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سنتز و شناسايي کمپلکسهاي معدني پليمري حاوي يون نقره به عنوان ترکيبات
بالقوه در تهيه نسل جديدي از آنتيفولينگها
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 -4دانشیار شیمي ،دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) و دانشگاه علوم پزشکي اجا
 -2دانشیار بیولوژی دريا ،دانشکده علوم و فنون دريايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران -شمال
 -9دانشجوی کارشناسي ارشد شیمي ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابُل
 -1دانشجوی کارشناسي ارشد ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران -شمال و علوم پزشکي اجا

چکيده
يکي از مشکالت اساسي در توسعه صنايع دريايي ،تجمع ناخواسته برخي از میکروارگانیسمها ،گیاهان و جانوران دريايي بر روی شناورهای
سطحي و ساير سازههای غوطه ور در آب است .اين پديده ،باعث بروز مشکالتي از قبیل خوردگي بدنه ،کااهش سارعت ،افازايش ساوخت،
افزايش دفعات پهلوگیری جهت تمیزکاری که در نهايت منجر به تحمیل هزينههای گزاف به اين صنعت ميشود .يکي از راههاای مار ر در
مقابله با اين پديده ،استفاده از پوششهايي است که از لحاظ اقتصادی مقرون بهصرفه بوده و مخاطرات زيست محیطي کمتری نیز داشاته
باشند .در بخشي از مطالعات ما ،برای نخستین بار يک کمپلکس فلزی پلیمری حاوی يونهای نقره و آهان سااخته شاد و باه روشهاای
متعارف از قبیل ( ،IR Spectroscopy ،Mass Spectrometry ،NMR Spectroscopyبلورشناسي به روش تفرق اشعه ايکس تک-بلاور
و تحلیل عنصری) شناسايي گرديد .با توجه به ساختار شیمیايي آن در مقايسه با ساير ترکیبات ضدچسابنده موجاود در باازار ،باه لحااظ
شرايط مورد اشاره در باال ،از قابلیت های باالتری برخوردار است .در اين مقاله ،نحوه سنتز و شناسايي اين دسته از ترکیبات ماورد بررساي
قرار ميگیرد.
واژگان کليدي :آنتيفولينگ ،بيوفولينگ ،پليمرهاي معدني ،کمپلکسهاي فلزي ،نقره.
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تاريخ پذيرش مقاله :
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هستند .به منظور بهبود کارآيي رنگهای ضدجلبک حااوی
مس ،تحقیقات زيادی انجام گرفتاه اسات و در آن از اناواي
مواد و فناوریهايي استفاده شده است که بازدهي و کیفیت
اين نوي پوششها را افزايش ميدهاد .از نانوفنااوری نیاز در
اين رابطه استفاده و پوششهای ضدجلبک حااوی ماس باا
طراحي جديد ايجاد شاده اسات .باا ايان وجاود ،مالحظاه
گرديااده کااه بیشااترين مقاادار مااس از طرياار رنااگهااای
ضدجلبک وارد محیطزيسات درياايي شاده و آسایپهاای
جدی به اين اکوسیستم وارد ميکند.
با توجه به محدوديتهای ايجاد شده از طرف قوانین حفا
محیط زيست دريايي ،استفاده از ايان ماواد و پوشاشهاای
حاوی قلع از سال  2009بهطور کامل ممناوي شاده اسات.
تاکنون با وجود کارهای تحقیقاتي نسبتاً گستردهای کاه در
ابداي پوششهای سمي صورت گرفته است ،اما ايان مشاکل
بهصورت اساسي و مر ر برطرف نگردياده اسات .در نتیجاه،
صنعت به استفاده از پوششهای جديد و مختلف با سااختار
غیر سمي و کارآيي بهتری نیاز دارد .هر چناد فنااوریهاای
نوين تأ یر به سزايي بر پوششهای ضدجلبک داشته و منجر
به نوآوریهايي در اين حوزه شده است.
بهمنظور جلوگیری از چسبیدن اين چسبندههاای درياايي،
مطالعات نسبتاً گستردهای جهت قطع چرخاه زيساتي ايان
جانوران انجام شاده و بار ايان اسااس ترکیباات شایمیايي
متعددی ساخته شده و در رنگهای دريايي مختلاف ماورد
استفاده قرار گرفتهاند .در اين قسمت ،باه برخاي از ماوادی
اشاره شده است که ساخته و مورد استفاده قارار گرفتاهاناد
[.]49-4
نخستین دسته از رنگ های آنتايفولیناگ بار اسااس اياده
استفاده از ترکیبات با سمیت باال بهوجاود آمدناد .اماا ايان
دسته از رنگها بهدلیل ويژگي خوردگي بسیار بااالی آنهاا
موجپ آسایپ زدن باه بدناه کشاتيهاا مايشادند .بعادها
رنگ های پالستیکي داغ با ماهیت چسبندگي باال به هماراه
مس و ساير ترکیبات سمي تحت عنوان ماواد جلاوگیری از
خوردگي بهکاار رفتناد کاه تحات تاأ یر پیشارفت شایمي
پلیمرها توسعه يافتند .اولین دسته از رنگهای آلي فلزی (با
فلزاتي مانند قلع ،آرسنیک و جیوه) در اواساط دهاه 4390
ظاهر شدند.
9
در دهه  4370ماده قلاعتاریبوتیال ( )TBTباا ا ربخشاي

 -۱مقدمه
بیوفولینگها 4آن دسته از گیاهان و جانوران دريايي هستند
که با داشتن بدن يا پوستههای سخت پس از قرارگرفتن بار
روی سطوح ،محکم به محال اساتقرار خاود چسابیده و باا
تخريااپ پوشااش سااطوح ،شااروي بااه تولیااد م اال و تک یاار
مينمايند [.]9-4
مشکالت ناشي از چسبیدن اين دسته از موجاودات درياايي
به سطوح شناورهای سطحي شامل مواردی همچون افزايش
وزن شناور تا چندين تُن ،ناصاف شدن بدنه ،کاهش خاوا
هیدرودينامیکي ،کاهش سرعت ،افزايش مصرف ساوخت تاا
 10درصد و افزايش مقدار گازهای گلخانه ای ،افزايش زماان
الزم برای حمل و نقل و افزايش خوردگي بوده و هزينههای
تعمیر و نگهداری را بهصورت قابل توجهي افزايش ميدهاد.
مشکل رسوبات زيستي در مورد مبدلهاای حرارتاي کاه از
آب دريا استفاده ميکنند ،حساستر است .چرا که باا آلاوده
شدن سطح داخلاي لولاههاا ،مسایر آنهاا مسادود شاده و
سامانه کالً متوقف ميشود [.]6-1
باارای جلااوگیری از اياان پديااده در صاانايع دريااايي از
پوششهای آنتيفولیناگ اساتفاده مايشاود .پوشاشهاای
آنتيفولینگ متنوعي با مکانیزم های مختلف وجود دارند که
هر کادام کیفیات و طاول عمار مشخصاي دارناد .يکاي از
مکاانیزمهاای پوشااشهاای ضاادجلبک بارای جلااوگیری از
نشستن رسوبات دريايي بر روی شاناورها اساتفاده از اناواي
مواد سمي مانند ترکیبات سرب و جیاوه ،آرسانیک ،قلاع و
مس ميباشد .معروفترين نوي رنگهاای ضادجلبک سامي
رنگهای  2TBTحاوی قلع و رنگهای حاوی مس هستند.
بسیاری از محققان زيستمحیطي در حوزه دريا ،دريافتهاناد
که استفاده از اين مواد آلودگيهای زيستمحیطاي مخرباي
ايجاااد کاارده و آ ااار بساایار نااامطلوبي باار روی بساایاری از
جانداران دريايي بهويژه پستانداران دريايي از جمله دلفینها
دارد .اين مواد در چرخه غذايي سااير موجاودات درياايي از
قبیل ماهيها و صدفهای خوراکي نیز قرار گرفته و بهدلیل
حضور اين آبزيان در زنجیره غذايي انساان ،باه انساان نیاز
آسیپ ميزنند .مس نسبت به قلاع خطارات کمتاری بارای
محیطهای دريايي داشته ،ولي از طرف ديگر کارآيي قلاع را
ندارد و برخي موجودات دريايي نسبت به ايان مااده مقااوم
Biofouling
Tributyl Tinoxide
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ترکیپ پیريتیون روی بسیار برای محیط زيست مضر باشد.
دسته ديگر از ترکیباات ضدزيساتي ضدمیکروارگانیسامهاا
ترکیبات شیمیايي آلي غیرفلازی هساتند کاه معماوالً روی
پروتئینها بهويژه آنزيمهای مهم عمل ميکنند .ايرگاارول و
ديورون هار دو ماانع فتوسانتز جلباکهاا مايشاوند .ايان
ترکیبات باا ماس ترکیاپ شادهاناد .ايرگاارول  4094ياک
ترکیپ تریآزن است که باا ياک مرحلاه اساساي و تعیاین
کننده انتقال الکترون در يک سیستم نوری عمل مايکناد.
ديورن نوعي علف کش است که از دهه  4390مورد استفاده
قرار ميگیرد .اين ترکیاپ از مانادگاری باااليي در آب درياا
برخوردار است (مطابر شکل (.]49[ ))4
در هر حال ،تاکنون تعداد زيادی از ترکیبات شامل يونهای
فلزی ،آليفلزی ،آلي و حتي راديوايزوتوپهايي مانند کبالت
 60و ايتريوم  34بهعنوان آنتيفولینگ در رنگهای درياايي
مورد استفاده قرار گرفتهاند که هر دسته از اين ترکیبات باه
داليل اشاره شده ،قابلیت کاربری مناسپ را ندارناد .مشاکل
عمده و اساسي ايان قبیال ترکیباات ،اغلاپ عادم پاياداری
مناسپ در رنگ (بهدلیل سرعت نسبتاً بااالی نشات آن باه
محیط اطراف) ،آلوده نمودن زيستگاههای دريايي (بهوياژه
در اسکلهها و بندرگاهها -جاييکه کشاتيهاا باياد باهدلیال
تخلیه و بارگیری بهمدت نسابتاً طاوالني متوقاف شاوند) و
هزينههای باالی ساخت و بهکارگیری مجدد آنها است.
در اياان تحقیاار ،بااهمنظااور رفااع چنااین مشااکالتي در
بهکارگیری آنتيفولینگها ،تعادادی کماپلکسهاای فلازی
ساخته شد که حاوی يونهای نقره بوده و با لیگندهای آلاي
پیريديني کمپلکسهای کئورديناسیوني تشکیل مايدهناد.
اين نوي از ترکیبات داری ويژگيهاای بسایار جالاپ توجاه
بهعنوان آنتيفولینگ بوده و با توجاه باه خاوا شایمیايي
آنها با محیط زيست سازگار هستند.

ضد خزگي بسیار باال مورد استفاده قرار گرفت و تا پايان اين
دهه حادود  90درصاد از شاناورهای آبهاای باینالمللاي
توسط اين ماده در برابار رساوبات حفاظات مايشادند .اماا
بعادها بااهدلیاال ا اارات آلاودگي  TBTو نقااش منفااي آ باار
گونه های جانوری درياايي قاوانین ساختگیراناه ای جهات
کاهش استفاده از اين ترکیباات وضاع و باه تادري تاا اول
ژانويه  2009قوانین منع بهکارگیری آنها به تصويپ رسید.
دستهای ديگر از مواد ضدچسبندهها در پوشاشهاای رناگ
دريايي مورد استفاده در نیمه دوم قرن بیستم ،بر پايه ماواد
سمي پراکنده در انواي نمونههای پلیمری چسبي بودند کاه
در دهه اخیر استفاده از آنها بهدلیل مکانیسام رهاا شادن
مواد سمي در آب متوقف شده است.
دسته ديگر از پوششهای رنگ ،حاوی کمپلکسهاای ماس
بود که با وجود خاصیت ضد بیولوژيک نسبتاً بااال در مقابال
تمامي انواي میکروارگانیسم های درياايي کاارآيي نداشاته و
میزان حساسیت آن ها در مقابل برخي از میکروارگانیسمهاا
بسیار پايین بوده و آلودگي زيستمحیطي فراواني نیز ايجاد
ميکنند .بهعالوه ،يونهاای ماس در محایطهاای آباي کاه
دارای لیگندهای شیمیايي محلاول در آب هساتند ،باا ايان
لیگندها واکنش داده و میزان سامیت ايان ياونهاا بسایار
کاهش مييابد .در برخي رنگ ها به جای اکسیدهای مس از
اکسیدهای  Ti4+،Fe3+ ،Zn2+و تیوسیانات مس ،باهدلیال
ويژگي انحاللپذيری بسیار باالی آنها استفاده ميشود.
ترکیبات آلي فلزی بسیاری به عناوان ترکیباات ضدزيساتي
مورد بررسي قرار گرفتهاناد .در ايان باین ،ترکیباات ارگاانو
جیااوه ( ،)RHgXارگااانو آرساانیک ( ،)RAsXارگااانو ساارب
( )RPbXو اخیااراً ترکیبااات ارگااانو قلااع ( )RSnXکاااربرد
بیشتری داشتند .اما بهدلیل آلاودگيهاای فاراوان زيساتي،
استفاده از آنها بهشدت محدود شده است.
به دلیل سمیت بسیار باالی ترکیبات مس TBT ،و ترکیبات
آلي فلزی ،زيستکشهای ديگری توساعه يافتاهاناد کاه در
اين بین ميتوان به ايرگارول-2( 4094 4متیلتیاو -1تارت
بوتیل آمین -6سیکلوپروپیل آمینتاری آزن) و دياورون-9( 2
9
( 9،1دیکلروفنیاال)4،4دیمتیاال اوره) و پیريتیااون مااس
اشاره کرد .گرچه ا رات اين ترکیبات هناوز باه طاور کامال
بررسي نشده است ،اما به نظر ميرسد حداقل در ايان باین،
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استامید ( 499گرم 9/4 ،میليمول) ،آمونیوم اساتات (449
گرم 4/9 ،میليماول) ،پاارا-تولوآلدهیاد ( 42/1گارم409 ،
میليمول) و -2استیلپیريدين ( 29گرم 206 ،میلايماول)
در يک فالسک تهگرد به مدت  2ساعت رفالکس شد .پاس
از خنک کردن مخلوط واکنش تا دمای حادود  420درجاه
سانتيگراد ،محلولي از سديم هیدروکسايد ( 30گرم) در آب
( 200میليلیتر) به آن اضافه شد .پس از ابت نگاهداشاتن
واکنش تا دمای  420درجه سانتيگراد به مادت  2سااعت،
مخلوط واکنش تا دمای اتاق سرد شد و يک شپ ابت نگاه
داشته شد .يک ماده جامد شیشهای به رناگ قهاوهای تیاره
که در باالی واکانش تشاکیل شاده باود ،باه قطعاات رياز
شکسته و از محلولي که بهسرعت جامد ميشد ،جدا گرديد.
اين ماده جامد با آب شساته و در اساتیک اساید گالسایال
( 60میليلیتر) حل شد .نمک هیدروژن برمايد اين مااده باا
اضافه کردن هیادروبرومیک اساید  60( %19میلايلیتار) از
مخلوط واکنش رسوب و با روش صاف کاردن جادا گردياد.
ماده جامد حاصل در آب ( 200میليلیتر) حل شد .محلاول
آبي بهدستآمده بهوسیله پتاسایم هیدروکساايد تاا  PHباه
میزان  40قلیاايي و ساپس توساط دیکلرومتاان (9×200
میليلیتر) استخراج گرديد .فازهای آلي استخراجشده با هام
ترکیپ شده و توسط  MgSO4خشک و سپس صااف شاد.
حالل موجود در محلول توسط روتاری جادا و مااده جاماد
حاصل توسط اتانول ( 100میليلیتر) تبلاور مجادد گردياد.
ماده کريستای سوزني شکل بهدسات آماده ( 9/1گارم) در
مخلوطي از اتانول-دیکلرومتان ( 990 ،4:4میليلیتر) حال
و به محلول حاصل  Fe(SO4).6H2Oآمونیاکي ( 1/9گارم)
در آب ( 90میليلیتر) اضافه شد و بالفاصله محلولي بهرنگ
بنفش تیره حاصل از کمپلکس آهن( )IIبا لیگند ساختهشده
بهدست آمد .حالل دیکلرومتان با استفاده از روتاری از اين
محلول جدا و ساپس محلاولي از  1/9( NH4PF6گارم) در
آب ( 90میليلیتر) اضافه شد .رسوب بنفش رنگ حاصل باا
صااافکااردن از محلااول جاادا و توسااط تولااو ن (9×400
میليلیتر) استخراج گرديد .ماده استخراجشده توسط تولو ن
توسط  MgSO4خشک و سپس صاف گرديد .حالل تولاو ن
در محلول توسط روتاری جدا و ماده جامد حاصال باهرناگ
سفید جمعآوری گرديد .اين ماده ،محصول جانبي ´(-6پارا-
تولیل)-2´´،6´:2´،2-ترپیريدين مايباشاد (باازده محصاول
جانبي 2 ،%6 :گرم).

کمپلکسهای معدني نقره با لیگندهای پیريديني باه لحااظ
ترمودينامیکي ناپايدار بوده؛ اماا باهلحااظ ساینتیکي alibal
ميباشند .يعني بهسرعت با لیگندهای اطراف خود در حالت
تعادل و تعويض است .اين ويژگي تا حدود زياادی از نشات
يون هاای فلازی نقاره باه محایط درياا جلاوگیری کارده و
پايداری نسبي اين ترکیبات در پوششهای رنگ را افازايش
ميدهد.
 -۲مواد و روشها
تمامي حاللهای مورد استفاده در سنتز مطاابر روشهاای
استاندارد قبل از به کارگیری خشک و تقطیار شادند [.]43
تمامي حاللهای خشک و تقطیرشاده قبال از اساتفاده در
واکنشهايي که حااوی ترکیباات حسااس باه هاوا بودناد،
توسط گاز آرگون اشباي و هواگیری شدند .سنتز لیگنادها و
کمپلکسهای آنها با استفاده از روش اشلنک 4وتحات گااز
آرگون انجام شد .طیفهای  1HNMRو  13CNMRتوساط
دستگاههاای طیافسان  Varian UNITY-300و Varian
 INOVA-500در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیات مادرس
بت گرديد .جابجاييهای شیمیايي  1HNMRو 13CNMR
نسبت به رزونانسهای باقیماندههای حالل يا توساط TMS
بهعنوان مرجع داخلي سنجیده شد .طیفهای  1HNMRباا
روشهاااای  2D COSYو  NOESYتفسااایر گرديدناااد.
طیفهای فروقرمز ( )400-4000 cm-1با استفاده از دستگاه
 Shimadzu 8201PC Series FTIRو باا کماک Intel 486
 PCو نارمافازار  Shimadzu HyperIRانادازهگیاری شادند.
2
طیفهاای  IRباا روش انعکااس انتشااری در قار KBr
جامااد در دانشااگاه دانشااگاه کااانتربری بااهدساات آمدنااد.
تحلیلهای عنصری نیز در دانشگاه کاانتربری انجاام شادند.
محلولهای موردنیاز ( )40 μg/mLجهات  ESI-MSباا آب
 miliQيا حااللهاای  DMSOياا  MeOHتوساط دساتگاه
 Micromass LCT Waters 2795 Mass Spectrometerدر
دانشگاه کانتربری اندازهگیری شدند.
 -۱-۲سنتز
´(-1پارا-تولیل)-2´´،6´:2´،2-ترپیريدين ( :)4برای سااخت
اين ترکیپ از استراتژی "واکنش-در ياک ظارف و واکانش
بدون حالل" استفاده شاد .بادين ترتیاپ کاه مخلاوطي از
Schlenk Technique
Diffuse Reflectance

1
2
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ماده جامد بنفشرنگ باقیمانده ،در اساتونیتريل حال و باه
حجم مساوی آب به آن اضافه شاد pH .محلاول باهوسایله
 KOHتا بیش از  42باال برده و .هیدروژن پِراُکساايد ()%90
قطره قطره به آن اضافه شد .افزودن هیدروژن پِراُکسايد باه
مخلوط واکنش تا موقعي ادامه پیدا کرد که اليه بنفش رنگ
استونیتريلي از بین رفته و رسوب ناارنجي پُررناگ تشاکیل
يابد .اليه ارغواني در باالی مخلوط واکنش با افزودن بیشاتر
هیدروژن پِراُکسايد تغییر نکرد .مخلوط حاصل با فیلتر صاف
شد و اليه ارغواني تشکیلشده در باالی رسوب ماوردنظر باا
استفاده از اسپاتول برداشته شد .رساوب باهدساتآماده در
حضور چاارکول فعاال در آب حارارت داده شاد تاا پاس از
سردکردن ،رسوب بيرنگ حاصل شود .اين رساوب صااف و
در خالء خشک گرديد تا يک پودر سفید رنگي حاصل شاود
(بازده محصول 6/9 ،%20 :گرم)

4H,); 8.65 (d, 2H); 7.86 (m, 4H); 7.52 (d, 2H); 7.34
).(m, 2H); 4.55 (s, 2H

49

;)CNMR (75 MHz, solvent CDCl3): δ 156.0 (2C

155.9 (2C); 149.3; 149.0 (2C); 138.5 (2C); 136.9
(2C); 129.5 (2C); 127.7 (2C); 123.8 (2C); 121.3
).(2C); 118.7 (2C); 32.9 (1C, CH3

تريس(-4پیرازولیل) متان ( :)9مقادار  900میلايلیتار آب
مقطر به يک فالسک تهگرد به حجم  900میليلیتر حااوی
مخلوطي از پیرازول ( 20/0گرم 231 ،میليمول) و تترا-اِن-
بوتیلآمونیوم برومايد ( 1/7گارم 41/7 ،میلايماول) اضاافه
شد .همزمان با بههمزدن مخلوط واکانش باا سارعت زيااد،
سديمکربنات ( 497گارم 4/9 ،میلايماول) باهتادري و باا
سرعت کم به آن اضاافه شاد .باههامزدن مخلاوط واکانش
بهطور ابت و بکنواخت باعث افزايش بازده واکنش ميشود.
پس از سرد کردن مخلوط واکنش تا دماای اتااق ،کلروفُارم
( 417میليلیتر) به آن اضافه شد .مخلوط واکنش به مادت
 9روز در دمای رفالکاس باههام زده شاد .در طاول مادت
واکنش ،مخلوط امولسیوني واکنش باه رناگ زرد کامرناگ
تبديل شد .پس از سرد کردن مخلوط واکنش تا دمای اتاق،
بهمنظور جادا کاردن بااز اضاافي ،آن را صااف کارده و باه
محلول صافشده دیاتیلاتر ( 900میلايلیتار) و آب (900
میليلیتر) اضافه شده و فاز آلي باا اساتفاده از دیاتیالاتار
( 9×200میليلیتر) اساتخراج مايگاردد .فااز آلاي حاصال
توسط محلول اشباي نمک سديمکلرايد شسته و با چاارکول
بيرنگ گرديده و بهوسیله  MgSO4خشک ميگردد .حاالل
موجود در محلول شفاف حاصل ،توسط روتاری جدا شاده و
ماده جامد حاصل بهرنگ زرد تحت خالء خشاک مايگاردد
(بازده واکنش 42/6 ،%69 :گرم) .نقطاه ووب 400 :تاا 402
درجه سانتيگراد.

HNMR (500 MHz, solvent CDCl3): δ 8.73(s, 2H,); 4
8.70 (m, 2H); 8.62 (d, 2H); 7.82 (m, 4H); 7.30 (m,
).4H); 2.40 (s, 3H

49

HNMR (500 MHz, solvent CDCl3): δ 8.72(m,

;)CNMR (75 MHz, solvent CDCl3): δ 156.3(2C

;)155.8 (2C); 150.0; 149.0 (2C); 139.1; 136.8 (2C
135.4; 129.7 (2C); 127.1 (2C); 123.7 (2C); 121.3
).(2C); 118.5 (2C); 21.2 (1C, CH3

(-´1پارا-برومومتیلفنیل)-´´2،´6:´2،2-ترپیريادين ( :)2در
يک فالسک تهگرد در شرايط اشلنک (تحت جرياني از گااز
آرگون)(-´1 ،پارا-تولیل)-´´2،´6:´2،2-ترپیريدين (0/9291
گرم 4 ،میليماول) 0/9960( NBS ،گارم 2 ،میلايماول) و
بنزويل پِراکسايد به بنزن خشک ( 90میليلیتر) اضافه شده
و محلول زرد کمرنگ حاصل در حاليکاه تحات اشاعه ناور
سفید قرار داده شد ،به مدت  1ساعت تا دمای رفالکس هم
زده شد .در اين بازه ،رناگ واکانش زردتار شاده و رساوب
قهوهای رنگي نیز تشکیل گردياد .پاس از قطاع تاابش ناور
واکنش تا دمای اتاق سرد شده و پس از برداشته از شارايط
اشلنک ،صاف شده تا رسوب قهوهای رنگ جدا شود .محلول
در يااک فاناال جداکننااده توسااط آب ( 2×90میلاايلیتاار)
شستشو داده شد و اليه آبي توسط بنازن ( 90میلايلیتار)
استخراج و فازهاای آلاي جماعآوریشاده توساط MgSO4
خشک و سپس صاف گرديد .حالل بنزن در محلول توساط
روتاری جدا و ماده حاصل باهرناگ زرد جماعآوری گردياد.
تبلور مجدد توسط اتانول-اساتون ( )4:4منجار باه تشاکیل
ماده کريستالي زردرنگ شد (بازده 0/3794 ،%10:گرم).

4

HNMR (500 MHz, solvent acetone-d6): δ 8.73(s,

).1H, HC); 7.86 (d, 3H); 7.62 (d, 3H); 6.40 (dd, 3H
تااريس -4(-2،2،2پیرازولیل)اتااانول ( :)1در يااک فالسااک
تحت شرايط اشلنک ،مواد تاريس(-4پیرازولیل)متاان (4/9
گرم 7/0 ،میليمول) ،پتاسیم ترشیو-بوتوکسايد ( 2/0گارم،
 49میليمول) و پارا-فرمالدهید ( 0/99گرم 49 ،میليماول)
در حالل  400( THFمیليلیتر) اضافه شده و در دمای اتاق
تحت گاز آرگون بهمدت يکشپ بههم زده ميشود .ساپس
39
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به مخلوط واکنش آب ( 400میلايلیتار) اضاافه شاده و باا
دیاتیلاتر ( 9×90میليلیتر) اساتخراج مايگاردد .فازهاای
آلي استخراجشده با هم ترکیپ شاده و باهوسایله MgSO4
خشک و سپس صاف ميگاردد .حاالل موجاود در محلاول
توسط روتاری جدا شده و ماده جاماد حاصال باهرناگ زرد
کمرنگ جمعآوری ميگردد (بازده واکنش 4/9 ،%76 :گرم).
نقطه ووب 449 :تا  449درجه سانتيگراد.
4

49

CNMR (75 MHz, solvent CDCl3): δ 156.12,

155.86, 149.81 (C3, C3" ), 149.06, 141.35 (C03,
C03', C03'' ), 138.07, 138.04 (C4, C4'' ), 136.94,
130.90 (C05, C05', C05'' ), 128.13 (C3''', C5'''),
127.38 (C2''', C6'''), 123.86 (C5, C5'' ), 121.38 (C6,
C6''), 118.81 (C3', C5'), 106.55 (C04, C04', C04''),
).89.84 (C02), 73.80 (C7), 73.63 (C01

49

CNMR (75 MHz, solvent dmso-d6): δ d155.86,

155.07, 149.53 (C3, C3'' ), 149.33, 141.07 (C03,
C03', C03''), 139.00, 137.71 (C4, C4''), 136.99,
131.23 (C05, C05', C05''), 128.56 (C3''', C5'''),
127.07 (C2''', C6'''), 124.77 (C5, C5''), 121.15 (C6,
C6''), 118.07 (C3', C5'), 106.65 (C04, C04', C04''),
89.42 (C02), 72.80 (C01), 72.46 (C7). IR (KBr, cm1): 3140 m, 3055 m, 3017 m, 2939 m, 2885 w, 1983
w, 1929 w, 1790 w, 1728 w, 1697 w, 1582 m, 1520
m, 1466 m, 1389 s sh, 1312 s, 1258 m, 1196 m,
1126 s, 1096 s, 1042 w, 988 m, 949 w, 872 s sh, 895
m, 764 s, 656 m, 617 m, 525 m sh. ES-MS: m/z
566.2931 ([M + H]+, 100%). Anal. Calc. for
C33H27N9O•0.5H2O (574.65): C 68.98, H 4.91, N
.21.94%; found: C 69.32, H 4.79, N 21.77%

HNMR (500 MHz, solvent acetone-d6): δ 7.65(d,

).3H,); 7.30 (d, 3H); 6.39 (dd, 3H); 5.04 (s, 2H
CNMR (75 MHz, solvent acetone-d6): δ 49
;)140.8(3C); 130.3 (5C); 106.1 (4C); 89.6 (1C, HC
).66.8 (1C, CH2

´ -2،2،2(-1(-1تريس(-H4پیرازول-4-ايدو) اتوکسيمتیل)
فنیااال)-2´´،6´:2´،2-ترپیريااادين ) :)9( (TPZTدر ياااک
فالسک تهگرد در شرايط اشلنک تحت گاز آرگون ،محلاولي
از -2،2،2تريس(-4پیرازولیل)اتانول) ( 0/969گارم4/909 ،
میلاايمااول) و ´(-1پااارا-برومومتیاال فنیاال)-2´´،6´:2´،2-
ترپیريدين ( 0/609گرم 4/909 ،میليمول) در  THFخشک
( 90میليلیتر) قطره قطره به سوسپانسیوني ار NaH (15/0
گرم) در  THFخشاک ( 20میلايلیتار) در طاول مادت 9
ساعت اضافه شد .مخلوط حاصل بهمدت  21ساعت تا دمای
رفالکس تحت گاز آرگون حرارت داده شد .سپس تاا دماای
اتاق سرد و به محلول زردرنگ حاصل باه انادازه کاافي آب
اضافه شد تا اضافي  NaHاز بین برود .ماده آلي با استفاده از
دیاتیلاتر ( 1×90میليلیتر) استخراج مايگاردد .فااز آلاي
استخراجشده توسط محلول اشباي نمک ساديمبايکربناات،
محلول اشباي نمک سديمکلرايد ( 90میليلیتر) و سپس باا
آب ( 90میليلیتر) شسته شد .با فاز آبي ،دیاتیالاتار (90
میليلیتر) اضافه شده و فازهای آلي حاصل با هم ترکیاپ و
بهوسیله  MgSO4خشک گرديد .حالل موجاود در محلاول
شفاف حاصل توسط روتاری جدا شده و پودری بهرناگ زرد
کمرنگ حاصل گردياد .خاال ساازی باا اساتفاده از روش
بلوری کردن مجدد توسط دیکلرومتان:هگزان ( )9:4انجاام
شد که میکروبلورهايي بهرنگ زرد کامرناگ باهدسات آماد
(بازده 0/7430 ،%91 :گرم) .نقطه ووب 499 :تا  491درجه
سانتيگراد .بلورهای مناسپ جهت انجام تفرق اشعه ايکاس
تک بلور با انجام اليهگذاری محلول دیکلرومتان لیگناد باا
هگزان تشکیل شد.

کمپلکس  [Fe(TPZT)2](PF6)2 (7): 20میليلیتر محلاول
اتانولي  0/0137( FeCl2.4H2Oگرم 0/29 ،میليماول) باه
لیگناااد  0/2929( TPZTگااارم 0/9 ،میلااايماااول) در
دیکلرومتااان -اتااانول ( 20( )4:4میلاايلیتاار) اضااافه شااد.
محلول بنفش تیره بالفاصله بهدست آماد .دیکلرومتاان باا
استفاده از روتاری خارج و مقادار اضاافي  NH4PF6در آب
( 20میليلیتر) به آن اضافه شده و رساوب بانفش تیاره باا
صاف کردن تحت خاالء جادا شاده و باا آب و دیاتیالاتار
شسته ميشود .سپس در هاوا خشاک شاده و ريزبلورهاای
باانفش تیااره حاصاال ماايشااود ES-MS ،NMR ،TLC .و
تحلیل عنصری نشان ميدهند کاه محصاول کاامالً خاال
است( .بازده.)%39 :
پلیمر کئورديناسیوني  TPZTبا نقره و آهان ) :)9( (SITباه
کمااپلکس  [Fe(TPZT)2](PF6)2در اسااتونیتريل مقاادار 4
اکيواالن نمک نقره نیترات در مقدار کم آب اضافه کارده و
در دمای اتاق بهمدت  40دقیقاه هام زده مايشاود .مقادار
اضااافي  NH4PF6بااه محلااول واکاانش اضااافه و حااالل
استونیتريل توسط روتاری برداشته و رسوب با صاف کاردن
جدا ميشود .رسوب با روش نفوو حالل اتر به داخل محلول
اشباي کمپلکس در استونیتريل بلور مناسپ بارای تحلیال و
تفرق اشعه ايکس تک بلور تشکیل ميدهد (بازده.)%33 :
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 Spectroscopyو تحلیل عنصری) شناساايي شادند .لیگناد
 )9( TPZTبهروش بلورشناسي بهروش تفرق اشاعه ايکاس
تک-بلور شناسايي گرديد (مطابر شکل (.))1

 -۳بحث و نتيجهگيري
در جريان يکي از پاروژههاای تحقیقااتي در دانشاگاه علاوم
پزشکي ارتش که هدف اولیه ،سااخت ياک لیگناد پالسااز
سااهدندانااه در هاار دو طاارف بااود ،لیگنااد ´-2،2،2(-1(-1
تااريس(-H4پیاارازول-4-اياادو) اتوکساايمتیاال) فنیاال)-
-2´´،6´:2´،2ترپیرياادين ) )9( (TPZTمطااابر شااکل ()2
ساخته شد .اين لیگند پلساز دارای يک دهاناه ساهدنداناه
پیريديني و يک دهانه سهدنداناه پیرازولیلاي مايباشاد کاه
قابلیت تشکیل پیوندهای فلزی بهصورت کامالً انتخابي برای
اين لیگند را فراهم ميسازد .کمپلکسهای فلزی که از قبل
در کُره کئوردينايسوني اُکتاهدرال بهصورت مريدونیال قارار
داشته باشند ،بهطور انتخاابي باا دهاناه پیرياديني واکانش
ميکنند که در صفحه قرار دارند .همچنین يونهاای فلازی
که از قبال در کُاره کئوردينايساوني اُکتاهادرال باهصاورت
فیشیال (در وجه) قرار داشته باشند ،بهطور انتخابي با دهانه
پیرازولیلي که در وجه قارار دارناد ،واکانش ماينمايناد .در
انجام آزمونهای متفاوت ،متوجه شديم که واکنش  2باه 4
اين لیگند با يون فلزی آهن ( )IIمنجر به تولیاد کماپلکس
 [Fe(TPZT)2](PF6)2با بازده عالي گردياد کاه در مرحلاه
بعد با يون فلز نقره برای اولین بار يک پلیمر معادني ()SIT
تولید نمود (مطابر شکل ( .))9تمامي مواد و ترکیباات آلاي
سنتزشده در اين مقالاه (مطاابر شاکل ( ))2باهروشهاای
متعارف (IR ،Mass Spectrometry ،NMR Spectroscopy
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شکل ( )۲سنتز ليگند  )i( :TPZTآمونيوم استات ،سديم
هيدروکسايد ،استاميد ،اتانول ،رقالکس؛ (،FeCl2.4H2O )ii
 NH4PF6؛ ( ، NBS ،BPO )ivبنزن خشک ،نور ،رفالکس4 ،
ساعت تحت گاز آرگون؛ ( ،CHCl3 ،Na2CO3)vتترا-اِن-
بوتيلآمونيوم برمايد ،رفالکس؛ ( )viپتاسيم ترشيو-بوتوکسايد،
پارا-فرمالدهيد ،رفالکس تحت گاز آرگون؛ ( )viiسديم
هايدرايد ،استونيتريل خشک ،رفالکس تحت گاز آرگون.
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شکل ( )۳سنتز کمپلکسهاي چند فلز واسطه داخلي با ليگند  ،CH2Cl2/CH3CN (1:1) ،AgBF4)i( :TPZTدماي اتاق ،بهمدت
يکشب؛ ( ، RuCl3.3H2O )iiاتانول ،رفالکس 4 ،ساعت؛ ( ،CH2Cl2/CH3CN ،AgClO4)iiiتحت گاز آرگون ،دماي اتاق ،تاريکي.

39

دو فصلنامه علمي -پژوهشي دريا فنون

سال دوم  -بهار و تابستان 4931
تمامي کماپلکسهاای سنتزشاده در ايان مقالاه (مطاابر
شکل( ))9نیز بهروشهای متعارف (،Spectroscopy NMR
UV-vis ،IR Spectroscopy ،Mass Spectrometry
 Spectrophotometryو تحلیل عنصری) شناساايي شادند.
کماااپلکسهاااای ( )6و ( )9در حالااات جاماااد باااهروش
بلورشناسي بهروش تفرق اشعه ايکس تک-بلاور شناساايي
گرديد (مطابر شکلهای ( )9و ( .))6با توجه به مطالعاات
طیفسنجي  NMRو  ES-Massدر حالت محلول ،واکانش
کمپلکس  [Fe(TPZT)2](PF6)2با يون فلزی نقاره منجار
به تشکیل پیوند فلزی باا دهاناه پیرازولیال آن کماپلکس
شده (مطابر شکل ( ))7و در حالت جامد نحوه پیوند ياون
نقره نیز مورد مطالعه قرار گرفت .اما بايد توجه داشات کاه
فلااز نقااره در چنااین محیطااي کااامالً آزاد و رهااا نبااوده و
بنااابراين چنااین پلیمااری (کمااپلکس پلیمااری  )SITدر
مقايسه با ساير پوششهای رنگ که حاوی فلزات سمي از

شکل ( )5سلول واحد پليمر معدني .SIT

شکل ) (6بخشي از ساختار بلوري پليمر معدني  SITبهروش
بلورشناسي تفرق اشعه ايکس تک-بلور.

قبیل نقره بوده و فلز نقره در آنها کامالً آزاد و رهاا اسات،
بهعنوان ترکیبات ضاد جلباک کانديادای مناسابي جهات
پوششهای رنگ دريای خواهناد بود.ياون فلازی نقاره در
تشاکیل کماپلکسهاای فلازی باا حلقاههاای پیرازولیلاي
پیوندهايي از نوي نرم ايجاد ميکند که به لحاظ سینتیکي
دربرگیرنده واکنش تعاويض لیگناد اسات ايان پیوناد در
لحظااات نساابتاً کوتاااهي از کمااپلکس جاادا شااده و بااا
لیگناادهای اطااراف تعااويض لیگنااد انجااام ماايدهااد.

شکل ( )4ساختمان بلوري ليگند  )5( TPZTبهروش
بلورشناسي بهروش تفرق اشعه ايکس تک-بلور.
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شکل ) (7داده طيف جرمي ( )ES-MSحاصل از واکنش کمپلکس  )7( [Fe(TPZT)2](PF6)2با  )A( .AgNO3اسکن رزولوشن باال از شش
سيگنال اصلي ) (aتا )(f؛ ) (Bالگوهاي محاسبهشده توزيع ايزوتوپي براي کمپلکسهاي )،[Fe(pzt)2AgNO3]2+ (b) ،[Fe(pzt)2]2+ (a
)[Fe(pzt)2Ag2(PF6)2]2+ (f) ،[Fe(pzt)2Ag2(NO3)(PF6)]2+ (e) ،[Fe(pzt)2Ag2(NO3)2]2+ (d) ،[Fe(pzt)2AgPF6]2+ (c

بهترتيب در  874/8 ،76۳/۳ ،7۲7/۳ ،678/8 ،59۳/۳ m/zو .846/8
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