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مقدمه
عنصددر واناديم با توجه به ويژگيهای الکترونی خود میتواند اعداد اکسددايم متنوعی را در ترکيبات
دا شته با شد و همين ويژگی باعث می شود تا ويژگيهای شيميايی مختلفی در ترکيبات اين عن صر
وجود داشددته باشددد که از جمله اين ويژگيها میتوان به رفتار کاتاليسددتی کمپلکسددهای واناديم در
فرايندهای اکسددايشددی اشدداره کردل همانگونه که به نظر میرسددد اکسددايم انتخابی وکنترل شددده
هيدروکربنها تحت شددرايم ماليم در تهيه و توليد ترکيبات حدواسددمهای مهم شدديميايی به عنوان
مولکولهای آغازگر واکن شها ،بويژه اپوک سيدها نقم مؤثری دارندل اخيراً ا ستفاده از اک سيژن مولکولی

به عنوان اک سنده از نظر اقت صادی  ،سالمتی محيم زي ست و د ستر سی آ سان ،ب سيارمورد توجه قرار
گرفته ا ستل شيميدانها با هدف گ سترش فناوری جديد در کنترل و اک سايم انتخابی هيدروکربنها
که از نظر صنعتی ،شيميايی و اقت صادی مورد توجه ا ست به پژوهم در زمينه اک سايم هيدروکربنها
ترغيب شدهاند[]3-1ل از جمله ويژگيهای ديگری که میتوان برای کمپلک سهای واناديم ا شاره کرد
رفتار حالل رنگی 1کمپلک سهای اين ترکيبات ا ست و مورد توجه ب سياری از پژوه شگران میبا شدل
در واقع کمپلکسهای اکسو واناديم) (IVبه واسطه تک الکترونی که در تراز اوربيتال  dخود دارنددر
حاللهای با قدرت کوئوردينه شدوندگی متفاوت ،طيفهای الکترونی متفاوتی را نشدان میدهند[ ]1که
منشددا تيييرات در اين ترکيبات اسددت و میتواند به عنوان يک رفتار هوشددمند بشددمار آيدل در ادامه
ويژگيهای ترکيبات واناديم میتوان به ويژگيهای دمارنگی و مکانو -شددديميايی تعداد متعددی از
ترکيبات عن صر واناديم در شکل واناديل  VO2+ا شاره کرد[]2، 3ل به عنوان مثال خا صيت مکانو-
شيميايی اين ترکيبات میتواند افقهای ب سيار خوبی را در زمينه ميناطي سهای تک زنجيرهای رو شن
سازد که اخيرا جزو مباحث ب سيار مهم پژوه شگران بوده ا ستل از جمله ويژگيهای ديگر ترکيبات
واناديم میتوان به ويژگيهای بيولوژيکی آنها ا شاره کرد که فعاليت در اين زمينه به سرعت در حال
پي شرفت ا ست و در درمان قند خون و بيماريهای در ارتباط با ف شار خون مورد پژوهم قرار گرفته
ا ستل وجود خا صيت ضد سرطانی بع ضی از ترکيبات اک سو واناديم در مراحل ابتدايی تحقيقات
رضايتبخم بوده و توجه بسياری از بيوشيميست ها را جلب کرده است[]4ل

- Sovatochromism1

بررسی منابع (پايه هاي نظري و پيشينه پژوهش)
تاريخچه واناديم:
برای نخ ستين بار يک معدن شناس در سال  1802فلزی م شابه با کرم و اورانيم در معادن سرب
قهوه ای مکزيک کشف کرد[]5 ،6ل بعلت رنگهای متنوع نمکهای آن در ابتدا نام نيکروميوم و بعدها
نام اريترونيوم به معنی قرمز ناشددی از اثراسدديدها بر نمک آن اطالق شددد[]6ل بعد از  29سددال يک

شدديميدان سددوئدی در معادن آهن آنرا کشددف کرد و به دليل زيبايی ناشددی از چند رنگی بودن ،آنرا
وا نادين نام گذاری کرد[]7ل مهمترين م نابع اين فلز ،م عادن کارنول يت ] [K2(VO2)2(VO4)2و
وانادنيت ] [Pb(VO4)3Clو نفت خام به شکل کمپلکسهای آلی میباشد[]8ل در سال  1983ترکيباتی
از وا ناديم در آنزيم ها مان ند وا ناديم برمو پراکسددد يداز) (V-BrPOدر جلبک های آبزی قهوهای
اسکوفيليوم [ ]9و بعداً چند واناديم هالو پر اکسيد ازانواع جلبکها [ ]10بخصوص جلبکها و علفهای
دريايی قرمز و قهوه ای يافت شده اند[]12 ،11ل

گونههاي واناديم:
واناديم در هشت حالت اکسايشی از  -3تا  +5به استثنای  -2وجود داردل حاالت اکسايشی IIIوII
و Vدر سدديسددتمهای بيولوژيکی اهميت دارند وتحت شددرايم معمولی حالتهای اکسددايم  IVوV

بيشترين پايداری را دارند[13و]14ل اکثر ترکيبات واناديم) (IVشامل واحد ( VO+2واناديل)میباشندل
اين کمپلکسددها عموماً به شددکل هندسددی هرم مربع القاعده يا دوهرم مربع القاعده (هشددت وجهی)
میباشندلشيمی کوئورديناسيون ترکيبات واناديم) (Vو) (IVمنحصر به کمپلکسهای اکسو مشتمل بر
گونه های  VO+2,VO2+میباشددندلاين محدوديت بعلت شددعاع کوچک يونهای  +4و +5واناديم که
کمتر از شعاع يون ليتيم است میباشد[]15ل گونه های واناديم) (IVبا آرايم الکترونی  d1با استفاده
از ا سپکترو سکوپی  ESRقابل شنا سايی میبا شند و عموماً به دليل دا شتن ا سپين ه سته باال)(I=7/2

برای هسددته های  51Vالگوی هشددت خطی ناشددی از برهم کنشددهای شريف مشدداهده می شددودل
واناديم) (Vهم که آرايم الکترونی  d0داشته و به صورت دياميناطيس میباشد وترکيبات آن بوسيله
اسپکتروسکوپی  NMRو بويژه  51VNMRقابل شناسايی است لدر اين حالت جابجايی شيميايی به
ماهيت فضای کوئورديناسيون فلز بسيار حساس است[16و]17ل

شيمی کوئورديناسيون واناديم

تاريخچه گونههای ديگر واناديم از جنبههای متالوژيکی ،رنگدانه و روشهای طيف سنجی
جهت تعيين آنها به صورت مقالة مروری مطالعه شده و در منابع موجود میباشد[]19 ، 18ل لذا در
اين قسمت ،خالصهای از شيمی کوئورديناسيون واناديم از سال  1995تا  2007و در رابطه با ويژگی
کاتاليستی ،حالل رنگی ،دما رنگی ،،مکانو -شيميايی و بيولوژيکی آنها ارايه میشودل
سريهايی از کمپلکس اکسو واناديم) (IVسنتز شده و به عنوان معرف ضد سرطان در انسان[]20
و به عنوان مدل در بررسی اثرات متقابل پروتئين -واناديم آزمايم شده اند[]21ل اولين کمپلکس
واناديل از يک ليگاند شم دندانهای نامتقارن چند عاملی با دهندههای  Nو  Oبا ساختارهای نشان
داده شده در شکل  1تهيه و شناسايی شدهاند[]22ل
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شکل  :1اولين ليگاند و کمپلکس شم دندانهای واناديل

اکسو بيس ( – 5،7دیکلرو -8-هيدروکسی کينولين اتر) واناديم) (IVبه عنوان اولين شاهد مستقيم
تشکيل زنجيرهای ) (---V=O---V=O---پليمری در کمپلکسهای اکسو واناديم گزارش شده است
[]23ل البته تشکيل اين پليمرهای زنجيرهای در ترکيبات شيفباز واناديل هم در سالهای اخير به وسيله
ی ناکاجيما و همکارانم ارائه شده است[]24ل کمپلکسهای ديمری از واناديم از واکنم ليگاند 3
هيدروکسی -3-متيل گلوتانات با ) VO(SO4به دست میآيد که دارای فرمول مولکولی Na2(VOL)2

میباشد[]25ل

کمپلکسهای

چند

هستهای

از

واناديم

به

فرمول

مولکولی

] [V4O2(EtCO2)7(bpy)2][ClO4به عنوان ترکيباتی با ويژگی مگنت های تک مولکولی گزارش شده
است []26

کمپلکسهاي شيفباز اکسو واناديم) (IVو

VO2+

تعداد زيادی از کمپلکسهای واناديل با ليگاندهای شيفباز حاصل از تراکم سالسيل آلدهيد و
دیپپتيدهای ساده ،گليسين ،گليسين سارکورزين ،آنالين گليسين و سريل گليسين سنتز شدهاند[]27ل
مطالعات حالت جامد کمپلکسهای شيفباز واناديل وتبديل شکل مونومر آنها به شکل پليمری از
طريق تشکيل زنجيرههای ) (---V=O---V=O---با استفاده از مشتقات -5نيتروساليسيل آلدهيد و
دیآمينهای مختلف در سالهای اخير گزارش شده است[]28ل کمپلکسهای ايميدو دیفسفين سلنيد
] [VO[(V(SePpH2))2با فضای کوئوريناسيون هرمی به وسيله ی  eprمطالعه شدهاند[]29ل
برخی از کمپلکسهای جديد واناديم) (IVو اکسو واناديم) (IVحاصل از ليگاندهای بتادیکتون،
اتانول آمين يا اورتوآمينو فنل فعاليت کاتاليستی قابل مالحظهای در اکسايم پارا فنيلن دیآمين به
وسيله ی هوا دارندل يک رابطه خوب بين فعاليت و قدرت اسيد لوئيسی يون واناديم به عنوان تابعی
از ويژگی دهندگی ليگاند وجود دارد[]30ل کمپلکسهای ماکروسيکل  -14عضوی از واناديل گزارش
شده است[]31ل
شيفبازهای حاصل از تراکم  -2آمينو بنزآلدهيد با  -1،2دیآمينو اتان -1،2 ،دیآمينو پروپان
و  -1،3دیآمينو پروپان سنتز شدهاند[ 32و ]33ل
ساختار بلوری اين کمپلکسها به وسيله ی  X-rayگزارش شده است[]34ل ساختارهای شکل مونومری
(سبز رنگ) و پليمری (نارنجی رنگ) کمپلکسهای واناديل به وسيله دما و با تييير حالل به هم تبديل
میشوند[]28 ، 35ل نوع مشابهی از درون تبادلی در کمپلکسهای شيفباز ]){VO(3-X-Sal-2,4-Pn

با ) (X= Eto , MeO , Hنيز مشاهده شده استل تبديل بين بلورهای نارنجی رنگ و گونههای سبز
رنگ (مونومر) با حرارت يا حذف آب از ساختار بلور ،انجام پذيرفته است[]36ل

حالل رنگی در ترکيبات عناصر واسطه و واناديوم
عناصر واسطه میتواند کانديداهای خوبی برای بررسی پديده حالل رنگی باشند و اين بيشتر به وجود
و ماهيت اوربيتالهای  dموجود در اين ترکيبات بر میگرددل در حالت کلی برای ترکيبات
کوئورديناسيون دو نوع حالل رنگ قابل توجه استل
الف ) حالل رنگی که در اثر برهم کنم های حالل -ماده حل شدنی ،معموال در فضای
کوئورديناسيون دوم ايجاد میشود ،مانند حالل رنگی درکمپلکس ( bipy = bipyridyl) [Fe (bipy)2

]  CN2که در آن مولکولهای حالل با ليگاندهای  CNبرهم کنم دادند []37ل اين برهم کنم به عدد
پذيرندگی (AN) 2حالل بستگی داردل
ب ) حالل رنگی که در اثر تييير در ساختار فضايی کوئورديناسيون اوليه فلز مرکزی ايجاد میشود
مانند حالل رنگی در کمپلکس  = acac ( [ Cu(acac) (tmen)]ClO4استيل استونات  = tmen ،تترا
متيلن دی آمين) که در آن مولکولهای حالل در فضای کوئورديناسيون اوليه وارد میشوند []38ل اين
برهم کنم به عدد دهندگی (DN) 3حالل بستگی داردل
بررسيهای حالل رنگی در گسترهی قابل توجهی از کمپلکسهای عناصر واسطه مانند کروم ،آهن،
کبالت  ،نيکل و واناديم انجام شده استل به عنوان مثال کمپلکس هگزا تيوسيانات کرومات )(III

درمحلولهای خود دارای حالل رنگی است [ ]39و شدتهای دو نوار جذبی در ناحيه مرئی برای اين
کمپلکس ،وابستگی قابل توجهی به ماهيت دهندگی مولکول حالل از خود نشان میدهدل نتايج نشان
- Acceptor Number2
- Donor Number3

داده است که حالل رنگی اين کمپلکس در نتيجه تييير طول پيوند  Cr – Nاست که در نتيجه برهم
کنم مولکولهای حالل با ليگاند  SCNپديد می آيدل
همچنين رفتار حالل رنگی در کمپلکسهای متعددی از آهن با اعداد اکسايم  +2گزارش شده استل
ترکيبات آهن با اعداد اکسايم  +2و  +3می تواند تعادل اسپينی بين حالت کم اسپين و پر اسپين
نشان دهند []40ل
از طرفی انتقاالت اسپينی را می توان هم با تييير در نوع حالل و هم با تييير در درجه حرارت محلول
بوجود آورد []44-41ل کمپلکس تريس ( -2آمينو متيل) پيريدين آهن ) (IIاولين ترکيب آهن IIاست
که شکل پر اسپين آن از نظر سينتيکی تييير پذير استل در اين ترکيب نسبت جمعيت حالتهای پر
اسپين و کم اسپين بطور خطی با افزايم عدد دهندگی ) (DNحالل تييير میکند همانگونه که در
شکل  2مالحظه میشود در اثر حمله مولکولهای حالل بر روی پروتونهای آمينی ،طول پيوند – Fe

( Nنيتروژنهای آمينی) کوتاهتر شده و در نتيجه قدرت ميدان ليگاند افزايم میيابد و حالت پر اسپين
کمپلکس ناپايدار میشودل

)D(solvent
N

H2
N

HN

N

2

N
2

NH

شکل  :2طرح واره حالل رنگی
حالل رنگی برای کمپلکسهای نيکل هم گزارش شده استل به عنوان مثال محلول پرکلرات نيکل در
آب گرم  ،سبز رنگ است ولی با افزايم نمکهايی از آمونيوم به آن محلول حاصل به رنگ آبی تيره
در میآيد [ ]45کمپلکسهای ) Ni(IIنيز با ليگاندهای مختلم دی آمين و بتا دی کتون اثر حالل رنگی

نشان دادند و کوئورديناسيون مولکولهای حالل به اتم مرکزی علت اين حالل رنگی است []46ل
تعادل زير برای اين نوع حالل رنگی پيشنهاد شده است:
[ Ni(-diketone)(diammine)]++ 2 solvent ↔ [ Ni(-diketone)(diammine)(solvent)2]+

به علت کوئوردينه شدن حاللهای دهنده به اتم مرکزی ،طول پيوندها و زوايا و هم چنين توزيع
الکترونی در کمپلکسها تييير میکند و باعث تييير در فرکانسهای جذبی طيفهای الکترونی و ارتعاشی
میشودل
حالل رنگی در کمپلکسهای ) Cu (IIمشتق شده از ليگاندهای دی آمين و بتا کتون گزارش شده
استل قدرت دهندگی ليگاندهای اطراف کاتيون مرکزی عامل اصلی حالل رنگی میباشدل بنابراين
چنين کمپلکسهايی را میتوان برای آشکارسازی حاللها يا مخلوط آنها مورد استفاده قرار دادل
کمپلکس [ Cu (tmen) (acac) ]+از جمله اين کمپلکسها محسوب میشود که خاصيت حالل رنگی
نشان میدهد و طول موج جذبی کمپلکس با عدد دهندگی حالل مرتبم است[]47ل
يون واناديل  VO2+ ،بعنوان يک اکسی کاتيون شناخته شده در بين عناصر واسطه استل اين گونه تنها
يک الکترون منفرد در اوربيتالهای  3dخود دارد و وجود يک مکان کوئورديناسيون خالی در موقعيت
ترانس گروه  ، V= Oآنرا برای مطالعه ساختاری و تأثيرات گروههای مختلفی از قبيل آنيونها و حالل
مورد توجه پژوهشگران قرار داده است[]48ل در نتيجه میتوان مطالعات تئوری ميدان بلور و تئوری
اوربيتال مولکولی را روی اينگونه از ترکيبات براحتی مورد بررسی قرار دادل مطالعات فراوانی روی
تأثير حالل در ساختار الکترونی مرکز واناديل انجام شده استل بعنوان مثال مطالعاتی در زمينه تيييرات
طيفهای  EPRو طيفهای الکترونی واناديل استيل استونات در حاللهای متفاوت انجام شده است[]49ل
 VO (acac)2يک گونه پايدار میباشد که در گستره ی وسيعی از حاللهای غير آبی حل میشود و
برای خيلی از مطالعات گونه مناسبی محسوب میشود []49ل در اين ترکيب دو ليگاند استيل استونات

به صورت مسطح در اطراف  V4+قرار دارند و موقعيت پنجم اطراف فلز واناديم به وسيله ی ليگاند
اکسيژن (اکسو) اشيال شده استل موقعيت ششم ترانس نسبت به اکسيژن گروه واناديل ،مستعد برهم
کنم با مولکولهای حاللهای با عدد دهندگی متفاوت میباشدل از اينرو تييير در نوع حالل میتواند
موقعيت محوری کمپلکسهای واناديل را از نظر ترازهای انرژی اوربيتالی دستخوش تيييرات جدی
کندل اين تيييرات میتوانند الگوی طيف جذبی را تييير داده و باعث تييير رنگ در اثر تييير حل
شوند اين تيييرات را میتوان با استفاده از دياگرام اوربيتال (مولکولی يون واناديل که توسم بالهاوزن
) (Ballhausenوگری ) (Grayارائه شده است مورد تحليل قرار دادل

طيفهاي الکترونی کمپلکسهاي اکسوواناديم
بسياری از گزارشات منتشر شده دربارة اوربيتال مولکولی بر پايه طيفهای الکترونی و EPR

میباشدل نمودار ترازهای انرژی ( VO(H2O)52+با فرض تقارن ) (C4Vتوسم گری و بالهاوزن 4ارائه
شد[]49ل با استناد به همين نمودارهای انرژی و با در نظر گرفتن تقارن موضعی ،میتوان از اين نمودار
برای تفسير دادههای طيفی شيف بازها استفاده کرد الکترون منفرد در تراز اوربيتال مولکولی اغلب بر
روی اوربيتال غير پيوندی  dxyقرار دارد (اگر محور  ،Zپيوند  V=Oرا در برگيرد)ل معموالً در طيف
الکترونی واناديل در تقارن  C4Vسه جهم معين شده استل

- Gray and Bullhusen4

جهم اول که در ناحيه بين ( )550 -600نانومتر شاهر میشود و جهم دوم بيشتر خودش را
به عنوان شانه نشان می دهد که در حدود ( )470 -500نانومتر است و جهم سوم که معمو ًال در
ناحيه انتقال بار است و در ناحيه ( )125 -200نانومتر شاهر میشودل اين جهشها در شکل  3ارايه
شده استل

شکل  :3جهشهای الکترونی کمپلکسهای شيف باز واناديل
البته برای يکسری از کمپلکسها به دليل کاهم تقارن ممکن است که  4نوار جذبی ،مشخص
شود که دليل آن شکافتگی  dyzو  dxzمیباشد(شکل )4ل
موضوعات و اهداف کلی طرح پژوهشی:
هدف گسترش دادن شيمی کوئورديناسيون عنصر واناديم از طريق سنتز و شناسايی کمپلکسهای

شکل :4ديا گرام اوربيتال مولکولی واناديل با تقارن C4V

جديد شيف باز اکسو واناديم) (IVو بررسی فعاليت های رفتار حالل رنگی با در نظر گرفتن
ويژگيهای فضايی و الکترونی ليگاندهای شيف باز استل ليگاندها و کمپلکسهای واناديم که در اين
طرح پژوهشی ارايه شده است همه جديد و برای اولين بار گزارش میشوندل در بخم بررسی رفتار
حالل رنگی اين ترکيبات در حضور حاللهای مختلفی با عدد دهندگی) (DNمتفاوت نظير دی
کلرو متان ،استون ،استونيتريل ،دی متيل فرماميد ،دی متيل سولفوکسيد و تتراهيدروفوران و با استفاده
از تکنيک اسپکتروسکوپی الکترونی مورد بحث و بررسی قرار میگيرد که میتواند جزو يک رفتار
هوشمند و  Smartبشمار آيدل
تعداد پنج ليگاند شيف باز نوع  N4و پنج کمپلکس جديد اکسوواناديم) (IVبا شيف بازهاي
فرم  N4تهيه شدند ليگاندها توسط تکنيک  IRو  NMRمورد تاييد قرار گرفتند و کمپلکسها
توسط تکنيک  IRو هدايت سنجی مورد تاييد قرار گرفتند رفتار حالل رنگی اين کمپلکسها
در حضور حاللهاي مختلفی مانند دي متيل سولفوکسيد ،دي متيل فرماميد ،استن ،اتانول،
پيريدين ،تتراهيدرو فوران وکلروفرم مورد بررسی قرار گرفتند.

Abstract:

This project describes the synthesis, characterization and investigation of
solvatechromic behavior of novel oxovanadium(IV) complexes containing
tetradentate N4 type Schiff base ligands derived from condensation of 1,2ethylenediamine,

meso-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine

and

1,3-

propanediamine with 2-pyridinecarbaldehyde. All of the ligands (L1, L2
and L3) and complexes (VOL1, VOL2 and VOL3) were synthesized
according to the well-known literature procedure and were characterized
with IR, 1HNMR, UV-Vis methods. The novel VOL1, VOL2 and VOL3
complexes were obtained with (V=O) stretching band about 960-980 cm-1.
All of the complexes characterized in monomeric structure. The complex
VOLx (X = 1, 2 and 3) is considerably soluble in a wide variety of solvents
and shows solvatochromic behavior. The
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2

E(I) transition

wavenumber shows a linear correlation to the D.N. of the solvents.
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