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 چکیده

    

 رقت باال سنتز شده  ، دارای دو سایت كئوردیناسيون، به روشLكروسيكل ما حاضر،كار پژوهشي  در

مورد  شناسایي وو طيف سنجي جرمي  IR-FT، H NMR1 ،C NMR13 هایسنجيطيف به وسيلهو 

ای دو هستهی هاكمپلكس (II)های مس ت. از واكنش ماكروسيكل با نمکتایيد قرار گرف

]OAC3(L)(OAC)2[Cu  6و]PF3(OAC) (L)2[Cu  تعيين . به منظور سنتز شدند های استاتبا پل

ر مورد استفاده قرا X-پراش پرتوو  FT-IRهای يسنجطيف هامحيط كوئوردیناسيون این كمپلكس

به یونهای استات  OAC3(L)(OAC)2[Cu[ای دو هسته كمپلكسدر  گرفتند. بر اساس این مطالعات

ای دو هسته كمپلكسدر صورت پل و به صورت تک دندانه ای به مراكز فلزی كئوردینه شده اند و 

6]PF3(L)(OAC)2[Cu  پل و تک  -با مدهای كئوردیناسيون به صورت كي ليت یونهای استات

دهد كه هر اتم نشان مي PF3(L)(OAC)2[Cu[6ای قرار گرفته اند. بررسي ساختار كریستالي  دندانه

و دارای محيط كئوردیناسيون دو هرم مثلث القاعده و هرم مربع  5دارای عدد كئوردیناسيون  مس

برای كمپلكس   DFT محاسبات. همچنين مي باشد  Cu2و   Cu1القاعده  به ترتيب برای یونهای 

6]PF3)(OAC)(L2[Cu  نشان یدهد كه  یونهای مس در فاز گازی در محيط های كئوردیناسيوني

 متفاوتي قرار دارند.

 DFT، كریستالوگرافي، (II)ای مسهسته های دوماكروسيكل، كمپلكسهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 1-1

آغاز شد و  1970ای اولين بار در سال های فلزی دو هستهعالقه به بررسي و طراحي كمپلكس      

توانایي اتصال به ای كه برای ليگاندهای چند دندانه 1ای توسط آقای رابسونستههاصطالح ليگاند دو 

های فلزی به كار دو یون فلزی را در مجاورت هم داشتند به كار گرفته شد به طوری كه اگر یون

های فلزی و اگر یون 2ای جور هستههای فلزی دو هستهكمپلكس گرفته شده یكسان بودند عبارت

ها ن كمپلكسبرای ناميد 3ای ناجور هستههای فلزی دو هستهمتفاوت بودند اصطالح كمپلكس

 [.4-1استفاده شد ]

شته ی نگه داز فلزتواند داشته باشد. دو مركتمایل به مطالعة چنين تركيباتي دالیل زیادی مي      

واص توانند با هم برهم كنش داشته باشند كه این اغلب در خشده در فاصلة نه چندان دور مي

شود. مطالعة ميایي آنها منعكس مي( یا در خواص الكتروشيEPRمغناطيسي )ممان مغناطيسي یا 

ته شده ز فلزی نگه داشمرك وباشد، چون دچنين تركيباتي از دیدگاه بيوشيمي معدني نيز مهم مي

ز ادارند.  ت رادر یک فاصلة معين، امكان اتصال و بنابراین شناسایي یا فعالسازی مولكول سابستری

های متالوبيوسایت ستمیسه با سيهای قابل مقاتوانند به عنوان مدلاین نظر آنها مي

آز و برای مطالعة رابطة موتاز یا اورهسيد دیها( مانند هموسيانين، سوپراكسپروتئينلو)متا

های غير با هسته ایپذیری و ساختار استفاده شوند. همچنين با شناسایي مراكز دو هستهواكنش

 استفاده اهای مدل بسازی كمپلكسشابهورین، منئپروتئين فسفاتاز و كلسي یكسان در اسيد فسفاتاز،

ارند از دیک نگه دتوانند دو مركز فلزی غيریكسان را در فاصلة تقریباً نزاز ليگاندهای نامتقارن كه مي

تر بلاز صها نسبت به ليگاندهای زنجير بوسيكلباشد، و از آنجائيكه ماكرهای مورد بحث ميموضوع

خاب دهند اغلب برای این هدف انتدو مركز فلزی را مي هستند و اجازة ثابت كردن فاصله بين

 [.9 - 4شوند ]مي

 

 ماکروسیکل 1-2

های دهنده یک ماكروسيكل به صورت یک مولكول حلقوی كه دارای سه یا تعداد بيشتری اتم      

ها، سيكالم سيانينلوفقط فتا 1960شود. تا سال باشد تعریف ميدر یک حلقة حداقل نه اتمي مي

                                                           

1 -Robson 

2-homodinuclear 
3 -heterodinuclear 
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وسيعي از  گستره اترها، شناخته شده بودند. سپستتراآزاتتراسيكلودكان( و پلي -11و8و4و1)

های تمپلتي و غير تمپلتي ساخته شد و منجر به مطالعة ليگاندهای ماكروسيكلي توسط روش

 های فلزی آنها شد.ها و كمپلكسسيستماتيک ماكروسيكل

 

 فلزی بعنوان تمپلتباز در حضور یون  های شیفسنتز ماکروسیکل 1-2-1

اند و درك ها در توسعه شيمي كئوردیناسيون مدرن، نقش مهمي را بازی كردهماكروسيكل      

های این ليگاندها، كاربردهای مهمي را در مطالعات شيميایي و بيوشيميایي به شيمي كمپلكس

بود و از  4كرتيسهای شامل اتصاالت شيف باز از كارهای اولين مثال از ماكروسيكل همراه دارد.

از  6و بوش 5كوری 1964ن بدست آمد. در سال ميآاتيلن دی (II) های نيكلتراكم استن با كمپلكس

های آهن برای تهيه كمپلكس لتریدین با تری اتيلن تتراآمين به روش تمپپياستيل ـدی6و2تراكم 

(III) های د كه واكنش كمپلكسنشان دا 7مينو گزارش كردند و جگرای دیآزا ، یک ماكروسيكل پنتا

-  های فلزی یک ماكروسيكل تتراآزا ایمينواتان منجر به تهيه كمپلكسدی -2و1كتو ایميناتو با

 [.10( ]1-1شود )شكل ایمينو ميدی

 
 1-1شکل 

های مآید و كئوردینه شدن اته صورت كمپلكس فلزی بدست ميبها، محصول در همة این مثال      

پذیر جزء اول در كنفورماسيون صحيح و مناسبي شود، مراكز واكنشدهنده به یون فلزی باعث مي

ست وقتي كه اآورده شده  1-1برای واكنش با جزء دوم نگه داشته شوند. همانطوری كه در شمای 

كنار  پذیر در فضانشهای واكشوند، محلاتمهای دهنده، از طریق كيليت، به مركز فلزی متصل مي

 [.11شود ]هم جمع شده و حلقه بسته مي

 

                                                           

4 - Curtis 

5 - Curry 

6 - Busch 

7 - Jager 
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 1-1شمای 

باز توجه خاصي را بخود جلب نموده و  فهای شيبه بعد سنتز ماكروسيكل 1960تقریباً از دهه       

، كه شامل تراكم یک [2+2]و  [1+1]های باز از واكنش فهای شيگستره وسيعي از ماكروسيكل

اند. باشند ساخته شدهآمين ميكربونيل با دو دیدی آمين و دوكربونيل با یک دیدی

باشند، های اكسيژني و یا نيتروژني ميهای آروماتيک با دهندههایي كه دارای گروهماكروسيكل

-شوند. در این روش اندازه یون فلزی و نرمي و سختي یوناساساً با استفاده از اثر تمپلت سنتز  مي

پلت، باید متناسب با حفره ماكروسيكل مورد نظر باشد. ناهماهنگي های فلزی بكار رفته بعنوان تم

شود واكنش تمپلت انجام نشود و یا بين اندازه یون فلزی و حفره كوئوردیناسيون سبب مي

-1ماكروسيكل با اندازه حلقه متفاوت از آنچه مورد انتظار است تشكيل شود. همانطور كه در شمای 

سازند را ممكن مي 2:2یا  1:1های فلزی مناسب، تشكيل تراكمهای شود، كاتيونمالحظه مي 2

 -11و1ای مشتق از های ليگاند شش دندانهكمپلكس 2Ba+و 2Ca، +2Sr+های بزرگتربطوریكه كاتيون

منجر به تشكيل  2Mg+دهند اما كاتيون كوچكتر اكسادكان را تشكيل ميتری -9و6و3-ایمينو دی
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شود و در حضور اكسااكتان ميدی -6و3-آمينو دی -8و1ای مشتق از ليگاند پنج دندانه كمپلكس از
+2Pb  شود. بنابراین با تغيير حاصل مي ]2+2[ای تراكمي ستههبه عنوان تمپلت كمپلكس دو

آمين و تمپلت یون فلزی، گستره وسيعي از شيف بازهای تتراایميني دو دی -1وnكربونيل، دی

 [.19-12توانند تهيه شوند ]ای ميستهه

 
 2-1شمای 

 [ به روش استفاده از اثر تمپلت 2+2های ]هایی از سنتز ماکروسیکلمثال  1-2-2

، شيف 2Pb+های مختلف در حضور تری آزول با دی آمين -4و2وH-1-1-دی استيل  -5و3واكنش 

- دی استيل -5و3، واكنش 3-1دهد. در شمای [ را با بازده باال به دست مي2+2بازهای حلقوی ]

1-H-1شود آمينو بوتان آورده شده است. همانطور كه مالحظه ميدی -4و1تری آزول با  -4و2و

های شود. در این كمپلكسهای دی كبالت ميمنجر به تشكيل كمپلكس  2Pb+جابجایي یون فلز 

انگر كوپل كوچک نشj2بوده و مقادیر Å 38/19-4/4های كبالت بين دی كبالت، فاصله یون

 [.16باشد ]آنتي فرومغناطيس ضعيف بين دو مركز فلزی مي
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 3-1شمای 

-فرميل دی  -6و2از واكنش  دای دارای پل فنوكسيهای دو هستههمچنين سنتز ماكروسيكل      

برای اولين بار  9و رابسون 8آمينو پروپان و یون فلزی توسط پيلكينگتوندی -3و1فنل با ل يمت -4

 )1L( 2- ای ازهای دو هستهانجام شد. و برای تهية گستره وسيعي از كمپلكس 9701در سال 

  )1L(2-ليگاند  2O2Nهای متقارن مشابه مورد استفاده قرار گرفت. حفرة ( و ماكروسيكل2-1)شكل

باشد. ماكروسيكل های فلزی ميدارای اندازه مناسبي برای جای دادن گستره وسيعي از یون

باشد و های متقارن مياز ماكروسيكل ( كوچكترین عضو این خانواده2-1شكل ) )2L(-2 مشابه

 [.1را در خود جای دهد ] Ni(II)و  Cu(II)های كوچک تواند یونمي

 

                                                           

8 - Pilkington 

9 - Robson 
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 2-1شکل 

های متفاوت در آمينهاو دیفرميل فنلهای مس این نوع ليگاندها كه از تراكم دیكمپلكس      

شود این آورده شده است. همانطور كه مالحظه مي 3-1در شكل شوند، حضور یون مس تشكيل مي

های مناسبي ها  دارای دو اتم اكسيژن هستند كه پل بين دو مركز مس بوده و سيستمكمپلكس

 [.17باشند ]مي دبرای امتحان جفت شدن از طریق اكسيژن فنوكسي

 

 
 3-1شکل 

به ترتيب  3Lو  1L ،2Lيگاندهای ل هایممان مغناطيسي در دمای اتاق برای كمپلكس      

51.0eF ،5.0eF 67.0وeF باشد، كه نشانگر كوپالژ آنتي فرومغناطيس قوی در مي

های مغناطيس بيشتر بوده ممان 5Lو  4L ليگاندهای های باشد. برای كمپلكسها مياین كمپلكس

ها از مقادیر مشاهده شده برای برای  این كمپلكس j2( و مقادیر 99.0efو  05.1)
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كوچكتر است، اما هنوز كوپالژ آنتي فرومغناطيس نشان  3Lو  1L ،2Lهای ليگاندهای كمپلكس

 دهند.مي

ها تقریباً مسطح بوده و مولكول 8/98-9/100°در گستره  Cu-O-Cuدر همة این موارد زوایای       

مربوط به ساختار نبوده  3Lنسبت به   5Lو  4L هایبرای كمپلكس j2هستند، و كاهش در مقدار 

 باشد.نده ميشهای سيانو الكترون كو ناشي از اختالل الكتروني ایجاد شده توسط گروه

ای تقریباً مسطح با های دو هستهاطيسي برای این كمپلكسختاری و مغناهای سمنحني داده      

ومتين كه فاقد اختالالت الكتروني ززنجيرهای دو، سه و چهار اتمي بين مراكز دهندة نيتروژن آ

آورده شده است. از آنجائيكه هيچ  4-1های الكترون كشنده هستند در شكل ایجاد شده توسط گروه

ها اثر بگذارد وجود ندارد، رود روی جفت شدن كمپلكسنتظار مياختالل ساختاری یا الكتروني كه ا

 باشد.ای برای كنترل جفت شدن اسپين ميفاكتور عمده دزاویة پل فنوكسي

 
 4-1شکل 

 آید معادلة زیر بدست مي Cu-O-Cuو زاویة  j2با استفاده از این ارتباط خطي بين 

1246295.312  cmj  

 باشد.مي Cu-O-Cu: زاویه  ه ك

برای سه را  Cu-O-Cu)انتگرال تبادل( در مقابل زاویة  j2منحني تغييرات  5-1همچنين شكل 

شود مقدار دهد همانطور كه مالحظه ميهای متفاوت نشان ميای شامل پلكمپلكس دو هسته

j2 از مقادیر  دبرای كمپلكس شامل پل فنوكسيj2 های های شامل پلبرای كمپلكس

بسيار بزرگتر است. این مشاهده مربوط به جایگزین شدن هيدروژن  دو الكوكسي دهيدروكسي

باشد. با جایگزین كردن مي ددر كمپلكس شامل پل فنوكسينگاتيوتر با گروه الكترو دهيدروكسي

تال بيشود اوردانسيتة الكتروني روی اكسيژن پل كاهش یافته، سبب مي ترگروه الكترونگاتيو



12 

 

yxyمولكولي  pd و  2پيوندی شود، و شكاف انرژی بين دو اوربيتال مولكولي ) ضدكمتر  2/3
1 )

 (.6-1دهند )شكل نيز چنين اثری را نشان ميافزایش یابد كه محاسبات نيمه كمي 

 
 

 
 

 باز بدون حضور یون فلزی  های شیفسنتز ماکروسیکل 1-2-3

تشكيل ماكروسيكل شيف باز به روش تمپلتي هميشه موفق نبوده و واكنش دی كربونيل ها و       

ای از محصوالت دی آمين ها باید بدون حضور فلز صورت گيرد، كه منجر به تشكيل طيف گسترده

  IIIو  IIآورده شده است. با توجه به این شمای محصوالت غير حلقوی  6-1شود، كه در شمای مي

تواند انجام شود. شوند و واكنش ناخواسته بين مولكولي نيز مي [2+2]توانند منجر به تراكم مي

 شوند. تشكيل مي های اليگومری و پليمری نيزیعني، به همراه ماكروسيكل مورد دلخواه، گونه

توانند تر ميهای زیاد حالل، هر دو گروه انتهایي یک زنجير كوتاه آساناز لحاظ آماری در حجم      

همدیگر را پيدا كرده و با هم واكنش دهند. بنابراین، معموال تشكيل ماكروسيكل شيف باز در غياب 

 5-1شکل 

 6-1شکل 
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كند )روش رقت باال( و ميیون فلزی حجم زیادی از حالل را به طور نسبي در واكنش مصرف 

 [.23-20باشد ]های بنزن، پيریدین و تيوفن مينيازمند به مواد شروع كننده صلب نظير حلقه

زایي تاثير دارد. برخي از این البته فاكتورهای دیگری نيز غير از غلظت واكنشگر بر واكنش حلقه      

همزدن و تعداد اعضای حلقه فاكتورها شامل دمای واكنش، زمان واكنش، نوع حالل، سرعت 

  [.24مي باشد ] 10ماكرو

 
 محصوالت حاصل از تراکم دی کربونیلها با دی آمینها   6 -1شمای 

 

   غیر تمپلتی [ به روش2+2های ]هایی از سنتز ماکروسیکللمثا - 1-2-4

سنتز  ایي ازهای مختلف، مثالهآمينریدین با دیدی فرميل پي -6و2واكنش ترفتالدهيد و       

ده با باز 2:2های اشد، كه شيف بازهای حلقوی تراكمبها به روش استفاده از رقت باال ميماكروسيكل

به ماكروسيكل اشباع  4NaBHتوانند در حضور های حلقوی ميایميندهد. دیباال به دست مي

 [.25( ] 7-1تبدیل شوند )شمای

 ط بين دو مكانریدني و ... كه به عنوان رابهای بنزني و پي[ حلقه2+2های ]در ماكروسيكل      

ندسه يين هكنند، به هنگام كئوردینه شدن به مركز فلزی نقش مهمي در تعكئوردیناسيون عمل مي

 كنند. كمپلكس بازی مي

                                                           
10 - macroring 
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 ها به روش رقت باال ای از سنتز ماکروسیکلنمونه  7 -1شمای 

[  را با دو مكان كئوردیناسيون 2+2های ]مشيف بازهای حلقوی حاصل از تراك 8-1شمای       

2S2N های بنزني با توانند دو مركز فلزی را در خود جای دهند و وجود رابطدهد كه مينشان مي

-های دو هستهاستخالف های پارا و متا منجر به تشكيل ساختارهای پيچ خورده و فشرده كمپلكس

 [.26شده است ] (I) ای مس
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 ز شیف بازهای حلقویچند مثال ا 8-1شمای 

 

 ایهای دو هستهاهمیت بیوشیمیایی ماکروسیکل 1-3

-ها با استفاده از مولكولهای انجام شده توسط كاتاليستهای اخير بسياری از فعاليتدر دهه      

اند. این جنبه از شيمي سوپرامولكولي شامل سنتز شبيه سازی شده مورد تقليد قرار گرفته های

از لحاظ  ولي شود كه كار كاتاليتيكي مشابه دارند،های مصنوعي ميیا آنزیم های آنزیميمدل

توانند های آنزیمي ميها پایدارترند. چنين مدلساختاری پيچيدگي كمتری داشته و نسبت به آنزیم

های های مكانيكي فعاليت آنزیمي به دست دهند و شاید در آینده آنزیماطالعاتي در مورد جنبه

های خاصي بشكنند، در علم ژنتيک كاربرد پيدا را در محل RNAو  DNAتوانند ميمصنوعي كه 

 [.35-27در سنتزهای صنعتي به كار روند ] كنند و یا به عنوان كاتاليست

       

 

شود، سایت فعال آن شامل مي هاكينون بهها موجب اكسيداسيون منو و دی فنلكه  تيروزیناز      

 آورده شده است. 11-1شد. كه چرخه فعاليت آن در شمای با( ميIدو هسته مس )
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  11-1شمای 

 

 (:Iای طراحي شده، اتمهای مس )بنابراین اگر در ماكروسيكل دو هسته       

( دارای سایت كئوردیناسيون خالي برای اتصال به 2به دو یا سه اتم نيتروژن اتصال یابند،  (1

 Å( در فاصله 4( را داشته باشند، IIحالت اكسایش مس )یابي به (  امكان دست3اكسيژن باشند، 

  [.37و36] از هم نگه داشته شوند، یک مدل مناسب برای این آنزیم خواهد بود 4-3

آورده شده است كه  12(a)-1  شمایاولين مدل شبيه سازی شده برای آنزیم تيروزیناز در       

كنش آن با اكسيژن بررسي شده است كه باشد، و و ا( ميIكمپلكس دو هسته ای از مس )شامل 

عمر حدواسط دارای دی اكسيژن كم بوده و هيدروكسيل دار شدن  سریع ليگاند در حين واكنش با 

 12(  [38.](b)-1شمای ( گيرداكسيژن صورت مي

 
a 
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b 

 12-1شمای 

باشد. ميهموسيانين بعد از هموگلوبين مهترین متالوپروتئين حامل اكسيژن در جانداران       

ای مس به عنوان مطالعات اسپكتروسكوپي روی اكسي هموسيانين نشانگر وجود یک مركز دو هسته

 (.7-1اند )شكلباشد كه دو اتم مس هر كدام با سه واحد هيستيدین كئوردینه شدهسایت فعال مي

  
 7-1شکل 

-اد شده در این تركيب اتمگيرد. پل ایجسازی از اینجا نشأت ميریشه بسياری از مطالعات مدل      

دارد، و واسطة كوپل آنتي فرومغناطيس شدیدی بين از هم نگه مي A6.3های مس را در فاصلة 

 باشد.آنها مي

اول با تمپلت  -2-ن آمينوپروپادی -3و1استيل پيریدین و دی -6و2زایي سيستم زیر كه از حلقه

دهد، كه ساختار ای مس را ميس كمپلكس دو هستهباریم تشكيل شده است، در حضور م

(. این تركيبات به دليل دارا بودن توانایي خاص در 13-1كریستالي آن نيز تعيين شده است )شمای 

های متالوبيوسایت مورد مطالعه قرار هایي از سيستمكئوردیناسيون به طور گسترده به عنوان مدل

بوده و اولين مثال از ساختارهای شناخته شده با یک  A64.3در حدود  Cu…Cuاند. فاصلة گرفته

فرومغناطيس و یک كوپالژ آنتيnm330 در باشد. این كمپلكس یک باند انتقال بارپل الكوكسو مي

)842(كوچک 1 cmj موسيانين های هتواند به عنوان یكي از مدلدهد و بنابراین مينشان مي

 [.39در نظر گرفته شود. ]
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 13-1شمای 

های با ، گروهي از متالو آنزیم1Pها مانند فسفاتاز قليایي و نوكلئاز در طبيعت بعضي آنزیم      

باشند، كه فسفومونواسترها را هيدروليز در مكان فعال خود مي Zn(II)كارآیي باال و حاوی دو یون 

ها به این شكل است كه سوبسترای فسفومونواستر، ما بين دو سایت . عملكرد این آنزیمكنندمي

Zn(II) گيرد. مكانيسم عمل به این شكل است كه ابتدا پل شده و تحت حمله نوكلئوفيلي قرار مي

سایت فعال اول، حد واسط فسفوسریل بدست آمده و  102توسط گروه آلكوكسيد مربوط به سرین 

توسط هيدروكسيد حاصل از تفكيک آب متصل به سایت دوم تحت حمله قرار  این حد واسط

های فلزی به عنوان تركيبات مدل های زیادی برای طراحي كمپلكسرو، اخيراً تالشگيرد. از اینمي

[. با این وجود، تعداد 44-40ها صورت گرفته است ]سازی مكانيسم فعاليت این متالو آنزیمدر شبيه

های هيدروكسي ای با ليگاندهای ماكروسيكلي حامل شاخههای فلزی دو هستهسكمي از كمپلك

اند. به منظور فهم مكانيسم همكاری اتيل به عنوان مدل برای نوكلئاز و فسفاتاز قليایي گزارش شده

ای جدید با دو شاخة هيدروكسي اتيل و همكارانش یک ليگاند دو هسته 11وانش های فلزی،بين یون

های هيدروكسي اتيل بتوانند در ای آن را سنتز كردند تا گروه( و كمپلكس دو هسته14-1)شمای 

لي قویتر را ایجاد كنند، كه قادر است به عنوان سایت كاتاليتيكي ياثر كئوردینه شدن گونه نوكلئوف

 [.45شود عمل كند ]مشابه با آنچه كه در مورد فسفاتاز قليایي دیده مي

                                                           
11-An-Shu  
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  14-1شمای 

 

، ]2LCl2Cu[2+بخش كاتيوني  شاملای مس كه ختار كریستالي این كمپلكس دو هستهسا      

 است. آورده شده  8-1باشد در شكل های آب ميو مولكول Cl- يركتوردینهغهای یون

 
 

[Cu2(L)Cl2]2+شکل 1-8 ساختار کریستالی  

                                   

آمين و یک اتم اتيلن تریهای دیتوسط بخش Cu(II)و یون شود دهمانطور كه مالحظه مي      

ون كلرید اشغال يشود و موقعيت دیگر توسط یک آناكسيژن شاخة هيدروكسي اتيل كئوردینه مي

وردیناسيون اطراف دو یون مس دو هرم مثلثي كج شده بوده و فاصلة دو یون ئشود. هندسة كمي

نيتروفنيل استات بررسي  -4ليت این كمپلكس در هيدروليز كاتاليتيكي فعا باشد.مي A22.8مس

شده است. این فرایند كاتاليستي نسبت به حالتي كه ليگاند بكار رفته بدون گروه آویزان 

 )RO-(تر گروه آلكوكسيد اتيل باشد برتری دارد، و این به علت توانایي نوكلئوفيلي قویهيدروكسي

 15-1اشد. مكانيسم پيشنهادی برای این فرایند كاتاليستي در شمای بنسبت به هيدوركسيد مي

 آورده شده است.
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 ای مس نیتروفنیل استات در حضور کمپلکس دوهسته -4 مکانیسم پیشنهادی هیدرولیز 15-1شمای 

 -4بعنوان نوكلئوفيل اولين مرحله فرایند هيدروليز  IICu-O-Rدر واكنش كاتاليتيكي، عامل  

دهد، كه نهایتا این حد واسط باشد، كه یک حد واسط آسيلي بدست ميمي (NA)استات نيتروفنيل 

يكي در تنسي شود. این فرآیندهيدروليز مي Cu(II)-OHتوسط حمله درون مولكولي عامل 

pH>7/8 7.6(. كه این با مقادیر دشوتسریع مي(1pKa و)2)8.07pKa  های زدایي شاخهبرای پروتون

شود مطابقت دارد )شمای گيری ميمپلكس كه با تيتراسيون پتانسيومتری اندازههيدروكسي اتيل ك

1-16.) 

 

 
 16-1شمای 

مس در هيدروليز كاتاليتيكي  ایههای مس در كمپلكس دو هستیونبرای فهم اینكه آیا بين       

ک كاتاليز شده با كمپلكس ت نيتروفنيل استات -همكاری وجود دارد، ثابت سرعت هيدروليز 

ای بدست آمد، كه مقدار بدست آمده تقریباً در شرایط مشابه با گونة دو هسته Cu(II)ای هسته

 Cu(II)دهد كه هر دو یون مس بود. این نشان مي ایهكمپلكس دو هست نصف مقدار بدست آمده با 

 در هيدروليز كاتاليتيكي موثرند.
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 هدف از کار تحقیقاتی  1-4
های ساختاری، خواص ای به دليل دارا بودن ویژگيهای دو هستهكروسيكلبا توجه به اهميت ما     

مغناطيسي و الكتروشيميایي در توسعه بنيادی شيمي كئوردیناسيون، و نيز بررسي عملكرد آنها  به 

های دو یكي در آینده، هدف این كار تهيه كمپلكسژهای آنزیمي در سيستم های بيولوعنوان مدل

باشد. در راستای این هدف ليگاند ماكروسيكل با دو مكان كئوردیناسيون مي ای جدید مس ازهسته

 )xylyl-m(زایليل-( دارای دو بخش كئوردیناسيوني با رابط متا14-1)شكل  Lماكروسيكلي جدید 

با این ليگاند مورد بررسي قرار مي گيرند. این ليگاند پتانسيل  )II(سنتز، و كئوردیناسيون مس 

دو مركز فلزی را دارا بوده و به دليل صلب بودن، دو مركز فلزی را در فاصله  كئوردینه شدن با

، امكان ایجاد پل بين )xylyl-m(زایليل-كند. همچنين به دليل استفاده از رابط متانزدیكي ثابت مي

شود. از این رو، بررسي خواص ساختاری آن حائز اهميت های استات فراهم ميمراكز فلزی با گروه

 بود. خواهد 

HN

HN
H
N

NH

 
14-1شکل   
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Marjan Abedi 

Amir Nasser Shamkhali 

Abstract: 

 

      In the present work, macrocyclic ligand containing two coordination sites has 

been synthesized by high dilution method and was confirmed by IR, 1H NMR, 13C 

NMR and mass spectroscopy. The reaction of copper(II) salts with the macrocyclic 

ligand gives dinuclear [Cu2(L)(OAC)3]OAC and [Cu2(L)(OAC)3]PF6 complexes. In 

order to determine the coordination environments in these complexes, IR and single 

crystal X-ray diffraction technique have been used. In the basis of these studies, The 

acetate ions coordinate to metals as bridging and unidentate ligands in 

[Cu2(L)(OAC)3]OAC complex and in a number of ways, as a unidentate ligand and in 

arrangements involving chelation and bridging in [Cu2(L)(OAC)3]PF6 complex. 

Single crystal X-ray diffraction of [Cu2(L)(OAC)3]PF6 indicates that this complex 

consists of two N2O3 donor sets with distorted trigonal pyramidal and distorted square 

pyramidal coordination environments around the Cu1 and Cu2 ions, respectively. 

DFT calculations results for [Cu2(L)(OAC)3]PF6 complex indicate that copper(II) 

cations are in two different coordination environments and a triplet state is more 

stable compared to a singlet state form of the complex. 

 

 

Keywords: Macrocycle, Dinuclear Copper(II) Complexes, Crystallography, DFT 
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