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 :چکیده

زرد  یبلورهنا سننزز شند     (HL) ند شیف باز پیریدین کربالدئید سمی کربازونااز واکنش تراکمی بین پیریدین کربالدئید و سمی کربازید، لیگ

در حالل اتانول  آزید لیگاند با و نمک منگنز HL از ترکیب لیگاند 2n [Mn(H2O)2(μ1,1-N3)2][Mn(L)(μ1,1-N3)2]( 1)س ککمپلرنگ 

مورد شناسایی قرار گرفت و در نهایت ساخزار کامن  کمنپلکس    یتهیه گردید و محصول بدست آمده توسط طیف مادون قرمز و آنالیز عنصر

   مزبلور شده است C2/c کریسزالی مونو کلینیک با  گروه فضایی د  این بلور در سیسزمبروش پراش پرتو ایکس تعیین گردی

 پلیمر کئوردیناسیونی  ، (II)منگنز کمپلکس  لیگاند آزید، ،سمی کاربازون شیف باز گاندکلیدواژه: لی
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Abstract 

The Schiff base pyridine 2-carbaldehyde semicarbazone [HL] has been synthesized. The yellow 

crystals of complex [Mn(L)(μ1,1-N3)2]2n [Mn(H2O)2(μ1,1-N3)2]n (1) has been synthesized from the 

HL and azide ligands, characterized by FT-IR spectroscopy and X-ray crystallography. The 

single crystal X-ray diffraction results revealed that the complex is a coordination polymer 

consisting of two infinite 1D chains, A with formula  [Mn(L)(μ1,1-N3)2]2n and B with formula 

[Mn(H2O)2(μ1,1-N3)2]n. In the structure of complex, the 1D chains A and B are connected by H-

bond interactions and leads to the formation of a supramolecular 2D structure. 
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 مقدمه:

در سالهای اخیر، بررسیهای مربوط به شبکه های آلی فلزی مانند پلیمرهای کئوردیناسیونی یا  ساخزارهایی با 

اهمیت این ترکیبات به مسیر سنززی ساده، داشزن ساخزمان  [1] چهارچوب آلی فلزی بسیار مورد توجه قرار گرفزه اند

[ و کاربردهای مخزلفی مانند جذب سطحی و ذخیره سازی گازها، 2هندسی جالب و ساخزارهای مولکولی مزنوع ]

لیگاندهای شیف باز به [ 1لومینسانس، خواص مغناطیسی، خواص کاتالیزوری و خواص دارویی آنها مربوط می شود ]

[  این 3] می کنند ایفا ر شیمی کئوردیناسیون فلزات واسطهاندهای کیلیت کننده، یک نقش کلیدی را دعنوان لیگ

[   این لیگاندها 4لیگاندها  می توانند به راحزی، کمپلکسهای پایداری را با اغلب یونهای فلزات واسطه  ایجاد کنند ]

 یگندهایل ءجز دیآز گندیل  [5ال حاص  می شوند ]اغلب از مسیرهای سنززی مسزقیم با بازده خوب و درجه خلوص با

 توسعه در آن نقش و ،یونیناسیکئورد یها وهیش در عملکردش و یریپذ تنوع  یدل به که است یمهم و معروف پلساز

 تنوع به منجر دیآز اتصال وهیش در تنوع  [6] تاس تیاهم حائز اریبس سیپارامغناط مراکز انیم تبادل یرهایمس

  . [7-8] دشو یم سیفرومغناط یآنز تا سیفرومغناط از محدوده در یسیمغناط رفزار در تنوع و لکسکمپ یساخزار

 بخش تجربی: -2

 :مواد بکار رفته -2-1

می باشند  حالل مصرفی برای سنزز، مزانول  MERCKتمامی مواد بکار رفزه برای سنزز لیگاند، محصول شرکت 

 می باشند صنعزی تقطیر شده  و اتانول شرکت ایرانی 

 :اندازه گیری های فیزیکی -2-2

و آنالیز  ثبت شده اند  Bruker tensor 27 FT-IRبا دسزگاه  KBrدر حالت جامد با اسزفاده از قرص  IRطیف های 

تعیین ساخزار کمپلکس سنزز . صورت گرفت  Heraeus CHN–O– Rapid analyzerجرمی ترکیبات سنززی توسط 

کشور چک  از Dr. Michal Dusek توسط آقای  Xرافی تک بلور با پراش با اشعه شده توسط دسزگاه کریسزالوگ

 صورت گرفت 

 روش تهیه مواد: -2-3
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 (HL) سمی کاربازون کربالدئیدتهیه لیگاند پیریدین  -2-3-1

میلی  33 میلی مول از پیریدین کربالدئید در 1با مقدار آمین سمی کاربازون را  میلی مول از1ند مقدار ابرای سنزز لیگ

 کرمی محصول شیف باز به صورت بلورهای به مدت ده ساعت بازروانی می کنیم   لیزر از حالل مزانول می افزاییم و 

 % می باشد  85 راندمان واکنش سنززی در ته بالن ظاهر می شوند و رنگ

 Found: C, 45.9; H, 4.3; N, 30.3..Anal. Calc. for  C7H8N4O: C, 45.7; H, 4.5; N, 30.1 

Characteristic IR absorbtions (cm-1 ): 3412 m, ν(NH2); 3162 m, ν(NH); 1613 s, ν(C=N); 1091 s, 

ν(NN); 1685 s, ν(C=O)..) 

  2n [Mn(H2O)2(μ1,1-N3)2]n[Mn(L)(μ1,1-N3)2]  (1) تهیه کمپلکس 2-3-2-1

میلننی  4/3شنند  در ایننن روش روش شنناخه جننانبی مننی باه روش بکننار رفزننه بننرای سنننزز کمننپلکس، بلننورگیری بنن

میلنی منول نمنک سندیم آزیند در تنه        5/1بنه همنراه   HL میلنی منول لیگانند     2/3 آبنه و  چهنار  منگننز  کلریند مول 

در حمام  رغناب  ام       سنپس دهاننه لولنه شناخه دار بسنزه شنده و      گردیند لوله ریخزه و به آرامی با حالل اتنانول پنر   

 شدند.حمصل  1رنگ کمپلکس  زرد لورهمی  ،زرغ دغپس از  قرار داده می شود. 06دممی ثم ت 

Anal. Calc. for : C14 H18 Mn3 N26 O4: C, 21.67;H, 2.32 ; N, 46.95. Found: C, 21.77; H, 2.44; N, 

46.95. 

Characteristic IR absorptions (cm-1 ): 3415 m, ν(NH2); 1611 s, ν(C=N); 1165 s, ν(N-N); 1651 s, 

ν(C=O); 2058, 2090 s, ν(N3). 

 نتایج و بحث: -3

 :(1) بررسی ساختار کمپلکس

در شبکه بلوری مونوکلینیک مزبلور شده و به  1کمپلکس   ارائه شده است 1کمپلکس ORTEP نمودار 1 در شک 

با فرمول ساخزاری  Aزنجیر :شام  دو نوع زنجیر یک بعدی هست کمپلکس، تعلق دارد  ساخزار  C2/c گروه فضایی

[Mn(L)(μ1,1-N3)2]2n    شام  یک لیگاند دپروتونهHL  می باشد در حالی که زنجیر یک لیگاند آزید پلشده  دوو

این  می باشد  پلشده دیآز گاندیدو لشام  دو مولکول آب و  n[Mn(H2O)2(μ1,1-N3)2]با فرمول ساخزاری  Bبعدی 

زنجیرهای یک بعدی از طریق  این  ارئه شده است  2به طور جداگانه در شک   1زنجیرهای یک بعدی کمپلکس 
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در هر  پیوندهای هیدروژنی به هم مربوط شده و منجر به ایجاد آرایش شبکه دو بعدی برای این کمپلکس می شوند 

از  دیآز ونیناسینحوه کئورددو زنجیر یک بعدی  ساخزار این کمپلکس ، لیگاند آرید در نقش پلساز عم  کرده و 

به ترتیب به  Bو  A کمپلکس برای زنجیرهای ساخزاراطراف اتمهای منگنز در ی آرایش هندس می باشد   end-onنوع

 525/6با توجه به اینکه فاصله میان حلقه های پیریدی   و هشت وجهی می باشد  دو هرم پنج ضلعی ،صورت

 این کمپلکس مشاهده نمی شود  ساخزاردر π- π stacking آنگسزروم هست، لذا هیچ برهم کنش

 :یریگ جهینت

و نمنک   HLاز ترکینب لیگانند   n [Mn(L)(μ1,1-N3)2]2n [Mn(H2O)2(μ1,1-N3)2 ]با فرمول ساخزاری  1کمپلکس 

 یطیف منادون قرمنز و آننالیز عنصنر     سطتو یوکمپلکس سنزز گاندیدر  حالل اتانول سنزز شد  ل دیآز گاندیمنگنز با ل

 رین شنام   دو ننوع زنج   ،1ساخزار کمپلکس داد که  نشان،  X-Rayبا  ساخزار نییتع جیمورد شناسایی قرار گرفزند  نزا

در  end-on یاتصال وهیبا ش  دیآز  یگاندهایل ر،یباشد و در هر دو زنج یمزفاوت م یونیناسیبا مراکز کئورد یبعد کی

 کمپلکس نیا یبرا یونیناسیکئورد مریساخزار پل کی جادیخود منجر به ا یمراکز منگنز قرار گرفزه و با نقش پلساز نیب

 شین آرا جناد یبه هم مربوط شده و منجر به ا یدروژنیه یوندهایپ قیاز طر یبعد کی یرهایزنج نیا نیشده اند  همچن

 شوند  یکمپلکس م نیا یبرا یشبکه دو بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1کمپلکس  ORTEPنمودار  -1شک  
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  1 پلکسبرا ی کم Bو A   نمایش زنجیرهای یک بعدی 2شک  

 :یتشکر و قدردان

کار  نیانجام ا یبرا یشگاهیبه خاطر فراهم کردن تمام امکانات آزما ز،یدانشگاه تبر یمیدانشکده ش یمعدن یمیاز گروه ش انیپا در

.میرا دار یکمال تشکر و قدردان ،یپژوهش  
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