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 :چکیده
اتان سنتز و بوسیله مطالعات طیف )پیریدیل- 4(بیس- 3و1و ) تیازول- 3و1(بیس-4´و4-دي آمینو- 2´و2کریستال جدبد از ترکیب -یک کو
 C2/cمطالعات بلورشناسی نشان می دهد که این ترکیب داراي سلول واحد مونوکلینیک با گروه فضایی  .شناسایی شدندNMR و   IRسنجی 

=Z و   پایداري حرارتی نمونه بصورت بلور  .عدي شده اندهمچنین، پیوندهاي هیدروژنی باعث رشد بیشتر این ساختار بصورت دوب. میباشد8
 .انجام گرفت (DTA)و آنالیز دیفرانسیل حرارتی (TG)وزن سنجی حرارتی با استفاده از تکنیک 
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Abstract: 

A new cocrystal 2,2’-diamino-4,4’-bis(1,3-thiazole) with 1,3-bis(4-pyridyl)ethane; 

[(DABTZ) (bpa)]  has been synthesized and characterized by IR and NMR 

spectroscopies. The single crystal X-ray data of co-crystal shows the unit cell in this 

compound is monoclinic with space groups of C2/c  and Z=8. Also, the structure grows 

in two dimensional by hydrogen bonding. Thermal stability of single crystalline samples 

of co-crystal was studied by thermal gravimetric (TG) and differential thermal analyses 

(DTA).  

  :مقدمه
ستالی را داده کریستال ساختارهایی را نشان میدهد که دو جزء یا چند جزء با هم تشکیل ساختار واحد کری-واژه کو

این پدیده از دیدگاه مهندسی بلور بسیار حائز اهمیت است زیرا می توان یک مولکول را در حالتهاي مختلف جامد . اند
  .بررسی کرد که اطالعات کاملی در مورد خواص فیزیکی و برهمکنشهاي ویژه غیرپیوندي بدست  خواهد آمد

در واقع  این . بین برهمکنشهاي بین مولکولی مختلف بهره می بردواکنشهاي کوکریستالیزاسیون از اهمیت و توازن 
پیوند هیدروژنی بعنوان یک . واکنشها راهنماي تجربی براي گسترش روشهاي جدید در سنتز ابر مولکولها می باشند

از افزایش قابل توجهی در استفاده . پیوند بین مولکولی قوي ده ها سال است که مورد مطالعه قرار گرفته است
کریستال -ساختارهاي کو. ]6-10[کریستالها مشاهده می شود- پیوندهاي هیدروژنی جهت طراحی مولکولهاي آلی و کو
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   و  NH···Oکه ساختارهاي ابرمولکولی شامل پیوندهاي هیدروژنی   (bk)8-کرون-18-و بنزو bipy با  DABTZاز 

NH···N  وπ–π stacking است می باشند قبال شناسایی و گزارش شده. 

  
  :روش سنتز

) تیازول-3و1(بیس-4´و4-دي آمینو-2´و2 )mmol1-g2/0(از انحالل (bpa)(DABTZ)کریستال-محلولی حاوي کو
این محلول به مدت یک ساعت کامال . اتانول تهیه می شود ml10اتان در )پیریدیل-4(بیس- 3و1) mmol1-g2/0(و 

بلورهاي بی رنگ . یجی حالل کنار گذاشته میشودهم خورده و به مدت ده روز در دماي محیط جهت خروج تدر
 . (m.p. 275 ºC)محصول جدا شده و در دماي محیط خشک می شوند

IR (KBr): ν = 545 (m), 606 (m), 816 (m), 1040 (m), 1247 (m), 1327 (m), 1523 (vs), 1585 (s), 
1628 (m), 2850 (w), 3095 (s), 3280 (s) cm-1. 
1H NMR ([D6]-DMSO): δ =3.72 (t, 4H), 6.70 (s, 2H), 8.30 (d, 4H), 8.45 (d, 4H) and 8.80(s, 2H) 
ppm.  
 

  :بحث و نتیجه گیري
 NH2-پیک مربوط به گروه . نشان می دهد cm-1 1600-1400ترکیب ارتعاشات حلقه هاي آروماتیک را در  IRطیف 
این تغییر در . منتقل می شود)  cm-1 3260-3075(مشاهده می شد به فرکانسهاي پایین تر  cm-1 3430-3270که در 

مشاهده می شود  cm-1 2900پیک جذبی ضعیفی  که در . فرکانس کششی مربوط به تشکیل پیوندهاي هیدروژنی است
  .است -CH2–در گروههاي   C-Hمربوط به مدهاي کششی 

 45/8در فرکانسهاي  از نمونه هاي بلوري دو سیگنال [(bpa) (DABTZ)]کریستالی - ترکیب کو 1HNMRطیف 
 70/6و 80/8هاي حلقه هاي پیریدینی است و دو سیگنال موجود در فرکانسهاي  CHنشان میدهد که مربوط به  30/8و

مربوط به  ppm 72/3همچنین یک سیگنال در. است DABTZمربوط به جزء  CH و NH2مربوط به گروههاي 
  .است bpaآلیفاتیک جزء  CH2گروههاي 

کریستال در یک شبکه مونوکلینیک با گروه فضایی -نشان میدهد که این کو) 1شکل (ی پرتو ایکس مطالعات بلورشناس
C2/c  پیوندهاي هیدروژنی ). 1جدول (متبلور شده استN-H···N   عامل اصلی در رشد ساختار در دو بعد شده
تروژن موجود در حلقه هاي و نی DABTZاز جزء ترکیبی NH2 این پیوند در واقع بین اتم هاي هیدروژن گروه . است

رشد دو بعدي ساختار بوسیله پیوندهاي هیدروژنی در شکل . پیریدینی به عنوان گروه هیدروژن دهنده برقرار می شود
  .بخوبی مشاهده می شود 2

تمامی حلقه ها مسطح  [(bpa) (DABTZ)]کریستالی -همچنین مطالعات بلورشناسی نشان میدهد که در ترکیب کو
  .نیز بطور واضح بین حلقه ها مشاهده می شود π-π stackingر این ساختار پیوندهاي د. می باشند

بصورت روبرو مشاهده می شود که  ”π-stacking“اندرکنشهاي  bpaبین حلقه هاي آروماتیک پیریدینی مولکولهاي 
و  DABTZاز جزء  TZبین حلقه هاي   π-πدر این ساختار برهمکنشهاي . است Å 7/3فواصل بین حلقه ها  
  . مشاهده می شود که برخالف قبلی برهمکنش لبه به صفحه است Å 7/3با همان طول  bpaگروههاي پیریدینی از 

مطالعات گرمایی . مشاهده می شود 3شبیه سازي شده از داده هاي بلورشناسی پرتو ایکس نمونه در شکل  XRDطرح 
این ترکیب . مشاهده می شود 4که داده هاي بدست آمده در شکل   انجام شد ºC 700روي این از دماي محیط تا دماي 
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 ,44(طی فرایند گرماگیر از مولکول خارج می شوند  bpaپایدار بوده و از این دما به بعد مولکولهاي  ºC 190تا دماي 

calc: % 30/43obs:% ( باقیمانده که مولکولهايDABTZ  هستند  تا دمايºC 450 دما به بعد  پایدار بوده و از این
 .طی دو فرایند گرمازا خارج می شود) :calc %15/53(نمونه باقیمانده % 56

  
  :نتایج

و   (DABTZ) )تیازول-3و1(بیس-4´و4-دي آمینو-2´و2کریستال جدید شامل -تالش جهت جداسازي یک کو
و جزء با فرمول شامل د 1:1کریستال با نسبت -با موفقیت انجام شد و یک کو (bpa)اتان)پیریدیل-4(بیس-3و1

[(DABTZ) (bpa)] مطالعات کریستالوگرافی نشان داد که دو فاکتور پیوند . بدست آمد که براحتی جداسازي شد
-2´و2مولکولهاي . کریستالی داشته اند-نقش اصلی در خودتجمعی شدن این ساختارکو π-π stackingهیدروژنی و 

  .پیوندهاي هیدروژنی دارند نقش مهمی در تشکیل) تیازول-3و1(بیس-4´و4-دي آمینو
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 [(bpa) (DABTZ)]داده هاي یدست آمده از مطالعات بلورشناسی اشعه ایکس تک بلور براي کوکریستال . 1جدول 

Identification code                         [(DABTZ) (bpa)]  
Empirical formula                          C9 H9 N3 S 
Formula weight                              191.25 
Temperature                                   273(2) K   
Wavelength                                    0.71073 Å  
Crystal system                                monoclinic    
Space group                                    C2/c    
Unit cell dimensions                       a = 7.3236(9) Å   
                                                        b = 18.193(2) Å,    
                                                        c = 14.5443(18) Å   
                                                        α = 90.00 o    
                                                        β = 101.096(2) o   
                                                        γ = 90.00 o    
Volume                                           1901.7(4) Å3  
Z                                                      8  
Density (calculated)                        1.336 g cm-3  
Absorption coefficient                    0.294 mm-1  
F(000)                                             800  
Crystal size                                     0.28 x 0.17 x 0.15 mm3      
Theta range for  
data collection                                   2.24 to 25.30 o   
Index ranges -8 ≤ h ≤ 8  
  -21 ≤ k ≤ 20   
  -17 ≤ l ≤ 10   
Reflections collected 1730  
Independent reflections 1463   
Absorption correction Multi-scan    
Max. and min. transmission 0.9162  and 0.8577  
Refinement method Full-matrix   
 least-squares on F2    
Data / restraints / parameters 1730 / 2 / 124  
Goodness-of-fit on F2 1.167  
Final R indices [I>2σ (I)]  R1 = 0.0728,    
 wR2 = 0.1526   
R Indices (all data) R1 = 0.0877,  
 wR2 = 0.1606   
Largest diff. Peak, hole                   -0.477 and 0.449 e.Å-3  
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  [(bpa) (DABTZ)]از ترکیب  ORTEPطرح  . 1شکل 

i: -x, y, -z+1/2 

  

 
 

کریستال در دو بعد بوسیله پیوند هیدروژنی- نمایش رشد کو. 2شکل  
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  شبیه سازي شده از داده هاي بدست آمده از مطالعات بلورشناسی اشعه ایکس تک بلور XRDطرح . 3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [(bpa) (DABTZ)]کریستال-مطالعه رفتار گرمایی کو. 4شکل 

 

 
 
 

  [(bpa) (DABTZ)]کریستال-مطالعه رفتار گرمایی کو. 4شکل 
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