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  چکیده

پیریدین منجر بھ تشکیل متیل  - ٤ -آمینو -٢در حضور ) pydcH2(نیترات با پیریدین دی کربوکسیلیک اسید ) II(واکنش محلول آبی نیکل      
بررسی ساختار . شناسایی شد Xکمپلکس با پراش اشعھ . شده است [Ni(C14H8N2O8)(H2O)2]ی با فرمول بستھ) II(کمپلکس جدیدی از نیکل 

  :ھای بلوریو با داده  P 1 21/n 1' بلوری مونوکلینیک با گروه فضایی دھد کھ ترکیب در سیستمنشان می Xبلوری توسط اشعھ 
At    293K: Monoclinic , a = 9.2258(2) Å, b = 7.9328(10) Å, c = 10.3829 Å, α = 90º,  β  = 94.862(2)º,  γ = 90º,  
Z = 2,   R = 0.03   

  .در این ترکیب، ساختار ھشت وجھی دارد +Ni2نتایج نشان داد کھ یون . متبلور شده است
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Abstract  

The reaction of Ni(NO3)2 with the pydcH2 (where pydcH2= pyridine-2,3-dicarboxylic acid) in 
aqueous solution in the presence of 2-am-4-mpy (where 2-am-4-mpy= 2-amino-4-methylpyridine), led 
to the formation of complex formulated as [Ni(C14H8N2O8)(H2O)2]. Complex was characterized by X-
ray diffraction. X-ray crystal structural analysis revealed that the compound belonged to the 
monoclinic with space group 'P 1 21/n 1 and crystal data: a=9.2258(2) Å, b=7.9328(10) Å, c=10.3829 
Å, α=90˚,  β  = 94.862˚, γ =90˚, Z=2, R=0.03. Results show that Ni+2 atom is six coordinated in a 
octahedral arrangement. 
  
 

   قدمهم
گروه کربوکسیل دارد که شاید کامال یا فقط بخشی از آن پروتونه شده  دودي کربوکسیلیک اسید  -3و2-پیریدین      

لیت دودندانه، از طریق نیتروژن و یک اتم اکسیژن از یک گروه کربوکسیلیک عمل و اغلب به عنوان یک لیگاند کی

هاي فلزي به شکل ساز بین یونتواند به عنوان یک اتم پلدر حالی که یکی دیگر از اکسیژن کربوکسیالت می. کندمی

   Co(II)و  Cd(II)هاي کمپلکسمان بر روي سنتز و شناسایی در ادامه تحقیقات. ]1و2[پلیمر کوئوردیناسیون عمل کند
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 - پیریدین لیگاند  اي با، سنتز و شناسایی کمپلکس نیکل تک هسته]3[ دي کربوکسیلیک اسید -3و2-با پیریدین 

  .کنیمگزارش می [Ni(C14H8N2O8)(H2O)2]ول دي کربوکسیلیک اسید را با فرم -3و2

  
  کار تجربی

- آمینو -2) میلی مول 2(گرم  216/0دي کربوکسیلیک اسید با  -3و2 -پیریدین ) میلی مول 2(گرم  334/0مقدار      

نیکل نیترات شش آبه در آب حل شده و مخلوط واکنش توسط همزن ) میلی مول 2(گرم  582/0متیل پیریدین و  -4

 Cº4رسوب جداسازي و محلول براي تشکیل تک بلور مناسب در دماي . ساعت به هم زده شد 4مغناطیسی به مدت 

  .تشکیل شد [Ni(2,3pydc)2(H2O)2]از چند روز بلورهاي سبز رنگ  پس. داري شدنگه

  

   نتیجه گیري
 ،آزمایشگاه   شرایط  متیل پیریدین در -4 - آمینو -2و  دي کربوکسیلیک اسید - 3و2 -پیریدین   از واکنش     

ساختار مولکولی  .تشکیل شد [Ni(C14H8N2O8)(H2O)2]ي با فرمول بسته تک هسته اي نیکل کمپلکس جدید

هاي در این کمپلکس، لیگاند به صورت دو دندانه از طریق اتم .نشان داده شده است 1 ترکیب مورد نظر در شکل

پیوند هیدروژنی درون مولکولی بین دیگر اکسیژن گروه کربوکسیالت و . نیتروژن و اکسیژن به نیکل متصل شده است

این پیوند هیدروژنی و دیگر پیوندهاي هیدروژنی قوي . بلوري بسیار جالب استهیدروژن گروه کربوکسیل در شبکه 

شکل (هاي گروه کربوکسیالت نقش مهمی در پایداري شبکه بلوري دارند هاي آب و اکسیژنو ضعیف بین مولکول

پیوندي، ساختار هاي با توجه به زاویه. درج شده است 1هاي بلور نگاري تک بلور این کمپلکس در جدول داده ).2

  .ترکیب هشت وجهی است

  [Ni(C14H8N2O8)(H2O)2]ساختار مولکولی کمپلکس . 1شکل
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 Niبا مقادیر گزارش شده براي پیوند  Ni-Nو  Ni-Oمشاهده می شود، طول پیوندهاي  2همان طور که در جدول 

  .هاي مشابه، هماهنگی دارد با اتم

  [Ni(C14H8N2O8)(H2O)2]هاي بلور نگاري کمپلکس داده. 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  [Ni(C14H8N2O8)(H2O)2]برخی از طول پیوندها و زوایاي پیوندي در کمپلکس . 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 C14H12N2NiO10  فرمول

  97/426  )گرم بر مول(وزن فرمولی 

  منوکلینیک  سیستم بلوري

  P 1 21/n 1'  گروه فضایی

a )Å(   )2(2258/9  

b )Å(  )10(9328/7  

c  )Å(  )2(3829/10  

α )˚(  90  

β )˚(  )2(862/94  

γ )˚(  90  

(حجم سلول واحد 
3Å(  )2(15/757  

Z 2  

  293  )کلوین(دما 

  -l, k, h  11≤  h ≤11 -  ،9≤  k ≤7-  ،12≤  l ≤12مقادیر 

R(gt) 0303/0  

(زاویه پیوند   پیوند  )Å(طول پیوند   پیوند
º

(  

O(1)-Ni(1)  )11(0237/2  N(1)-Ni(1)-O(1) )5(66/100  

N(1)-Ni(1)  )13(0328/2  N(1)-Ni(1)-O(5) )5(97/90  

O(5)-Ni(1) )12(1203/2  O(1)-Ni(1)-O(1) )9(180  

    N(1)-Ni(1)-N(1) )8(180  
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  [Ni(C14H8N2O8)(H2O)2]نمایش پیوندهاي هیدروژنی کمپلکس . 2شکل
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