº)پیوندها طول یمحاسبات جینتا (:1-4) جدول

defined. 

 !ZnL(ClO4)2Error کمپلکس در( º)پیوندها وزاویهی (Aº)پیوندها طول یمحاسبات جینتا(: 2-4) جدول

Bookmark not defined. 

 CuL(ClO4)2Error! Bookmark درکمپلکس( º)پیوندها وزاویهی (Aº)پیوندها طول یمحاسبات جینتا(: 3-4) جدول

not defined. 
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 !NiL(ClO4)2.H2OError درکمپلکس( º)پیوندها وزاویهی (Aº)پیوندها طول یمحاسبات جینتا(: 4-4) جدول

Bookmark not defined. 

 CoL(ClO4)2Error! Bookmark درکمپلکس (º)پیوندها وزاویهی (Aº)پیوندها طول یمحاسبات جینتا(: 5-4) جدول

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................... گاندیل یها اتم از یبعض کنیمول بار(: 6-4) جدول

 .CuL(ClO4)2 .......... Error! Bookmark not definedکمپلکس یها اتم از یبعض کنیمول بار(: 8-4) جدول

 .NiL(ClO4)2.H2O ... Error! Bookmark not defined کمپلکس یها اتم از یبعض کنیمول بار(: 9-4) جدول

 .COL(ClO4)2 ..... Error! Bookmark not defined   کمپلکس یها اتم از یبعض کنیمول بار(: 11-4) جدول

 NiL(ClO4)2.H2OError! Bookmark not   کمپلکس یهااتم از یبعض یاتم ینیاسپ تهیدانس( : 11-4) جدول

defined. 

 CuL(ClO4)2Error! Bookmark notکمپلکس یهااتم از یبعض یاتم ینیاسپ تهیدانس: ( 12-4) جدول

defined. 

 CoL(ClO4)2Error! Bookmark not کمپلکس یهااتم از یبعض یاتم ینیاسپ تهیدانس( : 13-4) جدول

defined. 

 !Errorکمپلکس تراز هر در یتالیاورب سهم نیترعمده نییتع و LOMO و HOMO یانرژ سطح( : 14-4) جدول

Bookmark not defined. 

 !FT-IRError فیط از حاصل یهاداده و یمحاسبات روش با وندهایپ یبرخ یارتعاش فرکانس(: 15-4) جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notنهیچهارکئورد یهاکمپلکس یهندس مختلف یهاشکل یبرا 4ریمقاد(: 16-4) جدول

defined. 
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 مقدمه

اي را در شایيی   هااي متواوت جو اا لاماح م   اا     آنزيمنی در متااوو هاي گوگردي و نیتروژهانتخاب گرو 

 ماا  فلازات واساطا داراي دهوا ه      هاي شیف كيپلكس ،جركیبات فلزات واسطا مرانگیختا است كا در اين راستا

هايی مراي مررسای خاوا     عووان مشاماا هاي ساختاري لرار گرفتا و منیتروژنی جحت مررسی هاي گوگردي و

داراي  (II)و مس  (II)، آهن (II) موگوز  ،(II)واسطا ن یر كباوت  اتهاي فلزيون .ان  ا مورد مطاوعا لرار گرفتاهآنزيم

پذيري ماا مووكاول   ها جوانايی اجصال مرگشتمرخی ا  آن .ماشو  هاي متووعی میهاي شیف ما  داراي عيلكرد كيپلكس

 هااي طبیعای آن    پذير اكسیژن ا  طريق  اماح  جثبیت مرگشت يامطاوعدر  ،هايیعووان م لا موامراين م ،اكسیژن دارن 

عووان كاجاویست ميكن ا ها مما خاطر جوانايی آن ها شون . ديگر كيپلكس ر گرفتا میكاا ..( م.هيوگلومین، هيوسیانین و

رفتاار   ار رونا . هينواین  كا ا ا ها منمونو و دي اكسیژ، اكسی ا ها، پراكسی ا ها  ياهايی در مطاوعاست ما عووان م ل

هاي صاوعتی  ها در مرخی فرآيو ما خاطر فعاویت كاجاویزوري آن  ما  ما فلزات واسطاهاي شیف شیيیايی كيپلكس

  .(JudithAnn et al, 2004  .ه استو میوشیيیايی مورد جو ا مود

ماا    هاي شیف كيپلكس ياها، ه ف ما در اين پروژه جهیهاي آنما ها و كيپلكس ما جو ا ما اهيیت شیف

ماا مرخای ا  فلازات واساطا و مررسای سااختار        N4S2او هی  ما شا  اجام دهوا ه    وكسكرم -2-مر پايا پیري ين

 ماش .می ab initio و  DFTهاي محاسباجی جئوري عامح دانسیتا ده ا  روشما استفا هااوكترونی آن

مطاوعااجی كاا در    ها وكارمردهاي آن ما ،شیف هايویگان  جهیا روش ،هاما در فصح اول ما جاريخنا شیف

 شود.اشاره می ،روي انجام گرفتا كباوت و مس، ،هاي فلزي نیكحما ها ما يونهاي شیفرامطا ما كيپلكس

 1بازهاشیف تاریخچه -1-1

 ،(II) اساتات  مس واكو  ا  را ايجیره سبز ملوري محصول ،8اجلیوگ و 3ورنر ،2يورگوسن ،1481 سال در   

 ساال  در كاار  ايان  ا  پاس  .ماود  (II) ماس ( آو ييیوو ساوسیح  میس ماده اين. كردن    ا آمین و آو ئی  ساوسیح

                                                             
1-Schiff bases 

2-Jorgensen 

3-Werne 

4-Atheling 
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 مراي ايش ه مو ي طبقا جهیا روش آريح، مشتقات ا  استفاده و R هايگروه جغییر ما جوانست هوگوشیف ،1481

 جركیباات  ايان  ما ما شیف نام جا ش  ماعث گمزر جحول اين. ده  ارائا هاآن هايكيپلكس و هامووكول اين سوتز

 ان داده نسبت 1481 سال در 1هوگوشیف ما را سوتزي ما شیف اووین كا طوري ما. شود داده شیيیايی

  et al, 1992 (Amany. 

 شایيی  در را كلیا ي  نقا   يا   ،كووا ه ویات كای  ویگانا هاي  عواوان  ماا  هاا ماا  شیف اخیر، دها دو در   

 را تای،  ماا  وا  جوان مای  هاا ویگانا   ايان  .ان كرده ايفا ،اصلی گروه فلزات هينوین و واسطا تفلزا كئورديواسیون

 ساوتزي  مسایرهاي  ا  اغلاب  هاا ویگان  اين .كوو  ايجاد واسطا فلزات هاييون اغلب ما را پاي اري هايكيپلكس

 هاا ویگانا   سااير  ا  میشاتر  هاویگان  اين ايوكا علت. شون می  اصح ماال خلو  در ا و خوب ما ده ما مستقیم

 رايا،،  هااي  ا ل  در هاا آن مواساب    ویات  و اوكترونی خوا  ما ماشو می كئورديواسیون شیيی جو ا مورد

 .(Ashraf et al, 2011  شودمی مرموط جركیبات اين گسترده ساختاري جووت و هاآن جهیا مراي ساده دسترسی

 داشتن در شانجوانايی خاطر ما نیتروژن و اكسیژن دهو ه  ماشیف ویگان هاي ما واسطا فلزات هايكيپلكس

 ویگانا هاي  ا   اصاح  فلزي هايكيپلكس .مرخوردارن  ايويژه اهيیت ا  ساختاري جووت و متووت هايپیكرمو ي

 در ساووفور  نارم  دهوا ه  يها اجم و نیتروژن و اكسیژن مثح سخت دهو ه هاياجم نوت دو هر داراي كا ما يشیف

شایف  ا  اساتفاده  و ساوتز  هينوین .دهو  می نشان  اوبی شیيیايی و فیزيكی خوا  اغلب ،هستو  نساختارشا

 اسات  گرفتاا  لارار  جو اا  ماورد  لباح  ا  مای   هاا واكاو   اناوات  ماراي  كاجااویزگر  عواوان  ماا  متقارن نا ما هاي

Ramachandran et al, 2008)). 

 و شاون   جو یم  مانهم طورا م فضايی اثرات هم و یاوكترون خوا  هم كا ده می ا ا ه متقارننا جركیب

 مشااما  شایيیايی  محیط فلز متقارن،نا ما شیف هايكيپلكس در. ده می افزاي  را ما شیف عيلكرد كلی طورا م

 مررسای  ماراي  اوگاويی  مطاوعاا  در متقاارن نا ما شیف هايویگان  ا  جوان می وذا و كو می ججرما را متاووپورفین ما

شایف  هايویگان  مطاوعا و سوتز مر را خود ج ش جحقیقاجی هايگروه ا  مسیاري. كرد استفاده ،هاپورفیرين ررفتا

 آماین دي مر لاا  ماا  مر لا جراكم ما هاویگان  اين میشتر. ان كرده متيركز هاآن فلزي هايكيپلكس و متقارننا ما 

 ماراي  كاجااویزگر  عواوان  ماا  اسات  ميكان  جركیباات  ناي. شون می  اصح متفاوت كرمونیح جركیب دو ما مواسب

 .(et al, Ashrafy 2010  رون  كارا م ها سگر طرا ی مراي هينوین و آوی هايجب يح ا  مسیاري
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 بازشیف هایلیگاند تهیه روش -1-2

 عااملی  گاروه . شاون  مای   اصاح  داركرمونیاح  جركیباات  ما اول نوت هايآمین جراكم ا  ما شیف هايویگان 

. اسات ( R2C=NR  نیتروژن كرمن دوگانا پیون  داراي و شودمی نامی ه اييین يا آ ومتین كا ما هاشیف مشخصا

 ناوت  هااي آمین ما هاكتون β يا هاكتون ها،آو ئی  واكو  جراكيی محصول كا هستو  هايیاييین ساختاري ن ر ا 

 .هستو  هاآن مشتقات و اول

 
 ما  شیف هاي ویگان  جهیا واكو  (:1-1شكح  

 .دارنا   اجصاال  واساطا  فلازات  ما خود، نیتروژن پیون يغیر هاياوكترون  فت طريق ا   اصلا هاياييین

 ،هاا كتاون  ماا  سوتزي هايویگان  چا اگر ماشو می ما شیف هايویگان  جشكیح ما لادر نیز هاكتون ها،آو ئی  مشاما

 .((Young et al, 2012 نیستو  مت اول آو ئی ها مانو 

 نشاان  آوای  هااي جباادل  در خاومی  فضااگزيوی  ،كاايرال  ما  شیف ویگان هاي ا   اصح فلزي هايكيپلكس

 را كئورديواسایون  شایيی   میوا در   ي  جحقیقات ا  مهيی مخ  ،كايرال هايكيپلكس سوتز رو اين ا  دهو  می

 .( (Jesmin et al, 2010است داده اختصا  خود ما

 بازشیف هایلیگاند بندیطبقه -1-3

چهاار  دن اناا، ساا  ،دن اناا دو هايدستا ما هاآن شون ه كئورديوا هاياجم جع اد اساس مر ما شیف جركیبات

 .شون می جقسیم …و دن انا

 
   دن انادن انا                               دوچهار                       دن انا سا

 دن اناچو  ما شیف انوات ویگان هاي (:2-1شكح  
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 ماا  شیف .شون می مو يجقسیم متقارن، نا و متقارن دستا دو ما جقارن وحاظ ا  ما شیف ویگان هاي هينوین

 جركیاب  دو ماا  آماین دي جاراكم  ا  متقاارن ناا  ماا  شایف  و يكسان كرمونیح جركیب دو ما آمیندي جراكم ا  متقارن

 . (brodowska et al, 2014) آي می دست ما مختلف كرمونیح

 بازشیف هایلیگاند با شده سنتز هایکمپلکس مهم هایکاربرد و اهمیت -1-4

 فلازي  هااي يون ا  مسیاري ما پاي ار هايكيپلكس جشكیح ما لادر كا ویگان هايی عووان ما ما هاشیف مراي

 در كاجااویزور  وانعوا  ماا  سازايی ماا  جااثیر  ماا  شایف  هااي كياپلكس . است ش ه گزارش فراوانی هايكارمرد ان ،

 سووفی ها اكساي   ،موزيلی  هاياووفین داركردنمرم ،هااوكن اپوكساي  ،استیرن اكسی اسیون لبیح ا  هايی واكو 

 مو اود  سوگین فلزات هاييون گیريان ا ه و استخراج مورد در هايیگزارش هينوین. دارن ... و سووفوكسی  ما

 .(et al, 2014 brodowska  است  ش ه ارائاما  شیف هايویگان  جوسط  قیقی هاينيونا در
 

 ماوارد  ماا  جاوان  می هاآن  يلا ا  كا ش ه گزارش میوووژي در ما هاشیف ا   يادي كارمردهاي مقاالت در

 .كرد اشاره  ير

 مغواطیسی خوا  -1

 كاجاویزگري خوا  -2

 دارويی خوا  -3

 فلوئورسانی خوا  -8

 خطیغیر نوري خوا  -5

 آنزييی یتفعاو -8

 بازشیف هایکمپلکس مغناطیسی خواص -1-4-1

 مسایار  ماا ، شایف  ویگان هاي ما واسطا فلزات ايهستاچو  هايكيپلكس مغواطیسی خوا  مررسی اخیرا 

 موفارد   نجیاري  مغواطیس و موفرد مووكووی مغواطیس خوا  داراي جركیبات، اين. است گرفتا لرار جو ا مورد

 وویمووكا  مغوااطیس  جركیباات .  شون می مرده كارا م مووكووی مغواطیسی مواد مراي ايمادهپی  عووان ما و موده

 محاوري  جا   آنیزوجروپای  و اسپین پر پايا  اوت جركیب اثر ا  ناشی كا ش ن مغواطیس كو  آساي  ي  موفرد،

 اساپین كم و پراسپین هاي اوت میان نهايتمی انرژي س  ي  محوريج  آنیزوجروپی. دهو می نشان را ماش می

 .كو می جووی 

http://3koya.com/%D8%B4%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/#_ftn2
http://3koya.com/%D8%B4%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/#_ftn2
http://3koya.com/%D8%B4%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/#_ftn3
http://3koya.com/%D8%B4%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7/#_ftn3
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 طاور ا ما   است ميكن جركیبات اين پايین، اسپین و ماال اسپین ما هاي اوت میان انرژي س   ضور دویح ما

 اسات  ميكان  جركیبات اين آن، مر ع وه. رون  مكار مووكووی جرا  سطح در اط عات كوو ه ذخیره عووان ما ذاجی

 كووا   عيح كوانتومی فا  ج اخح و اسپین كوانتومی  نی جونح مطاوعا مراي فردي ما موحصر هايسیستم عووان ما

 .  شودمی موجر مووكووی اوكترونی  در جركیبات اين مردكار ما كا

 ماورد  مسایار  دارنا ،  مووكاووی  مغوااطیس   میوا در كا مهيی نق  خاطر ما(III) موگوز هايكيپلكس اخیرا

 در مغواطیسای  پاارا  مراكاز   ضاور  دویاح  ماا  (III)موگواز  ايهستادو ما شیف هايكيپلكس .ان ش ه والع جو ا

 (II  نیكاح  اي دوهساتا  هااي كيپلكس .دارن مرخور ايويژه اهيیت ا  مووكووی مغواطیس ا میو در ساختارشان،

  . (Deoghoria et al, 2003)دارن  فرومغواطیسی خاصیت

 
 ( IIاي نیكح  هستاكيپلكس دو:  (3-1شكح  

 بازشیف هایکمپلکس کاتالیزگری خواص-1-4-2

 مااالجر  دماهاي در و متفاوت هايواكو  در خومی سیارم كاجاویزگري خوا  ما ،شیف هايكيپلكس میشتر

 ايان  ا   ياادي  هااي كاارمرد  اخیار،  ساال  چو  در. دهو می نشان ،رطومت  ضور در و گرادسانتی در ا 111 ا 

عيلكارد  ما ،(II  روي مانو  فلزي يون. است ش ه گزارش هيگننا و هيگن كاجاویزگرهاي عووان ما هاكيپلكس

 شاامح  ما شیف هايویگان . ماش می دارا  يستی مع نی شیيی در را مهيی نق  ،خود جاویزگريكا و آنزييی هاي

فرآيو  در عاوی مسیار هايگروه اييین، نیتروژن هاياجم هيانو  نیز فووكسو اكسیژن هاياجم مانو  لوي هايدهو ه

 عبارجوا   ،شون می كاجاویز ،ما شیف هايكيپلكس جوسط كا هايیواكو  .ماشو می میوووژيكی و كاجاویزگري هاي

 هاا، هی روكرمن اكساي  ،اپوكسی اسیون ،هااپوكسی  و هاآوكنسیكلو  لقا كردنما  پلیيريزاسیون هايواكو : ا 

 ماا  شیف Cu(II)و   Ru(II) ،Fe(II) هايكيپلكس ،…و آو رديلز واكو  مايكح، افزاي  موزن، و هاكتون ا یاي

 در سایكلوهگزانون  و سایكلوهگزانول  ماا  سایكلوهگزان  اكسی اسایون  در موزآو هیا   كسای هی رو ا  ش ه مشتق

 .( (brodowska et al, 2014شودمی استفاده پراكسی  هی روژن  ضور
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 بازشیف هایکمپلکس دارویی خواص-1-4-3 

 و ايا اري پ دویاح  ماا  ،(اكسایژن  و نیتاروژن   اجام  هترو هايدهو ه شامح ما هايشیف ما پژوهشگران اخیراً

 هاا، كياپلكس  ايان  ا   اصاح  نتاي، مررسی. ان ش ه مو  ع لا هاآن هايكيپلكس ا  مسیاري میوووژيكی فعاویت

 آ اد هااي ویگانا   ماا  نسبت شون می جهیا فلزي هايكيپلكس عووان ما كا  مانی داروها معضی كا ده می نشان

 .دهو می نشان میشتري فعاویت

 مسایار  جوماور ضا   و لاار  ض  ويروس،ض  ماكتري،ض  ن یر دارويی خوا  حاظو ا  ما شیف هايویگان 

 جهیاا  در هاا آن ا  كاا  ولتای  و هساتو   سارطانی ضا   هايدارو ماوقوه ما هاشیف هينوین. ماشو می جو ا  اوب

-مای  جقويت ،آ اد ویگان  ما مقايسا در هاكيپلكس اين سرطانیض  خاصیت شودمی استفاده فلزي هايكيپلكس

 كباوات  ما شیف هايكيپلكس ا  معضی كا ده می نشان ما هاشیف دارويی خوا  ما مرموط   ي  نتاي، .شود

(II) هااي كاو  مارهم  درمااره  جحقیق مراي   ي ي هايراه و ش ه شواختا موثري جومورض  هايعامح عووان ما 

 آماین  دو ما (II) كباوت ما شیف هايكيپلكس هينوین. است كرده ما  اسی هانوكلئی  و هاپروجئین ما (II)كباوت

 .(brodowska et al, 2014)  رون می كارا م ماكتري ض  و ض ويروس هايعامح عووان ما محوري مولعیت در

 ماا  و شاون  می محسوب  MRIجصويرمرداري در وضوح افزايو ه عامح ي  عووان ما آهن و موگوز جركیبات

 و اوكتريكای    يا   وسايح جووی  در  يادي هايكارمرد مع ي-دو و مع ي ي اوكتريكی هايويژگی داشتن دویح

 .Ashraf et al, 2010)   دارن  مغواطیسی

 بازشیف هایکمپلکس فلوئورسانسی خواص-1-4-4

 جلفیاق  شواساايی،  هااي روش میاان  ا . ماشا  مای  كام  مسیار ما شیف جركیبات فلوئورسانس خوا  مطاوعا

 ماورد  هاروش ساير ما نسبت كيتري میزان ما آن، ماالي  ساسیت و پذيريانتخاب ماهیت خاطر ما فلورسانس

  ساسایت   جوانا  می ،فلورسانس فرونشانی در جركیبات ا  معضی ذاجی ماهیت هينوین. است گرفتا لرار مررسی

 ماراي  ينشر مواد ن یر شان گسترده هايكارمرد خاطر ما وومیوسانس جركیبات   ي اً. ده  كاه  را خوا  اين

 و آوی هايآناویت مراي فلوئورسانس هاي سگر و هافتوكاجاویست مراي نوري مواد نوري، المپ نشري هايديود

 ساویسایلی ن،   (II)روي هايكيپلكس ما دهو ه اوكترون هايگروه معرفی. ان گرفتا لرار جو ا مورد مسیار مع نی

 .(Tianzhi Yu et al, 2008  كو می جقويت را فوجووومیوسانس كوانتومی ما ده
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 غیرخطی نوری خواص -1-4-5

 ايان  اسات  لرارگرفتا جو ا مورد مسیار نوري خاصیت ما مووكووی مواد عووان ما ما اخیرشیف هايسال در

پاردا ش   ،ناوري  مبادالت ،دورمرد و ارجباطات جلفوی مخامرات ،اط عات سا يذخیره در اي گسترده كارمرد مواد

 .(Chun-Guang Liu et al, 2006) ارن د... و هاسیگوال

 آنزیمی فعالیت -1-4-6

 نیتروژناای و گااوگردي در دهواا ه مااا شاایف هااايویگاناا  مااا (II  مااس ايهسااتا سااا هااايكيااپلكس

 .دارن نق   DNA جقسیم و ستنشك

 ساخت  يدهوا ه  هااي اجام  ماا  هاا آن در مركاز فلازي   عيومااً  كاا  شا ه  شاواختا  ا  روي آنزيم 21   ود

 . است متصح اكسیژن يا وژننیتر مثح

 هاا سوپراكسای   ديسيوجا ي فعاویت داراي آن مشتقات و كرموكساو هی  پیري ين-2 ما شیف هايكيپلكس

  .(brodowska et al, 2014) هستو 

 باز های شیفمطالعات تئوری کمپلکس -1-5

 هااي  كياپلكس  N4 O2 و  N 4S2 هايدهو ه ما ما شیف ویگان  2111 سال در هيكاران و خان ار اكبر علی

 مطاوعاات  وDFT محاسابات  ، X پرجاوي  پاراش  كيا   ماا  را هاا سااختار  و ساوتز  را آن (II ماس  و( II نیكاح 

  .كردن  مررسی اوكتروشیيیايی

m=1-4)) H2L ايدن انا ش  هايویگان  ا  سري ي 
m ، [1-H ايليتایلن  -2 پیرول  {]1}]2 -2]-2H- 

H2L آمین{فویح[ اجوكسی (فووكسی {آمیوو [ايليتیلن 2-پیرول
1، [1-H  ايليتایلن -2 پیارول {]1 }]2 -8]-2H- 

H2L آماین {فویاح [ موجوكسای  (فووكسای  {آمیوو [ايليتیلن 2-پیرول
2، [1-H  2] -2 }-2[ ]ايليتایلن -2 پیارول- 

[{1H- ايليتیلن 2-پیرول] آمین[ فویح( جیو{  اجیح [جیو (فویح {آمیوو H2L
3، [1-H 8 }-2[ ]ايليتیلن-2 پیرول-

 [2- [{1H- ايليتیلن 2-پیرول] جیو (فویح {آمیوو] آمین[ فویح( جیو {موجیح H2L
4
 واكاو   ا  و كردنا   سوتز را ، 

 (m=1-4) مووكاووی  فرماول  ماا  هاايی كيپلكس1:1 نسبت ما استات (II نیكح و استات (II  مس ما ویگان ها اين

(M=Ni, Cu)   ML
m است آم ه (8-1 شكح رد ویگان ها جشكیح كلی شياي .كردن  سوتز را:
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In the present research the potentially hexadentate Schiff base ligand[ 1,2 di(N-

tiophenoxy - pyridin-2-Carboxaldimin) ethan ](L) , was prepared by condensation reaction 

of [ pyridine- 2- carboxaldehyde] with [1,2-di (o-amino thiophenoxy) ethane] that can 

encapsulate transition metal ions with an N4S2 donor set. Reaction of  ligand with Nickel 

(II), Copper (II),  Cobalt(II) andc zinc (II)  perchlorate  salts give ML (ClO4) 2(M = Ni, Cu, 

Co, Zn). The synthesised ligand and its complexes have been characterized by FT-IR,  

elemental analysis, conductometry, Uv-visible and crystal structure determination only for 

the NiL(ClO4)2 H2O. Electronic structure of the Ligand and its complexs were investigated 

with calculations methods type of DFT by density B3LYP and TZVP basis set. In the basis 

of these studies, cobalt(II) , Nickel(II) and zinc(II) cations are in distorted octahedral 

coordination environments while the CuL(ClO4)2 complex has a seesaw coordination 

geometry. DFT calculations were used to analyse the electronic structure and simulation of 

the electronic absorption spectrum of the complexes gives results that are consistent with 

the measured spectroscopic behavior of the complexes. 
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