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 مقدمه

 
های بیشماری در زمینه های اخیر، پیشرفتدههدر      

استفاده از لیگاندهای  های هموژن صورت گرفته کهکاتالیست

در . [1]است ر کردهپذیکمکی مورد نیاز با اثر فضایی را امکان

ها، یا اسکلت لیگاند یا استخالف متصل به ایمیندی-αمورد 

های الکتریکی یا توانند متناسب با ویژگیآریل، می Nپیوند 

راحتی بکاربرده شوند. در نتیجه، در انواعی از فضایی مورد نیاز به

های لیگاندی برای پلیمریزاسیون کاتالیستی طراحی سیستم

روی به سوی درواقع، حتی اکنون، اشتیاق برای پیش اند.شده

العاده، اال و خواص خارقاتیلنی جدید با وزن مولکولی بمواد پلی

های لیگاندی جدید با محققان را به سمت گسترش سیستم

پتانسیل افزایش فعالیت کاتالیستی و تولید خواص جدید سوق 

ها برای اگرچه کار قابل توجه روی تنوع استخالف دهد.می

 Nایمین، با تمرکز بیشتر روی تغییر پیوند مجموعه لیگاند دی

اسکلت، شامل استفاده از لیگاندهای گروه آریل یا بهبود 

ایمین ، لیگاندهای دیاستانجام شده ایمین دهنده محوریدی

مطالعات پیشین نشان داده  اند.نامتقارن هنوز کمیاب باقی مانده

با  یایمیندی-α از نوع لیگاند و مطالعه ساختار سنتز

 اتیلنازدحام فضایی باال برای پلیمریزاسیون 

 1مهسا کیمیاقلم ،1نوید رمضانیان ،1*ظهوری غالمحسین ، 1نوکندیفاطمه 

 علوم، دانشگاه فردوسی مشهد. گروه شیمی، دانشکده -1

 

 

 چکيده

قابل استفاده برای سنتز  یایمیندی-αای اتوکسی بر روی حلقه آریل، لیگاند دو هسته-با استفاده از مشتقات بنزیدرول و موقعیت پارا

. وجود نواحی اثر شناسایی شد CHNSو  mass ،FT-IR هایتوسط طیفاین لیگاند های فلزات واسطه انتهایی سنتز شد. کاتالیست
های آمین با گروه سنتزی آریل در حلقهدر  -5، 3، 2، 1 هایها در موقعیتشان از استخالفن 𝑐𝑚−1 2000-1800انگشت در 

)}1N (-4-dibenzhydryl-2,6وجود گروه کربونیل در نشان از  cm 1701.44-1بنزیدرول است. همچنین وجود پیک 

})=O3C(CH-)3N=C(CH-ethoxy  phenyl) ر سنتز کامل لیگاند حذف و پیک. این پیک دباشدمی C=N  ظاهر در آن

های ایمین معموال وابسطه به ساختارهای لیگاندها و گروهدی-αای ایی برپایه لیگاندهای تودههای فلزات واسطه انتهکاتالیست .گردید

 .دهندباشند که رفتارهای خیلی جالبی در پلیمریزاسیون الفین نشان میهای آریل میروی حلقهموقعیت ارتو بر 

 اتوکسی-، استخالف پارالیگاند دو مرکزی ،بنزیدرول ،ایمیندی-αلیگاند   واژه های کليدی:
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ای را در های تودهاست که چرخش حلقه فنیل، استخالف

طور موثری سرعت انتقال دهد، که بههای محوری قرار میمحل

اندازد. هدف در ر وابسطه به پیشرفت زنجیر را به تعویق میزنجی

-αسیستم  سنتز آنیلین حجیم است که وقتی در حال حاضر

شود، از چرخش آزاد پیوندهای آریل ایمین گنجانده میدی

های کاتالیتیکی نیتروژن ممانعت خواهد کرد و درنتیجه ویژگی

 .[2]ت همراه خواهد داشکاتالیزورها بهجدیدی را برای 

کار بردن لیگاندهایی با اثر هایی برای بهدر این رابطه تالش

های آریل های ارتو و پارا گروهالکترونی باال و بررسی موقعیت

. کیمیاقلم، در خصوص بررسی اثر  [4,3]صورت گرفته است

ای را مورد تک هستهلیگاند های با ازدحام فضایی باال، ستخالفا

 .]5[ (2N، ترکیب 1)شکل دمطالعه قرار دا

که نوعی لیگاند نامتقارن ای آن، ، لیگاند دوهستهدر این پروژه

ت واسطه بر های فلزاتواند در ساخت کاتالیستمی باشد ومی

 کار رود، سنتز شده است.به پایه نیکل یا پاالدیم

 .مراحل سنتز لیگاند .1شکل  

 

 

 

 بخش تجربی
 

 مواد

ی ترکیبات حساس به آب و/یا هوا تحت بکارگیری همه     

ها قبل ی حاللآرگون یا نیتروژن انجام شدند. همهخنثی اتمسفر 

و  %(99.9ن )با خلوص از استفاده خالص شدند. تولوئ

%( )آلمان، مواد شیمیایی سیگما 96کلرومتان )با خلوص دی

ستفاده از آلدریچ( با سدیم/بنزوفنون و متانول )مرک( با ا

به عنوان حالل واکنش د قبل از استفاده در سنتز لیگاند، روی/ی

خالص سازی شد. اتوکسی آنیلین تقطیر شده، بنزیدرول، 

آمین مرک مورد دی-4،1-تترامتیل بنزن-6،5،3،2استیل و دی

 استفاده قرار گرفت.

 

 سنتز لیگاند

 

-(dibenzhydryl-4-ethoxy phenyl-2,6)} سنتز 

CO)1(N )=O}3C(CH-)3N=C(CH 

در ( ml 20)( و متانول mmol 1.15استیل )از دیبه محلولی 

-4-بنزیدریلدی-6،2، در حین همزدن گردیک بالن ته

سنتز   [6]که طبق رفرنس( 1، ترکیب 1)شکلاتوکسی فنیل 

در  قطره( 2)شد، در حضور مقدار کم کاتالیستی فرمیک اسید

گردید.  مطالعه TLCشد. پیشرفت واکنش با دمای محیط اضافه

بعد از اتمام واکنش، حالل توسط خأل حذف شد و رسوب 

با نقطه ذوب ه از روش کریستالیزاسیون با استفادنارنجی رنگی 

  دست آمد.به ℃ 150

 

 از آمین سنتز شده. mass. طیف 2شکل



 

شیمی کارربدی اریان کنفرانس مینچهار
 (IACC4) 

 ارومیهدانشگاه ، 1398 مرداد 1-3
 

 

3 
 

 

 سنتز شده. CO1Nاز  mass. طیف 3شکل

 .CO1Nمربوط به سنتز  CHNهای . داده1جدول

 
 تئوری تجربی

C 84/15 84/88 

H 6/16 6/56 

N 2/13 2/6 

-(dibenzhydryl-4-ethoxy phenyl-2,6)}سنتز  

-2,3,5,6 -)=N3C(CH-)3N=C(CH

-)=N3C(CH-)3N=C(CH-tetramethylbenzene

)4(N ethoxy phenyl)}-4-dibenzhydryl-(2,6 

در  (ml 50) ( و تولوئنmmol 1.86) CO1N به محلولی از

-تترامتیل بنزن-6،5،3،2، در حین همزدن گردیک بالن ته

( در حضور مقدار کم کاتالیستی mmol 0.93آمین )دی-4،1

اضافه شد. بالن در  (mg 20) تولوئن سولفونیک اسید-پارا

هم خورد و سپس سیستم دین  h 24، به مدت ℃ 90دمای 

گردید.  طالعهم TLCفت واکنش با استارک نصب شد و پیشر

 و رسوببعد از اتمام واکنش، حالل با خأل از محیط حذف شد 

، 4)شکل دست آمدبا استفاده از روش کریستالیزاسیون به

 .(4Nترکیب 

 .4Nمربوط به سنتز  CHNهای . داده2جدول

 
 تئوری تجربی

C 84/44 85/82 

H 6/82 6/87 

N 3/68 4/65 

 نتايج و بحث

با ازدحام ای به منظور ساخت لیگاند نامتقارن دو هسته

های فلزات واسطه مورد استفاده در سنتز کاتالیستفضایی باال، 

اتوکسی آنیلین در نسبت -پارادر واکنش با بنزیدرول انتهایی، از 

اتوکسی -4-فنیل متیل()دیبیس-2،6و شد استفاده  2:1مولی 

که در واکنش بعدی با  (1، ترکیب1)شکل دست آمدآنیلین به

فاده قرار استیل در حضور کاتالیزور فرمیک اسید مورد استدی

 دست آمد.به CO1Nگرفت و رسوب نارنجی رنگ 

-آمین در حضور پارامتیل فنیلن دیبا تترا  CO1N در ادامه،

تولوئن سولفونیک اسید وارد واکنش شده و لیگاند مورد نظر 

 .سنتز شد تجربی،های شناسایی آمده در بخش روشطبق 

 کیپ( 1)شکل 1 ترکیب طور که مشخص است در سنتزهمان

 3427.32-3362.54نوع اول در نواحی  نیآم یادوشاخه

1-cm 1های نواحی و پیک-cm 2000-1800  که به نواحی اثر

ی در حلقه -5، 3، 2، 1های انگشت برای وجود استخالف

 فیط طورنی. هم، آمین(4)شکل نمایان است باشند،آریل می

mass 470پیک جرم آمین در ( 2)شکل g/mol  را نشان

هم نیز با تقریب به CHNهای تئوری و تجربی داده .دهدمی

شارپ  کیپ زین CO1Nدر سنتز  .(1)جدول باشندنزدیک می

و پیک موجود در  cm 1701.44-1در ناحیه  لیکربون
1-cm 1650.40  که نشان از وجود پیوندC=N باشد، نیز می

 زین( 3)شکل mass فی. ط(CO1N، 4)شکل مشهود است

سنتز کامل  یانیپا. در قسمت دهدیرا نشان م g/mol 538جرم 

با شدت  C=N کیحذف شده و پ لیکربون کیپ گاند،یل

های تئوری و تجربی داده .(4N، 4)شکل  است انینمابیشتری 

CHN قابل  گاندیل نیا (.2کنند )جدولنیز همدیگر را تایید می

 ونیزاسیمریپل یبرا میو پالد کلین یهاستیکاتال یاستفاده برا

 .باشدیم هانیالف
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 .های مختلف سنتز شدهاز بخش FT-IR. طیف 4شکل

 

 گيرینتيجه
 dibenzhydryl-4-ethoxy-2,6)}سنتز لیگاند        

-2,3,5,6 -)=N3C(CH-)3N=C(CH-phenyl)

-)=N3C(CH-)3N=C(CH-tetramethylbenzene

(2,6-dibenzhydryl-4-ethoxy phenyl)}  با استفاده از

اتوکسی بر روی حلقه آریل -مشتقات بنزیدرول و موقعیت پارا

 CHNو  FT-IR ،massمطالعات اسپکتروسکوپی انجام شد. 

 باشد.مؤید ساخت این لیگاند می

 

 تقدير و تشکر
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Abstract  

Binuclear α-diimine ligand for synthesis of late-transition metal was synthesized by using 

benzydrol-derivatives and para-ethoxy situation on the aryl ring. Its structure was 

characterized with mass, FT-IR, and CHN spectroscopies. The region of 1800-2000 cm-1 is 

finger-effect of FT-IR spectrum that display the 1,2,3,5-substituents of aryl ring in the 

synthesis of amin. The spectra in the 1701.44 cm-1 is due to C=O band in the {(2,6-

dibenzhydryl-4-ethoxy  phenyl)-N=C(CH3)-C(CH3)=O} (N1CO). This spectra was eliminated 

and the spectra belong to C=N was exhibited during synthesis of {(2,6-dibenzhydryl-4-ethoxy 

phenyl)-N=C(CH3)-C(CH3)=N-2,3,5,6-tetramethylbenzene-N=C(CH3)-C(CH3)=N-(2,6-

dibenzhydryl-4-ethoxy phenyl)} (N4). Late transition metal catalysts performance is based on 

bulky bis(imine)ligands containing ortho‐position groups on the aryl rings for olefin 

polymerization.  

 

Keywords: α-diimine ligand; benzydrol; two-center ligand; para-ethoxy substituent  
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