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تهيه ،شناسايي طيفي ،بررسي ساختاري و آناليز سطح هيرشفلد
ترکيب جديد تيوفسفرآميد با اسکلت P(S)(N)3
+

الهام ترابي فرخاني ،مهرداد پورايوبي*

گروه شيمي ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران

پاول وي ـ اندريو
گروه فيزيک ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه نيژني ناو گورود ،روسيه

اکاترينا اس ـ شگراوينا
گروه شيمي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه نيژني ناو گورود ،روسيه

چكيده :سطح هاي ه ي رشفلد و نمودار اثر انگشت دو بعد ي برا ي تحل ي ل برهمکنش ها ي ب ين مولکول ي
استفاده ميشود .در اين پژوهش سنتز ،ساختار بلوري و برهمکنشهاي بينمولکولي ترکيب جديد
 {[(cyclo-C6H11)N(CH3)]P(S)[NC4H8O]2}2.CH3OHبررسي ميشود .واحد بي تقارن اين ترکيب شامل دو مولکول
فسفروتيوئيکتريآميد مستقل و يک مولکول حالل متانول است .محيط اطراف اتم فسفر به صورت چهار وجهي
انحراف يافته با زاويههاي پيوندي بيشينه براي يکي از زاويههاي  N—P═Sو زاويه پيوندي کمينه مربوط به يکي از زاويههاي
 N—P—Nميباشد .از شش اتم نيتروژن در دو مولکول فسفروتيوئيکتريآميد محيط اطراف چهار اتم نيتروژن
به صورت غير مسطح ديده ميشوند و دو اتم ديگر به تقريب حالت مسطح را نشان ميدهند .سطحهاي هيرشفلد و نمودار اثر
انگشت دوبعدي برآمده از برهمکنشهاي بينمولکولي با استفاده از برنامه کريستال اکسپلورر ايجاد ميشود که براي آن
از پوشه دادههاي بلورنگاري به عنوان ورودي به نرم افزار استفاده ميشود .بررسيها نشان ميدهد که برهمکنشهاي
 H···Hمربوط به دو مولکول مستقل فسفروتيوئيکتريآميد داراي سهمي به ميزان  %87/3و %88/8
از برهمکنشهاي کل مربوط به اين مولکولها ميباشد .برهمکنش  C—H···Oدر يکي از مولکولهاي
فسفروتيوئيکتريآميد و برهمکنش  C—H···S═Pدر مولکول ديگر ،برهمکنشهاي شاخص هستند که در سطوح
هيرشفلد با ناحيه قرمز مشخص ميشوند .شناسايي ترکيب با استفاده از طيف سنجي فروسرخ و رزونانس مغناطيسي
هسته (براي هستههاي هيدروژن ،کربن و فسفر) و طيف بيني جرمي انجام گرفته است.
واژههاي كليدي :تيوفسفرآميد؛ سطح هيرشفلد؛ ساختار بلوري؛ رزونانس مغناطيسي هسته.
KEYWORDS: Thiophosphoramide; Hirshfeld surface; Crystal structure; NMR .
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مقدمه

انتخاب و طراحي مولکولهايي با فعاليت زيستي ويژه يکي از
موضوعهاي مورد عالقه دانشمندان حوزههاي گوناگون علمي
از جمله علوم زيستي ،دارويي و کشاورزي است و تاکنون پژوهشهاي
گستردهاي در اين زمينه انجام شده است .ترکيبهاي آلي داراي
فسفر افزون بر کاربرد فراواني که به عنوان آفت کش دارند ،از نظر
فعاليتهاي ضد تومور و ضد  HIVمورد توجه ميباشند ] 6ـ .[1
مطالعه برهمکنشهاي بينمولکولي در ساختارهاي بلوري
مورد توجه در علم مهندسي بلور ميباشد ] .[7در اين زمينه
به مطالعه و طبقهبندي برهمکنشهاي بينمولکولي با روشهاي
گوناگون از جمله بررسي سطوح هيرشفلد( )1و نمودار اثر انگشت
دوبعدي( )2اشاره ميشود .در نقشههاي سطوح هيرشفلد فاصلههاي
گوناگون برهمکنشهاي بينمولکولي با سنجش نسبت به شعاع
واندروالس به کمک رنگهاي متفاوت روي اين سطوح
نشان داده ميشوند .از تجزيه و تحليل نمودار اثر انگشت دوبعدي،
نسبت سهم هر يک از انواع برهمکنشها به کل برهمکنشهاي
بينمولکولي امکانپذير ميشود .تاکنون چنين تجزيه و تحليلي
در مورد ترکيبهاي فسفرآميدي ] ،[8تيو فسفرآميدي ] [9و
کمپلکسهاي قلع با ليگاندهاي فسفرآميدي ] [11انجام شده است.
سطحهاي هيرشفلد يک مولکول در بلور به وسيله برنامه کريستال
اکسپلورر( [11] )3و با استفاده از پوشه دادههاي بلورنگاري()4
به دست ميآيد.
موضوع مورد توجه اين پژوهش ،ترکيب نويي از خانواده
تيوفسفرآميد( )5با فرمول زير است (شکل .)1
{[(cyclo-C6H11)(CH3)N]P(S)[NC4H8O]2}2.CH3OH

شناسايي اين ترکيب به وسيله روشهاي طيف سنجي
فروسرخ ،رزونانس مغناطيسي هسته ،طيفبيني جرمي و
بلورنگاري با پرتو ايکس انجام پذيرفت .سپس توسط برنامه
کريستال اکسپلورر برهمکنشهاي موجود در ساختار بلوري ترکيب
بررسي شد .پراش پرتو ايکس اين ترکيب ،حضور دو مولکول
فسفروتيوئيکتريآميد به همراه حالل متانول را در ساختار بلوري
نشان ميدهد .در اينجا بايد يادآور شد که ترکيبها با فرمول
عمومي  (R6R5N)(R4R3N)(R2R1N)PSبه عنوان ترکيبهاي
فسفروتيوئيک تري آميد شناخته ميشوند.

شکل 3ـ ترکيب نوين تيو فسفرآميدي با اسکلت .P(S)(N)3

بخش تجربي

سنتز اين ترکيب شامل دو مرحله است:
مرحله اول ـ تهيه پيشماده:
[(cyclo-C6H11)(CH3)N]P(S)Cl2

براي تهيه اين پيشماده به محلولي از تيوفسفريلتريکلريد
( 6ميلي مول) در  15ميلي ليتر استونيتريل خشک ،محلولي از
 Nـ متيلسيکلوهگزيلآمين ( 12ميلي مول) در  5ميليليتر استونيتريل
خشک طي چند مرحله در حمام آب و يخ افزوده شد و مخلوط
به دست آمده به مدت  3ساعت همزده شد ،سپس توسط کاغذ
صافي رسوب  Nـ متيلسيکلوهگزيلآمين هيدروکلريد تشکيل شده
از محلول جدا شد .از محلول زير صافي به عنوان پيشماده براي
واکنش با مورفولين استفاده شد.
مرحله دوم ـ تهيه:
[(cyclo-C6H11)(CH3)N]P(S)[NC4H8O]2:
به  21ميلي ليتر از پيشماده سنتز شده در مرحله اول ( 6ميلي مول)،
محلولي از مورفولين ( 24ميلي مول) در استونيتريل خشک ( 5ميلي ليتر)
طي چند مرحله در دماي حمام آب و يخ افزوده شد .مخلوط به دست آمده
به مدت  5ساعت همزده شد ،سپس توسط کاغذ صافي رسوب تشکيل شده
از محلول جدا شد (بر اساس آزمون حالليت در آب و اطالعات بهدست آمده
از طيف فروسرخ رسوب تشکيل شده نمک –[OC4H8NH2]+Cl
ميباشد که در استونيتريل کممحلول بوده و ميتوان با صاف کردن آنرا
جدا نمود) .حالل از محلول زير صافي در دماي محيط تبخير شد و
سپس به منظور خالص سازي و اطمينان از حذف کامل نمک ،جامد
باقي مانده با آب شستشو داده شد .تبلور اين ترکيب در مخلوطي از

))4( Crystallographic Information File (CIF

)1( Hirshfeld surfaces

)5( Thiophosphoramide

)2( 2D Fingerprint
)3( Crystal Explorer
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شکل  2ـ مسير تهيه ترکيب .[(cyclo-C6H11)(CH3)N]P(S)[NC4H8O]2

متانول و کلروفرم با نسبت حجمي تقريبي  5به  1منجر به تشکيل
بلورهاي {[(cyclo-C6H11)N(CH3)]P(S)[NC4H8O]2}2.CH3OH
شد .مسير تهيه ترکيب در شکل  2آورده شده است.
M.p. (°C): 103. 31P NMR (162 MHz, DMSO-d6, 298
K): 75.97 (s). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, 298 K):
= 1.02 (m, 1H), 1.23 (m, 2H), 1.49 (m, 5H), 1.73 (d, J
12.7 Hz, 2H), 2.51 (d, 3J(P,H) = 10.3 Hz, 3H, N-CH3),
2.97 (m, 8H, CH2), 3.54 (t, J = 4.3 Hz, 8H, CH2), 3.64
(m, 1H). 13C NMR (101 MHz, DMSO-d6, 298 K): 25.15
(s), 25.75 (s), 28.12 (s), 30.22 (s), 45.38 (s), 54.87 (s),
66.21 (s). IR (KBr, cm–1): 2923, 2853, 1452, 1258, 1220,
1163, 1119, 1081, 1008, 957, 914, 847, 742, 706, 652.
– MS (70 eV, EI: m/z (%)): 347 (11) [M]+, 261 (4) [M
C4H8NO]+, 235 (1) [M – C7H14N]+, 112 (95) [C7H14N]+,
86 (85) [C4H8NO]+, 31 (100) [CH3O]+.

نتيجهها و بحث
بررسي ساختار بلوري

بلورهاي اين ترکيب از تبخير آرام و تدريجي در دماي اتاق
به دست آمد .دادههاي بلورنگاري پراش پرتوي  Xدر دماي
 293 )2( Kو با استفاده از دستگاه پراش چهار حلقهاي
 Xcalibur, Sapphire3, Geminiمجهز شده به يک آشکارساز
 CCD plateو تکفام ساز گرافيتي  MoKαجمعآوري شدند.

ساختار با استفاده از نرم افزار  SHELXS-97حل شد و پااليش آن
با استفاده از نرم افزار  [12] SHELXL-2014/7انجام شد.
همه اتمهاي غير هيدروژني با استفاده از مجذور مربعهاي بستر کلي
بر پايه  F2به صورت آنيزوتروپي( )1پااليش( )2و اتمهاي هيدروژن
به صورت محاسباتي تعيين شدند .بررسي ساختار بلوري سامانه
تري کلينيک( )3با گروه فضايي  P1و  1 = Zرا نشان ميدهد .ساختار
مولکولي (به صورت بيضويهاي گرمايي( ))4در شکل  3نشان داده شده
و دادههاي بلوري و گزيدهاي از طول و زاويههاي پيوندي
به ترتيب در جدولهاي ( )1و ( )2آورده شده است.
واحد بيتقارن( )5اين ترکيب شامل دو مولکول مستقل از نظر تقارني
(مولکولهاي الف و ب) به همراه يک مولکول حالل متانول است
(شکل  .)3محيط اطراف اتم فسفر در اين ترکيب به صورت چهار وجهي
انحراف يافته با زاويه پيوندي اطراف آن در گسترهاي
از  111/9 )2(°براي زاويه ] [N1-P1-N3تا 116/2 )2(°مربوط
به زاويه ] [N1-P1-S1براي مولکول الف و 111/4 )2(°
براي زاويه ] [N4-P2-N6تا 116/1 )2(°براي زاويه ][N4-P2-S2
مربوط به مولکول ب ميباشد .طول پيوند فسفر ـ گوگرد شامل
 P1-S1در مولکول الف و  P2-S2در مولکول ب به ترتيب
( 1/9486 )19و ( 1/9539 )19آنگسترم است که در بازهي
مورد انتظار براي ترکيبهاي داراي اسکلت  P(S)(N)3ميباشد ].[13
مجموع زاويههاي پيوندي اطراف  N5 ،N4 ،N3 ،N2 ،N1و N6

)4( Thermal ellipsoids

)1( Anisotropy

)5( Asymmetric unit

)2( Refinement
)3( Triclinic
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شکل 6ـ شمايي از ساختار ترکيب  ،{[(cyclo-C6H11)(CH3)N]P(S)[NC4H8O]2}2.CH3OHشامل مولکولهاي الف ،ب و حالل متانول
به صورت بيضويهاي گرمايي براي اتمهاي غير هيدروژن .بيضويها با احتمال  %05و اتمهاي هيدروژن به صورت کرههاي کوچک
با شعاع قراردادي رسم شدهاند.

به ترتيب برابرند با  358/8° ،343/4° ،349/3° ،358/6° ،345°و 351°
که مجموع زاويههاي پيوندي در اطراف اتمهاي نيتروژن
 N2و  ،N5نشاندهنده حالت نزديک به مسطح براي محيط اطراف
اين اتمها است .در مورد اتمهاي ديگر  N4 ،N3 ،N1و N6
با هندسه غيرمسطح ،جهتگيري اتمهاي متصل به نيتروژنها
به گونهاي است که پيشنهاد ميکند زوج الکترون واقع
روي نيتروژنها جهتگيري آنتي نسبت به  P═Sدارد .تفاوت
در هيبريداسيون اتم نيتروژن منجر به تفاوت در طول پيوند
فسفر ـ نيتروژن ميشود .هر مولکول فسفروتيوئيکتريآميد
در ساختار شامل سه پيوند  P—Nميباشد :مولکول الف شامل
 P1-N2 ،P1-N1و  P1-N3که به ترتيب داراي طولهاي
( 1/655 )5( ،1/673 )5و ( 1/671 )5آنگسترم و مولکول ب
شامل  P2-N5 ،P2-N4و  P2-N6داراي طولهاي (،1/655 )5
( 1/643 )5و ( 1/669 )5آنگسترم هستند .ميانگين طول پيوند
فسفر ـ نيتروژن  (P1-N)aveو  (P2-N)aveبه ترتيب برابر  1/666و
 1/656آنگسترم هستند که در بازه کوتاهترين طول پيوندهاي
 P—Nدر ساختارهاي ثبت شده با اسکلت  P(S)(N)3است ].[13
در ساختار بلوري اين ترکيب برهمکنشهاي ضعيفي همچون
،H10N···O3 ،H20C···O2( C—H···O ،)H1B···S2( C—H···S
 H10C···O4و  )H10Q···O4و )H1C···H21C( C—H···H
وجود دارد (شکل .)4
02

بررسي سطوح هيرشفلد

سطوح هيرشفلد براي هر يک از مولکولهاي تشکيلدهندهي
واحد بيتقارن يک ساختار بلوري يگانه هستند .اين سطحها
روشي مبتني بر ناحيههاي رنگي براي مقايسهي برهمکنشهاي
بينمولکولي در قياس با شعاع واندروالسي فراهم ميکند ،به اين صورت
که برهمکنشها با فاصلههاي مساوي ،کوچکتر و بزرگتر از جمع
شعاعهاي واندروالس اتمهاي مشارکتکننده در برهمکنش،
به ترتيب ،با رنگهاي سفيد ،قرمز و آبي نمايش داده ميشوند ].[14
براي هر نقطه روي سطح هيرشفلد ،فاصلهها از سطح تا نزديکترين
اتم در داخل و خارج سطح ،به ترتيب ،با  diو  deتعريف ميشوند ].[15
از آنجايي که در اين فاصلهها ( diو  ،)deاندازه نسبي اتمها
در نظر گرفته نميشود ،فاصلههاي نزديک بين اتمهاي بزرگ به خوبي
روي سطح هيرشفلد مشخص و برجسته نميشوند .به همين جهت،
يک فاصله نرمال شده  [16] dnormبراي نمايش بهتر برهمکنشها
استفاده ميشود و سطح هيرشفلد بيشتر بر پايه آن رسم ميشود.
در اينجا به بررسي برهمکنشهاي بينمولکولي ترکيب
فسفروتيوئيکتريآميد از طريق آناليز سطوح هيرشفلد پرداخته ميشود.
در اين بررسي از نرمافزار کريستال اکسپلورر استفاده شده است.
نمايش سه بعدي سطحهاي هيرشفلد با ناحيههاي رنگي
برچسبگذاري شده براي دو مولکول فسفروتيوئيکتريآميد (الف و ب)
بهترتيب در شکل  -5آ و  -5ب نشان داده شده است.
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جدول 3ـ دادههاي بلور شناختي.
C31H64N6O5P2S2

فرمول تجربي

726/97

وزن مولکولي

(293 )2

)کلوين( دما

1/71173

)آنگسترم( طول موج

تري کلينيک

سيستم بلوري

P1

گروه فضايي
 و )آنگسترم( a

( 84/692 )3و (7/1181 )2

)درجه(

( 88/367 )2و (9/8815 )4

)درجه(  و )آنگسترم( b

( 86/955 )3و (13/8141 )4

)درجه(  و )آنگسترم( c

(963/69 )6

)V (Å3

1

Z

1/253

)Dcalc (g/cm3

1/266

ضريب

جذب)(mm–1

394

)F(000

1/4127 × 1/2216 × 1/1744

)ميلي متر( اندازه بلور

4/179 – 31/512

)درجه( محدوده  براي جمعآوري دادهها

–11 ≤ h ≤ 11
–14 ≤ k ≤ 14

محدوده شاخصها

–19 ≤ l ≤ 19
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19985

بازتابشهاي جمعآوري شده

11591

بازتابشهاي مستقل

 1/965و 1/925

ماکزيمم و مينيمم جذب

full-matrix least-squares on F2

روش پااليش

11591/4/421

پارامترها /محدوديت /داده

1/13

Goodness-of-fit on F2

R1 = 1/1417, wR2 = 1/1138

]) [I > 2σ(Iشاخص Rنهايي

R1 = 1/1533, wR2 = 1/1232

) (all dataشاخص R

 –1/417و 1/494

)Largest difference in peak and hole (e Å–3
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جدول 2ـ گزيدهاي از طول و زاويههاي پيوندي.

مولکول الف
)1/655 (5

P1-N2

)1/9486 (19

P1-S1

)1/671 (5

P1-N3

)1/673 (5

P1-N1

)116/2 (2

N1-P1-S1

)113/5 (3

N1-P1-N2

)112/43 (18

N2-P1-S1

)111/9 (2

N1-P1-N3

)119/95 (18

N3-P1-S1

)113/4 (3

N2-P1-N3

)116/7 (5

C9-N2-C10

)111/3 (5

C1-N1-C4

)122/6 (4

C10-N2-P1

)117/1 (4

C1-N1-P1

)119/3 (4

C9-N2-P1

)117/7 (4

C4-N1-P1

)121/8 (4

C5-N3-P1

)118/1 (5

C8-N3-C5

)119/5 (4

C8-N3-P1

مولکول ب

)1/643(5

P2-N5

)1/9539 (19

P2-S2

)1/669 (5

P2-N6

)1/655(5

P2-N4

)116/1 (2

N4-P2-S2

)113/7 (3

N4-P2-N5

)111/81 (18

N5-P2-S2

)111/4 (2

N4-P2-N6

)111/19 (19

N6-P2-S2

)113/1 (3

N5-P2-N6

)116/3 (5

C24-N5-C25

)118/6 (5

C19-N4-C16

)119/8 (4

C24-N5-P2

)116/8 (4

C19-N4-P2

)122/7 (4

C25-N5-P2

)118/1 (4

C16-N4-P2

)116/4 (4

C20-N6-P2

)111/9 (5

C23-N6-C20

)122/7 (4

C23-N6-P2

نقشه سطح هيرشفلد مولکول الف

نقشه سطح هيرشفلد مولکول ب

برهمکنش  )H10C···O4( C—H···Oبهوسيله ناحيه قرمز روي
سطوح هيرشفلد از ديگر برهمکنشهاي بين مولکولي جدا و
برجسته شده است که نشان ميدهد اين برهمکنش ،شاخصترين
برهمکنش بين دو مولکول الف و ب ميباشد و مولکول الف
به عنواندهنده نقش ايفا ميکند (برچسب  ،1شکل  5ـ آ ـ وسط).
ناحيههاي قرمز روشن نشان داده شده با برچسبهاي  3 ،2و 4
مربوط به برهمکنشهاي H20C···O2 ،H10N···O3( C—H···O
و  )H10Q···O4هستند (شکل  -5آ  -راست).

در نقشه اين مولکول برهمکنش )H1B···S2( C—H···S
بين اين مولکول با حالل متانول ناحيه قرمز تيره با برچسب  1را
ايجاد ميکند (شکل  5ـ ب ـ وسط) و شاخصترين برهمکنش است
که بين حالل متانول و مولکول فسفروتيوئيکتريآميد ب وجود دارد.
ناحيههاي قرمز نشان داده شده با برچسبهاي  2و  3مربوط به
برهمکنشهاي  )H10N···O3( C—H···Oبين دو مولکول الف و ب
و  )H1C···H21C( C—H···Hبين مولکول ب و حالل متانول است
که در شکل ب–  –5سمت راست ديده ميشود.
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شکل 9ـ شمايي از انباشتگي بلوري نشاندهنده برهمکنشهاي  C—H···O ،C—H···Sو  ،C—H···Hمولکولهاي مستقل تقارني
با رنگهاي متفاوت مشخص شدهاند.

)آ(

)ب(
شکل  0ـ سطحهاي هيرشفلد ايجاد شده با فاصله  dnormبراي هر يک از مولکولهاي الف و ب ،نشان داده شده در دو جهت گوناگون.
نمايش هر مولکول به صورت ميله و گلوله در سمت چپ سطح هيرشفلد ارايه شده است.

علمي ـ پژوهشي

00

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،63شماره 3693 ،6

الهام ترابي فرخاني و همکاران

2/8
2/3
2/9
2/2
2/5
3/8
3/3
3/9
3/2
3/5
5/8
5/3

2/8
2/3
2/9
2/2
2/5
3/8
3/3
3/9
3/2
3/5
5/8
5/3
5/3 5/8 3/5 3/2 3/9 3/3 3/8 2/5 2/2 2/9 2/3 2/8

5/3 5/8 3/5 3/2 3/9 3/3 3/8 2/5 2/2 2/9 2/3 2/8

(ب)

(الف)

2/8
2/3
2/9
2/2
2/5
3/8
3/3
3/9
3/2
3/5
5/8
5/3
5/3 5/8 3/5 3/2 3/9 3/3 3/8 2/5 2/2 2/9 2/3 2/8

(پ)

2/8
2/3
2/9
2/2
2/5
3/8
3/3
3/9
3/2
3/5
5/8
5/3
5/3 5/8 3/5 3/2 3/9 3/3 3/8 2/5 2/2 2/9 2/3 2/8

(ت)

شکل  3ـ نمودار اثر انگشت مولکول الف( :الف) برهمکنش ( ،H···Hب) برهمکنش ( ،H···O / O···Hپ) برهمکنش  H···S / S···Hو
(ت) کل برهمکنشها.

نمودار اثر انگشت دوبعدي

فاصلههاي  diو  deدر يک نمايش دوبعدي نمودارهاي
اثر انگشت (به دست آمده از سطح هيرشفلد) را ايجاد ميکنند.
اين نمودارها اطالعات ساختار بلوري و برهمکنشهاي بين مولکولي
ترکيب را در يک نمايش دوبعدي خالصه ميکنند و سهم هر يک
از برهمکنشهاي متفاوت (نسبت به کل برهمکنشهاي
بين مولکولي) را مشخص ميکنند (به صورت درصد) .در نمودارهاي
اثر انگشت ،فرکانس کمتر حضور يک برهمکنش در يک نقطه
روي سطح هيرشفلد با رنگ آبي و فرکانس تکرار بيشتر با رنگ
سبز تا قرمز مشخص ميشوند ] .[17از تجزيه و تحليل اين نوع

03

نمودارهاي اثر انگشت ،تشخيص توزيع سهم هر يک از انواع
برهمکنشها در بين کل برهمکنشهاي بينمولکولي امکان پذير
ميشود .شکلهاي  6و  7نمودارهاي اثر انگشت دوبعدي
به ترتيب براي مولکولهاي الف و ب را نشان ميدهد.
در نمودارهاي اثر انگشت مولکولهاي الف و ب برهمکنشهاي
 H···O / O···H ،H···Hو  H···S / S···Hبه ترتيب براي مولکول
الف سهمهاي  %12/1 ،%78/3و ( %9/4شکل  ،6آ تا پ) و براي
مولکول ب سهمهاي  %14/1 ،%77/7و  %8/3را نشان ميدهد
(شکل  ،7آ تا پ) .بررسي و تجزيه و تحليل اين نمودارها نشان ميدهد
که در هر دو مولکول برهمکنشهاي  H···Hبيشترين سهم را
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(ب)

(الف)

2/8
2/3
2/9
2/2
2/5
3/8
3/3
3/9
3/2
3/5
5/8
5/3

2/8
2/3
2/9
2/2
2/5
3/8
3/3
3/9
3/2
3/5
5/8
5/3

5/3 5/8 3/5 3/2 3/9 3/3 3/8 2/5 2/2 2/9 2/3 2/8

5/3 5/8 3/5 3/2 3/9 3/3 3/8 2/5 2/2 2/9 2/3 2/8

(پ)

(ت)

شکل  5ـ نمودار اثر انگشت مولکول ب( :آ) برهمکنش ( ،H···Hب) برهمکنش ( ،H···O / O···Hپ) برهمکنش  H···S / S···Hو

(ت) کل برهمکنشها.

نسبت به ديگر برهمکنشها دارند .جفت شاخک()1هاي نامتقارن
قابل ديدن در نمودارهاي اثر انگشت مربوط به برهمکنشهاي
 S···Hهستند که نشاندهنده برهمکنشهاي نامتقارن در سطح
مولکولهاي الف و ب است .همچنين شاخکها در مولکول ب
نامتقارنتر از مولکول الف است که به حضور برهمکنش
مولکول ب با حالل متانول و نبود چنين برهمکنشي براي مولکول الف
ارتباط دارد .شاخک سمت راست در مولکول ب در 2/5 ≈ di + de
آنگسترم بلندترين شاخک است .همچنين جفت شاخکهاي کوتاه
با کمي عدم تقارن (نه کامل متقارن) در نمودار اثر انگشت مربوط
به برهمکنشهاي  H···Oاست.

بررسي طيف جرمي

اساس اين طيف بيني يونيزه شدن ترکيبهاي شيميايي و
توليد قطعههاي مولکولي باردار و سپس آشکارسازي آنها بر پايه
نسبت جرم به بار  m/zمي باشد .طيف جرمي فراواني نسبي
اين قطعهها را نشان ميدهد .به اين ترتيب ،با توجه به چگونگي
شکسته شدن مولکول و فراواني طبيعي ايزوتوپي عناصر ،ميتوان
قطعههاي به دست آمده از شکسته شدن و نوآراييهاي انجام شده را
مطالعه نمود ] .[18در طيف جرم اين ترکيب ،يون مولکولي در
 347 = m/zکه مربوط به راديکال  -کاتيون [C15H30N3O2PS]+
است ،ظاهر ميشود .پيک پايه در  31 = m/zمربوط به قطعه
)1( Spike

علمي ـ پژوهشي

05

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

الهام ترابي فرخاني و همکاران

335
355
95
85
35
05
95
65

Frequently

55

25
35
85 325 335 255 295 285 625 635 955

95

5

Mass

شکل  8ـ طيف جرم ترکيب:
{[(cyclo-C6H11)(CH3)N]P(S)[NC4H8O]2}2.CH3OH

 [CH3O]+به دست آمده از حالل تبلور در ساختار است .در مرحلههاي
شکسته شدن دو نوع پيوند  P─Nمربوط به استخالفهاي متفاوت
در دو مسير جداگانه شکسته ميشود .مسير اول قطعه کاتيوني با
 112 = m/zبا فرمول تجربي  [C7H14N]+و شدت  %95را ايجاد
ميکند .همچنين عالمت واقع در  235 = m/zبا شدت %1
به قطعه  [M – C7H14N]+تخصيص داده ميشود .مسير دوم عالمت
واقع در  86 = m/zبا شدت  %85مربوط به قطعه  [C4H8NO]+را
ايجاد ميکند و نيز عالمت با  261 = m/zبا شدت  %4نسبت به
پيک پايه به قطعه  [M – C4H8NO]+اختصاص داده ميشود.
طيف جرم اين ترکيب در شکل  8نشان داده شده است.

دوره  ،63شماره 3693 ،6

طيف بيني جرمي و نيز بلورنگاري با پرتو ايکس مورد بررسي
قرار گرفت .همچنين برهمکنشهاي بين مولکولي در شبکه بلوري
ترکيب به کمک تجزيه و تحليل سطوح هيرشفلد و نمودارهاي
اثر انگشت دوبعدي مطالعه شد .در اين ساختار سه جزء متفاوت از نظر
تقارني وجود دارد که منجر به اين ميشود هر جزء محيط مولکولي
متفاوتي داشته باشد .اين سه جزء شامل دو مولکول مستقل از نظر
تقارني فسفروتيوئيکتريآميد و يک مولکول متانول است و
حضور آنها باعث ايجاد نمودارهاي اثر انگشت دوبعدي نامتقارن
ميشود .نبود تقارن در جفت شاخکهاي نامتقارن در نمودارهاي
اثر انگشت براي برهمکنشهاي  S···Hنمود بيشتري دارد که
به علت برهمکنش يکي از مولکولهاي فسفروتيوئيکتريآميد
با حالل متانول و نبود چنين برهمکنشي در مولکول ديگر است.
در هر دو مولکول برهمکنشهاي  H···Hبيشترين سهم را نسبت
به ديگر برهمکنشها دارند.
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