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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مطالعه برهمکنش منوترپنهاي خطي با نانو ذره بورنيتريد )(B12N12
اسماعيل وصالي* ،+زهرا اميرزاده ،خديجه ديدهبان
تهران ،دانشگاه پيام نور ،گروه شيمي

چكيده :ترپنها بيشتر در گياهان به عنوان جزء اصلي روغنهاي ضروري (اسانس) ميباشند .در اين کار پژوهشي
برهمکنش مونوترپنهاي خطي با نانوذره فولرن بور نيتري ) (B12N12بررسي شد .مونوترپنهاي خطي مورد مطالعه
ميرسن ،ژرانيول ،ژرانيال و نرال است .محاسبههاي کوانتومي روي ساختار مونوترپنهاي خطي انجام شد و نوع
جذب و جايگاه هاي جذب مونوترپنهاي خطي روي نانو فولرن بور نيتريد  B12N12بررسي شد .انرژي جذب ،انرژي
انسجام ،انرژي باالترين اوربيتال ملکولي اشغال شده ( (HOMOو پايينترين اوربيتال ملکولي اشغال نشده))LUMO
براي برهمکنش مونوترپنهاي خطي با نانو ذره بورنيتريد محاسبه شد.
واژههاي كليدي :مونو ترپن خطي؛ B12N12؛ بور نيتريد؛ محاسبات تئوري؛ نرم افزار ارگوسين.

Linear mono terpenes; B12N12; Boron nitride; Theoretical calculations; Gaussian
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مقدمه

مونوترپنوئيدها (ترکيبهای ده کربنه) از ترکيب دو واحد
ايزوپرن( )1به دست ميآيند .اين ترکيبها در اثر اتصال سر به دم
دو واحد ايزوپرن به دست ميآيند و با اسکلت 2و-6دی متيل اکتان
نمايش داده ميشوند .ايزوپرن به فرمول ملکولي  C5H8مايعي
فرار است که در  43درجه سلسيوس ميجوشد .نام شيميايي
اين ترکيب2 ،ـ متيل ـ 1و 4ـ بوتادی ان است .البته اين ماده به حالت آزاد
در اسانس ها وجود ندارد .ولي در عين حال سازنده اصلي تمام
ترپنها ميباشد  .1ايزوپرن در توليد زيستي ترپنوئيدها دخالت
ندارد ،بلکه مشتقهای آن در اين پديده دخيل ميباشند.

به کمک پرتوسنجي فروسرخ ) )IRمعلوم شد که مونوترپنوئيدهای
طبيعي خطي به تقريب همه به صورت ايزوپروپيليدن هستند.
مونوترپنوئيدها در صنايع عطرسازی ،غذايي و دارويي استفاده مي شوند.
و بسياری از آنها ويژگيهای زيستي از خود نشان ميدهند.
ترپنوئيدها را ميتوان از قسمت هايي از گياه که با هوا خشک شده
و سپس پودر شدهاند با استفاده از سوکسله با حاللهايي مانند
پتروليم اتر ،بنزن ،دی اتيل اتر ،کلروفرم ،اتيل استات ،استن،
اتانول ،متانول و آب که قطبيت آنها به ترتيب افزايش مييابد
استخراج کرد  .2کشف سريع ترپنوئيدهای جديد در دهههای اخير

*عهده دار مکاتبات

+E-mail: vesally@yahoo.com
)1( Isoprene
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نيازمند بهکارگيری فناوریهای جديد جداسازی و اسپکتروسکوپي
بوده است .کاربرد فناوری رزونانس مغناطيسي هسته ()NMR
دوبعدی ،کمک ويژهايي در تعيي ن ساختار ترپنوئيدهای جديد
نموده است .دادههای طيفي و اطالعات فيزيکي موجود
در منابع علمي گوناگون کمک شاياني در تعيين ساختار ترپنوئيدهای
جديد مينمايد .اطالعاتي مانند نقطههای ذوب و جوش ،فرمول
ملکولي و چرخش نوری و استفاده از يافتههای کامپيوتری
در مورد ترپنوئي دها ،در شناسايي و تعيين ساختار دقيق
ترپنوئيدها بسيار مؤ ثر است .امروزه استفاده از فناوری پيشرفته
 GCو ( GC/MSشامل دو دستگاه کروماتوگرافي گازی و
اسپکتروسکوپي جرمي که با هم جفت شدهاند) شناسايي
ترپنوئيدهای موجود در گياهان را آسان کرده است .1
ترکيبهای نانوذرههای کربني و مشتقهای دوپ شده آنها
از اهميت بااليي برخوردارند  . 4نانو ساختارهای  BNدارای
طيف گستردهای از ويژگيهای جذاب مانند ثبات و استحکام در
دمای باال ،ثابت دی الکتريک کم ،رسانايي حرارتي بزرگ و
مقاومت در برابر اکسايش ميباشد .که اين منجر به تعدادی
از کاربردهای بالقوه آن به عنوان مواد الکترونيکي مي شود ].3
فاولر( )1و همکاران در سال  1991ميالدی [ ]5نشان دادهاند که
 N12B12بهعنوان فولرن بور نيتريد مهمي است که به نظر ميرسد
نسبت به ديگر ترکيبهای پايدارتر ميباشد .اوکو( )2و همکاران
در سال  2003ميالدی [ ،]6کالستر B12N12را تهيه کردهاند و
آن را با پرتوسنجي جرمي زمان پرواز شرح داده اند .نشان داده
شد که کالستر  B12N12مطلوب و ارجح ،دارای ساختار براساس
آرايش هشت وجهي مي باشد که تمام رأسهای بور و همچنين
رأسهای نيتروژن هم ظرفيتاند [ .]1 ، 8اين خوشهها از حلقههای
چهار و شش عضوی  BNتشکي ل شده است .بايي و همکاران
در سال  2012ميالدی جذب  CO2با استفاده از فناوری  DFTبرروی
نانو قفس  BNرا بررسي نمودهاند[ .]9در ادامه پژوهشها،
جذب و حذف مولکول ها و ذرههای گوناگون روی نانوذرهها
از اهميت وي ژه برخوردار شد و مقالههای فراواني در اين زمينه
چاپ شد [ ،]10-13در اي ن پژوهش برهمکنش فولرن و
مونوترپنهای خطي مورد نظر مطالعه شد.

به طوری که
 : Eadsانرژی جذب
 : E B12 N12MTانرژی کل برهمکنش نانو فولرن بور نيتريد
با مونوترپن خطي
 : E B12 N12انرژی ساختاری ملکول بور نيتريد
 : E MTانرژی ساختاری ملکول مونو ترپن خطي
سپس انرژی جذب هر يک از کمپلکسها مورد بررسي قرار گرفت
و از مقايسه آنها اين نتيجه به دست آمد که مونوترپني با ملکول
 B12N12برهمکنش شديدتری دارد که مقدار انرژی جذب کمپلکس
آن با بورنيتريد منفيتر باشد.
تمام محاسبهها در اين پژوهش با استفاده از روش نظريه
تابعي دانسيته( )1و در سطح نظری * B3LYP/6-31Gو همچنين
با استفاده از نرم افزار گوسين  09انجام شد .در اين مطالعه
به ارزيابي برخي شاخصهای واکنش که ممکن است برای تجزيه و
تحليل برهمکنشهای ملکولي مفيد باشند پرداخته شد .اين
شاخصها شامل انرژی مطلق(انرژی ساختاری) ،انرژی انسجام،
انرژی پايداری(انرژی جذب) انرژی هومو ،انرژی لومو و انرژی
شکاف(سختي) ميباشد .انرژی مطلق همان انرژی تشکيل
ساختار است که هر چه اين انرژی منفي تر باشد ساختار پايدارتر است و
اين انرژی در انتهای فايل خروجي بهينه شده قرار دارد .15
انرژی انسجام از تفاوت انرژی مطلق ساختار بهينه با مجموع
انرژی تک تک اتمهای آن ساختار بهدست ميآيد .انرژی
پايداری(جذب) از تفاوت انرژی مطلق ساختار بهينه کمپلکس
با مجموع انرژی مطلق مونومرهای تشکيل دهنده آن کمپلکس

)5( Geranial

)1( Fowler

)6( Neral

)2( Oku

)7( Density functional theory

)3( Geraniol
)4( Myrcene
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بخش نظري
روشهاي محاسباتي

ژرانيول(،)4

ابتدا محاسبهها روی ساختار چهار مونو ترپن خطي
ميرسن( ،)3ژرانيال( ،)5نرال( )6و همچنين نانو فولرن B12N12
انجام شد و ساختار بهينه آنها به دست آمد .سپس هر يک از اين
مونو ترپنها از جهتهای گوناگون با نانو فولرن بور نيتريد
برهمکنش داده و انرژی جذب با استفاده از معادله زير به دست آمد
()1

E ads  E B12 N12MT   E B12 N12  E MT 
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جدول 3ـ انرژي مطلق ،انرژي جذب و طول پيوند ساختارهاي بهينه شده ي شکل.3

طول پيوند()Å

)ES(kj/mol

)ES(H

)ET(H

نانو ساختار

1/58

-95/41

-0/046

-1322/03

B...O

1/64

-83/85

-0/042

-1322/03

B…double bond

4/64

-0/83

0/000

-1322/03

B...CH4

B...double bond

B...O

B...CH3

شکل 3ـ ساختارهاي بهينه شدهي کمپلکسها در اثر برهمکنش ژرانيال با نانو ذره بورنيتريد.

به دست ميآيد .انرژی هومو انرژی باالترين اوربيتال ملکولي
اشغال شده و انرژی لومو انرژی پايين ترين اوربيتال ملکولي
اشغال نشده ميباشد  .15سختي يا انرژی شکاف از تفاضل
انرژی هومو و لومو هريک از ساختارها بهدست آمده است.
نتيجهها و بحث

بـه منظــور بررسـي بــرهمکنش مونـو تــرپنهــای خطـي
با نانوفولرن بورن ي تر ي د محاسب ه ها با استفاده از روش B3LYP
و مجموعه پاي ه  6- 41Gانجام شد .برای يـ افتن شـديدتر ي ن
برهمکنش بي ن مونوترپنهای خطي و نانو فـولرن بورنيتر يـد
ساختار چنـدي ن کمـپلکس از ا يـ ن دو بررسـي شـد .شـکل 1
ساختارهای بهي نـه شـدهی کمـپلکس هـا در اثـر بـرهمکنش
علمي ـ پژوهشي

ژراني ال با نانو ذره بورني تريد را نشان مي دهد .انـرژی مطلـق،
انرژی پا يـداری (انـرژی جـذب) و طـول پي ونـد سـاختارهای
بهينه شدهی برهمکنش ژرانيال با نانو ذره بور نيتريد در جـدول 1
گردآوری شده اند.
با توجه به جدول  1انرژی مطلق در برهمکنش اتم بور با اتـم
اکسيژن منفي تر از برهمکنش اتم بور با پيوند دوگانه و گروه متيل
است .پس بـرهمکنش اول پايـدارتر مـيباشـد .همچنـين انـرژی
پايداری يا انرژی جذب نيز منفيتر بـوده کـه ايـن نشـان دهنـده
قــویتــرين بــرهمکنش اســت .بنــابراين کمــپلکس اول پاي ـدارتر
از دو کمپلکس ديگر ميباشد .نتيجههای محاسبهی انرژی هومـو ،لومـو
و انرژی شکاف ( )Egساختارهای بهينه شـدهی شـکل  1در جـدول 2
نشان داده شد.
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جدول 1ـ انرژي هومو ،لومو و انرژي شکاف ( )Egساختارهاي بهينه شده شکل .3
)εL-εH=η(eV

)εL-εH=η(H

)ELOMO(eV

)ELUMO(H

)EHOMO(eV

)EHOMO(H

نانو ساختار

4/151

0/116

-4/265

-0/120

-6/322

-0/246

B...O

2/285

0/083

-1/315

-0/052

-4/100

-0/146

B…double bond

2/693

0/090

-1/088

-0/030

-4/182

-0/149

B...CH3

B...double bond

B...O

B...CH3
شکل 1ـ ساختارهاي بهينه شدهي کمپلکسها در اثر برهمکنش نرال با نانو ذره بورنيتريد.

با توجه به جدول  2اختالف سـطح انـرژی هومـو و لومـو يـا
انرژی شکاف در برهمکنش بين اتم بور با اتم اکسـيژن کـمتـر از
برهمکنش اتم بور با پيوند دوگانه و گـروه متيـل اسـت .شـکل 2
ساختارهای بهينه شدهی کمپلکسها در اثر برهمکنش نرال با نانو
ذره بورنيتريد را نشان ميدهد.
با توجه به جدولهای 4و  3انرژی مطلق در برهمکنش بين اتم بور
با اتم اکسيژن منفيتر از برهمکنش بين اتم بور با پيوند دوگانه
و گروه متيل است .پس برهمکنش اول پايدارتر ميباشد .همچنين
انرژی پايداری يا انرژی جذب نيز منفيتر بوده که اين نشان دهنده
برهمکنش قویتری ميباشد .اختالف سطح انرژی هومو و لومو
34

در برهمکنش اتم بور با اتم اکسيژن کمتر از برهمکنش اتم بور
با پيوند دوگانه و گروه متيل است .نتيجه کلي که از مقايسهی
جدولهای  1با  4ميتوان داشت اين است که انرژی جذب برهمکنش
نانو ذره بور نيتريد با نرال نسبت به برهمکنش نانو ذره بور نيتريد
با ژرانيال کمي منفيتر بوده پس کمپلکس به دست آمده
از مونوترپن خطي نرال کمي پايدارتر است.
شکل  4ساختارهای بهينه شدهی کمپلکسها در اثر برهمکنش
ميرسن با نانو ذره بورنيتريد را نشان ميدهد.
با توجه به جدولهای  5و 6انرژی مطلق در برهمکنش بين اتم بـور
با پيوند دوگانه منفيتر از برهمکنش بين اتم بور با گروه متيـل اسـت.
علمي ـ پژوهشي
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جدول 5ـ انرژي مطلق ،انرژي جذب و طول پيوند ساختارهاي بهينه شدهي شکل.1

طول پيوند()Å

)ES(kj/mol

)ES(H

)ET(H

نانو ساختار

1/63

-95/33

-0/046

-1322/01

B...O

1/18

-13/81

-0/028

-1322/01

B...double bond

4/92

-0/26

0/000

-1322/06

B...CH4

جدول 4ـ انرژي هومو ،لومو و انرژي شکاف ( )Egساختارهاي بهينه شده شکل .1
η(eV) =εL-εH

η(H) =εL-εH

)ELOMO(eV

)ELUMO(H

)EHOMO(eV

)EHOMO(H

نانو ساختار

4/211

0/118

-4/265

-0/120

-6/316

-0/248

B...O

5/196

0/214

1/396

0/055

-3/299

-0/158

B...double bond

1/211

0/265

1/986

0/014

-5/223

-0/192

B...CH3

جدول  3ـ انرژي مطلق ،انرژي جذب و طول پيوند ساختارهاي بهينه شده ي شکل.5

طول پيوند ()Å

)ES(kj/mol

)ES(H

)ET(H

نانو ساختار

2/14

-12/05

-0/005

-1438/04

B...double bond

4/56

-0/52

0/000

-1438/04

B...CH4

جدول  6ـ انرژي هومو ،لومو و انرژي شکاف ( )Egساختارهاي بهينه شده شکل.5
η(eV) =εL-εH

η(H) =εL-εH

)ELOMO(eV

)ELUMO(H

)EHOMO(eV

)EHOMO(H

Nano structure

5/391

0/202

-0/654

-0/023

-6/150

-0/226

B...double bond

5/131

0/211

1/218

0/031

-3/362

-0/163

B...CH4

B...double bond

B...CH3

شکل 5ـ ساختارهاي بهينه شدهي کمپلکسها در اثر برهمکنش ميرسن با نانو ذره بورنيتريد.
علمي ـ پژوهشي
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جدول 7ـ انرژي مطلق ،انرژي جذب و طول پيوند ساختارهاي بهينه شده ي شکل.4

طول پيوند()Å

)ES(kj/mol

)ES(H

)ET(H

نانو ساختار

1/59

-86/18

-0/044

-1324/26

B…O

2/34

-0/022

-0/022

-1324/25

B…double bond

4/38

-1/14

0/000

-1324/23

B...CH4

جدول  8ـ انرژي هومو ،لومو و انرژي شکاف ( )Egساختارهاي بهينه شده شکل.4
η(eV) =εL-εH

η(H) =εL-εH

)ELOMO(eV

)ELUMO(H

)EHOMO(eV

)EHOMO(H

Nano structure

5/818

0/216

-0/511

-0/021

-6/339

-0/241

B...O

5/518

0/205

1/444

0/039

-3/235

-0/156

B...double bond

5/061

0/186

1/444

0/039

-4/128

-0/141

B...CH4

B...double bond

B...O

B...CH3
شکل 4ـ ساختارهاي بهينه شدهي کمپلکسها در اثر برهمکنش ژرانيول با نانو ذره بورنيتريد.

پس برهمکنش اول پايدارتر ميباشـد .همچنـين هـر چـه انـرژی
پايداری (انرژی جذب ) منفيتر باشد اين نشان دهنده بـرهمکنش
قویتری است .فاصله برهمکنش در کمپلکس اول کوتاهتر بوده و
ميزان جذب انجام شده بيشتر است پـس کمـپلکس اول پايـدارتر
ميباشد .ميزان شکاف نوار نيز در برهمکنش بين اتم بور با پيونـد
دوگانه کمتر از برهمکنش اتم بور با گروه متيل است.
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شکل  3ساختارهای بهينه شدهی کمپلکسها در اثر
برهمکنش ژرانيول با نانو ذره بورنيتريد را نشان ميدهد.
با توجه به جداول  1و  8انرژی مطلق در برهمکنش بين اتـم بـور
با اتم اکسيژن منفيتر از برهمکنش بين اتم بور با بانـد دوگانـه و
گروه متيل بوده و کمپلکس تشکيل شـده پايـدارتر اسـت .انـرژی
جذب نيز در برهمکنش بين اتم بور با اتم اکسيژن منفـيتـر بـوده
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5

5

1
3

1
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)DOS (arb.units

4

4

1

-31

-31

3

انرژي )(eV

انرژي )(eV

1

3

)DOS (arb.units

5

5

1

3

1
3

)DOS (arb.units

4

4

1

-31

-31

3

انرژي )(eV

انرژي )(eV
4

1
3

)DOS (arb.units

5

1
-31

3
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شکل  3ـ نمودارهاي دانسيته حالت( )DOSبراي برهمکنش بين مونوترپنهاي خطي و نانو ذره بور نيتريد.

که اين نشان دهنده قویترين برهمکنش نسبت به دو برهمکنش
ديگر است .بنابراين کمپلکس اول پايدارتر از دو کمـپلکس ديگـر
ميباشد .فاصله برهمکنش در کمپلکس اول کوتاهتر بوده وميـزان
جذب انجام شده بيشتر است پس کمپلکس اول پايدارتر ميباشد.
همچنين اختالف سطح انرژی هومو و لومو در برهمکنش اتم بـور
با اتم اکسيژن کمتر از برهمکنش اتم بور با پيوند دوگانه است.
علمي ـ پژوهشي

از يافتههای موجود در اين پژوهش ميتوان اين نتيجه را
گرفت که از مقايسه انرژی جذب تمام کمپلکس های تشکيل شده
از برهمکنش نانو ذره بور نيتريد با مونوترپنهای خطي مونوترپن
خطي نرال و ژرانيال شديدترين برهمکنش را با نانوفولرن
بورنيتريد داشته زيرا مقدار انرژی جذب کمپلکسهای تشکيل شده
از برهمکنش نرال و ژرانيال با نانو ذره بورنيتريد منفيتر از
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مقدار انرژی جذب کمپلکس های تشکيل شده از برهمکنش
نانوذره بور نيتريد با ژرانيول و ميرسن است .انرژیهای جذب برای
تمام ساختارهای مورد مطالعه با استفاده از معادله ( )1به دست آمد.
با اينحال ،ميزان پايداری کمپلکس  B12N12ـ نرال نسبت
به کمپلکس  B12N12ـ ژرانيال به تقريب برابر و به اندازه 0/14
کيلوژول برمول بيشتر است که قابل چشمپوشي ميباشد .علت
يکسان بودن پايداری اين دو کمپلکس ،شباهت ساختاری
دو مونوترپن خطي است که هر دو آلدهيد ميباشند.
برای بررسـي و اثبـات اينکـه نـانوذره بـور نيتريـد مـيتوانـد
به عنوان حسگر برای مونوترپنهای خطي مورد استفاده قرار گيرد،
از نمودارهای دانسيته حالت( )DOSاستفاده شد(شکل  .)5همـانگونـه
که در شـکل  5پيداسـت ،مـيتـوان پـي بـرد کـه در اثـر جـذب
مونوترپنهـای خطـي روی نـانوذره بـور نيتريـد نمـودار دانسـيته
حالت( )DOSتغييراتي ميکند که اين تغييرها و همچنين اخـتالف
شکاف نـوار بـين تـراز هومـو و لومـو در مونـوتـرپنهـای خطـي
مورد مطالعه خيلي متفاوت است .با توجه به اختالف شـکاف نـوار
بين تراز هومو و لومو ميتوان نتيجه گرفت که دو آلدهيد ژرانيال و
نرال به ترتيب با  4/14و  4/21الکترون ولـت کـمتـرين اخـتالف

دوره  ،53شماره 3593 ،4

شکاف نوار را دارد .درنتيجه نانو ذره بورنيتريد ) (B12N12مـيتوانـد
به عنوان يک حسگر خوب برای اين دو آلدهيد بکار رود.
نتيجهگيري

در اين پژوهش ،محاسبههای نظريهی تابعي دانسيته به منظور
بررسي برهمکنش بين مونوترپنهای خطي و نانو ذره بـور نيتريـد
انجام شد .بهينه سـازی سـاختاری در سـطح نظـری *B3LYP/6-31G
انجام شد .هر مونوترپن از جهتهای گوناگون با اتـم بـور موجـود
در نانو ذره بور نيتريد برهمکنش داد .بر اساس نتيجههای به دست آمـده
مشخص شد که مونوترپنهای خطي نرال و ژرانيـال شـديدتـرين
برهمکنش را با نانوفولرن بورنيتريد داشت .زيرا مقدار انرژی جذب
کمپلکس آنها منفـيتـر از سـاير کمـپلکسهـا اسـت .همچنـين
نتيجــههــا نشــان مــيدهنــد کــه همــه انــرژیهــای جــذب
به دست آمده منفي هستند و اين نشان ميدهـد کـه بـرهمکنش
مونوترپنهای خطي با نانوفولرن بورنيتريد فرايندی مطلوب است.
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