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مطالعه محاسباتي ناحيهگزيني در سنتز مشتقهای
 12،23ـ تریآزولهای استخالف شده از واکنش کليک آزيدها و
پروپيوالتها با استفاده از روشهای شيمي کوانتومي
طيبه حسيننژاد* ،+فاطمه صيادي ،مجيد ممهد هروي
گروه شيمي ،دانشکده فيزيک و شيمي ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ايران

چكيده :واکنش کليک سنتز مشتقهاي  1،2،3ـ تري آزولهاي استخالفي در ناحيه 3و 4وهمچنين 3و 5از بنزيل آزيد
و اتيل پروپيوالت توسط روشهاي نظريه تابعي چگالي به لحاظ ساختاري و ترموديناميکي در فاز گازي و در حضور
سه حالل آب ،دي اکسان وتتراهيدروفوران از طريق مدل سازي زنجيرههاي قطبيده بر روي واکنش ياد شده
مورد مطالعه قرار گرفت .با توجه به نتيجههاي ترموديناميکي محاسبه شده براي واکنش ،نشان داده شد که توليد
فراوردهي ناحيهگزين استخالفي در موقعيت 3و 4نسبت به فراوردهي استخالفي در موقعيت 3و ،5به لحاظ
ترموديناميکي دلخواهتر است .همچنين در نتيجههاي ترموديناميکي در فاز محلول کاهش چشمگير آنتالپي و انرژي
آزاد گيبس را در مقايسه با فاز گازي ديده ميشود .افزون بر اين ،با توجه به اين نتيجهها ميتوان دريافت که آب
براي توليد فراوردهي ناحيه گزين 3و 4حالل مناسبتري نسبت به دياکسان و تتراهيدروفوران ميباشد،که در توافق
با مطالعههاي تجربي پيشين نيز ميباشد .در مرحله بعد ،منشأ الکتروني و ساختاري ناحيهگزيني در اين واکنش
با تحليل تغييرها در مقدارهاي محاسبه شدهي برخي مرتبههاو طولهاي پيوندي کليدي در فراوردههاي مورد بررسي
قرار گرفت .درگام پاياني ،به منظور تحليل دقيقتر منشأ ناحيه گزيني در اين واکنش ،به تحليل توپولوژيک توزيع
دانسيته الکتروني پرداخته و نظريه کوانتومي اتمها در مولکولها مورد استفاده قرار گرفت.
واژههاي كليدي :واکنشهاي کليک؛ مشتقهاي  1،2،3ـ تريآزولهاي استخال ف شده در ناحيه 3و4؛ نظريه تابعي
چگالي؛ مدل زنجيرههاي قطبيده؛ نظريه کوانتومي اتمها در مولکولها.
KEYWORDS: Click reactions; Disubstituted 1,2,3triazoles; Density functional theory; Polarized
continuum model; Quantum theory of atoms in molecules.

مقدمه

ناجور حلقهها ترکيبهای آلي اساسي و مهم برای موجودهای
زنده هستند .اين ترکيبها اغلب در فرايندهای زيستي به عنوان
ترکيب کليدييافت ميشوند ،در اين بين ناجور حلقههای نيتروژندار
از اهميت ويژهای برخوردارند 1،2،3 .ـ تری آزولها يکي از
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شکل 1ـ واکنش تشکيل 6،2،1ـ تریآزولهای استخالف شده در موقيت1و 4وهمچنين1و 5از آزيدها و آلکيلهای انتهايي.

کاربردهای چشمگيری از تریآزولها در دارو و علوم پزشکي
و در مواد شيميايي کشاورزی کشف شده است[1ـ  1،2،3 .]3ـ تری آزولها
در ساختار بسياری از ترکيبهای طبيعي وجود داشته و به دليل
دارا بودن ويژگيهای زيستي مهم و برجسته ،سنتز اين نوع
ترکيبها اهميت ويژهای در شيمي آلي دارد .اهميت و ارزش
دارويي 1،2،3ـ تریآزولها در داروهای ضد باکتری ،ضد افسردگي،
ضد سرطان ،ضد ويروس  ،HIVضد سل ،ضد قارچ و ضد تومور
به طور کامل مشهود است[ 5ـ .]4
تشکيل 1،2،3ـ تریآزولها از طريق حلقهزايي به وسيله
آزيدواستيلن ،در سال 3691ميالدی توسط شخصي به نام هويزگن()3
معرفي شد [ .]9در طي اين واکنش بدون استفاده از کاتاليست،
1،2،3ـ تریآزولهای دو استخالفي در موقعيت 3و 4و همچنين
3و 5توليد ميشوند( ،شکل .)3
)
2
(
امروزه 3،2،1ـ تریآزولها بيشتر از واکنش کليک حلقهزايي
دو قطبي( )1بين آزيد و آلکين سنتز ميشوند .شيمي کليک را
شارپلس( )4در سال 2003ميالدی معرفي کرد [ ،]7 ، 8بهطوری که
يکي از بحث برانگيزترين موضوعها در شيمي واکنشهای کليک
است و مقالههای بسياری در سالهای اخير در اين زمينه
چاپ شده است[ 33ـ  .]6واکنشهای کليک واکنشهای فضا ويژه هستند
و مرحلههای انجام واکنش به تندی به سوی کامل شدن
پيش ميروند ،بهطوری که واکنش دارای گزينش پذيری برای
توليد يک فراوردهی واحد باشد .پر کاربردترين واکنشهای عنوان شده
در شيمي کليک ،واکنشهای حلقهزايي شامل هترواتم،
معرفي شدهاند .حلقهزايي دوقطبي بين آزيدها و آلکين ها از
بهترين واکنشهای کليک به شمار ميروند .افزون بر تشکيل
تریآزولها  ،سنتز تترازولها از طريق حلقهزايي دوقطبي نيز
از جمله واکنشهای کليک به شمار ميروند.

تاکنون بررسيهای تجربي و محاسباتي بسياری روی سنتز
 1،2،3ـ تریآزولهای استخالف شده در موقعيت 3و 4که شامل
واکنش حلقهزايي بين مشتقهايي از آزيدهای آلي و استيلنهای
انتهايي در حضور کاتاليست و يا در شرايط بدون کاتاليست
صورت گرفته است [ 34ـ .]32
به تازگي هروی و همکاران نيز سنتز ناحيهگزين اين دسته
از ترکيبها را با بهکارگيری کاتاليستهای گوناگون اسيدی،
پليمری و بسترهای پليمری معدني و در شرايط سبز و بدون حالل
با استفاده از مايعهای يوني مورد پژوهش قرار دادهاند [ 38ـ .]35
همچنين مطالعههای محاسباتي گوناگون در سالهای اخير روی
رفتار ناحيهگزين واکنشهای کليک در سنتز برخي مشتقهای
 1،2،3ـ تریآزولها و با حضور کاتاليستهای فلزی گوناگون
صورت گرفته است [ 22ـ  .]36در اين پژوهشها ،محاسبهها مسير
و ترموشيمي واکنش و تحليل ساختارهای حالتهای گذار
در مکانيسم کاتاليستي براساس انواع روشهای شيمي کوانتومي مانند
روشهای آغازين( )5و روشهای نظريه تابعي چگالي )]21[ )9((DFT
ارايه شده است.
ما نيز پيش از اين ،مطالعهی مروری جامع بر پژوهشهای
محاسباتي انجام شده بر واکنشهای کليک سنتز ناحيهگزين
 1،2،3ـ تری آزولها با کاتاليستهای فلزی انجام دادهايم[.]24
به تازگي مطالعه تجربي بر روی واکنش کليک سنتز ناحيهگزين
 1،2،3ـ تری آزولها ازآزيدها وپروپيوالتها در حضور
حاللهای گوناگون انجام شده است که رفتاری ناحيهگزين را
نشان ميدهد [.]25
هدف اصلي در اين کار پژوهشي نيز ،مطالعهی محاسباتي
شيمي کوانتومي برای بررسي رفتار ايزومری ديده شده در سنتز
کليک 3ـ نزيل  4ـ اتيل کربوکسيالت  1،2،3ـ تریآزول (که از اين پس

)4( Sharpless
)5( Ab initio method
)9( Density Functional Theory

)3( Huisgen
)2( Click reaction
)1( Dipolar cycloaddition
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مطالعه محاسباتي ناحيهگزيني در سنتز مشتقهای -1،2،6تریآزولهای ...
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شکل 2ـ طرح کلي ازواکنش کليک مورد مطالعه در اين کارکه منجر به توليد محصوالت ناحيهگزين شده است.

نظريه کوانتومي اتمها در مولکولها ) )9((QTAIMاطالعات
چشمگيری را در مورد ماهيت پيوندها به دست ميدهد[،]27
ويژگيهای توپولوژيکي توزيع چگالي الکترون ) ρ(rو الپالسين
چگالي الکترون  ρ(r) 2در نقاط بحراني پيوندهای گوناگون
مورد توجه قرار گرفت .براساس نتيجههای محاسبه شده ،QTAIM
بهصورت کمي ماهيت کوواالنسي پيوندها را با استفاده از شاخصهای
چگالي انرژی الکتروني برای بررسي علت برتری ايزومر ـ 3
نسبت به ايزومر ـ  2تحليل شد.

در اين پژوهش برای سادگي ايزومر( )3ناميده ميشود) در فاز
گازی و محلول از ديدگاه ساختاری ،ترموديناميکي و الکتروني
توسط روشهای نظريهی تابعي چگالي و نظريه کوانتومي اتمها
در مولکولهاست و همچنين ارزيابي توانايي اين روشهای
محاسباتي با مقايسه دادههای بهدست آمده با اطالعات کارهای
پژوهشي تجربي انجام شده در اين موضوعاست[.]25
برای اين منظور واکنش دو جزئي از بنزيل آزيد( )3و
اتيل پروپيوالت( )2بدون حضور کاتاليست در نظر گرفته ميشود.
اين واکنش منجر به تشکيل ايزومرهای 3ـ بنزيل 4ـ اتيلکربوکسيالت
1،2،3ـ تریآزول (ايزومرـ  )3و 3ـ بنزيل  5ـ اتيل کربوکسيالت
 1،2،3ـ تریآزول (که از اين پس در اين پژوهش ايزومر ـ 2
ناميده ميشود) ميشود( .شکل .)2
نخست ،ساختار فرآوردهها و واکنشدهندهها براساس روشهای
 ]21[ DFTمورد مطالعه قرار گرفت .در ادامه مطالعههای
ترموديناميکي واکنش با استفاده از محاسبههای ماتريس هسين،
بررسي شد و داليل غالب بودن ايزومرـ  3نسبت به ايزومر ـ  2تحليل شد.
برای بررسي اثر محيطهای شيميايي گوناگون بر ترموشيمي واکنش
از مدل زنجيرههای قطبيده [ )1((PCM) ]29استفاده شد.
از حاللهای آب ،دیاکسان( )4و تتراهيدروفوران((THF) )5
به عنوان سه محيط متفاوت استفاده و تغييرهای انرژی آزاد و
آنتالپي واکنش در حضور اين حاللها محاسبه شد و با مقايسه
مقدارهای محاسباتي به دست آمده بهترين حالل برای انجام
واکنش به لحاظ ترموديناميکي تعيين شد .از آنجا که رويکرد

در سطح
نخست ،محاسبههای بهينهسازی
محاسباتي * M09/9-13 Gبر روی ساختار هندسي واکنشگرها و
فراوردهها ،با استفاده از نرم افزار گمس( ]28[ )8انجام گرفت.
شايان گفتن است که کمينه بودن انرژی ساختارهای به دست آمده
با بهکارگيری محاسبههای فرکانس مورد ارزيابي قرار گرفت.
سپس مقدارهای انرژی برای هر يک از ساختارهای بهينه شدهی
واکنش دهنده ها و فراوردهها در سطح محاسبات ي
* M09/9-13Gو ** M09/9-133+Gمحاسبه شد .بايد
توجه داشت که  M09فراگيرترين نوع توابع مينسوتا ميباشد که
برای مطالعه برهمکنشهای غيرکوواالنسي و بررسي
ترموشيمي واکنشهای فلزهای واسطه و ترکيبهای آلي فلزی
کارايي بااليي دارد[ .]26در مرحله بعد ،محاسبههای مربوط به
ماتريس هسين ( )6به منظور دست يابي به ويژگيهای

)6( Quantum theory of atoms in molecules

)3( Benzyl azide

)7( Geometry Optimization

)2( Ethyl propiolate

)8( GAMESS

)1( Polarized continuum model

)9( Hessian

)4( Dioxane

روشهای محاسباتي
هندسي()7

)5( Tetrahydro Furan

علمي ـ پژوهشي

161

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

طيبه حسيننژاد و همکاران

ترموديناميکي هر يک از اين گونهها صورت گرفت و کميتهايي
نظير انرژی الکتروني ) ،(Eeانرژی الکتروني نقطه صفر )،(Ee0
آنتالپي ) (Hو انرژی آزاد گيبس ) (Gرا در دو سطح * M09/9-13Gو
** M09/9-133+Gبرای هر يک از گونهها محاسبه شد.
سپس به محاسبه تغييرهای انرژی الکتروني ) ،(∆Er,eتغييرهای
انرژی الکتروني با احتساب انرژی نقطه صفر ) ،(∆Er,0تغييرهای
آنتالپي ) (∆Hrو تغييرهای انرژی آزاد گيبس ) (∆Grبرای واکنش
پرداخته شد.
برای بررسي اثر حالل بر ترموشيمي واکنش ،محاسبههای
ترموديناميکي ياد شده در حالل آب و دیاکسان و تتراهيدروفوران )(THF
به عنوان سه حالل متفاوت انجام شد .بدين منظور مدل PCM
مورد توجه قرار گرفت و  ∆Hr ،∆Er,0 ،∆Erو  ∆Grدرحضور اين
حاللها محاسبه و با استفاده از مقدارهای به دست آمده
تأثيرحالل بر ترموشيمي واکنش بررسي شد .افزون بر اين
محاسبههای مرتبهی پيوند برای برخي پيوندهای کليدی
در هر دو فراوردهی ايزومری صورت گرفت و منشأ الکتروني در توليد
فرارودههای ناحيهگزين مورد تحليل قرار گرفت .سپس به مطالعههای
توپولوژيک توزيع دانسيتهی الکتروني برروی فراوردههای
ناحيهگزين و حالتهای گذار براساس محاسبههای  )3(QTAIMو
با استفاده از نرم افزار  ]10[ AIM2000پرداخته شد .نقطهی شروع
نظريه  QTAIMبررسي توزيع بار الکتروني در فضا (چگالي
الکتروني) است که بر روی نقاط بحراني مربوط به چگالي بار
الکتروني مولکولي بنا نهاده شده است .گراديان چگالي الکتروني
در نقطه بحراني صفر (r)=0 ،و در بقيه نقاط مخالف صفر است.
مسير دانسيته الکتروني که از نقاط بحراني پيوند ))2((BCP
آغاز ميشود و به هر هسته خاتمه مييابد ،به عنوان مسير پيوند()1
شناخته ميشود ،بنابراين شکل مولکولي شبکهای از مسيرهای
پيوندی است که اغلب در هندسهی تعادلي مولکولي با شبکهی
مربوط به پيوندهای شيميايي يکسان است .در محاسبههای
 ،QTAIMميتوان الپالسين دانسيته چگالي الکتروني ) (rرا
با محاسبه جمع عناصر قطری (رد) در ماتريس هسين چگالي
الکتروني(مشتقهای دوم چگالي الکتروني در راستای محورهای
گوناگون مختصات) بهدست آورد .الپالسين چگالي الکتروني
با عالمت منفي به معني تراکم بار الکتروني در منطقهی بين هستهای
و در نتيجه ،يک برهمکنش اشتراکي ميان اتمهاست .در برابر
)1( Bond Path
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الپالسين مثبت در نقطهی بحراني ،کاهش چگالي الکتروني
در ناحيهی برهمکنش بين دو هسته را ميرساند که اين پديده
به عنوان برهمکنشهای اليه بسته شناخته ميشود[ .]13هدف
از انجام محاسبههای  QTAIMدر اين پژوهش ،به دست آوردن
ادلهی الکتروني محکمتری برای تبيين رفتار ناحيهگزين در اين واکنش
ميباشد.
نتجهها و بحث
ويژگيهای ترموديناميکي واکنش سنتز مشتقهای 32،21ـ تری
آزولهای استخالف شده در موقعيت 1و 4و همچنين 1و 5در فاز
گازی

محاسبههای انرژی برای هر يک از ساختارهای بهينه شدهی
بنزيلآزيد ،اتيلپروپيوالت ،ايزومر ـ  3و ايزومر ـ  2در سطح
محاسباتي صورت گرفت .ساختار بهينه شدهی فراوردههای
ايزومری در شکل  1ارايه شده است.
** M09/9-133+Gو*M09/9-13G
سپس به انجام محاسبههای مربوط به فرکانس با بهکارگيری
ماتريس هسين ،جهت دستيابي به ويژگيهای ترموشيميايي
واکنش در فاز گازی و محلول پرداخته شد .سپس کميتهايي
مانند انرژی الکتروني ،انرژی الکتروني نقطه صفر ،آنتالپي و انرژی
آزاد گيبس واکنش را ،در فاز گازی به دست آمد .در دو سطح
محاسباتي گوناگون مقدارهای مربوط به ويژگيهای ترموديناميکي
محاسبه شده برای ايزومر ـ  3و ايزومر ـ  2در فاز گازی در سطح
محاسباتي * M09/9-13 Gو ** M09/9-133+Gدر جدول 3
گزارش داده شده است .مقايسه نتيجههای به دست آمده از تابعهای
ترموديناميکي در هر دو سطح محاسباتي چنين نشان مي دهد که
ايزومر ـ  2با اختالف  0/352kcal/molدر مقدار انرژی آزاد گيبس
در سطح محاسباتي ** M09/9-133+ Gو 0/128 kcal/mol
در سطح محاسباتي * M 09 / 9- 13 Gنسبت به ايزو مر ـ 3
از پايداری ترموديناميکي بيشتری در فاز گازی برخوردار است،
که با توجه به کم بودن اختالف در انرژی آزاد گيبس نميتوان
به اين نتيجه بسنده کرد.
نکته چشمگير اين است که واکنش سنتز مشتقهای
1،2،3ـ تریآزولهای استخالف شده در موقعيت 3و 4و همچنين 3و5
گرمازا بوده ،اما مقدار گرمای آزاد شده در طي تشکيل ايزومر ـ 3
)3( Quantum theory of atoms in molecules
)2( Bond critical point

علمي ـ پژوهش
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جدول 1ـ محاسبات خواص ترموديناميکي واکنش سنتز ايزومر ـ  1و ايزومر ـ  2در فاز گازی ودرسطح محاسباتي
*M13/3-61Gو **∆Er .M13/3-611+Gانرژی الکتروني واکنش است∆E0,r ،انرژی واکنش با احتساب انرژی نقطه صفر ،
∆Hrو ∆Grبه ترتيب تغييرات آنتالپي ،انرژی آزاد گيبس واکنش مي باشد .توجه کنيد کليه واحد های انرژی  kcal/molاست.
**M09/9-133+G

*M09/9-133G

ايزومرهای ناحيه گزين

∆Gr

∆Hr

∆E0,r

∆Ee,r

∆Gr

∆Hr

∆E0,r

∆Ee,,r

-59/375

-70/722

-75/259

-80/982

-47/482

-92/026

-99/591

-73/686

ايزومر ـ 3

-59/501

-73/418

-79/017

-83/574

-47/914

-92/598

-97/397

-72/708

ايزومر ـ 2

(الف) ايزومر ـ 3

(ب) ايزومر ـ 2

شکل 6ـ ساختارهای بهينه شده ايزومر ـ  1و ايزومر ـ  2در سطح محاسباتي *M13/3-61G

نسبت به ايزومر ـ  2کمتر ميباشد .نکته ی چشمگير اين است که
اين روند در هر دو سطح محاسباتي * M09/9-13Gو
** M09/9-133+Gديده ميشود بهطوری که مقدارهای انرژی گيبس
آزاد شده در واکنش در سطح محاسباتي **M09/9-133+G
در حدود  30 kcal/molنسبت به مقدار محاسبه شده در سطح
* M09/9-13Gکمتر است .ويژگي مهم ديگری که از محاسبههای
ترموشيميايي اين واکنش قابل استنتاج است منفي بودن عالمت
تغييرهای آنتروپي واکنش است که کاهش يافتن آنتروپي را
در طي واکنش نشان ميدهد .افزون بر اين ،همانگونه که
مقدارهای محاسبه شده نشان ميدهد مقدار آنتروپي واکنش
در هر دوسطح محاسباتي * M09/9-13Gو **M09/9-133+G
به تقريب يکسان و حدود  50cal/mol.Kاست.
مطالعه محاسباتي اثر حالل بر ترموشيمي واکنش سنتز مشتقهای
32،21ـ تری آزولهای استخالف شده

برای بررسي اثر حالل بر ترموشيمي انجام واکنش ،ويژگيهای
ترموديناميکي ياد شده در حاللهای آب ،دیاکسانTHF ،
علمي ـ پژ وهشي

مورد محاسبه قرار گرفت و بدين منظور مدل  PCMمورد استفاده
قرار گرفت[ .]29در جدول  2ويژگيهای ترموشيميايي محاسبه شده
برای واکنش سنتزبرای هر دو ايزومر طي واکنش کليک گزارش
شده است .مقايسه نتيجههای به دست آمده از توابع تابعهای
ترموديناميکي در جدول  2نشان ميدهد که ،آب برای سنتز ايزومر ـ 3
حالل دلخواهتری نسبت به دو حالل ديگر ميباشد ،زيرا مقدارهای
انرژی آزاد گيبس مربوط به آن در هر دو سطح محاسباتي
* M09/9-13Gو ** M09/9-133+Gکمتر از دو حالل ديگر
بهدست آمده است و مقدارهای محاسباتي  ∆Grدر سطح
محاسباتي * M09/9-13Gدر حدود  30 kcal/molنسبت به سطح
محاسباتي * M09/9-13Gمنفيتر بهدست آمده است .افزون بر اين
ديده ميشود که مقدارهای انرژی آزاد گيبس در هر سه حالل
برای ايزومر ـ  3منفي تر از ايزومر ـ  2است که دليل بر غالب بودن
ايزومر ـ  3در فاز محلول و توجيه ترموديناميکي ناحيهگزيني
در توليد فراوردهها ميباشد و بايد توجه داشت که اين روند در هر دو
سطح محاسباتي ديده ميشود .همچنين با مقايسه فاز گازی و فاز
محلول (مقايسه جدول  3و  )2ميتوان به روشني کاهش گرمای
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جدول 2ـ محاسبات خواص ترموديناميکي واکنش سنتز ايزومر ـ  1و ايزومر ـ ،2در حالل های آب ،دی اکسان و THFبا روشPCM
و در سطح محاسباتي** .M13/3-611+Gاعداد مربوط به محاسبات در سطح * M13/3-61Gدرون پرانتز آورده شده است.
کميتهای موجود در جدول همان تعريفهای جدول  1را دارند.کليه واحدها بر حسب kcal/molميباشد.

ايزومر ـ 3

ايزومر ـ 2

ايزومرهای ناحيه گزين

∆Gr

∆Hr

∆E0,r

∆Ee,r

∆Gr

∆Hr

∆E0,r

∆Ee,,r

-47/11
)(-59/26
-47/41
)(-59/15
-47/15
)(-59/10

-92.29
)(-73.22
-92.43
)(-73.26
-92.26
)(-73.21

-99/89
)(-75/82
-99/67
)(-75/86
-99/86
)(-75/81

-72/40
)(-83/19
-72/53
)(-83/41
-72/41
)(-83/17

-50/37
)(-58/66
-48/95
)(-57/46
-46/96
)(-58/52

-94/73
)(-71/54
-91/36
)(-72/04
-94/24
)(-71/07

-96/25
)(-78/07
-97/71
)(-79/57
-98/77
)(-77/90

-74/97
)(-81/50
-71/35
)(-82/00
-74/20
)(-81/01

H2O

Dioxane

THF

جدول 6ـ برخي طولهای پيوندی در ايزومر ـ  1و ايزومر ـ  2در سطح محاسباتي* .M 13/3-61Gطول های پيوندی
بر حسب آنگستروم است .نام گذاری اتم ها طبق شکل 6aمي باشد.
Isomer-2

Isomer-1

Bond length

3/17
3/11
3/19
3/19
3/49
3/18
3/19
3/21
3/50
3/06
3/06
3/45
3/07

3/16
3/13
3/15
3/18
3/45
3/18
3/17
3/22
3/50
3/06
3/06
3/45
3/07

N3-N2

آزاد شده در اثر تشکيل فراوردهها را برای فاز محلول در مقايسه با
فاز گازی ديد ،که به علت کاهش سطح انرژی واکنشگرها
و فراوردهها در فاز محلول است و نشان دهندهی تمايل
بيشتر واکنشگرها به انجام واکنش در فاز محلول نسبت به
فاز گازی است.
بررسي منشأ ساختاريو الکترونيناحيهگزيني در سنتز مشتقهای ناحيه گزين
32،21ـ تریآزولهای استخالفشده در موقعيت 1و 4وهمچنين 1و5

در اين بخش به محاسبههای برخي طولهای در سطح
** M09/9-133+Gپرداخته شود .مقدارهای محاسبه شدهی طولهای
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N2-N1
N3-C5
N1-C4
N3-C6
C4-C5
C9-O39
C9-O37
C6-C30
C6-H24
C6-H25
C4-C9
C4-H38

پيوندی درسطح محاسباتي * M09/9-13Gدر جدول  1آمده است.
(توجه شود که شماره گذاری اتم ها برحسب شکل  1aميباشد).
همانگونه که دادههای ساختاری در اين جدول نشان ميدهد
طول پيوند  C5-N3که طي واکنش حلقهافزايي بين آزيد و آلکين
تشکيل ميشود در ايزومر ـ  3نسبت به ايزومر ـ  2کوتاهتر و
در نتيجه قدرت پيوند بيشتر خواهد بود و اين درحالي است که C4-N1
پيوند ديگری که در اين واکنش تشکيل ميشود ،در ايزومر ـ 3
بلندتر از ايزومر ـ  2و در نتيجه ضعيفتر است .چنين مقايسهای برای
طولهای پيوندی  N-Nدر ساختار حلقهی تریآزول تشکيل شده
نيز قابل تحليل است .بهطوری که پيوند  N3-N2در ايزومر ـ 3
علمي ـ پژوهش
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جدول 4ـ برخي مرتبه پيوندهای محاسبه شده برای ايزومر ـ  1و ايزومر ـ  2در سطح *M 13/3-61Gو**.M13/3-611 +G

ايزومر ـ 3

ايزومر ـ 2

اتمهای پيوند يافته

**M09/9-133+G

*M09/9-13G

**M09/9-133+G

*M09/9-13G

3/564

3/097

3/390

0/665

N3-N2

3/192

3/105

3/572

3/154

N2-N1

3/213

0/844

3/169

0/671

N3-C5

3/566

3/211

3/136

3/230

N1-C4

0/789

0/807

0/922

0/761

N3-C6

0/678

3/422

3/266

3/176

C4-C5

3/021

0/641

3/390

0/643

C9-O39

2/085

3/853

2/448

3/876

C9-O37

0/214

0/626

0/253

0/628

C6-C30

3/088

0/609

3/029

0/601

C6-H24

0/629

0/635

3/020

0/628

C6-H25

0/562

0/656

0/478

0/692

C4-C9

3/058

0/608

0/880

0/868

C4-H38

نسبت به ايزومر ـ  2کشيدهتر شده و درنتيجه در تشکيل پيوند با
 C5نيز بيشتر مشارکت داشته و پيوندی قویتر را ايجاد ميکند.
در حاليکه طول پيوند  N2-N1در ايزومر ـ  3نسبت به ايزومر ـ 2
کمتر بوده و درنتيجه  N1پيوند ضعيفتری را با  C4در ايزومر ـ 3
نسبت به ايزومر ـ  2برقرار خواهد کرد .از سوی ديگر بررسي ساير
طولهای پيوندی نيز نزديکي زيادی را در مقدارهای محاسبه شدهی
ايزومر ـ  3و ايزومر ـ  2نشان ميدهد که نشان دهندهی اين است
که اين پيوندها از نظر ساختاری چندان تحت تأثير مسيرهای
گوناگون انجام واکنش حلقهزايي دو قطبي قرار نميگيرند .در گام بعد
به محاسبه و ارزيابي مقايسهای مرتبه پيوندی در برخي
پيوندهای کليدی و مهم در واکنش حلقهزايي پرداخته شد
مقدارهای محاسبه شدهی اين مرتبههای پيوند در دو سطح
* M09/9-13Gو ** M09/9-133+Gدر جدول  4گزارش شده
است .نتيجههای محاسباتي جدول  4نشان ميدهد که مرتبه پيوند
 C5-N3که در فرايند حلقهزايي تشکيل ميشود در ايزومر ـ  3نسبت
به ايزومر ـ  2در هردو سطح محاسباتي بيشتر است (مقدار محاسبه شدهی
 0/671و  0/844در سطح * M 09/9-13Gبهترتيب برای
علمي ـ پژوهشي

ايزومر ـ  3و ايزومر ـ  2و مقدار محاسبه شده ی 3/169و3/213
در سطح ** M09/9-133+Gبهترتيب برای ايزومر ـ  3و ايزومرـ )2
اين در در حالي ست که برای پيوند  C4-N1اين روند در هر دو
سطح محاسباتي وارون است .همچنين مرتبه پيوندی آزيدی
 N3-N2در ايزومر ـ  3نسبت به ايزومر ـ  2کمتر و نشان دهندهی
اين است که چگالي الکتروني اين پيوند در ايزومر ـ  3نسبت به
ايزومر ـ  ،2بيشتر در فرايند حلقهزايي شرکت داشته است و
بنابراين محکمتر بودن پيوند  C5-N3را در ايزومر ـ  3نسبت به
ايزومر ـ  2تأييد ميکند .از سويي مرتبه پيوندی آزيدی N2-N1
در ايزومر ـ  3نسبت به ايزومر ـ  2بيشتر بوده که تأييد کننده
اين واقعيت است که اين پيوند چگالي الکتروني خود را کمتر در اختيار
تشکيل پيوند تازه  C4-N1طي فرايند حلقهزايي قرارداده است.
شايان ذکر است که روندهای ياد شده در تغييرهای مرتبههای
پيوندی در دو ايزومر در هر دو سطح محاسباتي *M 09/9-13G
و ** M09/9-133+Gبهدست آمده است.
در مرحله بعد به منظوربررسي دقيقتر منشأ ناحيهگزيني به لحاظ
الکتروني ،نظريه کوانتومي اتمها در مولکولها مد نظر قرار گرفت
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(الف) ايزومر ـ 3
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(ب) ايزومر ـ 2

شکل  5ـ نقطههای بحراني به دست آمده از محاسبههای QTAIMبرای ساختار بهينهی ايزومر ـ  1و ايزومر ـ  2در سطح محاسباتي
**( M13/3-611 +Gنقطههای قرمز :نقطههای بحراني پيوند ،نقاط زرد :نقطههای بحراني حلقه و مسيرهای پيوندی با خطوط صورتي).

و به تحليل توپولوژيک توزيع دانسيته مولکولي در گرافهای
مولکولي پرداخته شد.
مطالعه محاسباتي منشا ناحيهگزيني براساس نظريه
کوانتومي اتمها در مولکولها

در اين بخش به بررسي منشأ الکتروني ناحيهگزيني در سنتز
مشتقهای ناحيهگزين  1،2،3ـ تریآزولهای استخالف شده
در موقعيت 3و 4وهمچنين 3و 5بر اساس محاسبههای نظريه
 TAIMپرداخته ميشود .براساس نتيجههای به دست آمده براساس
اين نظريه توليد ايزومرـ  3به عنوان فراوردهی غالب در اين
واکنش تفسير خواهد شد.
ساختار به دست آمده از محاسبههای  QTAIMبرای تابع موج
** M09/9-133 +Gبرای دو فراوردهی ايزومری توليد شده طي
واکنش در شکل 5نمايش دادهشده است .نقطههای بحراني توزيع
چگالي الکتروني و مسيرهای پيوندی( )3در اين شکلها به نمايش
گذاشته شده است .همچنين مقدارهای چگالي الکتروني ،b
الپالسين چگالي الکتروني  ، 2bچگالي انرژی جنبشي
الکتروني  ،Gbچگالي انرژی پتانسيل الکتروني  ،Vbچگالي انرژی
الکتروني کل  Hbو نسبت  |Vb|/Gbمحاسبه شد ،که به ترتيب
برای ايزومر ـ  3و ايزومر ـ  2و در سطح محاسباتي * M09/9-13Gو
** M09/9-133+Gدر جدول  5و جدول  9آورده شده است.
بررسي دادههای محاسباتي در جدولهای  5و  9نشان ميدهد
که مقدارهای الپالسين چگالي الکتروني برای هر دو فراورده و

در هر دو سطح محاسباتي منفي است .الپالسين چگالي الکتروني
با عالمت منفي به معنای تراکم بار الکتروني در منطقهی بين هستهای
و در نتيجه ،يک برهمکنش اشتراکي ميان اتمهاست.
افزون بر اين ،در مورد نقطههای بحراني پيوندی ()BCPs
در فراوردهها ،مقدارهای  Hbمنفي و نسبت  |Vb|/Gbبزرگتر از 2
ديده ميشود ،که هر سه تأييد کننده اين مطلب است که کليه
پيوندهای ياد شده خصلت کوواالنسي داشتهاند.
مقايسه مقدارهای چگالي الکتروني و الپالسين آن در نقاط
بحراني پيوندی  C5-N3و  C4-N1که طي واکنش حلقه افزايي
تشکيل ميشوند مويد قویتر بودن اين پيوندها و درنتيجه
پايداری الکتروني بيشتر درايزومر ـ  3نسبت به ايزومر 2-در هر دو
سطح محاسباتي است( .مقدار محاسبه شدهی **،M09/9-133+G
 0/1320و  0/1128در نقاط بحراني پيوندی  C5-N3و C4-N1
در ايزومر 3-نسبت به  0/1033و  0/1206در نقاط بحراني پيوندی
 C5-N3و  C4-N1در ايزومرـ 2و مقدار محاسبه شدهی
* 0/2661M09/9-13Gو  0/1305در نقطههای بحراني پيوندی
 C5-N3و  C4-N1در ايزومر ـ  3نسبت به  0/2601و 0/1089
در نقطههای بحراني پيوندی  C5-N3و  C4-N1در ايزومر.2-
افزون بر اين ،مطالعه توزيع چگالي الکتروني و الپالسين آن بر پيوندهای
 N-Nدر بخش آزيدی حلقه تریآزولي نشان ميدهد که اين پيوندها
در ايزومر ـ  3نسبت به ايزومر ـ  2در هر دو سطح محاسباتي
* M09/9-13Gو ** M09/9-133+Gضعيفتر است بدين معنا
که در ايزومر ـ  3اين پيوندهای آزيدی در برهمکنش با پيوندهای
)3( Bond path
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جدول  5ـ برخي ويژگيهای رياضي نقاط بحراني پيوندی و نقاط بحراني حلقه مربوط به ايزومر ـ  .1اين خواص از طريق
تجزيه و تحليل  QTAIMدر سطح محاسباتي*M 13/3-61Gو**M13/3-611 +Gبهدست آمده است
(محاسبههای سطح *M 13/3-61Gدر پرانتز آورده شده است) .شماره گذاری اتمها بر اساس شکل 5مي باشد.
|Vb|/Gb

Hb

Vb

Gb

2b

b

BCPs

)2/903(2/555

)-0/419(-0/415

)-0/708 (-0/735

)0/272 (0/280

)-0/955 (-0/922

)0/132 (0/266

)C(5)-N(3

)1/342(1/362

)-0/163(-0/147

)-0/574 (-0/509

)0/382 (0/358

)-0/815 (-0/759

)0/112 (0/130

)C(4)-N(1

)1/827(1/560

)-0/120 (-0/283

)-0/414 (-0/186

)0/331 (0/308

)-0/826 (-0/960

)0/130 (0/100

)C(4)-C(5

)4/689(1/659

)-0/291 (-0/239

)-0/126 (-0/260

)0/099 (0/071

)-0/760 (-0/574

)0/284 (0/297

)C(5)-C(9

)1/002(2/753

)-0/264 (-0/292

)-0/442 (-0/432

)0/347 (0/350

)-0/560 (-0/453

)0/250 (0/215

)N(3)-C(6

)2/831(2/994

)-0/423 (-0/140

)-0/954 (-0/544

)0/212 (0/204

)-0/759 (-0/541

)0/178 (0/140

)N(2)-N(1

)2/939(2/178

)-0/263 (-0/244

)-0/473 (-0/422

)0/380 (0/377

)-0/444 (-0/298

)0/128 (0/105

)N(3)-N(2

جدول  3ـ برخي ويژگيهای رياضي نقاط بحراني پيوندی و نقاط بحراني حلقه مربوط به ايزومر.2
اين ويژگيها از طريق تجزيه و تحليل  QTAIMدر سطح محاسباتي*M 13/3-61 Gو**M13/3-611 +Gبهدست آمده است
(محاسبههای سطح *M 13/3-61Gدر پرانتز آورده شده است) .شماره گذاری اتمها بر اساس شکل  5ميباشد.
|Vb|/Gb

Hb

Vb

Gb

2b

b

BCPs

)2/974(2/998

)-0/407 (-0/403

)-0/953 (-0/943

)0/241 (0/240

)-0/959 (-0/942

)0/103 (0/260

)C(5)-N(3

)1/061(1/209

)-0/435 (-0/175

)-0/934 (-0/544

)0/368 (0/396

)-0/898 (-0/820

)0/120 (0/108

)C(4)-N(1

)1/899(1/931

)-0/123 (-0/283

)-0/411 (-0/186

)0/332 (0/307

)-0/817 (-0/964

)0/133 (0/103

)C(4)-C(5

)4/878(1/634

)-0/256 (-0/234

)-0/129 (-0/288

)0/097 (0/071

)-0/773 (-0/594

)0/282 (0/299

)C(5)-C(9

)2/610(2/998

)-0/288 (-0/257

)-0/417 (-0/433

)0/346 (0/354

)-0/555 (-0/432

)0/245 (0/226

)N(3)-C(6

)2/767(2/912

)-0/188 (-0/135

)-0/905 (-0/506

)0/239 (0/361

)-0/960 (-0/486

)0/182 (0/155

)N(2)-N(1

)2/952(2/415

)-0/120 (-0/296

)-0/534 (-0/459

)0/361 (0/387

)-0/960 (-0/129

)0/145 (0/122

)N(3)-N(2

سه گانه پروپيوالت  ،چگالي الکتروني خود را بيشتر در اختيار
تشکيل پيوند  N-Cقرار داده است براين اساس ديده ميشود
که چگالي الکتروني پيوندی در پيوند  C-Cدر حلقهی تریآزولي
ايزومر ـ  3نسبت به ايزومر ـ  2کمتر و اين پيوند سستتر است
و درنتيجه نشان مي دهد که در ايزومر 3-پيوند سه گانه
کربن ـ کربن بيشتر از ايزومر ـ  2در فرايند حلقهافزايي
شرکت کرده است و درنتيجه پيوندهای جديد  C-Nتشکيل شده
در ايزومر ـ  3محکم تر و به لحاظ الکتروني پايدارترند .بايد
توجه داشت که در کليه ی نقاط بحراني پيوندی مقدارهای
محاسبه شدهی چگالي الکتروني در سطح **M09 /9-133+G
بزرگتر از مقدارهای محاسبه شده در سطح *M09/9-13G
علمي ـ پژوهشي

بهدست آمده است .نکتهی ديگری که در شکل  5قابل ديدن است،
وجود برهمکنشهای درون مولکولي  C-H…Oو C-H…C-H
در ايزومر ـ  2است که منجر به تشکيل دو نقطه بحراني حلقه
شده و درنتيجه کاهش دانسيته الکتروني در  C5-N3و  C6-N3را
مي توان به سهيم بودن دانسيته الکتروني اين پيوندها
در تشکيل حلقه نسبت داد.
نتيجه گيری

درگام نخست با بهينه سازی و محاسبههای ماتريس هسين
برای واکنش دهندهها و فراوردهها به مطالعه ويژگيهای
ترموديناميکي واکنش در فاز گازی و محلولهای گوناگون
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در سطحهای محاسباتي * M09/9-13Gو **09/9-133+G
پرداخته شد و به نتيجههای زير به دست آمد:
الف) در هر دو سطح محاسباتي و در فاز گازی ،نتيجههای
به دست آمده از ويژگيهای ترموديناميکي ،توليد هر دو فراوردهی
سنتز شده طي واکنش کليک را بههمراه يک برتری نسبي برای
توليد ايزومر ـ 3را نشان ميدهد که در توافق با مشاهدههای
تجربي است.
ب) همچنين محاسبههای تغييرهای آنتالپي و انرژی آزاد گيبس
واکنش در حضور سه حالل شامل آب ،دیاکسان و THF
بر اساس مدل زنجيرههای قطبيده ،دلخواهترين حالل از نظر
ترموشيميايي را برای سنتز کليک ايزومر ـ  3آب تشخيص داد
گرچه بايد تأکيد داشت که دادههای ترموشيميايي ياد شده برای
حاللهای گوناگون اختالف قابل ديدني را نسبت بههم
نشان نميدهند .افزون بر آن نتيجههای به دست آمده در هر سه حالل
و در هر دو سطح محاسباتي خود بيانگر آن بود که مشتقهای
1،2،3ـ تریآزولهاياستخالف شده در موقعيت3و 4از پايداری
قابل ديدني نسبت به ايزومر ناحيه گزين استخالف شده در
موقعيت 3و 5برخوردار مي باشند.
در مرحله بعد ،با مقايسه طولهای پيوندی و نيز مقدارهای
محاسبه شدهی مرتبههای پيوندی برای برخي پيوندهای کليدی
به تحليل ساختاری و الکتروني رفتار ناحيهگزين سنتز مشتقهای
1،2،3ـ تریآزولهای استخالف شده در موقعيت3و 4و نيز 3و5
پرداخته شد .دادههای محاسباتي طول و مرتبه های پيوندی
نشان ميدهدکه پيوند  C5-N3که در فرايند حلقهزايي تشکيل ميشود
در ايزومر ـ  3نسبت به ايزومر ـ  2در هردو سطح محاسباتي قویتر
است .افزون بر اين پيوند  N2-N3آزيدی در ايزومرـ  3نسبت به
ايزومر ـ  2ضعيفتر بوده و درنتيجه ميتوان گفت که اين پيوند
در فرايند حلقه زايي بيشتر مشارکت داشته است که محکمتر بودن
پيوند  C5-N3را در ايزومرـ  3نسبت به ايزومرـ  2تأييد ميکند.
بهمنظور ارايه تفسيری دقيقتر از جنبههای الکتروني ناحيه گزيني
در گام نهايي به محاسبههای نظريه  QTAIMبا بهکار گيری تابع
موج الکتروني ** M09/9-133+Gپرداخته شد .گرافهای مولکولي
و تحليل توپولوژيک دانسيته الکتروني در مرحله اول خصلت
کوواالنسي پيوندهای مورد بررسي را تأييد ميکند .بدين معنا که
در نقطههای بحراني پيوندی ( ،)BCPsمقدارهای الپالسين چگالي
الکتروني و نيز مقدارهای  Hbبرای هر دو فراورده و در هر دو سطح
محاسباتي منفي و نسبت  |Vb|/Gbبزرگتر از  2ديده ميشود.
M
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در گام بعد مطالعههای  QTAIMنشان دادکه پيوندهای
تشکيل شده در واکنش حلقه افزايي دو قطبي درايزومر 3نسبت به
ايزومرـ  2محکمتر و پس از آن پيوندهای  N-Nگونهی آزيدی و
پيوند  C-Cگونه ی آلکيني موجود در حلقه تری آزولي در ايزومر ـ 3
سستتر ميباشند .بدين معنا که اين پيوندها در ايزومر ـ  3دانسيته
الکتروني خود را برای تشکيل پيوندهای جديد  C-Nدر واکنش
حلقه افزايي ،بيشتر از ايزومرـ  2دراختيار قرار داده اند .اين نتيجهها
با مقايسهی مقدارهای چگالي الکتروني و الپالسين آن در نقاط
بحراني پيوندی  C5-N3و C4-N1که طي واکنش حلقه افزايي
تشکيل مي شوند و نيز نقاط بحراني پيوندی  N-Nدر حلقه ی
تری آزولي در دو ايزومر صورت گرفت .همچنين نشان داده شد
که ايجاد برهمکنشهای درون مولکولي  C-H…Oو C-H…C-H
در ايزومر ـ  2منجر به تشکيل دو نقطه بحراني حلقه ميشود و
درنتيجه کاهش دانسيته الکتروني در  C5-N3و  C6-N3را
سبب ميشوند.
از اين رو بهطور کلي ميتوان گفت ،افزون بر نتيجههای
محاسباتي ويژگيهای ترموشيميايي ،دادههای به دست آمده از
محاسبههای  QTAIMادله الکتروني محکمتری را برای برتری
نسبي سنتزکليلک ايزومر ـ  3نسبت به ايزومر ـ  2ارايه ميدهد.
C-N

قدرداني

نويسندگان اين پژوهش ازدانشگاه الزهرا (س) به جهت
امکانات و تجهيزاتي که برای انجام اين پروژه ارايه داده است،
کمال قدرداني را دارد .طيبه حسين نژاد نيز وظيفه ی خود ميداند
که از حمايت و همکاری صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
) (INSFتشکر نمايد.
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