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چكيده :سنتز و تعيين ساختار ترکيب -4،4( -3( -4دي کلروفنيل) تري آز-1-انيل) بنزآميد ،CTB ،با استفاده از
طيف سنجي  IRو ) 13Cو NMR (1Hبهدست آمد .ساختارهاي بهينه سازي شده ،عددهاي موج ارتعاشي ،مقدارهاي
جابهجايي شيميايي  1Hو  13Cو پارامترهاي  NBOمربوط به  CTBبا روش نظريه تابعيت چگالي ()DFT/PBE1PBE
و هارتري فاک ) (HFو با استفاده از مجموعه پايهي ) 6-311+G(2d,pمحاسبه شد .عددهاي موج ارتعاشي هارمونيک
طيف  FT-IRبهدست آمده از روشهاي محاسباتي و مقدارهاي تجربي مقايسه شد .يک تفسير دقيق از طيفهاي
 NMRمربوط به  CTBگزارش شد .دادههاي بهدست آمده از محاسبههاي نظري با اندازه گيريهاي تجربي تطابق
خوبي داشتند افزون بر اين ،مقدار  log Pو ويژگيهاي ترموديناميکي با برنامههايACD/LogP , ChemBioOffice
و  ALOGPSمحاسبه شد .همچنين آناليز اوربيتال پيوندي طبيعي ( )NBOبراي  CTBانجام شد.
واژههاي كليدي-4،4( -3( -4 :دي کلروفنيل) تري آز-1-انيل) بنزآميد؛ FT-IR؛ NMR؛ DFT؛ آناليز .NBO
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تومور [ ،]1تصويرسازي مواد متغير [ ]5و الکترودهاي انتخابي
براي اندازهگيري مقدار اثر يون جيوه در نمونههاي آب
به کار ميروند [ .]9بخش فعال تري آزنها ،(N=N-NH) ،باعث
ايجاد ويژگيهاي ياد شده براي مولکول هست .در اين کار پژوهشي،
تري آزن جديد-2،4( -1( -4 ،دي کلروفنيل) تري آز ـ  3ـ انيل) بنزآميد
( )CTBسنتز شد و بهوسيلهي طيف سنجي  FT-IRو  NMRشناسايي
شد .محاسبه نظري با روشهاي  HFو  PBE1PBEو
با استفاده از مجموعه پايهي ) 6-311+G(2d,pانجام شد .جزئيات
به دست آمده از طيف تجربي و ديده شده با طيف نظري و
محاسبه شده مقايسه شد .افزون بر اين ،ويژگيهاي ترموديناميکي
بهطور نظري با استفاده از نرم افزار مناسب انجام شد.
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( )1:3تبلور دوباره انجام شد .بلورهاي ميله مانند شيشهاي
زرد رنگ در طول پنج روز با تبخير آهسته مخلوط حالل به دست آمد.
فراوردهي  3/18( ٪56گرم 8/1 ،ميلي مول) بر پايه
 4،2دي کلروآنيلين قرار گرفته است ,FT-IR max/cm-1 .گلولههاي
( 1912 : KBrآميد( 1636 ,)N−H ,آمين,(N=N) 2112 ,)N−H ،
( 3685 ,(C=C) 3633 ,(C=O) 3198تغيير شکل يافته
)( 141 ,(C-O) 3381 ,(C-N) 3241 ,)d(N−Hتغيير شکل يافته،
).)(C-Cl
1
HNMR (133MHz, dmSo-d6/tms)  32/86 (s,1H,OH),
1/22-8/49 (m,8H,Ph), 13CNMR (18MHz, dmSo-d6) 
3653 (C=O), 34/3, 36/29, 331/2, 339/6, 328/1, 328/4,
325/5, 329/3, 329/6, 344/4 (Ph).

بخش تجربي
روش کلي

نقطه ذوب با دستگاه
مغناطيس هستهاي  1Hو  Cبر روي Bruker Avance 300
( 133مگاهرتز براي  H-NMRو  18مگاهرتز براي )C-NMR
با نرم افزار  XWINNMRمدل  1/3ثبت شد .تغييرهاي شيميايي
در مقياس  δنسبت به  TMSگزارش شده است .طيف فروسرخ
 CTBدر ناحيهي  4000–400 cm-1با ميزان تفکيک ±1cm-1
با استفاده از طيف سنج  RXI FT-IRو ديسکهاي KBr
ثبت شد.
Gallenkamp

تعيين شد .طيف رزونانس

13

سنتز

 4،2دي کلروآنيلين ( 3/295گرم 5/33 ،ميلي مول)
در مخلوطي از  33ميليليتر هيدروکلريک اسيد غليظ و  8ميليليتر
آب مقطر حل شده و دماي سامانه تا  -2درجه سلسيوس سرد شد.
سپس ،سديم نيتريت ( 3/85گرم 5/43 ،ميلي مول) با همزدن
مداوم افزوده شد .پس از  33دقيقه تکان دادن ،محلول اسيدي
 -4آمينو بنزآميد ( 3/39گرم 5/33 ،ميلي مول در استون) افزوده شد و
سامانه با افزودن محلول سديم کربنات ,تا  pHبه تقريب برابر 1
خنثي شد .مسير اين ترکيب در طرح  3نشان داده شده است.
رسوب زرد که توسط صاف کردن از هم جدا و با مقدار کمي آب سرد
و به دنبال آن با مقدار کمي اتانول سرد شسته شد ،در اين طرح
نشان داده شد .اين فراورده به وسيلهي کروماتوگرافي ستوني در ژل سيليکا
( 13/213شبکه) هگزان :استات اتيل( )1:1به عنوان شوينده
خالص سازي شد .براي توليد تک بلور از هگزان :استات اتيل

321

بخش نظري

محاسبههاي شيمي کوانتومي براي به دست آوردن پارامترهاي
ساختارهاي بهينه سازي شده انجام گرفت .بسامدهاي ارتعاشي و
تغييرهاي شيميايي با استفاده از نرم افزار Gaussian 03
بهدست آمد [ .]33تئوري تابعيت چگالي ( )DFT/PBE1PBEو
هارتري فاک ( )HFبا مجموعه پايهي استاندارد )6-311+G(2d,p
براي محاسبه ساختارهاي بهينه سازي شدهي مولکولي ،بسامدهاي
ارتعاشي ،و ويژگيهاي ديگر استفاده شد .پارامترهاي ساختارهاي
بهينه سازي شده و انرژيهاي  CTBبراي محاسبه بسامد ارتعاشي
هارمونيک بهکار رفتهاند .بسامدهاي محاسبه شده
با ضريبهاي  3/9311و  3/9944به ترتيب با روشهاي
تئوري ) HF/6-311+G(2d,pو )PBE1PBE/6-311+G(2d,p
تصحيح شدند [ .]33نتيجههاي نظري به ما اجازه بررسي سهم IR
تجربي در  CTBرا داد .تغييرهاي شيميايي بهوسيلهي برنامههاي
,ChemBioOffice ,HyperChem ,Gaussian
محاسبه شد [ .]32از برنامه  GaussSumبراي محاسبه اوربيتال
ACD/NMR

مولکولي و طيف  DOSاستفاده گشت [.]31
نتيجهها و بحث
مطالعههاي هندسي

ساختارهاي مولکولي بهينه سازي شده در شکل  3نشان داده
شده است .از آنجايي که طيف  X-Rayترکيب  CTBدر دسترس
نيست ،ساختار بهينه سازي شده با ديگر ترکيبهاي همانند
داراي ساختار بلورين مقايسه و ارايه شده است [.]34 ، 38
علمي ـ پژوهشي
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طرح 3ـ سنتز ترکيب .CTB

)RPBE1PBE/6-311++G(d,p

)RPBE1PBE/6-311++G(d,p

)HF/6-311++G(d,p

)HF/6-311++G(d,p

شکل 3ـ ساختارهاي سه بعدي بهينه سازي شده و پتانسيل الکترواستاتيکي مولکولي ترکيب .CTB

در مولکول تري آزن موردنظر گروههاي  CO-NH2 ،Clو بخش
تري آزن و حلقه بنزن وجود دارد .مقدارهاي نظري مانند طول
پيوند بهينه سازي شده کمي بيشتر از مقدارهاي تجربي هست،
با توجه به اين که محاسبههاي نظري متعلق به ايزوله شدن
مولکولها در فاز گازي بوده در حالي که نتيجههاي تجربي متعلق
به حالت جامد است .مقايسه زاويهي پيوند و طول پيوند نظري
تاييد ميکند همبستگي خوبي بين دادههاي تجربي و محاسبههاي
نظري  RPBE1PBEدر مقايسه با مقدارهاي بهدست آمده
از محاسبههاي نظري  HFوجود دارد.
علمي ـ پژوهشي

به عنوان نمونه ،طول پيوند بهينه سازي شدهي  C-Cموجود
در حلقه فنيل با استفاده از روش محاسباتي  RPBE1PBEدر بازهي
 3/195-3/154آنگستروم بوده ولي با روش  HFدر بازهي
 3/193-3/152آنگستروم است .در نتيجه سازگاري خوبي
در مقايسه با مولکولي که داراي طول پيوند در بازهي  3/433تا
 3/168آنگستروم ميباشد ,دارد .با توجه به مقدارهاي تجربي،
ترتيب شش طول پيوند  C-Cبهينه سازي شده در حلقه بهصورت
 C3-C2 < C2-C1 = C1-C4 = C4-C8 < C8-C6 < C6-C3است.
براي مقدارهاي محاسبه شده با روش RPBE1PBE
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3/1
3/4
3/7
3/2

C116-C5
C117-C3
O19-C18
N9-N8
N8-N7
N20-C18
N9-C10
N7-C6
C1-C2
C1-C6
C2-C3
C3-C4
C4-C5
C5-C6
C13-C18
C10-C11
C11-C12
C13-C14
C14-C15
C15-C10

3/3

طول پيوند
371
321
321
324

N9-N8-N7
N8-N9-C10
N8-N7-C6
O19-C18-N20
N7-C6-C5
N7-C6-C1
N9-C10-C11
N9-C10-C15
Cl16-C5-C6
Cl17-C3-C2
Cl16-C5-C4
Cl17-C3-C4
C13-C18-N20
C13-C18-O19
C1-C2-C3
C2-C3-C4
C3-C4-C5
C5-C6-C1
C6-C1-C2
C11-C10-C15
C14-C15-C10
C12-C13-C14
C11-C12-C13
C10-C11-C12

322
321
331
331
334
332
331

طول پيوند

331
321
31
21
-71
-11
-371

N9-N8-N7-C6
N7-N8-N9-C10
N8-N9-C10-C11
N8-N9-C10-C15
N9-C10-C15-C14
N9-C10-C11-C12
N7-C6-C5-C616
N7-C6-C1-C2
N8-N7-C6-C5
N8-N7-C6-C1
C116-C5-C4-C3
C117-C3-C4-C5
C117-C3-C4-C5
C117-C3-C2-C1
C6-C1-C2-C3
C5-C6-C1-C2
C10-C11-C12-C13
C10-C15-C14-C13
C18-C13-C14-C15
C11-C10-C15-C14
C12-C13-C14-C15
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3/1

مقدار )(Å

تري آزنها ميتوانند دستخوش برگشتپذيري ايزومريزاسيون
سيس ـ ترانس باشد .يکي از ويژگيهاي ساختاري تري آزنها
مربوط به مکانيسم ايزومريزاسيون سيس ـ ترانس چرخش محدود شده
يا مانعشده حول پيوند  N2-N1Hاست .در مورد تري آزنها،
يک شکل رزونانس -1،3دو قطبي وقتي که جفت الکترون تنها
در  N1با الکترونهاي  موجود بر روي پيوند دوگانه N3=N2
مزدوج ميشود ,ايجاد ميشود .اين کار باعث افزايش سد انرژي
در چرخش حول پيوند  N2-N1Hميشود.
با مطالعه طيف  NMRوابسته به دماي تري آزنها,
ميتوان انرژي فعالسازي آزاد چرخشي ,G‡ ,را بهدست آورد.
مقدارهاي ‡ Gنشان ميدهد که وقتي که گروه هاي الکترون
کشنده در موقعيت پارا حلقه فنيل قرار ميگيرد انرژي چرخش
حول پيوند  N2-N1Hافزايش پيدا ميکند .بنابراين ،اين نشان ميدهد
که تأثير ساختار رزونانسي  1،3ـ دو قطبي در حضور استخالف
الکترون کشنده حلقه فنيل بيشتر ميشود.
محاسبههاي  DFTبراي تعيين سد انرژي چرخش مانع دار و
ايزومريزاسيون سيس ـ ترانس انجام شده است .منحنيهاي انرژي

3/3

مقدار )(Å

چرخش محدود شده و ايزومريزاسيون سيس-ترانس

3/1

مقدار )(Å

ترتيب طول پيوندها کمي تغيير ميکند:
(حلقه سمت راست):
> )C8–C6 (3/191Å) > C3–C6 (3/198 Å) > C2–C1 (3/156Å
)C1–C4 (3/151Å) >C4–C8 (3/152Å) > C3–C2(3/153Å
(حلقه سمت چپ):
> )C38–C33 (3/433 Å) > C33–C32 (3/191 Å) > C32–C31 (3/156 Å
)C32–C33 (3/168 Å) > C33–C33 (3/191 Å) > C33–C32 (3/168 Å
که اين نتيجهها مربوط به تفاوت در جانشيني است .افزون بر اين،
طول پيوندهاي پيش بيني شدهي  C3-Cl17و  C5-Cl16سازگار
با مقدارهاي تجربي گزارش شده ميباشد .طول پيوندهاي
بهينه سازي شده  N7–C6( N-Cو  )N9–C10در روش محاسباتي
 RPBE1PBEبه ترتيب برابر با  3/153و  3/151آنگستروم و
در روش محاسباتي  HFبه ترتيب برابر با  3/438و  3/431آنگستروم هست.
با اين حال ،وجود تفاوت کم در اين مقايسهها مربوط به ساختار
مولکولي است .زاويههاي پيوند محاسبه شده در  C6-N7-N8و
 C10-N8-N9براي ( )Dبه ترتيب ˚ 322/3و˚ 334/1هست که ˚ 2/3و
˚ 2/6از مقدارهاي تجربي شان انحراف دارد .نمودارهاي مقايسهاي
پارامترهاي هندسي (طول پيوند ،زاويه ي پيوند و زاويه دو وجهي)
 CTBبراي مجموعههاي گوناگون در شکل  2نشان داده شده است.
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-311

طول پيوند

شکل 2ـ مقايسهي تفاوتهاي بين پارامترهاي هندسي بين روشهاي
 PBE1PBE ،HFو .X-Ray
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3/1
1/1
1/1
4/1
7/1
2/1
3/1
311/1

211/1

11/1

311/1

1/1

/1

زاويه دو وجهي (درجه)

1/1
1/1
4/1
7/1
2/1
3/1

211/1

311/1

11/1

311/1

1/1

/1

زاويه دو وجهي (درجه)

21/1

انرژي کل نسبي )(kcal/mol

افزون بر چرخش محدود شده ور پيوند  N2-N1در تري آزنها،
توتومريزاسيون از ديدگاههاي مهمي در تري آزنهاي نامتقارن است.
از آنجايي که ،استخالفهاي گوناگون روي گروه هاي فنيل
باعث شده  N3و  N1نتوانند يکسان باشند ،يک ترکيب آميخته
از دو ساختار توتومري شده که قابل تشخيص هستند ,وجود دارد.
تعادل توتومري به ويژگيهاي الکترونيکي استخالفها که
به وسيلهي ثابت تعادل ( )KTتعيين ميشوند ,بستگي دارند.
اثر استخالف در يک سري از ترانس ـ  1،3ـ دي تري آزنهاي
نامتقارن با استفاده از طيف سنجي فروسرخ در کربن تتراکلريد
مطالعه شده است .ثابت تعادل ( )KTمربوط به يک سري از
ترانس ـ  1،3ـ دي تري آزنهاي نامتقارن نشان ميدهد که گروههاي

1/1

انرژي کل نسبي )(kcal/mol

توتومريزاسيون

9/1

انرژي کل نسبي )(kcal/mol

نسبي بر حسب زاويه دووجهي براي ترکيب  CTBبا استفاده از
روش نظري ) B3LYP/6-31G(dبهدست آمد (شکل  .)1شکلهاي
 3a-cانرژي نسبي بر حسب زاويه دووجهي ,C8-C6-N1-N5
 N5-N9-C33-C33و  C6-N1-N5-N9را به ترتيب نشان ميدهد.
شکل  3aبيشترين انرژي نسبي را در زاويه دووجهي C8-C6-N1-N5
که برابر با  333/2°است را نشان ميدهد .بنابراين ،سد انرژي
چرخشي در -Clحلقه حول پيوند  C6-N1برابر با  1/1کيلوکالري بر مول
بهدست آمد .درضمن ساختار  CTBپايدارتر ( -6/13کيلو کالري بر مول)
از ساختاري با چرخش حول پيوند  C6-N1است .شکل  3bنيز سد
انرژي چرخشي صفحه آميد ـ حلقه را حول پيوند  C33-N9در زاويه
دووجهي  C8-C6-N1-N5نشان ميدهد که داراي سد انرژي
 8/3کيلوکالري بر مول است .با مقايسه سد انرژيهاي چرخشي
حول پيوندهاي  C6-N1و  C33-N9ديده ميشود که سد انرژيهاي
چرخشي حول پيوند  C6-N1برابر با  2/6کيلوکالري برمول بوده
که بيشتر از انرژيهاي چرخشي حول پيوند  C33-N9است.
شکل  3cسد انرژي چرخشي حول پيوند  N1-N5را در زاويه دووجهي
 C6-N1-N5-N9نمايش داده است .اين چرخش ايزومريزاسيون
سيس ـ ترانس را در  CTBنشان ميدهد .سد انرژي ايزومريزاسيون
سيس ـ ترانس  23/3کيلوکالري بر مول به دست آمد .بنابراين ما ميتوانيم
نتيجه گيري کنيم که چرخش حول پيوند  N1-N5در شرايط عادي
امکان پذير نيست .طول پيوند  )3/12( N1-N5به طور معمول
کوچکتر از پيوند ساده  )3/41( N-Nميباشد .ساختار ( CTBايزومر ترانس)
( -1/16کيلو کالري بر مول) پايدارتر از ايزومري است که با چرخش
حول پيوند  N1-N5تشکيل شده است.

دوره  ،73شماره 3793 ،2

21/1
31/1
31/1
1/1
1/1
1/1

11/1

311/1

311/1

211/1

زاويه دو وجهي (درجه)

شکل 7ـ منحنيهاي انرژي نسبي نسبت به زاويه دو وجهي در ترکيب
 CTBبهوسيلهي روش نظري ) (a) , B3LYP/6-31G(dانرژي نسبي
نسبت به زاويه دو وجهي (b) , C5-C6-N7-N8انرژي نسبي نسبت
به زاويه دو وجهي (c) , N8-N9-C10-C11انرژي نسبي نسبت
به زاويه دو وجهيC6-N7-N8-N9
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شکل 4ـ منحنيهاي انرژي نسبي در توتومريزاسيون  CTB ↔ CTBTبهوسيلهي روش نظري ).B3LYP/6-311+G(2d,p

الکترون کشنده در پارا اثر توتومري  CTBTرا برتري ميدهد،
در حالي که گروههاي الکترون دهنده در پارا اثر توتومري  CTBرا
افزايش ميدهد .شکل  4منحني انرژي نسبي توتومريزاسيون را
در  CTB ↔ CTBTکه به وسيلهي روش نظري )B3LYP/6-311+G(2d,p
محاسبه شدهاند را نشان ميدهد .سد انرژي توتومريزاسيون در
 16/53 CTB ↔ CTBTکيلو کالري بر مول است که  3/34کيلو کالري
بر مول بيشتر از عکس توتومريزاسيون ميباشد که نشان ميدهد که
گروههاي الکترون کشنده در پارا اثر توتومري  CTBTرا ترجيح
ميدهد ،در حالي که گروههاي الکترون دهنده در پارا اثر توتومري
 CTBرا افزايش ميدهد.
طيف سنجي FT-IR

ساختار ترکيب  CTBشامل  13اتم و  54مدل نرمال است که
مربوط به ارتعاشها ميباشد 54 .مدل نرمال ارتعاشها شامل 15
مدل ارتعاشها در داخل صفحه و  6مدل باقي مانده ارتعاشها
در بيرون از صفحه قرار دارد .پيوندهاي موجود در درون صفحه مربوط
به مولکولهايي است که با  A′نشان ميدهد و در بيرون از صفحه
مربوط به مولکولهايي است با  A″نمايش داده ميشود.
بنابراين  54مدل نرمال ارتعاشهاي  CTBبه صورت ΓVib = 78A′ + 6A″
توزيع شده است .براساس تقارن  CSهمه  54ارتعاشهاي بنيادي
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در جذب  IRفعال نيستند .بسامدهاي ارتعاشي هارمونيک براي
 CTBبا استفاده از روشهاي  HFو  (PBE1PBE) DFTو
مجموعه پايهي ) 6-311+G(2d,pمحاسبه شد .طيف FT-IR
به دست آمده از محاسبهها در شکل  8ارايه شده است .بسامدهاي
 FT-IRبراي مدلهاي گوناگون ارتعاشها در جدول  2گردآوري
شده است .مقايسه بسامدهاي محاسبه شده با روش HF
با مقدارهاي تجربي نشان ميدهد که مدل ارتعاشي محاسبه شده
به دليل ارتعاشهاي غيرهارمونيک در سامانه واقعي بيشتر
بهدست آمدهاند .تئوري تابعيت چگالي شامل همبستگي الکتروني،
داراي بسامدهايي کوچکتر از بسامدهاي  HFاست .نمودارهاي
همبستگي بسامدهاي تجربي و محاسبه شده در شکل  6ارايه شد.
مقدارهاي محاسبه شده با دستور )PBE1PBE/6-311+G(2d,p
بهترين سازگاري را با دادههاي تجربي نشان ميدهد.
ارتعاشهاي C-H

ارتعاشهاي کششي  C-Hساختارهاي آروماتيک را در ناحيه
 1333-1333cm-3نمايش ميدهد [ .]36در اين ناحيه ،گروهها
بهطور چشمگيري تحت تأثير ماهيت استخالفها نيستند.
عددهاي موجي  1295 cm-3و 1233 cm -3بهطور تجربي براي
ارتعاشهاي کششي  C-Hگروههاي فنيل مي باشند .آن پيکها
علمي ـ پژوهشي
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311/1
99/31

91/21
93/1
تجربي

عبور )(%T

99

91/31
91

111

3111

3411

3111

عدد موجي

2411

4111 7211

()cm-3

11

عبور ()%

41

1
3111

2111

عدد موجي

7111

11

عبور ()%

41

1
3111

در ( 1211 cm-3با روش ) )PBE1PBE/6-311+G(2d,pو 1111 cm-3
(با روش ) )HF/6-311+G(2d,pبه  υC4–Hمربوط ميشود که %PED
برابر با 99دارند .ارتعاشاتي که با روش )PBE1PBE/6-311+G(2d,p
تخمين زده شدهاند سازگاري خيلي خوبي را با دادههاي طيفي
تجربي نشان ميدهد .در ترکيبهاي آروماتيک ،ارتعاشهاي
خميده  C-Hدر داخل و خارج صفحه به ترتيب در ناحيههاي
 133-3333 cm-3و  183-3333 cm-3اتفاق ميافتند .پيکهاي
اين گروهها تيز هستند ولي شدت آنها بهطور متوسط ضعيف است.
در مورد مطالعه ،با روش  ،PBE1PBEعدد موجي  C-Hبيرون از
صفحه حلقهي فنيل که مربوط به ارتعاش  δC2C1C3H22ميباشد
( %PEDبرابر با  )51حدود ( 966 cm-3در مقايسه با عدد موج C-H
در طيف  IRکه برابر با  963 cm-3است ,محاسبه شد .عدد موجي
 C-Hدر شيوه خمشي داخل صفحه حلقهي فنيل برابر با
 (τHC11C12C13) 541 cm-3با  %PEDحدود  91با روش
 PBE1PBEمحاسبه شد که در طيف تجربي  IRبرابر با 583 cm-3
ديده شد .ارتعاشهاي خمشي  C-Hدر درون و بيرون از صفحه
نشان دهندهي سازگاري خوبي با دادههاي پيشين است .پس
در اين ناحيه ميتوان پيش بيني نمود که همهي نوارهاي ارتعاشي
 C-Hبا شدت قوي ساختار بنزن را نشان ميدهد.
ارتعاشهاي C = C

()cm-3

2111
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7111

به طور کلي ارتعاشهاي کششي  C=Cدر حلقههاي آروماتيک
در بازههاي  3893ـ  3818 ،3628ـ  3413 ,3893ـ ,3843
 3413ـ  3468و  3253 cm-3ـ  3153مشاهده شده است [.]31
در اين ترکيب ،بسامد ارتعاشي در طيف تجربي  FT-IRدر 3689 cm-3
ديده شده است که به ارتعاشهاي کششي  C=Cاختصاص دارد.
بسامد ارتعاشهاي کششي  υC10=C11با  %PEDحدود  82که
با  PBE1PBEمحاسبه شده است برابر با  3612 cm-3بوده که
نشان دهندهي سازگاري رضايت بخشي با مقدارهاي تجربي است.
افزون بر اين ،بسامد ارتعاشي در  3612 cm-3مربوط به
 βH24C11C12با  ٪PEDحدود  33مي باشد .به طورکلي ارتعاشهاي
کششي  C=Cدر حلقه تحت تأثير الکترونهاي غيرپيوندي N=N
در حلقه هستند.

عدد موجي ()cm-3

ارتعاشهاي C-C
شکل  1ـ طيف  FT-IRتجربي و محاسبه شدهي ترکيب .CTB

علمي ـ پژوهشي

ارتعاشهاي  C-Cدر حلقه آروماتيک بهطور معمول در ناحيه
 3433-3633 cm-3اتفاق مي افتد .سه نوار قوي در طيف تجربي
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4111
711
2111
2111
3111
3111
111
111 3111 3111 2111 2111 7111 7111 4111

1

بسامد محاسبه شده )(cm3-

7111

1

بسامد تجربي ()cm-3

شکل  1ـ نمودارهاي همبستگي بسامدهاي محاسبه شده و تجربي
ترکيب .CTB

در  114 ,3381و  663 cm-3قرار دارند .بهصورت محاسباتي
اين پيکها در بسامد ارتعاشي خمشي داخل صفحه βC1C2C3
در حدود  3311 cm-3با  %PEDحدود  ، 81بسامد ارتعاش کششي
 υC13C14در  114 cm-3با  %PEDحدود  29و بسامد خمشي
داخل صفحه  βC1C2C3در  619 cm-3با  %PEDحدود  44و
بسامد کششي  υCl-Cدر  619 cm-3با  %PEDحدود 33
با روش محاسباتي ) PBE1PBE/6-311+G(2d,pبهدست آمدهاند.
اين يافتهها مطابق با يافتههاي کارهاي پيشين هستند.
ارتعاشهاي  N = Nو N-N

ترکيبهاي آزو در طبيعت بهصورت غير قطبي يافت ميشود.
بنابراين براي اين ترکيبهاي پيکهايي در طيف سنجي IR
ديده نميشود .از سوي ديگر ،جذب ضعيف گروه آزو توسط جذب
ناحيه حلقه آروماتيک همزمان ميباشد .بنابراين ،بهطور تجربي
هيچ پيکي براي بسامد ارتعاش کششي  ،N=Nبسامد ارتعاش
کششي  N-Nو بسامد ارتعاشهاي خمشي در درون و بيرون
صفحه  N=N-Nبراي اين ترکيبها ديده نشده است.
بنابراين برخي از طول موجها بهطور نظري براي بسامد
ارتعاش کششي  ،N=Nبسامد ارتعاش کششي  N-Nشامل
( υN9N8 )%PED= 29در  3813 cm-3و (υN9N8 )%PED= 44
در  υN7N8 )%PED= 29( ,3881 cm-3در  3219 cm-3و
( υN7-N8 )%PED=12در  3221 cm-3ميباشد .افزون بر اين
ارتعاشهاي خمشي در درون و بيرون صفحه در  3813cm-3براي
( ، βH30N7N8)%PED=24در  3419 cm-3براي ()%PED=26
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 ،βH30N7N8در  3138 cm-3براي (،βHN1N5 )%PED=31
در  3219 cm-3براي ( ،βHN1N5 )%PED=38در 963 cm-3
براي ( ،βHN1N5N9 )%PED=39در  613 cm-3براي
( ، τHN1N5N9 )%PED=91در  833 cm-3براي ()%PED=35
 ،τC10NNN7در  188 cm-3براي (،τC10NNN7 )%PED=34
در  112 cm-3براي ( ،τC10NNN7 )%PED=21در 319 cm-3
براي ( ،τC6NNN9 )%PED=13در  318 cm-3براي
( τC6NNN9 )%PED=19و  33 cm-3براي ()%PED=14
 τC6NNN9بهدست آمد.
ارتعاشهاي  N-Hو C-N

ترکيب  CTBداراي نوار بسيار قوي حدود 1636 cm-3
در طيف  FT-IRکه مربوط به ارتعاش کششي  N-Hاست ,ميباشد.
عدد موج نظري ارتعاش کششي  N-Hبا روش  PBE1PBEبرابر
با  1829 cm-3سازگاري خوبي با دادههاي تجربي بهدست آمده دارد.
مقدار  PEDتاييد کنندهي خالص بودن شيوه ارتعاشي ()υN20-H
با  %PEDبرابر با  333است يعني با هيچ شيوه ارتعاشي ديگري
قابل ترکيب نيست .شناسايي ارتعاشهاي  C-Nبسيار چالش
برانگيز است ،زيرا شايد چندين نوار ترکيبي در اين ناحيه وجود دارد.
جذب کشش  C–Nدر بازهي 3266–3152 cm-3را براي آمينهاي
آروماتيک تعيين شده است .در اين کار نوار در  3119 cm-3که
مربوط به  υC-Cو  βH-N-C1است را ديدند .عدد موج نظري
اين ارتعاش با روش  PBE1PBEکه در  3156 cm-3واقع ميشود
سازگاري خوبي با دادههاي تجربي دارد .عدد موج نظري اين
ارتعاش مربوط به  υC13-C18با  %PEDبرابر با  41و  βH28-N-C18با
 %PEDبرابر با  33است .نوارهاي قوي بهطور تجربي در 3245 cm-3
براي ارتعاش کششي  C–Nديده شد .عدد موج نظري اين ارتعاش
در  3268 cm-3با روش  PBE1PBEمي باشد که مربوط به
ارتعاش کششي  υN9-C10با  %PEDبرابر با  49است.
ارتعاشهاي CONH4
cm-3

3196
در مطالعهي حاضر ارتعاش کششي  C=Oبرابر با
در طيف تجربي  FT-IRديده شده است .عدد موجي محاسبه شده
براي همان شيوه ارتعاشي برابر با  3114 cm-3با روش
 PBE1PBEاست که سازگاري خوبي با مقدارهاي تجربي که
مربوط به  υC18=Oبا  %PED=19است را دارد .گروه  NH2داراي
علمي ـ پژوهشي
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دو ارتعاش کششي  N-Hکه يکي نامتقارن و ديگري متقارن است.
بسامد ارتعاشي نامتقارن بيشتر از بسامد ارتعاشي متقارن ميباشد.
در مطالعه ما نوارهاي قوي در  FT-IRبرابر با  1912 cm-3و 1118 cm-3
که به ترتيب مربوط به ارتعاشهاي کششي نامتقارن و متقارن هستند
ديده شد .مطابق با اين مشاهدهها ،مقدارهاي عددهاي موجي بهطور
نظري با استفاده از روش محاسباتي )RPBE1PBE/6-311G+(2d,p
برابر با  1148 cm-3و  1635 cm-3که به ترتيب مربوط به
ارتعاشهاي کششي نامتقارن و متقارن  υN20-Hهستند,
بهدست آمدهاند .همه نتيجههاي بهدست آمده مطابق با نتيجههاي
به دست آمده از کارهاي پيشين ميباشند.
طيف سنجي NMR

پس از بهينهسازي ساختار مولکولي ,محاسبههاي جابهجايي
شيميايي هستهها ( )NMRبا استفاده از دستورهاي
) RPBE1PBE/6-311G+(2d,pو ) HF/6-311+G(2d,pانجام شد.
روش  GIAOيکي از رايجترين روشها براي محاسبه بردارهاي
همگرايي پوششي مغناطيس هسته ميباشد .بنابراين محاسبههاي
طيف  NMRبا استفاده از نرم افزار  ACD/HNMRانجام شد.
برطبق اين دادهها و مقايسه مقدارهاي ضريب همبستگي ،ديده ميشود
که نتيجههاي به دست آمده از  ACD/NMRنزديکتر از
روشهاي محاسباتي ديگر براي دادههاي تجربي است.
پروتونهاي فنيل بهطور تجربي در بازهي گسترده 1/38 -5/21 ppm
بهدست آمد که بازهي  6/13-5/89با روش RPBE1PBEو
بازهي  6/15-9/32 ppmبا روش  HFو بازهي 5/14-9/46 ppm
در نرم افزار  ACD/HNMRپيشبيني شده .يکتايي ديده شده
در  32/86 ppmمربوط به  HN-N=Nاست که با روشهاي
 HF ,RPBE1PBEو  ACD/HNMRمحاسبه شده و به ترتيب
مقدارهاي  9/68 ,33/83و  5/18 ppmبهدست آمدهاند .پيکها
در  322/3 ppmو  383/8 ppmمربوط به اتمهاي  C1-C6بوده و
مقدارهاي محاسبه شده با نرم افزار  ACD/CNMRدر بازهي
 339/32-341/82 ppmميباشد.
نمودارهايي از پتانسيل الکترواستاتيک مولکولي

نمودار پتانسيل الکترواستاتيک مولکولي ) (MESPيک وسيلهي
مؤثري در بسياري از زمينههاي شيمي است MESP .بهطور
گسترده براي پيشبيني ناحيههايي که بيشترين احتمال حمله
الکتروفيلي يا واکنش دهندههاي قطبي در مولکولهاي آلي
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استفاده ميشود .با هدف تعيين توزيع بار در مولکول و پيشبيني
مکانهاي واکنش براي حملههاي الکتروفيلي و نوکلئوفيلي مولکول،
 MESPبا ) HF/6-311+G(2d,pو )RPBE1PBE/6-311+G(2d,p
محاسبه شد (شکل  .)8ناحيههاي منفي (رنگ قرمز) و مثبت
(رنگ آبي)  MESPبه ترتيب مربوط به واکنش الکتروفيلي و
نوکلئوفيلي هستند .همانگونه که در شکل  8نشان داده ميشود
اين مولکول داراي دو مکان ممکن براي حمله الکتروفيلي دارد.
ناحيههاي منفي به طور عمده بر روي  C11و ناحيه جزئي در وسط
*
اتمهاي  C10 ،N9و  C11هستند.
محاسبهي ويژگيهاي ترموديناميکي و شيمي فيزيکي

عاملهاي ترموديناميکي بسياري از  CTBبا استفاده از روشهاي
نظري ) HF/6-311+G(2d,pو )RPBE1PBE/6-311+G(2d,p
محاسبه شد (همه محاسبهها در دماي  295 Kانجام شده است).
فاکتورهاي تصحيح براي پيشبيني و تعيين دقيق انرژيهاي
ارتعاشي نقطه صفر استفاده ميشوند .انرژي کل مولکول برابر با
مجموع انرژيهاي انتقالي ،چرخشي ،ارتعاشي و الکتروني است.
انرژي ارتعاشي نقطه صفر  CTBبرابر با  -3139/118و
 -3134/518که به ترتيب با روشهاي ) HF/6-311+G(2d,pو
) RPBE1PBE/6-311+G(2d,pبهدست آمدند ,ميباشد .لگاريتم
ضريب تقسيمي ) (logPبراي  nـ اوکتانول/آب  CTBبا استفاده از
سه نرم افزار که بهطور تجاري در دسترس هست شامل
( ACD/LogP ،ChemBioOffice Ultra 11.0و  )ALOGPSميباشد,
محاسبه شده است[ .]35مقدار  LogPيک معيار مورد استفاده
در شيمي دارويي براي ارزيابي خصلت دارويي مولکول و براي
محاسبه بازده چربي دوست است .کارامدي چربي دوستي،
يک تابع قدرت ،و  logPکيفيت ترکيبهاي پژوهشي را تعيين ميکند.
مقدار  logPدر  CTBبيشتر از پارا-ديکلروبنزن و کمتر از
-8،4،4،2،2پنتاکلرو بيفنيل است.
آناليز NBO

برنامهي  NBOبراي تعيين اوربيتال اتمي طبيعي (،)NAOS
اوربيتال هيبريدي طبيعي ( ،)NHOsاوربيتال پيوندي طبيعي
( )NBOsو اوربيتال مولکولي موضعي طبيعي ()NLMOs
انجام شده است .همچنين با استفاده از اين برنامه آناليز جمعيت طبيعي ()NPA
انجام شد .هيبريدهاي اتمي طبيعي ( )hAهر  NBOشامل
ضريب قطبش ( )cAاست ،نشانه هيبريدي را با ( spnدرصد خصلت، s

*به فاطله  pdfمقاله مراجعه شود.
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شکل  3ـ هيبريداسيون گروه  C-N=N-NH-Cدر .CTB

خصلت  pو غيره) براي هر  hAو اتم نشان ميدهد .اوربيتال
پيوندي  C6–N7از برهمکنش هيبريد  % 12/8( sp2.60خصلت
 pدارد) بر روي کربن با هيبريد  % 63/3( sp1.6خصلت  pدارد)
بر روي نيتروژن به دست ميآيد .گروه  C–N=NH–Cبا خصلت
هيبريدهاي اتمي که با پارامتر  hAنشان ميدهد به صورت زير
مورد مطالعه قرار گرفت (شکل :)1
= C6-N1 = 3/62 (sp2/6)C6 + 3/15 (sp3/6)N1; N1-N5

3/11 (sp2/2)N2 + 3/65 (sp2/9)N5
= N1-H = 3/58 (sp2/4)N1 + 3/81 (s)H; N5-N9

3/12 (sp2/3)N5 + 3/13 (sp2/4)N9
= N5-N9 = 3/65 (p3/3)N5 + 3/11 (p3/3)N9; N9-C33

3/11 (sp2/3)N9 + 3/64(sp2/6)C33
هيبريداسيون اوربيتال پيوندي روي  (sp2.64) C6همانند با
) (sp2.61ميباشد .خصلت  pمربوط به  N7در پيوند  N7-N8بيشتر
از پيوند  N1-C6است .الکترونگاتيوترين اتم در پيوند ميتواند
خصلت  sرا افزايش و خصلت  pرا کاهش دهد مانند  N7در پيوند
 .C6-N7آناليز اوربيتال پيوندي  NBOهمهي برهمکنشهاي
احتمالي بين باز لوئيس (الکترون دهنده) و اسيد لوئيس (الکترون کشنده)
را بررسي مينمايد .اوربيتالهاي موضعي در بهترين ساختار لوئيس
ميتوانند به شدت برهمکنش دهند .اوربيتال جفت تنها در اوربيتال
پيوندي و اوربيتال ضد پيوندي به ترتيب به عنوان دهنده و
پذيرنده الکترون عمل ميکند .اين برهمکنشها ميتوانند پيوندها
را تقويت و تضعيف نمايند .بنابراين نقطههاي قوت عدم استقرار
برهمکنشها ) ,E(2توسط نظريه اختالل مرتبه دوم بهوسيلهي
معادله زير برآورد شده است.
C10

E2 =Eij = qi×F(i,j)2/εj–εi
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 qiاوربيتال دهنده اشغال شده εi ,و  εjعناصر قطري و
عناصر غير قطري ماتريس فوک  NBOاست E(2) .بزرگتر,
قدرت برهمکنش بين الکترون دهنده و پذيرنده شديدتر ميشود.
به عنوان مثال اهداکننده تمايل شديدي به دادن الکترون از
دهندهي الکترون به پذيرنده الکترون دارد و بيشترين ميزان
جفت شدگي در کل سامانه است .برهمکنش درون مولکولي
توسط همپوشاني اوربيتالي بين )  (C–Cو ); (C–C) *(C–Cو
) ; *(C–Cاوربيتال پيوندي ) LP(1و ) LP(2تشکيل ميشود
در نتيجه انتقال بار درون مولکولي ( )ICTباعث پايداري سامانه ميشود.
استقرارنيافتن الکترون  در مولکول حول پيوندهاي C3-C4 ،C1-C2
و  C5-C6نسبت به ضد پيوندي (* )حول پيوندهاي ،C1-C2
 C3-C4و  C5-C6بيشترين توزيع را دارد .عدم استقرار * → 
و انرژيهاي پايداري (کيلوکالري بر مول) به صورت زير ميباشند.
)(C2-C2)→*(C1-C4) 23/31; (C3-C2)→*(C8-C6
)21/65; (C1-C4)→*(C3-C2) 23/48; (C1-C4)→*(C8-C6
)35/63; (C8-C6)→*(C3-C2) 31/43; (C8-C6)→ *(C1-C4
→)21/12; (N5-N9)→*(C33-C33) 33/93; (C33-C33
*(N5-N9) 22/23; (C33-C33)→*(C32-C31) 21/38; (C33)C33)→*(C34-C38) 35/38; (C32-C31)→ *(C33-C33
→)23/58; (C32-C31)→*(C34-C38) 23/21; (C32-C31
;*(C35-O39) 35/14; (C34-C34)→ *(C33-C33) 22/91
(C34-C38)→*(C32-C31) 23/89.
بيشترين انرژي پايداري در برهمکنش درون مولکولي
) (C1-C2)→*(C5-C6با انرژي پايداري 21/65 kcal/mol
رخ داده است .دو برهمکنش درون مولکولي
Fij

) (N8-N9)→*(C10-C11و

)(C10-C11)→*(N8-N9

اتفاق افتاده که انرژيهاي پايداري به ترتيب برابر با 33/93
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و  22/23هستند .يکي ديگر از برهمکنشهاي فوق مزدوج شدگي عبارتند از:
)(3)N1→*(C8-C6) 41/21; LP(3)N1→*(N5-N9
→81/18; LP(2)O39→*(C31-C35) 23/36; LP(2)O39
*(C35-N23) 21/14; LP(3)N23→* (C35-O39) 41/46 kcal/mol
که تضعيف پيوندهاي مربوطه منجر به پايداري مولکول ميشوند.
بيشترين انرژي پايداري در برهمکنش درون مولکولي
) LP(1)N7→*(N8-N9با انرژي پايداري  81/18کيلوکالري بر مول
رخ داده است .بنابراين ميتوانيم نتيجه بگيريم که رزونانس
الکترونهاي جفت تنها در  N1نسبت به  N5-N9نقش کليدي
در برهمکنش درون مولکولي و در نتيجه پايداري مولکول بازي ميکند.
نتيجهگيري

ترکيب  CTBاز طريق واکنش -4آمينوبنزآميد و -4،2دي
کلروآنيلين سنتز شد .ساختار و ويژگيهاي آنها توسط طيف
 13C NMR ،FT-IRو  1Hمشخص شد .ساختار هندسي مولکولي،
بسامدهاي ارتعاشي هارمونيک ،تغييرهاي شيميايي MESP ،و
ويژگيهاي ترموديناميکي  CTBتعيين و با روشهاي  HFو DFT
) (RPBE1PBEو مجموعه پايه  6-311+G(2d,p) 6آناليز شد.

دوره  ،73شماره 3793 ،2

از مقايسه ميزان سازگاري ساختارهاي هندسي بهينه سازي شده
با روشهاي محاسباتي  RPBE1PBEو  HFبا مقدارهاي تجربي
ميتوان نشان داد که طول پيوند و زاويه پيوند و زاويه دووجهي
بهدست آمده از دستور  RPBE1PBEبهتر از دستور  HFميباشد.
عددهاي موج ارتعاشي طيف  FT-IRبهدست آمده از روشهاي
محاسباتي و تجربي يکديگر را بهطور قابل قبولي حمايت ميکنند.
تفاوت بين مقدارهاي عدد موج ديده شده و محاسبه شده
بسيار کوچک است .مقايسه تغييرهاي شيميايي محاسبه شده و تجربي
نشان ميدهد که نتيجه  ACD/NMRنزديکتر از دو روش DFT
و  HFبه بسامدهاي تجربي ميباشد .مطالعه  MESPنشان داد که
ناحيههاي منفي به طور عمده بر روي  C33و ناحيه جزئي
در وسط اتمهاي  C33 ،N9و  C33هستند LogP .در  CTBبيشتر
از پارا-ديکلروبنزن و کمتر از  8،4،4،2،2ـ پنتاکلرو بيفنيل است.
آناليز  NBOنشان داد که رزونانس الکترونهاي جفت تنها در N1
نسبت به  N5-N9نقش کليدي در برهمکنش درون مولکولي بازي ميکند.
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