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مطالعه نظري برهمکنش هاي مولکولي
مشتقهاي بنزن پارا استخالف شده با هيدروژن سيانيد
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چكيده :در اين مقاله اثرهاي برهمکنشهاي غير کوواالنسي بررسي شدهاند ،جايي که سيانيد هيدروژن به عنوان
يک دهنده پروتون و سامانههاي  πگوناگون مانند مشتقهاي بنزن پارا استخالف شده ( CH3 ،SH ،OH ،Cl ،F ،Hو )NH2
به عنوان پذيرنده پروتون عمل کرده اند .کمپلکسها با روش  B3LYPبا استفاده از مجموعه پايه **6-311++G
بهينه شدهاند .انرژي برهمکنش بين مولکولي در همان سطح با خطاي برهم نهي مجموعه پايه ) (BSSEتصحيح شده است.
افزون بر پارامترهاي ساختاري و انرژي هاي پيوندي ،ويژگيهاي مکان شناختي چگالي بار الکترون با روش نظري
کوانتوم اتمها در مولکولها ( )QTAIMمحاسبه شده است .افزون بر اين ،تجزيه و تحليل اوربيتال پيوند طبيعي
( )NBOبراي بهدست آوردن بينش دقيقتري در مورد ماهيت اين برهمکنشها به کار برده شده است.
چندين همبستگي بين انرژي ،پارامترهاي ساختاري و مکان شناختي پيدا شده است .سرانجام ،اثرهاي برهمکنشها
بر روي داده هاي  NMRبراي بررسي بيشتر کمپلکسهاي مطالعه شده ،انجام شده است.

واژههاي كليدي :انرژي برهمکنش بين مولکولي؛ مطالعه  DFT؛  QTAIM؛  NBO؛ .NMR
KEYWORDS: Intermolecular interaction energy; DFT study; QTAIM; NBO; NMR.

مقدمه

نيروهاي بين مولکولي نقش اساسي در شيمي نوين ،براي
توضيح پديدههاي زيادي از زيست شناسي مولکولي گرفته تا
شيمي درشت مولکولها ،بازي کرده اند [ .]1براي نمونه ساختار
مايعات ،پديدههاي حاللپوشي ،بلورهاي مولکولي [ ،]2جذب
فيزيکي و ساختار درشت مولکولهاي حياتي مانند  DNAو
پروتئينها [ ]3و شناسايي مولکولي [ ،]4چندين پديده بوده اند که
توسط برهمکنشهاي غير کوواالنسي تعيين شده اند .افزون بر اين،
يک جنبه جالب از اين برهمکنشها در زمينه زيستي زماني
اتفاق افتاده که حلقههاي آروماتيک درگير بوده اند ،همانگونه
*عهده دار مکاتبات
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که در حال حاضر در بسياري از فرايندها اين واقعيت ديده شده
است [ .]5معمولترين برهمکنشهاي غير کوواالنسي شامل
حلقههاي آروماتيک ،از نوع  XH...π ،π...πيا يون π-بوده اند [.]6-9
نتيجههاي تجربي و نظري نشان داده است که برهمکنشهاي
ضعيفي نيز توانسته اند بين حلقههاي آروماتيک با ترکيبهاي X-H
(هاليدهاي هيدروژن ،مشتقهاي  C-H ،N-H ،O-Hو غيره)
روي داده که اين برهمکنشها ويژگيهاي ضروري پيوندهاي
هيدروژني را داشتهاند [ .]11پيوند هيدروژني ،برهمکنش غير کوواالنسي
مهمي بوده که مستلزم دهندگي يک پروتون قطبيده ()HX
+E-mail: az_khanmohammadi@yahoo.com
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و يک ميداني با دانسيته الکتروني باال ( )Yدر نظر گرفته شده که
بهطور معمول با اتمهاي شامل اوربيتال جفت غير پيوندي يا
الکترونهاي π-تشکيل شده است ] .[11به تازگي ،براي اولين بار
برهمکنش اوربيتال بين مولکولي بين بنزن و متان در کمپلکس
بنزن  -متان انجام شده است .اين برهمکنش ضعيف ،وجود پيوند
هيدروژني  CH-πرا بين بنزن و متان نشان داده که با استفاده از
محاسبهها از اساس و با روشها و توابع پايه گوناگون بررسي شده
است ] .[12در سال  2112ميالدي ،پيوند هيدروژني  CH-πبين گروه
ايزوپروپيل با جهتگيري محوري در  -αفالندرن( )1و صورتبندي
تاخورده لووپيماريک اسيد( ،)2با محاسبههاي سطح باالي اوربيتال
مولکولي از اساس بررسي شده است .در اين مقاله مفهوم پيوند
هيدروژني  CH-πدر زيست شناسي ساختار همچنين بحث شده
است ] .[13تعداد زيادي از مطالعههاي نظري ،در سالهاي اخير،
روي ساختار ،پايداري و طيف ارتعاشي با محاسبهها از اساس و
نظريه تابعي چگالي بر روي کمپلکسهاي داراي پيوند هيدروژني
انجام شده است ] .[14 ،15برخي از نويسندگان به تازگي پيشنهاد
کردهاند که اين برهمکنشها اصوالً يک برهمکنش الکترواستاتيک
بين دانسيته الکترون  πحلقه و ترکيبهاي گوناگون (يون ،اسيد و)...
بوده است ] .[16 ،17تجزيه و تحليل انرژي پيوندي به مؤلفه هاي
کالسيکي (الکترواستاتيک) و غير کالسيکي (همبستگي  -تعويضي)
نشان داده است که برخالف گزارشهاي پيشين ،در برخي از اين
برهمکنشها سهم غير کالسيکي انرژي پيوندي بر سهم کالسيکي آن
برتري دارد ].[18 ،19
دليلهاي گوناگوني وجود داشته که چرا پيوندهاي هيدروژني
 C-H...Yموضوع پژوهشهاي بسياري بوده است ].[21
از چندين سال پيش ،چنين برهمکنشهايي ديده شده و با پيوندهاي
هيدروژني معمولي  X( X-H...Yپروتون دهنده Y ،پروتون پذيرنده)
که در آن  Xو  Yمراکز اتمهاي الکترونگاتيو بوده ،مقايسه شده اند ].[21
بيانيه باال تعريف ارايه شده  Paulingبراي پيوند هيدروژني را
در بردارد ] .[22براي برهمکنش  C–H...Yپروتون دهنده
يک اتم الکترونگاتيو نبوده و از اين رو اختالفهاي بسياري بين
برهمکنشهاي معمولي  X-H...Yو بر همکنشهاي C-H...Y
وجود داشته است ] .[23با اين حال ،شباهتهاي زيادي نيز بين آنها
وجود داشته و به همين دليل بوده که برهمکنشهاي C–H...Y
بيشتر به عنوان پيوندهاي هيدروژني طبقهبندي شدهاند ].[23
البته اين موضوع مورد بحث و اختالفهاي زيادي بوده که

آيا برهمکنشهاي  C–H...Yتوانستهاند به عنوان پيوندهاي
هيدروژني طبقه بندي شوند يا نه .بررسيهاي  Taylorو
 Kennardيکي از اساسي ترين مواردي بوده که از چنين ايده اي
حمايت کرده است ] .[24از سوي ديگر ،ادعا کرده اند که پيوند
هيدروژني يک برهمکنش بدون مرز بوده که از پيوندهاي
هيدروژني بسيار قوي داراي ويژگي پيوندهاي کوواالنسي گرفته تا
پيوندهاي هيدروژني ضعيف  C–H...Yداراي ويژگي برهمکنشهاي
واندروالسي [ ]25را شامل شده است .افزون بر اين ،معيارهاي
گوناگوني از وجود پيوندهاي هيدروژني نيز پيشنهاد و به کار گرفته
شده است .به نظر رسيده که قوي ترين شاهدها در تشکيل پيوند
هيدروژني ،کشيدگي پيوند پروتون دهنده در نتيجه تضعيف اين پيوند
و جابهجايي قرمز تغيير حالت کششي متناظر بوده است ].[21 ،21
با اين حال ،برهمکنشهاي منحصر به فردي نيز پيدا شده که
در آن يک اثر انقباض در پيوند پروتون دهنده ديده شده که
متناظر با جابهجايي آبي تغيير حالت کششي بوده است [.]26-28
از اين رو اين برهمکنشها پيوندهاي هيدروژني معکوس ناميده شده
و اغلب به عنوان پي وندهاي هي دروژني با جابهجايي آبي،
بهکار برده شدهاند .شايان ذکر است که انقباض به طور معمول
در پيوندهاي پروتون دهنده  C-Hديده شده و اغلب اتم C
در اين ترکيبات ،هيبريداسيون  [28] SP3داشته اند .گاهي انواع
ديگري از جابهجايي آبي در پيوندهاي هيدروژني مانند ،N–H...Y
 P–H...Y ،F–H...Yيا  Si–H...Yنيز وجود داشته است ].[29-31
با اين حال ،انقباض پيوند  C-Hدر برهمکنشهاي C–H...Y
شايعتر بوده ،که اين نيز دليل ديگري است که چرا برهمکنشهاي
 ،C–H...Yموضوع پژوهشهاي بسياري بوده اند.
در اين پژوهش ،برهمکنشهاي هيدروژن سيانيد ()HCN
با سامانههاي  πگوناگون مانند بنزن ( -1،4 ،)Aدي فلوئورو بنزن
( -4،1 ،)Bدي کلرو بنزن ( ،)Cهيدروکينون ( ،)Dبنزن  -4،1دي
تيول ( -p ،)Eزايلن ( )Fو بنزن  -4،1دي آمين ( )Gبررسي شده
است( .شکل  .)1در اين کمپلکسها ،سيانيد هيدروژن به عنوان
دهنده پروتون و مشتقهاي بنزن پارا استخالف شده (،Cl ،F ،H
 CH3 ،SH ،OHو  )NH2به عنوان پذيرندههاي پروتون
در نظر گرفته شدهاند .هدف عمده اين مطالعه ،بررسي اثرهاي
برهمکنش  C-H...Rدر ويژگيهاي ساختاري ،انرژي پيوندي و
ويژگيهاي مکان شناختي کمپلکسهاي بنزن استخالف شده با
گروههاي الکتروندهنده يا کشنده بوده است .براي اين هدف،

)2( Levopimaric acid

)1( α-Phellandrene
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شکل 3ـ کمپلکسهای بين مشتقات بنزن پارا استخالف شده و
اسيد )R = H, F, Cl, OH, SH, CH3, NH2( .HCN

محاسبههاي  DFTانجام شده و همچنين روشهاي  AIMو
 NBOبه کار گرفته شده است .افزون بر آن ،براي فهم عميقتر
اين موضوع ،بررسي جامعي از برهمکنشهاي  C-H...Rروي داده
هاي  NMRدر کمپلکسهاي بررسي شده ،انجام شده است.
روش محاسبهها

تمامي محاسبههاي کوانتوم مکانيکي با استفاده از نرمافزار
 [32] Gaussian 03انجام شده است .پارامترهاي ساختاري
کمپلکسها و منومرهايش در سطح محاسباتي [33] B3LYP
با کمک تابع پايه ** 6-311++Gبهينه شده است .محاسبههاي
فرکانس نيز در سطح محاسباتي باال براي بررسي شيوههاي
ارتعاشي و تصحيح نقطه صفر انجام شده است .براي سامانههاي
بررسي شده ،انرژيهاي برهمکنش بين مولکولي با ارزيابي
اختالف بين انرژيهاي کل کمپلکس و منومرهاي مجزا محاسبه
شده و در معادله ( )1نشان داده شده است:
()1

)∆E = EH...R - (Eacid + Eπ-system

در اينجا  ∆Eانرژي برهمکنش بين مولکولي EH…R ،انرژي
کل کمپلکس Eacid ،و  ،Eπ-systemبه ترتيب ،انرژيهاي کل
منومرهاي اسيد  HCNو بنزنهاي پارا استخالف شده بوده و ∆E
با خطاي برهم نهي مجموعه پايه ( [34] )BSSEموجود در بستهي
نرمافزاري  Gaussianتصحيح شده است .ويژگيهاي مکان شناختي
چگالي بار الکترون از طريق نظريه اتم در مولکول [35] AIM
 Baderبه کمک نرمافزار  [36] AIM2000بررسي شده است.
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به منظور فهم بهتر طبيعت انرژي برهمکنش در اين ترکيبات،
تجزيه و تحليل اوربيتالهاي اتمي پيوند ) [37] (NBOروي
ساختار بهينه شده با استفاده از برنامه  [38] NBOتحت بسته
نرمافزاري  Gaussian 03نيز انجام شده است .مقدارهاي پوشيدگي
مطلق ( NMRمقدارهاي  ،[39] )با کمک نظريه [41] GIAO
در سطح ** B3LYP/6-311++Gمحاسبه شدهاند .برخي ثابتهاي
جفت شدن اسپين– اسپين ( 1JC-H ،1JC-Cو ' )1JC-Rو مقدارهاي
تانسورهاي پوششي پروتون نيز در نظر گرفته شده است.
مقدارهاي پوششي ايزوتروپيکσiso = (σ11 + σ22 + σ33) ،
( σiiمؤلفههاي تانسور اصلي ميباشد) ،براي محاسبه جابهجايي
X
TMS
X
iso
  iso
 iso
شيميايي ايزوتروپيک  δنسبت به  ،TMS
به کار رفته است.
نتيجهها و بحث

در اين مطالعه ،ساختار بهينه شده کمپلکسها مطابق با موقعيت
استخالفها ) (Rروي حلقه بنزن ،نامگذاري شدهاند (شکل .)1
نتيجههاي محاسباتي نشان داده که ماهيت سامانه ،π
عامل مؤثري است که برهمکنشها را تحت تأثير قرار داده است.
در اين مقاله ،بر روي پارامترهاي ساختاري ،مکان شناختي و
تجزيه و تحليل  NBOکه تغييرها در حلقه بنزن را در طي برهمکنشهايش
با هيدروژن سيانيد توصيف نموده ،بحث شده است.
ساختار مولکولي و انرژيهاي پيوندي

پارامترهاي ساختاري و مقدارهاي انرژي کمپلکس ( (∆Eبراي
کمپلکسهاي تشکيل شده بين سيانيد هيدروژن ( )HCNو
سامانههاي  πگوناگون مانند مشتقهاي بنزن پارا استخالف شده
( CH3 ،SH ،OH ،Cl ،F ،Hو  )NH2در جدول  1گردآوري شده است.
نتيجههاي به دست آمده از محاسبهها نشان داده که
ويژگيهاي الکتروني استخالفها قدرت پيوندي را تحت تأثير
قرار داده است ] .[41همانگونه که در جدول  1ديده شده،
استخالفهاي الکترونکشنده مانند  Fو  Clبرهمکنش بين
هيدروژن مربوط به اسيد و حلقه بنزن ( )H...Rرا ضعيف نموده،
در حالي که استخالفهاي الکتروندهنده ( CH3و  )NH2آن را قوي
کرده است .براي کمپلکسهاي مطالعه شده ،وابستگي بين  ∆Eو
( dH...Rفاصله بين هيدروژن اسيد و حلقه آروماتيک) در نظر گرفته
شده است .نتيجههاي نظري نشان داده که کاهش dH...R
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جدول 3ـ مقدارهای پارامترهای ساختاری ( dنشان دهندهی طول پيوندها بر حسب آنگستروم ،)Å ،بارهای اتمي طبيعي (برحسب ،)e
انرژی کمپلکسها (کيلو ژول بر مول )kJ/mol ،و فرکانسهای کششي ( ʋبر حسب  )cm-1برای کمپلکسهای بررسي شده
در سطح محاسباتي**.B3LYP/6-311++G
)ʋ(H...R

∆E

qR′

)qH (acidic

dH...R

)dH-C(acid

dC–R′

dC–H

dC-C

63/21

-7/98

1/174

1/192

2/585

1/169

1/184

1/184

1/396

A

44/59

-1/28

-1/154

1/191

2/744

1/168

1/353

1/183

1/394

B

44/46

-1/16

1/325

1/227

2/919

1/168

1/756

1/183

1/393

C

66/98

-6/68

-1/213

1/176

2/574

1/171

1/371

1/183

1/395

D

61/21

-4/41

-1/337

1/227

2/687

1/171

1/786

1/184

1/411

E

65/96

-9/79

-1/615

1/198

2/511

1/171

1/511

1/186

1/411

F

65/61

-12/11

-1/252

1/241

2/544

1/171

1/417

1/186

1/411

G

 :R′نشان دهندهي اتمهاي  C ،S ،O ،Cl ،F ،Hو  Nدر استخالف  Rبه ترتيب ،مربوط به کمپلکسهاي  F ،E ،D ،C ،B ،Aو  Gميباشد.

با کاهش در مقدار  ∆Eهمراه بوده است .کمترين و بيشترين فاصلههاي
 ،H…Rبه ترتيب ،مربوط به کمپلکس بنزن  CH3استخالف شده و
کمپلکس بنزن استخالف شده با  Clبوده است .پارامترهاي ساختاري
جدول  1نشان داده است که استخالفهاي الکترون دهنده نسبت
به استخالفهاي الکترون کشنده پيوند کوتاهتري با حلقه بنزن
ايجاد کرده است .اين نتيجهها به نوع استخالفهاي متصل به
بنزن وابسته اند؛ استخالفهاي  Fو  Clپذيرندههاي  σبوده
در صورتي که  OH ،NH2 ،CH3و  SHبه عنوان دهندههاي  σو π
عمل کرده اند .در کمپلکسهاي مطالعه شده ،اثرهاي
الکترواستاتيک (القايي و رزونانس) استخالفها ،انرژيهاي
پيوندي را در جهتهاي مخالف تحت تأثير قرار داده است .مقايسه
انرژيهاي کمپلکس نشان داده است که در حلقه استخالف شده
با  ،NH2عامل عمده اثر رزونانس (در مقايسه با اثر القايي) بوده
است .از طرف ديگر در گروههاي الکترونکشنده ،براي نمونه
در حلقه استخالف شده با  ،Fبه دليل اينکه  Fيک اتم الکترونگاتيو و
در آن اثر القايي بر اثر رزونانس غالب بوده ،کمپلکسهاي
با استخالف الکترونکشنده  Fناپايدار شده اند .چون اين برهمکنشها
با افزايش در خاصيت الکترون دهندگي استخالف متصل به حلقه
بنزن ،افزايش يافته است ،بنابراين بر مبناي نتيجههاي نظري،
سيانيد هيدروژن برهمکنش قويتري با بنزن استخالف شده
با گروه  NH2نسبت به ساير مشتقهاي بنزن داشته اند .همانگونه
که در جدول  1نشان داده شده است ،قدرت برهمکنش براي هر يک
از کمپلکسهاي تشکيل شده به ترتيب زير کاهش يافته است:
22

NH2 > CH3 > H > OH > SH > F > Cl

پارامترهاي ساختاري ديگر نيز در حضور برهمکنشهاي
 H…Rتغيير کرده است .نتيجههاي نظري تأييد کرده که افزايش
مقدارهاي | |∆Eدر کمپلکسهاي بنزن داراي استخالف الکترون دهنده،
با افزايش در طول پيوندهاي  )dC-C) C-Cو )dC-H( C-H
همراه بوده که اين نتيجه براي استخالفهاي الکترون کشنده
برعکس بوده است .عالوه بر اين ،بر مبناي دادههاي جدول ،1
در کمپلکسهاي مطالعه شده ،پيوند  H-Cاسيد در استخالفهاي
الکتروندهنده (به جز در کمپلکس  )Eافزايش ،در صورتي که اين
طول پيوند ،براي کمپلکسهاي مربوطه در استخالفهاي
الکترونکشنده کاهش يافته است .همانگونه که از نتيجههاي
جدول  1ديده ميشود ،با برهمکنشهاي  ،H…Rطول پيوند C-R′
نيز در کمپلکسهاي با استخالف الکتروندهنده نسبت به
الکترونکشنده افزايش يافته است (به جز کمپلکس .)C
براي نمونه ،مقايسهاي از طول پيوندها در کمپلکس استخالف شده
با  NH2و منومرش ( )Gانجام شده که تغييرهاي جزئي را در طي
تشکيل کمپلکس نشان داده است .در مورد کمپلکس ،G
طول پيوند  C-Nنسبت به منومرش کوتاهتر شده است
( ∆d ،∆dC-N = -1/112 Åاختالف بين طول پيوندها
در کمپلکس و منومرش است) .اسيد  HCNهمزمان با انتقال
مقدار معيني از چگالي الکترون توسط اتم  ،Nپيوند  C-Nرا قطبي
کرده است .از طرفي ديگر ،پيوند  C-Cدر مقايسه با منومرش،
بلندتر ) (∆dC-C = 1/112 Åشده است .بنابراين طوالني شدن
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پيوند  C-Cو کوتاهتر شدن پيوند  C-Nبه علت اين بوده که اتم
در استخالف الکتروندهنده  NH2تمايل به جبران کمبود الکترون
در حلقه را داشته است.
بارهاي طبيعي در اتمهاي  Hاسيدي و  qH(acidic)( R′و )qR′
در جدول  1نشان داده شده است .همانگونه که در اين جدول
مشخص شده ،برهمکنش  ،H…Rمقدارهاي  qR′را کاهش و
در برخي موردها (براي نمونه کمپلکسهاي  Gو  )Eمقدارهاي qH
اسيدي را افزايش داده است .از روي نتيجههاي به دست آمده
قابل ديدن است که در همه کمپلکسها ،با تغيير نوع استخالف
متصل به حلقه بنزن قدرت پيوندي محاسبه شده ،تغيير يافته است.
در واقع ،افزايش در الکترون دهندگي اين استخالفها باعث
افزايش برهمکنش الکترواستاتيک بين اسيد هيدروژن و مکانهاي
فعال در حلقه بنزن و همچنين ،افزايش انتقال بار از مکانهاي
فعال به هيدروژن اسيدي شده است .نتيجههاي نظري به روشني
نشان داده است که هيدروژن اسيدي به عنوان مرکزهاي دهنده
پروتون و حلقههاي بنزن پارا استخالف شده به عنوان مرکزهاي
پذيرنده پروتون عمل کرده اند.
شاخص ديگري که ارتباط مؤثري با قدرت انرژي کمپلکس
داشته ،جابهجايي فرکانسهاي کششي  H…Rبوده است .به منظور
بررسي جامعتر قدرت اين برهمکنشها ،فرکانسهاي ارتعاشي
براي همه کمپلکسها محاسبه شده است .اين واقعيت تأييد شده است
که هر چه انرژي تشکيل کمپلکس قويتر باشد ،اين جابهجايي
بزرگتر است .فرکانسهاي کششي ( )ʋبرهمکنش  H…Rبراي
کمپلکسهاي بررسي شده ،در جدول  1نشان داده شده است .با مراجعه به
اين جدول قابل ديدن است که با قويتر شدن برهمکنشهاي ،H…R
فرکانسهاي کششي به عددهاي موج باالتر جابهجا شدهاند.
بيشترين و کمترين فرکانسهاي کششي ،به ترتيب ،در کمپلکسهاي
با استخالفهاي الکترون دهنده و الکترون کشنده ،ديده شده است.
نتيجههاي به دست آمده از محاسبهها تأييد کرده است که در کمپلکس B
نسبت به کمپلکس  ،Aفرکانس کششي  ،H…Rجابهجايي قرمز
شيوههاي ارتعاشي را با مقدار  18/6 cm-1نشان دادهاند.
اين نتيجهها در مورد کمپلکسهاي  Cو  Eنيز صدق کرده است
(جابهجايي قرمز( .))1نتيجههاي گردآوري شده در جدول 1
نشان داده است که در اين کمپلکسها ( C ،Bو  )Eفرکانسهاي کششي
 H…Rبه اعداد موج پايينتري نسبت به کمپلکس استخالف نشده (،)A
جابهجا شده اند؛ به عنوان يک نتيجه ،انجام چنين مقايسهاي

در بررسيهاي مکان شناختي ،[35] )QTAIM( Bader
ماهيت برهمکنشهاي پيوندي از روي ويژگيهاي چگالي الکترون و
مشتقاتش بررسي شده است .پارامترهاي مکان شناختي (چگالي الکترون ،ρ
الپالسين اين چگاليها  )2ρبا روش  AIMمحاسبه و در جدول 2
نشان داده شده است .الپالسين ) ρ(rمربوط به انرژي برهمکنش
پيوندي بر مبناي بيان قاعده ويريال به شکل معادله زير بوده است ]:[42

)2( Blue shift

)1( Red shift
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شکل 2ـ نمودار مقدارهای انرژی کمپلکس و فاصله هيدروژن اسيد
تا حلقه ( )Yدر مقابل فرکانس .)ʋ( H...R

تأييد کرده است که برهمکنش  H…Rدر طي تشکيل اين کمپلکسها
کاهش يافتهاند .همچنين ،مطابق با نتيجههاي نظري ،در کمپلکسهاي
 F ،Dو  Gنسبت به کمپلکس  ،Aفرکانس کششي ،H…R
جابهجايي آبي( )2شيوههاي ارتعاشي را نشان داده است .نتيجههاي
به دست آمده از محاسبهها نشان داده که اين کمپلکسها به اعداد
موج باالتري نسبت به کمپلکس  Aجابهجا شده و بنابراين
برهمکنش  H…Rدر طي تشکيل اين کمپلکسها افزايش يافته است.
ماتريسهاي همبستگي در پارامتر  ʋهمچنين بررسي شده
است .فرکانسهاي کششي بهترين روابط خطي را با پارامترهاي ||∆E
و  ،dH...πبه ترتيب ،با ضرايب همبستگي قابل قبول ( 1/867و )1/899
نشان داده است (شکل  .)2بنابراين ميتوان نتيجه گرفت
که فرکانس ارتعاشي توانسته است پارامتر مفيدي در تعيين قدرت
برهمکنشها باشد .يعني افزايش مقدار فرکانس ارتعاشي کششي
به برهمکنش دهنده – پذيرنده قويتر مربوط بوده است.
تجزيه و تحليل اتمها در مولکولها )(AIM
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آزاده خان محمدی

جدول 2ـ مقدارهای پارامترهای مکان شناختي دانسيته الکترون (بر حسب واحد اتمي  )a.u.برای کمپلکس های بررسي شده
در سطح محاسباتي**.B3LYP/6-311++G

()2

ρR′

)ρH (acidic

ρC–R′

ρC–H

ρC-C

2ρBCP

ρBCP

1/9631

1/7834

1/2821

1/2819

1/3179

1/1151

1/1149

A

9/6141

1/7924

1/2519

1/2823

1/3158

1/1118

1/1139

B

17/1711

1/7919

1/1931

1/2835

1/3195

1/1145

1/1152

C

9/1627

1/7831

1/2815

1/2816

1/3153

1/1177

1/1161

D

15/8131

1/7832

1/1888

1/2816

1/3137

1/1187

1/1165

E

5/9664

1/7794

1/2496

1/2815

1/3162

1/1175

1/1156

F

8/1165

1/7743

1/2918

1/2791

1/3151

1/1221

1/1175

G

 h2  2

    r   2G  r   V  r 
 4m 

) ،G(rچگالي انرژي جنبشي الکتروني و ) ،V(rچگالي انرژي
پتانسيل الکتروني است که به ترتيب ،داراي مقدارهاي مثبت و
منفي بوده اند ] .[43مقدار مثبت الپالسين ) ρ(rکمبود بار
الکتروني را در امتداد پيوند نشان داده ،که نشاندهنده برهمکنش
الکترواستاتيک اليه بسته بوده و از طرفي ديگر ،مقدار منفي
الپالسين ) ،ρ(rتجمع بار الکتروني را در ناحيه بين هستهاي
نشان داده که برهمکنش با اشتراک الکترون (يا کوواالنسي) را
نشان داده است ].[44
شکل  3نمايش هندسي مولکولي سه کمپلکس بررسي شده را
نشان داده است .در اين کمپلکسها ،سيانيد هيدروژن به تقريب عمود
با حلقه بنزن قرار گرفته اند و به عنوان دهنده پروتون عملکردهاند
در صورتي که مشتقهاي بنزن استخالف شده به عنوان پذيرنده
پروتون نقش بازي کردهاند .همانگونه که در اين شکل ديده
شده است شناسايي نقطه بحراني پيوند ( ،[45] )LCPsدر اين
کمپلکسها ،حضور يک الگوي ( )3,-1و يک الگوي ( )3,+1را
نشان داده است .به عبارتي ديگر ،نتيجههاي محاسبهها،
وجود  LCPبين اتم هيدروژن و يک اتم کربن حلقه بنزن را در
همه کمپلکسها پيشبيني کرده است.
با مراجعه به جدول  ،2بررسي ويژگيهاي چگالي الکترون
نشان داده است که برهمکنش  H…Rدر اين کمپلکسها ،داراي
مقدارهاي به نسبت کم چگالي الکترون (بازهي  ρLCPاز a.u.
 1/1139تا  )1/1175 a.u.و همچنين مقدارهاي مثبت براي
23

الپالسين چگالي الکترون (بازهي  2ρLCPاز  1/1118 a.u.تا
 )1/1221a.u.بوده است .اين نتيجهها نشان داده که اين
برهمکنشها به انقباض چگالي بار ،بيرون از سطح بين اتمي و
به سوي هر يک از هستههاي گونه برهمکنش کننده مربوط بوده
و به برهمکنش قشر بسته تعلق داشته است.
نتيجههاي جدول  2تغييرهاي  ρدر  LCPsرا براي پيوندهاي
 )ρC-R′( C-R′ ،)ρC-C( C-Cو  )ρC-H( C-Hدر کمپلکسهاي تشکيل شده،
نشان داده است .در اين بررسي ديده شده است که در حضور
برهمکنشهاي  ،H…Rبا کاهش مقدار  ∆Eدر کمپلکسهاي بنزن
داراي استخالف الکترون دهنده ،مقدارهاي  ρC-Cو ρC-H
کاهشيافته است که اين روند براي استخالفهاي الکترون کشنده
برعکس بوده است .همانگونه که از اين جدول ديده است،
بين برهمکنشهاي  H…Rو چگالي الکترون در  LCPپيوند C-R′
روند منظمي به دست نيامده است .همچنين ،نتيجهها نشان داده است
که بين مقدارهاي  ρC-Cو  ρC-Hو طول پيوندهاي  C-Cو C-H
يک رابطه معکوس وجود داشته است (جدولهاي  1و .)2
تغيير چگالي الکترون اتمهاي هيدروژن اسيدي و
 ρH(acidic)( R′و  )ρR′در اين کمپلکسها (جدول  )2همچنين بررسي
شده است .اين مقدارها به چگالي الکترون در نقاط بحراني هسته
مربوط بوده اند .نتيجههاي نظري تأييد کرده است که برهمکنش
بين هيدروژن اسيدي و حلقه بنزن در کمپلکسهاي داراي
استخالف الکترون دهنده ،مقدارهاي  ρHو ( ρR′به استثناء
کمپلکس  )Bرا کاهش داده و اين نتيجه براي استخالفهاي
الکترون کشنده برعکس بوده است (جدول .)2
علمي ـ پژوهشي
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شکل 6ـ نمايش طرح کلي توزيع نقاط بحراني در کمپلکسهای ( B )b( ،A )aو ( .G )cدايره های قرمز کوچک ،دايرههای زرد کوچک و خطوط،
به ترتيب نقاط بحراني پيوند ( ،)BCPsنقاط بحراني حلقه ( )RCPsو مسيرهای پيوند را نشان ميدهد.

نتيجههاي به دست آمده ،رابطه خطي به نسبت خوبي را بين
مقدارهاي  ρLCPو  ∆Eبا ضريب همبستگي ( )R =1/811نشان داده
است .چنين نتيجههايي داللت بر آن داشته که ويژگيهاي
مقدارهاي نقطه بحراني پيوند ( )ρLCPتوانسته پارامتر مفيدي براي
تخمين قدرت برهمکنشهاي ( )H…Rبررسي شده باشد.
تجزيه و تحليل اوربيتال پيوند طبيعي ()NBO

روش اوربيتال پيوند طبيعي ( ،)NBOمفهومهاي پيوندي همچون
بار اتمي ،ساختار لوئيس ،نوع پيوند ،هيبريداسيون ،مرتبه پيوند،
انتقال بار و احتماالت رزونانس را نشان داده است .بررسي NBO
ابزار مفيدي براي فهم استقرار نيافتن چگالي الکترون در مولکول،
از اوربيتالهاي پيوند طبيعي لوئيس اشغال شده (دهنده) به اوربيتالهاي
پيوند طبيعي غير لوئيس اشغال نشده (پذيرنده) بوده است .بررسي
 NBOکمپلکسهاي مطالعه شده ،براي تعيين انتقال بار و برهمکنش
بين اوربيتالها ،در جدول  3داده شده است .نتيجهها نشان داده
که مهمترين برهمکنش دهنده ـ پذيرنده در اين کمپلکسها،
برهمکنش) πC–C (benzene) → σ*H-C (acidبوده است .در اين کمپلکسها،
 πC–Cحلقه بنزن و ) ،σ*H-C (acidبه ترتيب ،به عنوان دهنده الکترون
و پذيرنده الکترون در برهمکنشهاي انتقال بار بين مولکولي
شرکت کرده اند .انرژيهاي برهمکنش محاسبه شده،E(2) ،
در سطح ** B3LYP/6-311++Gدر بازهي ()1/24-1/83 kcal/mol
قرار داشتهاند .در تمام حلقههاي بنزن استخالف شده،
کمترين و بيشترين مقدارهاي ) ،E(2به ترتيب ،مربوط به
استخالفهاي الکترونکشنده و استخالفهاي الکتروندهنده
علمي ـ پژوهشي

(به جز کمپلکس  ،)Fبوده است .نتيجههاي به دست آمده از
محاسبهها نشانداده است که استخالفهاي الکترونکشنده
توانايي  πC–Cرا براي دادن چگالي الکترون به اوربيتال ،σ*H-C
کم و از اين رو مقدارهاي ) E(2را کاهش داده و برهمکنشهاي H…R
را ضعيف نموده ،در صورتي که اين نتيجهها براي استخالفهاي
الکتروندهنده بر عکس بوده است .افزون بر اين ،در بيشتر موردها،
نتيجههاي بهدست آمده با مقدارهاي عدد اشغال و انرژيهاي
مربوط به آنها نيز همخواني داشته است ،يعني برهمکنشهاي
قويتر با کاهش در عدد اشغال  πC–Cهمراه بوده اند .نتيجههاي
محاسبههاي نظري همچنين نشان داده است که در کمپلکسهاي
استخالف شده نسبت به کمپلکس بدون استخالف ،مقدارهاي )E(2
افزايش يافته است ،که تأييد کرده است که برهمکنشهاي H…R
در اين کمپلکسها قويتر از کمپلکس بدون استخالف بودهاند
(به جز کمپلکس  .)Bاز نتيجههاي به دست آمده از محاسبهها
نتيجه گرفته شده است که ،در بيشتر موردها ،ترتيب انرژي
اين برهمکنشها () ،)E(2با پارامترهاي | |∆Eو  ρLCPيکسان
بوده است (جدولهاي  1تا .)3
در اين کمپلکسها انتقال بار از  πC–Cحلقه بنزن به اسيد،
همچنين بررسي شده است .دادههاي به دست آمده از محاسبهها
نشان دادهاست که انتقال بار در کمپلکسهاي داراي استخالف
الکترون دهنده مهمتر از کمپلکسهاي داراي استخالف الکترون کشنده
بوده است( .جدول  .)3نتيجههاي انتقال بار در کمپلکسهاي
مطالعه شده ،همچنين نشان داده است که ،بار اتمي هيدروژن
اسيدي () )H(acidicدر اين کمپلکسها بزرگتر از هيدروژن مربوط به
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جدول 6ـ مقدارهای انرژی اختالل مرتبه دوم )( E(2برحسب کيلو ژول بر مول ،)kJ/mol ،عدد اشغال با عالمت )(O.N
به همراه انرژی های مربوطه و انتقالهای بار ( ΔqCTبر حسب  )eبرای کمپلکس های بنزن و مشتقهای آن با اسيد.
ΔqCT

)E σ*(HX

)E (π CC

)O.N σ*(HX

)O.N (π CC

)π(C–C) → σ*(H-X

-1/111

1/3991

-1/2716

1/1142

1/6631

1/46

A

-1/113

1/3847

-1/3147

1/1138

1/6631

1/11

B

-1/114

1/3854

-1/3175

1/1134

1/6811

1/88

C

-1/113

1/3997

-1/2784

1/1151

1/6486

2/13

D

-1/111

1/3958

-1/2914

1/1142

1/6734

2/26

E

-1/121

1/4152

-1/2612

1/1145

1/6492

1/59

F

1/118

1/4111

-1/2623

1/1153

1/6541

3/47

G

28

7/72
7/732
7/73

)Y (a.u.

اسيد منزوي بوده اند .انتقالهاي بار ( )ΔqCTبراي کمپلکس هاي
بررسي شده در جدول  3ارايه شده است .مقدار انتقال بار بين حلقههاي
بنزن استخالف شده و يک هيدروژن اسيد به سادگي با اختالف
بين بار کل هيدروژن اسيد مجزا و بارهاي اتمي کل هيدروژن اسيد
در کمپلکسهايش تعيين شده است .از جدول  ،3به روشني،
ديده شده است که بزرگترين قدر مطلق انتقال بار ||ΔqCT
به کمپلکسهاي بنزن الکترون دهنده و کوچکترين آن
به کمپلکسهاي بنزن الکترون کشنده تعلق داشته است .نتيجههاي
به دست آمده از کمپلکسهاي بررسي شده ،نشان داده است که
بزرگترين انتقال بار از  πC–Cحلقه بنزن به اسيد ،مربوط به کمپلکس G
بوده است .در کمپلکس استخالف شده با  ،NH2مقدار بار مثبت
روي هيدروژن  1/241|e| ،HCNبوده که نشان دهنده آن است که
کمپلکس ،مقدارهاي بيشتري از بار را نسبت به کمپلکسهاي
ديگر انتقال داده است (جدول  1را ببينيد).
نتيجههاي به دست آمده از محاسبهها نشانداده است که
انرژي مربوط به همپوشاني )πC–C → σ*H-C (acid) ،E(2
همبستگي خوبي با پارامترهاي مکان شناختي داشته است .براي نمونه،
همبستگي خوبي بين مقدارهاي ) E(2با مقدارهاي  ρLCPو
 2ρLCPوجود داشته که ضريبهاي همبستگي ،به ترتيب برابر با
 1/951و  1/912بوده است (شکل  .)4اين نتيجهها داللت بر آن
دارد که ويژگيهاي انتقال بار بين  πC–Cحلقه بنزن و σ*H-C
اسيد توانسته پارامتر مفيدي براي تخمين قدرت برهمکنشهاي
 H…Rباشد.

7/722

7/772
7
2

6/2

6

2/2

2

)(kJ/mol

3/2

3

7/2

7

(E)2

شکل 2ـ نمودار پارامترهای توپولوژيکي دانسيته الکترون ( )Yدر مقابل
انرژی اختالل مرتبه دوم.E(2) ،

بررسي رزونانس مغناطيسي هسته ( )NMRو ثابتهاي
جفت شدن اسپين -اسپين

دادههاي  NMRدر سطح نظري
محاسبه و در جدول  4داده شده است .همانگونه که در اين جدول
ديده ميشود ،بيشترين و کمترين مقدار ايزوتروپيک تانسور پوششي
پروتون ،به ترتيب ،به کمپلکسهاي  Gو  Aتعلق داشته اند .اين ترتيب
در جابهجايي شيميايي ايزوتروپيک اتم  (δH) Hبرعکس بودهاند.
نتيجههاي همانندي در مقدارهاي ايزوتروپيک تانسور پوششي
پروتون اسيد ( ISاسيدي) ،براي کمپلکسهاي مطالعه شده،
**B3LYP/6-311++G
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جدول 2ـ مقدارهای ايزوتروپيک و جابجايي شيميايي ( 1Hبرحسب  )ppmو ثابتهای جفت شدن اسپين -اسپين (هرتز)Hz ،
برای کمپلکسهای بنزن و مشتقاتش با اسيد.
)δH* (ppm

)acidic IS(ppm

)δH (ppm

)Benzenic IS (ppm

166/59

166/48

56/93

-1/66

32/42

7/41

24/34

A

172/43

-318/35

73/74

-1/11

31/85

6/96

24/81

B

174/51

-32/89

67/32

1/71

31/15

7/13

24/63

C

168/81

23/21

72/17

-1/11

31/87

6/66

25/11

D

168/14

-17/98

62/22

1/42

31/33

6/83

24/93

E

163/15

44/33

57/94

-1/76

32/51

7/11

24/65

F

161/15

7/37

64/43

1/45

31/31

6/33

25/43

G

1J
)C–H (Hz

)(Hz

C–R′

1J

)(Hz

1J
C–C

مقدارهاي * δHمربوط به جابهجايي شيميايي هيدروژن اسيدي در سيانيد هيدروژن ميباشد.

به دست نيامده است .اين نتيجهها تحت تأثير برهمکنشهاي
اسيد -بنزن بودهاند و استخالفها توانستهاند در مقدار ايزوتروپيک
تانسور پوششي پروتون در کمپلکسهاي بررسي شده مؤثر باشند.
در مقايسه با کمپلکسهاي استخالف نشده ،مقدار ايزوتروپيک
تانسور پوششي پروتون ،براي همه استخالفها افزايش،
در صورتي که جابهجايي شيميايي ايزوتروپيک اتم  (δH) Hکاهش
يافته است .نتيجههاي نظري ارتباطي با معني بين دادههاي
 NMRو پارامترهاي ساختاري (جدولهاي  4و  )1نشان داده است.
همانگونه که در جدول  4ديده شده است ،برهمکنش H…R
مقدار ايزوتروپيک تانسورهاي پوششي پروتون بنزن ( ISبنزني) را
افزايش داده به طوري که بيشترين مقدار | |∆Eبا بيشترين
پوششيهاي  Hمطابقت داشته است (به جز کمپلکس .)F
جابهجاييهاي شيميايي ايزوتروپيک هيدروژن بنزني ) (δHو
هيدروژن اسيدي )* (δHدر کمپلکسهاي بررسي شده ،در جدول 4
گردآوري شده است .در اين جدول ديده ميشود که افزايش
مقدار تانسورهاي پوششي  ،Hبا کاهش در جابهجاييهاي شيميايي
اين اتم همراه بوده اند .وقتي پوششيهاي  Hبا جابهجاييهاي
شيميايي جايگزين شده است ،ارتباط بين پوششيهاي  Hو
فاصله  ،H…Rبرعکس شده است.
در اين پژوهش ،اثر استخالف روي ثابت جفت شدن اسپين-
اسپين  1JC-R′ ،1JC-Cو  1JC-Hنيز بررسي شده است (جدول .)4
بيشتر ثابتهاي جفت شدن ( )Jمقدارهاي مثبت داشتهاند.
با توجه به جدول  ،4مقدارهاي  1JC-Cو ( 1JC-Hبه جز در استخالفهاي
الکتروندهنده  Fو  )Gدر کمپلکسهاي استخالفدار نسبت
علمي ـ پژوهشي

به کمپلکس بدون استخالف افزايش يافته است .در مقايسه با
و  ،1JC-Hاثر استخالف براي مقدارهاي  1JC-R′بر عکس بوده است.
ارتباط ميان ثابتهاي جفت شدن  1JC-R′ ،1JC-Cو  1JC-Hو
طول پيوندهاي آنها در کمپلکسهاي  H…Rنيز بررسي شده است.
در اين کمپلکسها ،در حضور برهمکنشهاي  ،H…Rمقدار طول
پيوند  )dC-C( C-Cافزايش يافته است؛ به طوري که کوتاهترين و
بلندترين  ،dC-Cبه ترتيب ،به کمپلکسهاي داراي استخالفهاي
الکترونکشنده و الکترون دهنده تعلق داشته است .در برهمکنشهاي
 ،H…Rکاهش در مقدار  ،1JC-Cبا افزايش در طول پيوند C-C
همراه بوده است .همانگونه که در جدول  4ديده شده است،
کمترين و بيشترين مقدارهاي  ،1JC-Cبه ترتيب ،مربوط به
استخالفهاي الکترون دهنده و الکترون کشنده بوده است.
تأثير برهمکنشهاي  H…Rدر  ،1JC-R′همچنين بررسي شده است.
نتيجههاي بهدست آمده نشان داده است که ،به جز کمپلکس ،C
در ساير کمپلکسها با برهمکنشهاي  ،H…Rطول پيوند C-R′
افزايش يافته است .بلندترين و کوتاهترين طول پيوند در C-R′
زماني ديده شده که حلقههاي بنزن داراي استخالفهاي
الکترون دهنده و کشنده ،به ترتيب ،با اسيد برهمکنش کرده اند.
نتيجههاي به دست آمده از محاسبهها نشان داده است که افزايش
در  ،dC-R′همراه با افزايش در مقدارهاي  1JC-R′بوده است .بنابراين،
تغيير مقدار  dC-R′در حضور برهمکنشهاي  H…Rبه مقدار زيادي
 1JC-R′را تحت تأثير قرار داده است .برهمکنشهاي ،H…R
1
در مقدارهاي  1JC-Hنيز مؤثر بوده اند .اين برهمکنشها مقدار JC-H
را کاهش داده است .کمترين و بيشترين مقدارهاي ،1JC-H
1

JC-C
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به ترتيب ،به استخالفهاي الکترون دهنده و کشنده تعلق داشته است.
در کمپلکسهاي تشکيل شده ،تغييرهاي  dC-Hنيز در نظر گرفته
شده است .در برهمکنشهاي  ،H…Rطول پيوند  C-Hافزايش
1
يافته است .رابطه با معني بين طول پيوند  C-Hو مقدار JC-H
ديده شده است؛ در اين مورد 1JC-H ،با زياد شدن طول پيوند C-H
کاهش يافته است .در ميان ثابت هاي جفت شدن اسپين ـ اسپين،
 1JC-Hرابطه خطي خوبي را با پارامتر  ،∆Eبا ضريب همبستگي
برابر با  1/969نشان داده است .اين نتيجهها داللت بر آن دارد
که ثابتهاي جفت شدن توانسته اند معيارهاي خوبي در قدرت
برهمکنشهاي  H…Rباشند.
نتيجهگيري

در اين مقاله ،اثرهاي ساختاري و الکتروني برهمکنش
هيدروژن سيانيد ( )HCNبا سامانههاي  πگوناگون مانند مشتقهاي
بنزن پارا استخالف شده ( CH3 ،SH ،OH ،Cl ،F ،Hو )NH2
با نظريه تابعي چگالي  B3LYPبا استفاده از مجموعه پايه

مراجع
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** 6-311++Gبررسي شده است .نتيجههاي بهدست آمده از
محاسبههاي  DFTو پارامترهاي مکان شناختي ناشي شده از نظريه
 Baderپيشنهاد کرده است که قويترين برهمکنش و باالترين
چگالي الکترون در  LCPبه کمپلکس  Gتعلق داشته است .تأثير
استخالفها روي قدرت برهمکنشها ،همچنين بررسي شده است.
گروههاي الکترونکشنده برهمکنش بين حلقه بنزن با
هيدروژن سيانيد را ضعيف ،در صورتي که گروههاي الکتروندهنده
اين برهمکنشها را قويتر نموده و منجر به کوتاه شدن dH...R
در اين کمپلکسها شده است .همچنين ،ويژگيهاي چگالي الکترون
محاسبه شده ،نشان داده است که اين برهمکنشها داراي
مقدارهاي به نسبت کم چگالي الکترون ( )ρLCPو نيز
مقدارهاي مثبت براي الپالسين چگالي الکترون ( )2ρLCPاست
که نشاندهنده آن است که اين ويژگيها نوعي براي برهمکنشهاي
اليه بسته بوده است.
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