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 چکیده
 FT-IR   ٍNMRاستبت ٍ لیگبًد دی ضیف ببس ضص دًداًِ تْیِ ٍ بب استتفبدُ اس تکٌیته ّتبی     (II)ُ اس ًیکل کوپلکس جدید بب استفبد

ًتبیج بلَرًگبری ًطبى هی دّد کِ . سبختبر بلَری ایي تزکیب بب استفبدُ اس اضؼِ ایکس هَرد هطبلؼِ قزار گزفت. هَرد ضٌبسبیی قزار گزفت

لیگبًتد للتی در ستبختبر کوتپلکس     . هی ببضد ٍ ٌّدسِ اطزاف اتن ًیکل هسطح هزبؼی است4هزاکش فلشی ًیکل دارای  ػدد کئَردیٌبسیًَی 
کِ کزیستبل بدست لهدُ بب سیستن کزیستتبلی   ٍ بِ فزم تیَلی هی ببضد لًیًَیت دادى ّیدرٍصًْبی هتصل بِ ًیتزٍصى بصَرت ًیکل بب اس دس

، a=17.794(2)Å ، b=9.1350(10)،c=20.4600(3) ،α=90.00°دارای دادُ ّتبی   P21/cهًََکلٌیه بتب گتزٍُ فیتبیی    

β=102.065(9)° ،ϒ=90.00°  وZ=4  وR1  وwR2  می باشد  0.1749و  0.1319به ترتیب. 
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Abstract 
New Ni(II) complex has been prepared from reaction of Ni(CH3COO)2 and hexadentate and 

characterized with FT-IR and NMR techniques. Crystal structure of the title compound 

characterized with X-ray crystallography. The crystallography results show that Ni(II) 

centers are four coordinated and geometry around nickel atom is square plannar. Organic 

ligand in structure of nickel complex is deprotonated and form anionic form as thiol  and the 

result crystals were showed monoclinic crystal system (P21/c, a= 17.794(2) Å, 

b=9.1350(10)Å, c=20.4600(3)Å, α=90°, β=102.065(9)°, ϒ=90° , Z=4 ,R1=0.1319 

and wR2=0.1749 ). 

 

 :مقدمه
دارای اتوْبی دٌّدُ کوپلکسْبی فلشات ٍاسطِ بب لیگبًدّبی ضیف ببس سٌتش، ضٌبسبئی ٍ هطبلؼبت سبختبری       

دلیل تَجِ رٍس افشٍى . ضیوی کَئَردیٌبسیَى است ّوشهبى ًیتزٍصى، اکسیضى ٍ گَگزد اس سهیٌِ ّبی جبلب تَجِ در

فزد لًْب  پضٍّطگزاى بِ سٌتش ٍ بزرسی ایي هَاد را هی تَاى در خَاظ فیشیکی، ضیویبئی ٍ سیستی هٌحصز بِ

-د ٍ  تٌَع تزکیببت بکبر رفتِ در سبختوبى ایي ًَع اس تزکیببت هیداًست کِ ایي اهز ًبضی اس بزّوکٌطْبی هَجَ

تزکیببت سٌتش ضدُ کبربزدّبی فزاٍاًی اس جولِ در تْیِ هَاد بب خَاظ ًَری غیز خطی، خَاظ هغٌبطیسی، . ببضد

 .[1-3]خَاظ کبتبلیستی، خَاظ فلَرٍسبًسی، هَاد بب خَاظ دارٍئی ٍ بیَلَصیکی داضتِ ببضٌد
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 :کار تجربی
در حالل هتبًَل خطه بدست ( 1ضکل )للدّید تیَسوی کزببسید بب دی -3-فٌیل -4اس ٍاکٌص  H2Lلیگبًد       

بزای سٌتش ایي  ببضدللدّید حبکی اس تطکیل لیگبًد هیلیگبًد بب دی IRلهد کِ بزرسی ٍ هقبیسِ طیف 

استبت را بِ لراهی در تِ  (II)ًیکل  H2L  ٍ (g054/0) mmol 2/0اس لیگبًد  mmol   1/0(g054/0)کوپلس

ضبخِ جبًبی هی ریشین بطَری کِ دیَارُ ضبخِ جبًبی بِ هَاد اٍلیِ للَدُ ًطَد سپس هتبًَل را بِ لراهی بِ لى 

رٍس در تِ ضبخِ جبًبی  7اضبفِ ضد ٍ لى را در حوبم قزار هی دّین کزیستبلْبی هٌبسب بزای پزتًَگبری بؼد اس 

 هی ببضد% 50ببسدُ ٍاکٌص . اهی جدا کزدُ ٍ لًبلیشّبی السم را اًجبم هی دّینتطکیل هی ضًَد کِ لًْب را بِ لر

 

 

 :نتایج و بحث
پس اس تْیِ ته بلَرّبی هٌبسب اس کوپلکس هزبَطِ، سبختبر لى تَسط اضؼِ ایکس تؼییي ضد کِ ًتبیج بلَر       

هی  P21/nٍ دارای گزٍُ فیبئی  هًََکلیٌیه هتبلَر ضدًُگبری ًطبى هی دّد کوپلکس در سیستن کزیستبلی 

 .لٍردُ ضدُ است 2سبختبر در ضکل  ORTEPًوبیص . ببضد

 

 
 

 H2Lتهیه لیگاند واکنش : 1ضکل

 

Lبب تَجِ بِ اًؼطبف پذیزی لیگبًد       
بِ خبطز حیَر پل للیفبتکی بیي گزٍّْبی دٌّدُ ایي لیگبًد تَاًبیی  2

Lکیلیت ضدى ٍ پل قزار گزفتي بیي چٌد هزکش فلشی را دارد کِ در حیَر ًیکل لیگبًد  
بِ ػٌَاى ػبهل کیلیت  2

بَدُ  N2S2بِ هزکش فلشی هتصل ضدُ است ٍ در ٍاقغ یه لیگبًد چْبر دًداًِ  N  ٍSکٌٌدُ ػول کزدُ ٍ اس طزیق 

 Ni(II)ّبی گشارش ضدُ در هٌببغ لرایص ًیتزٍصًْب ٍ گَگزدّب ٌّگبم اتصبل بِ دٌّدُ N2S2در هقبیسِ بب . کِ

در حبلی کِ (   1/178°)قزار دارد N-Hًیتزٍصى هتصل بِ ًیکل در هَقؼیت تزاًس بب . ببضدًسبت بِ ّن سیس هی

NiLر سبختبر بلَری تزکیب د( II)ًیکل . ًسبت بِ لى دارد(   8/17°)گَگزد لرایص سیس
چْبر کئَردیٌِ است  2

لرایص ٌّدسی اطزاف ًیکل را . ضَدکِ اس اتصبل دٍ اتن گَگزد ٍ دٍ اتن ًیتزٍصى کزُ کئَردیٌبسیًَی لى کبهل هی

طَل (. Å 016/0)تَاى هسطح هزبؼی در ًظز گزفت کِ اتن ًیکل بب اًحزاف خیلی ًبچیش بز رٍی صفحِ قزار داردهی
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ّبی گشارش ضدُ هی ببضد کِ در تطببق بب دادُ Å92/1-90/1 ٍ Å 14/2-13/2بِ تزتیب  Ni-N  ٍNi-Sپیًَد 

 .[4]قبلی است

 

 
 سبختبر پلیوزی کوپلکس: 2ضکل 
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