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چکیده
از بین مواد پرانرژي خوشههاي نیتروژني با هدف سنتز آن ها موضوع جالبي در بیست سال گذشته بودهاست .در این تحقیقاا باه مطالعاهي
پایداري و تشكیل پیوند توجه زیادي شده است .در این مطالعه محاسبا

شیمي کوانتومي بر روي نانو خوشههاي نیتروژني حلقهاي , 2,84( ،Nn

 )n=0, 1با استفاده از نظریه تابعي چگالي ) (DFTبه روش  B3LYPو سري پایه  aug-cc-pVDZگزارش شاده اسات .از آنجاا ي کاه مكاانیزم
تجزیه به شد وابسته به تشكیل پیوند است ،لذا این مفهوم با نظریه جدید کوانتومي اتم در مولكول ) (QTAIMبررسي شده است .نتایج آناالیز
چگالي بار مولكولي حاصل از  QTAIMبا محاسبا نرمال مدهاي ارتعاشي مقایسه شدهاست .این نظریه نشان ميدهد که خواص ریاضي گراف
مولكولي حاصل از آنالیز چگالي بار در همبستگي خوبي با نرمال مدهاي ارتعاشي بهدست آمده از محاسابا

 DFTهساتند .لایكن روشهااي

معمول مانند نظریه پیوند ظرفیت ) (VBو آنالیز مرتبه پیوند مولیكن -لودین براي توصیف ساختار و پیوناد باهمنظاور بررساي رزوناان
رزونان

و آنتاي

در این خوشههاي نیتروژني ناتوان ميباشند.

واژههای کلیدی :خوشههای نیتروژنی ، QTAIM ،رزونانس ،آنتیرزونانس ،ساختار ،پیوند

 .0مقدمه
نیتروژن و ترکیبا

هاي نیتروژني هستند که با نماد  Nnنشان داده ميشوند .با ظهور
آن به عنوان مواد ذخیره کننده انرژي مطرح

کامپیوتر و روشهاي ریاضي مناسب جهت حل معادله شرودینگردر

به مولكول پایدار  ،N8مقدار بسیار

مولكولها ،بررسي امكان وجود ،مقدار پایداري و نحوه تجزیه

قابل مالحظهاي انرژي آزاد ميکند ،لذا جستجوي مولكولهاي

شدن این خوشهها از طریق تئوري امكان پذیر گشت .نكته جالب

حاوي نیتروژن که بتوانند به  N8تجزیه شده و در عین حال پایداري

اینست که پایداري بنزن با فرمول  ،(CH)1توجه محققین را به سمت

سینتیكي و ترمودینامیكي مناسب (در شرایط محیط) داشته باشند از

مولكول  N1معطوف داشت .در فرمول  ،(CH)1واحد ) (CHبا

اهمیت فراوان برخوردار است .سادهترین این نوع ترکیبا خوشه

هفت الكترون ،با یک اتم  Nجانشین ميگردد (CH) .و  ،Nداراي

ميباشند .تبدیل این ترکیبا
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تعداد الكترون یكسان ميباشند] .[6به همین دلیل به ،N1

 Engelkeسعي کرده با استفاده از مدلهاي کالسیكي پیوند

P0

شیمیایي  N-Nدر مولكولهاي ( N8سهگانه)( N8H8 ،دوگانه) و

(فسفر سفید) در دماي باال به  ،P8منجر به بررسي امكان وجود

( N8H0یک گانه) ،ماهیت پیوند شیمیایي را در این ساختارها

هگزاآزابنزن نیز ميگویند .مطالعه تجزیه مولكول شناخته شده
مولكول  N0و تبدیل آن به  N8شد .در سال  6398با محاسبا

توصیف کند Engelke .در سال  6338محاسبا

 HF/STO-3Gساختار چهار وجهي براي این مولكول به عنوان

سطح * MP2/6-31Gروي  1ساختار از  N6گزارش کرد ].[1

HF/

ساختار جدیدي که مورد بررسي قرار گرفته ،ديآزید ميباشد .با

 double-ζ-STOدنبال و ساختار چهاروجهي آن تایید گشت ،اما

انجام محاسبا

دراین سطح تئوري وي مشخص کرد که

مسیر تبدیل  N0به  N8بهخاطر مشخص نشدن مولكول حد واسط

ساختارهاي (بنزن دوآر ،بنزوالن و منشورمثلثي) مینیمم و

مناسب ،به درستي روشن نشد] .[9در سال  Chesick ،6334و

 9'،9بيسیكلوپروپنیل و دي آزید ،در سطح

ساختار مینیمم گزارش گردید ] .[8در  ،6390محاسبا

 Franclبا استفاده از ساختارهاي بهدست آمده از محاسبا

با

HF/6-

ساختارهاي تران

فرکان

دقیقتري را بر

انرژي پتانسیل ،حالت گذار ) (TSميباشند .در این مقاله

Engelke

را در سطوح محاسباتي * MP2/6-311Gو

کامال مشخص کرده که سطح انرژي پتانسیل  N1به روش و الگوي

* MP2/6-311++Gو  ،MP4SDQجهت وارد کردن اثر همبستگي

مبنا بسیار وابسته است و محاسبا

تئوري با وارد کردن همبستگي

دنبال کردند .طبق گزارش آنها N0 ،با تقارن  ،Tdساختار مینیمم و

الكتروني باید انجام شود.

با تقارن  D2dواپیچیده ،یک ساختار حالت گذار ( (TSاز خود

کوبان با فرمول  C2H2یا  (CH)2در سال  6310سنتز ] [9و درسال

نشان ميدهد و انرژي آن به مقدار  966 kcal/molباالتر از ساختار

 6326انرژي  Strainمعادل با  611 kcal/molبراي آن تعیین شد

تبدیل  N0به ،N8

] .[2الزم به توضیح است که این ترکیب تا  844 ˚Cپایدار

Schaefer

ميماند] .[3جانشین کردن هر  CHبا یک اتم  Nترکیب  N2را

 IIIدر سطح  HFو به کمک توابع  DZو  ،DZ+Pیک ساختار

ایجاد ميکند که با توجه به جفت الكترونهاي غیر پیوندي آن

مینیمم با تقارن  D6hکه فواصل  N-Nدر آن  6/822 Ǻبه دست

حدس زده ميشد که از کوبان ناپایدارتر بوده و به عنوان یک ماده

آمده بود ،براي  N1گزارش کرد ] .[6وي یک ساختار مسطح

پرانرژي مطرح باشد .تبدیل ) N2 (Ohبه  0مولكول  N8در سال

 N-N=6/692 Ǻو N-N=6/666 Ǻ

 6338توسط  Engelkeدر سطوح محاسباتي ،RHF/STO-3G

براي تبدیل  N1به  9مولكول  N8را نیز به دست آورد .سطح

 RHF/4-31Gو * RHF/4-31Gو همچنین در سطح  MP2براي

انرژي این  64/9 kcal/mol ،TSباالتر از ساختار مینیمم گزارش

اعمال همبستگي الكتروني مورد بررسي قرار گرفت] .[64انرژي

شد Schaefer III .متذکر شد که وارد کردن اثر همبستگي ،سطح

تبدیل  N2به  0مولكول  ،N8برابر با  694±64 kcal/molتوسط وي

انرژي تبدیل را کاهش ميدهد .در سال  Engelke ،6323در سطح

تخمین زده شد .در نهایت این مولكول به عنوان یک ماده منفجره

انرژي پتانسیل ) (PESمولكول  ،N1پنج ساختار بهینه در سطح

بسیار قوي معرفي گشت N2 .در سال  6336توسط

* HF/4-31Gگزارش کرد ] .[6این پنج ساختار به نام مترادفهاي

مورد بررسي مجدد قرار گرفت ] .[66وي سه ساختار مینیمم

بنزني خودشان به نامهاي :بنزن ،بنزن دوآر ،بنزوالن ،منشورمثلثي و

مكعبي ،حلقهاي و بيسیكلو را در سطوح محاسباتي  MP2و CISD

* ،311Gمحاسبا

مینیمم قرار دارد .بر اساس این محاسبا

 260 kcal/molانرژي آزاد مي کند ] .[0در سال ،6329

حالت گذار ( (TSبا فواصل

تران

 9'،9بيسیكلوپروپنیل نامیده شدند .انرژي این ترکیبا

Scheafer III

با کمک توابع  DZPبهدست آورد که به ترتیب انرژي کل هر یک

نسبت به انرژي  9مولكول  N8به ترتیب 928 ،949 ،823 ،809 :و

از آنها  632 ،886و  96کیلوکالري بر مول از سطح انرژي 0

 821کیلوکالري بر مول باالتر گزارش شد .اثر همبستگي با محاسبه

مولكول  N8باالتر گزارش شدند .پیش از آن در سال  6338گروه

انرژي در سطح * MP2/4-31Gروي ساختارهاي فوق نشان داد

 Bartlettسطح انرژي پتانسیل را براي مولكولهاي  N1 ،N0و  N2با

که انرژي هر یک از آنها نسبت به انرژي  9مولكول  N8به مقدار

روشهاي  MP2 ،HFو  Coupled-Clusterمورد بررسي قرار

 94تا  64کیلوکالري بر مول ،کاهش ميیابد .در همین گزارش

داده بودند ] .[68در مقاله آنها سه ساختار دیگر از  N0با تقارنهاي

) ( JQCS
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 C2v ،Csو  D2hگزارش شده است .آنها دریافتند که  N1در
تقارن  D6hدر سطح  HFساختار مینیمم ميباشد ولي در روشهایي
که همبستگي الكتروني را وارد ميکنند؛ این ساختار ،یک ساختار
 Saddleاز مرتبه دوم ميشود.
مطالعا دقیقتر روي منابع مشخص کرد که آخرین محاسبا بسیار
دقیق  ab initioدر ساال  8440توساط  Bartlettباا اساتفاده از روش
) CCSD(Tو توابع  aug-cc-pVnZروي  PESخوشههاي نیتروژناي
تا  N64بهصور کامل انجام گرفته است که در این مورد یک منبع
اطالعاتي جامع به حساب ميآید ] .[69در این سري مطالعا آناان
نتایج ) CCSD(Tو نتایج حاصل از  DFTرا با هم مقایسه کاردهاناد.
مشخص شده که نتایج محاسبا روي  PESاین خوشه ها در هر دو
روش ( B3LYPیكااي از روشهاااي  )DFTو ) CCSD(Tبااا هاام
یكسااان اساات .از آنجااایيکااه روشهاااي  DFTبااراي وارد کااردن
همبستگي الكتروني روشهاي مقرون به صرفه (از لحاظ زمان
محاسبا کامپیوتري) مي باشند ،لذا براي مطالعه  PESخوشاه هااي
نیتروژني بهترین کاندید محسوب ميشوند .بر طباق گازارش آنهاا
ازبین توابع  ،aug-cc-pVnZتواباع  aug-cc-pVDZباه هماراه روش
 B3LYPنتایجي در حاد دقیقتارین و پیچیادهتارین روشهااي ab
 initioایجاد کرده اند .لاذا ماا نیاز در ایان تحقیاق محاسابا را در
سطح محاسباتي پیشنهاد شده توسط  Bartlettانجام دادهایم.
گروه سجادي در سال  [60] 8442به منظور بررسي پیوند و ساختار
در خوشه هاي نیتروژني  N0و  ،N1مولكولهاي  N0چهار وجهي باا
تقارن  Tdو  N0مسطح مربعي با تقاارن  D2hو نیاز مولكاولهااي N1

منشور مثلثي با تقارن  N1 ،D3hکتاب با تقارن  N1 ،C2خطي با تقارن
 C2hو  N1بنزنااي غیاار مسااطح بااا تقااارن  D2را در سااطح محاسااباتي
 .B3LYP/aug-cc-pVDZتوسط تئوري کوانتومي اتم در مولكاول
) (QTAIMمورد بررسي قارار دادناد .آن هاا نشاان دادناد کاه ایان
تئوري براي تعیین نوع و درجه پیوند مناسب بوده و روش مولیكن-
لودین براي خوشههاي نیتروژني نتایجي معتبر حاصل نمينمایند .لذا
در ایان مطالعاه ضامن اساتفاده از تئاوري  QTAIMدر خوشاههااي

شکل  -0هندسه ی بهینه شده خوشه های نیتروژنی حلقهای در سطح محاسبات

B3LYP/aug-

 cc-pVDZو گرافهای مولکولی آنها در غالب  )QTAIMبرای( :الفف) (( ،N8 )D2hب)
(،Nپ) ()D2d

( ، N4ت) ( N4 )D2hو (ث) (N11)C5v

(6 )D2

در گراف مولکولی نقاط قرمز نقاط بحرانفی

پیوند ) ،(BCPsنقاط زرد نقاط بحرانی حلقه ) ،(RCPsنقطه سبز نقطه بحرانفی قففس ) (CCPو
خطوط نیز مسیرهای پیوند ) (BPsمیباشند.

نیتروژني حلقهاي  N2 ، N1 ،N0و ( N84شكل  )6-با بررسي پیوناد و
ساااختار ،وجااود رزونااان

و آنتاايرزونااان

در آنهااا بررسااي

ميگردند.
) ( JQCS
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 .1روش انجام محاسبه و محاسبات
Spartan’06

نرم افزار  [62] AIM2000استفاده شده است .نرم افازار AIM2000

] [66تهیه شده است .محاسبه براي بهینه نمودن هندسه مولكاول باا

نرم افزاري در زمینه ي نظریاه کوانتاومي اتام در مولكاول باوده کاه

روش شیمي کوانتومي  DFTبا تابع هیبریدي  B3LYPباا نارم افازار

براي تحلیل توابع موج و تعیین خواص پیوند و ساختار مولكاول باه

 [61] WinGAMESSانجام شاده اسات .باراي انجاام محاسابا از

کار ميرود.

سري پایه  aug-cc-pVDZاستفاده شده اسات .در انجاام محاسابا

هندسهي خوشه هاي نیتروژني مورد مطالعه در این تحقیق یعناي ،N0

شرایط محدودکننده ي ساختاري اعمال نشده است .باراي مشاخص

 N1و  N2حلقهاي که در سطح محاسباتي ذکر شاده بهیناه شادهاناد،

شدن نقاط ایستا ،فرکان هاي ارتعاشي در ساطح نظریاه ذکار شاده

مطابق (شكل )6-ماي باشاند .مولكاول  N0داراي هندساهي مساطح

موهاومي اسات در

مربعي با تقارن  ،D2hمولكول  N1داراي هندسهي بنزني غیر مسطح

موهاومي مايباشاد) .نارم

با تقارن  D2و مولكاول  N2داراي هندساه حلقاهاي غیار مساطح باا

افزارهاي  Spartan’06و  GAMESSاز دسته نارم افزارهااي شایمي

تقارن  D2dميباشند .این مولكولهاا باا اساتفاده از  QTAIMباراي

محاسباتي اربیتال مولكاولي  ab initioو  DFTمايباشاند کاه باراي

بهدست آوردن مجموعه ي کامل نقاط بحراني دانسیته الكتروني (که

بهینه کاردن هندساه ي مولكاول باه کاار مايرود .همچناین ارتبااط

 )∇ρ = 0و مشخصا ریاضي آن مورد استفاده قرار گرفتاهاناد .در

فرکاان هااي ارتعاشااي باا هاار یاک از پیوناادهاي  N-Nباه کمااک

این حالت گراف مولكولي سااختارهاي  N2 ، N1 ،N0حلقاهايN2 ،

نرمافزار  [69] ChemCraftبهدقت بررسي شدهاست.

دوحلقهاي و  N84حلقه اي به صور (شكل  )6-و خواص پیونادها

همچنین براي مطالعهي ساختار و پیوند در مولكولها در این مقاله از

در ایااان مولكاااولهاااا مطاااابق (جااادول  )6-باااهدسااات آماااده

در این مقاله هندسهي مولكولها با نرم افزار

بررسي شده اناد (حالات کمیناه بادون فرکاان
حاليکه حالت گذار داراي یک فرکان

جدول  -0خواص پیوند مولکولهای  N6 ،N8و  N4به روش  B3LYPبا سری پایه aug-cc-pVDZ

.

مولكول

ارتباط اتمها

ρ

6/0∇2ρ

ε

Gb

Vb

Hb

(N4 )D2h

N2-N3 ،N1-N4

4/099

-4/836

4/833

4/828

-4/214

-4/692

N3-N4 ،N1-N2

4/819

-4/663

4/481

4/643

-4/999

-4/882

،N4-N5 ،N5-N6N4-N5 ،N2-N3, N1-N2

4/939

-4/840

4/434

4/880

-4/169

-4/083

N1-N6 ،N3-N4

4/931

-4/864

4/494

4/869

-4/109

-4/081

N4-N7 ، N3-N5،N1-N2 ،N6-N8

4/019

-4/866

4/864

4/949

-4/216

-4/662

N7-N8 ، N2-N4،N1-N3 ،N5-N6

4/961

-4/609

4/461

4/669

-4/061

-4/833

N7-N8 ،N1-N2

4/931

-4/846

4/612

4/862

-4/103

-4/096

N6-N7 ،N2-N3

4/931

-4/846

4/612

4/888

-4/103

-4/089

N5-N6 ،N3-N4

4/996

-4/691

4/662

4/881

-4/183

-4/049

N4-N8 ،N1-N5

4/996

-4/691

4/662

4/881

-4/182

-4/048

N4-N5

4/938

-4/632

4/864

4/862

-4/199

-4/066

،N2-N7 ،N1-N6

/028

-4/831

/626

-4/626

-4/296

4/834

، N14-N19،N13-N18 ، N5-N10،N4-N9 ،N3-N8
N12-N17 ، N11-N16،N15-N20
،N8-N12 ،N7-N11
،N10-N14 ،N9-N13
،N1-N16 ،N6-N15
،N3-N18 ،N2-N17
N5-N20 ،N4-N19

4

(N6 )D2

(N8 )D2d

(N8 )D2h

(02)D5

N

4/833

4
-4/699

تمامی اطالعات بر حسب واحد اتمی ) )a.uمیباشد.

) ( JQCS

4/464

-4/899

-4/069

4/604
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 .9هندسه ،ساختار و پیوند شیمیایی

الف) برهمکنش اشتراکي که با  ∇2ρ <0مشخص مي شاود ونشاان

دو واژه مهم در شیمي که در بسیاري از موارد به جااي هام باه کاار

مي دهد بار الكتروني بیشتر در بین محوطههاي اتمي متمرکز اسات.

میروند عبارتند از :هندسه (آرایش فضایي) و سااختار .آنچاه کاه از

این نوع پیوند با  Hb  مشخص ميشود.

محاسبا مكانیاک کوانتاومي باهدسات مايآیاد ،آرایاش فضاایي

ب) برهمکنش  closed shellکه با  ∇2ρ >0مشخص ميشاوند کاه

هسته ها است ،اما اطالعا شیمیایي درغالب مفهومي به نام ساختار

نشان مي دهد بار الكتروني بیشتر در محوطههاي اتمي متمرکز است

ارا ه ميگردند .ایان اطالعاا در وحلاه اول مفهاوم بنیاادي پیوناد

تا در بین اتمها .این پیوند با  Hb  نیز مشخص ميشود.

شیمیایي را مي رسانند .این کاار یاا توساط نتاایج تجرباي و در نباود

گر چه بر اساس مفااهیم شایمي کالسایكي هار یاک از شااخههااي

آنها توسط مدلهاي مختلف مولكولي انجاام مايشاود .تنهاا مادل

اصلي نام برده شده خود به زیر شاخههاي دیگر تقسیم مي شوند ،اما

شناخته شده که به روش حل معادله شرودینگر بستگي نداشاته و باه

موارد بسیار زیادي گزارش شده اند که در چنین تقسایم بنادي قارار

صور مستقل میتواناد سااختار مولكاولي را باه کماک توزیاع باار

نميگیرد ] .[84لذا تقسیم بندي فوق بر طبق ایدههاي کالسایكي رد

الكتروني که از تئوري یا تجربه بهدست ميآید ارا ه نمایاد ،تئاوري

شده است .بنابراین اساس درك وتقسایم بنادي پیوناد شایمیایي در

 QTAIMاست .ساختار مولكولي توسط گاراف مولكاولي نماایش

 QTAIMبهطور کل با مفاهیم کالسیكي تفاو بسیار دارد .هر چند

داده مي شود .گراف مولكولي شامل نقاط بحراني پیوناد ( )BCPsو

بهنظر ميرسد ،در بسایاري از ماوارد هام تطاابق مناسابي باین آنهاا

مسیرهاي پیوند ( )MGsمربوطه ميباشد .با داشتن آن باه راحتاي و

وجود دارد .بدون در نظر گرفتن مطالب فوق ميتاوان تقسایمبنادي

بدون در نظر گرفتن فاصله هستهها ميتوان نشان داد که نحوه اتصال

زیر را بهکار گرفت.

اتمها در مولكول چگونهاند.

پیوند اشتراکي خالص :ایان ناوع پیوناد باا  ∇2ρ <0و مقادار  ρ bدر

از آنجایيکه وجود  BCPنشاندهندهي وجود پیوند شیمیایي بین هر

حاادود  64-6 a.u.بااه همااراه بااار الكتریكااي مساااوي صاافر هاار اتاام

جفت از هستهها ميباشد ،لذا طبقهبندي انواع پیوند شیمیایي با توجه

مشخص ميشود.

به خواص ریاضي این نقطهي خاص انجام ميگیرد .بهطور کلي،ρ b

پیوند اشتراکي قطبي  :ایان ناوع پیوناد باا  ∇2ρ <0و مقادار  ρ bدر

( ∇2ρالپالسین) و  εمختصا ریاضي اساسي هر  BCPهستندρb .

حدود  64-6 a.u.به همراه بار الكتریكي نامسااوي هار اتام مشاخص

مقدار دانسیته ي بار الكتروني در نقطهي Hb ،BCPدانسیته ي انرژي

ميشود.

کل( مجموع  Gbدانسیته ي انرژي سینتیک و  Vbدانسیته ي انارژي

پیوند یوني :این نوع پیوند با  ∇2ρ <0و مقدار

 ρ bدر حادود a.u.

پتانسیل الكتروني)  ∇2ρمقدار الپالسین دانسیتهي بار الكتروناي در

 64-8بههمراه تفاو زیاد بار الكتریكي هر اتم مشخص ميشود.

نقطه BCPو εمقدار خروج از حالت بیضوي دانسیتهي بار الكتروني

پیوند واندروالسي :این نوع پیوند با  ∇2ρ <0و مقدار  ρ bدر حادود

در نقطه  BCPرا نشان ميدهد ].[63

 64-9 a.u.به همراه بار الكتریكي بسیار اندك در داخال محوطاه هار

 εبه صور  )λ6 / λ8( -6تعریف مي شود و مقدار آن بین صفر تاا

اتم مشخص ميشود.

بينهایت تغییر ميکند λ0 ، λ1 ،و  λ3مقادیر ویژهي مااتری

هسایان

مربوط به  ∇2ρميباشند که به آنهاا تقعار نیاز مايگویناد .باهطاور

 .8تجزیه و تحلیل نتایج

قرارداد همواره λ6 > λ8 > λ9اسات ε .باراي پیونادهاي اساتوانهاي

خوشههاي نیتروژني حلقهاي  N 1 ،N0و  N2مطابق (جدول )6 -

که به عنوان مثال در مولكول هاي دو اتمي وجود دارند ،برابر صافر

داراي  ∇2ρ <0و  Hb  ميباشند ،لذا داراي پیوند اشتراکي باوده

است .این امر نشان مي دهد که سطح مقطاع ابار الكتروناي در نقطاه

و چون  ρbآنها در حد  64-6 a.u.ميباشد ،لذا نوع پیوناد در آنهاا

 BCPبه شكل دایرهاي است .به طور کلي بر اساس عالمت  ∇2ρو

از نوع پیوند اشتراکي کواالنسي ميباشد .در پیوندهاي یاکگاناه و

 Hbپیوناادهاي شاایمیایي در غالااب تئااوري  AIMیااا بااه عبااار

سااهگانااه (پیوناادهاي اسااتوانهاي)  εتقریباان نزدیااک بااه صاافر اساات

دقیقتر  QTAIMبه دو دسته بزرگ تقسیم ميشوند:

بهعبار دیگر εبراي پیوندهایي با تقارن اساتوانهاي کاه باه عناوان
) ( JQCS
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مثال در مولكول  N8وجود دارند ،برابر صفر است .در حااليکاه در

به کمک( جدول  )8-براي خوشه هاي نیتروژني مي توان ضرا ب A

پیونااادهاي دوگاناااه (پیونااادهایي باااا تقاااارن غیااار اساااتوانهاي) در

و  Bرا بااهترتیااب براباار  8/992و  4/8683بااهدساات آوریاام .در ایاان

مولكول هاي ( N0 )D2hو ( ،N2 )D2dاین عدد بزرگتر ميشود .ماثال

جدول  ρbمقدار دانسیته الكتروني در نقطهي  BCPدر پیوندهاي N-

در پیوند  N5-N6در مولكول ( ε= 4/461 ،N2 )D2dميباشد کاه

 Nدر مورد گونههاي  trans-N8H8 ،N8H0و  N8است که در آنهاا

نزدیک به صفر است و نشان دهندهي پیوند یگانه ميباشد ،لیكن در

مرتبه پیوند بهصور کالسیكي کامال مشخص و به ترتیب برابار ،6

همین مولكول در پیوند  ،N6-N8وجاود  ε =4/864نشاان دهنادهي

 8و  9ميباشند.

پیوند دوگانه است (جدول .)6-

جهت کامل کردن بحث ،مرتبه هاي پیوند را بر اسااس آناالیز مرتباه

مرتبه پیوند ابزاري جهت مقایسه پیوندهاي شیمیایي در مولكولهاي

پیوند مولیكن -لاودین حاصال از محاسابا  ab initioو نیاز مرتباه

مختلف نسابت باه پیونادهاي شایمیایي در مولكاولهااي اساتاندارد
است .پیوند شیمیایي در این مولكولها به رسم سنت دیرینه شایمي،
باید با مدل لو ی

منطبق باشد .حاال کاه باا روش کوانتاومي AIM

پیوند شیمیایي را مشخص کردیم ،مطلوب خواهاد باود کاه مقایساه
ذکر شده رانیز انجام دهیم .به معادله زیر توجه کنید:

 n=exp[2.738(ρbبه همراه فرکان هاي ارتعاشي باه دسات آماده
از محاسبا را براي خوشههاي نیتروژناي حلقاهاي  N1 ،N0و  N2و
 N84در (جدول  )9-ارا ه ميدهیم تا ثابت کنیم که تا چه حد معادله
( )6ماايتوانااد در پاایشگااویي مرتبااه پیونااد مفیااد باشااد .اکثاار
فرکان هاي ارتعاشي صرفا محدود باه حرکات ارتعاشاي دو هساته

])n = exp [A ( ρ b - B

()6

پیوناااد حاصااال از تئاااوري  AIMبااار اسااااس معادلاااه ])-0.2529

نبوده ولي سهم حرکت ارتعاشي هر جفت از اتمهاا قابال تشاخیص
بودند .محادوده فرکاان هااي کششاي اختصاصاي باراي  N-Nدر

به کمک معادلهي ( )6ميتوانیم مرتباهي پیوناد را بار اسااس میازان

مولكاااول  N=N ،N8H0در مولكاااول  trans-N8H8و 𝑁 ≡ 𝑁 در

چگالي بار در نقطهي بحراني پیوند بهدست آوریم .در این معادلاه n

مولكول  N8به ترتیب برابر  6166 cm-6 ،6668 cm-6و 8008 cm-6

مرتبه پیوناد ρ b ،مقادار دانسایته الكتروناي در نقطاه بحراناي پیوناد

بهدست آمدهاند.

) (BCPو  Aو  Bثابت هاي معادله هستند .ابتدا به کمک گونههایي
که مرتبه پیوند اشتراکي آنها به صور کالسیكي کامال مشاخص

جدول  -1رابطه مرتبه پیوند و دانسیته الکترونی در سطح محاسبات
 B3LYP/aug-cc-pVDZبرای گونههای استاندارد.

است ،این ثابت هاا را باا داشاتن دانسایته الكتروناي ( )ρbدر نقطاهي
بحراني پیوند پیدا مي کنیم.سپ

براي تمامي پیوندهاي دیگر مرتباه

مرتبه پیوند

پیوند را با معادلهاي که به این روش حاصل شده بهدست ميآوریم.

)ρb (a.u.

گونه

6

4/94646

N8H0

8

4/09926

N8H8-T

9

4/11446

N8

جدول  - 9مقایسه رابطه بین فاصله هستهها ،مرتبه پیوند بر اساس روش مولیکن -لودین و تئوری  AIMو فرکانسهای ارتعاشی.

فاصله بین هستهها

مرتبه پیوند بر اساس

مرتبه پیوند براساس

)(A°

مولیكن ا لودین

نظریه AIM

1/30

1/58

) (cm
1262

1/30

456

1/55

1023 ،1126

مولكول

ارتباط اتمها

(N4 )D2h

N1-N4 ،N2-N3

1/62

N1-N2 ،N3-N4

1/85

3/54

N2-N3 ،N4-N5،N1-N2 ،N5-N6،

1/06

3/22

N3-N4 ،N1-N6

1/00

(N6 )D2

فرکان

-1

ارتعاشي

N4-N5

) ( JQCS

3/81

1/55

1126
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ادامه جدول.9

(N8 )D2d

(N8 )D2h

(N02)D5

N6-N8 ،N1-N2،N3-N5 ،N4-N7

1/65

3/66

1/53

1235 ،1805 ،1800

N5-N6 ،N1-N3،N2-N4 ،N7-N8

1/50

3/65

1/14

634

1/01

3/80

1/55

1163و1134

N3-N4 ،N5-N6,N1-N5 ،N4-N8

1/62

3/85

1/53

1040

N4-N5

1/66

1/66

1/52

1645

N1-N6 ،N2-N7،

1/68

1/35

1/56

1232،1826،1868

N1-N2 ،N7-N8N2-N3 ،N6-N7

N3-N8 ،N4-N9،
N5-N10 ،N13-N18،
N14-N19 ،N15-N20،
N11-N16 ،N12-N17
N7-N11 ،N8-N12،

1/52

3/80

556

1/36

N9-N13 ،N10-N14،
N6-N15 ،N1-N16،
N2-N17 ،N3-N18،
N4-N19 ،N5-N20

حال به بررسي ساختار و پیوند شیمیایي با نظریه پیوند ظرفیت
( ،)VBروش مولیكن – لودین ،آنالیز  QTAIMو فرکان

ارتعاشي

یک گونه آنتي رزونان
مشخص است .فرکان

است و نقص مدلهااي کالسایكي کاامال
ارتعاشي این پیوندها در  329 cm-6و6191

ميپردازیم .طبق مدل پیوند ظرفیت دو ساختار رزونانسي زیر را

 cm-6ظاهر مي شود که مرتبه پیوناد یاک گاناه و دوگاناه را اثباا

براي ( N0 )D2hميتوان رسم نمود.

مينماید (جدول .)9-طبق مدل پیوند ظرفیت دو سااختار رزونانساي

از دیدگاه کالسیكي رزونان

N

N

N

N

زیر را براي ( N1 )D2ميتوان رسم نمود.

پیش بیني ميکند که فواصل N-N

باید مساوي باشد ،لاذا سااختارهاي رزونانساي مساطح مربعاي را باا
مرتباه پیوناد  6/6باراي آن پایشبیناي ماينمایاد .محاسابا

از دیدگاه کالسیكي رزونان

پیش بیني ميکند کاه فواصال N-N

DFT

باید مساوي باشد لذا سااختارهاي رزونانساي را باا مرتباه پیوناد 6/6

ساختار مستطیلي (شكل )6-را تایید و ( QTAIMجادول )9-مرتباه

براي آن تایید ميکند .محاسابا  DFTدر ایان سااختار طاولهااي

پیونااد را  6/49و  6/26نشااان ماايدهااد ε .پیوناادهاي ایاان مولكااول

پیوند را  6/98 Åنشاان مايدهاد و  QTAIMمرتباه پیوناد را 6/02

بااهترتیااب  4/481و  4/833اساات کااه بااهترتیااب وجااود پیوناادهاي

نشان ميدهد و  εاین مولكول داراي مقادیر  4/434و  4/494هستند

یکگانه و دوگانه را در این مولكول تایید مينمایند .در این حالات

که نه آنقدر به صفر نزدیاک مايباشاند کاه نشاان دهنادهي پیوناد

ثابت مي شود که نیروهاي کنترل کننده ساختار مولكول به صاورتي

یکگانه بوده و نه آنقدر بزرگ که وجود پیوناد دوگاناه را اثباا

که در مدل هاي کالسیكي پیش بیني مي شود ،نیست .ایان مولكاول

نمایند .این نتیجه ثابت ميکند کاه نیروهااي کنتارل کنناده سااختار

) ( JQCS
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یک مولكول باه صاورتي کاه در مادلهااي کالسایكي پایش بیناي

سااااختار کالسااایكي کاااه پیوناااد باااین  N4و  ) N5جااادول (9-را

ارتعاشااي در

پیش بیني ميکند که به جز

ماايشااود ،بااوده و داراي رزونااان

اساات .فرکااان

پیش گویي کند ،وجود ندارد .رزونان

پیونادهاي  N-Nایان مولكاول در  6619 cm-6و  6914 cm-6ظااهر

فاصله  N5– N4بقیه فواصل باید مساوي و مرتبه پیوند بین آنها 6/6

مرباوط باه پیونادهاي

 DFTفواصل  NNرا تقریبا یكسان نشان ميدهاد

ميشود که این فرکان ها بیشاتر از فرکاان
یک گانه و کمتر از فرکان

باشد .محاسبا

مربوط به پیونادهاي دوگاناه مايباشاد

حتي فاصله  QTAIM . N4-N5نشان ميدهد که بین  N4-N5پیوند

(جدول .)9-طبق مدل پیوند ظرفیات دو سااختار رزونانساي زیار را

شیمیایي وجود دارد و از لحاظ ماهیت باا ساایر پیونادهاي مولكاول

براي ( N2 )D2dميتوان رسم نمود.

تفااوتي نادارد .مرتباه پیوناد باه طاور متوساط  6/00ماي باشاد و ε
پیونااادهاي ایااان مولكاااول داراي مقاااادیر  4/662 ،4/612و 4/864
هستند .مقادیر  4/612و  4/662نه آنقدر به صفر نزدیک ميباشاند
که نشان دهندهي پیوند یکگانه بوده و نه آنقدر بزرگ که وجاود
پیوند دوگانه را اثبا نمایند (به غیر از مقادار  εبرابار  4/864باراي

پیش بیني ميکند که فواصل N-N

پیوند  .)N4-N5این نتیجه ثابت مي کند که نیروهااي کنتارل کنناده

باید مساوي باشد ،لذا ساختارهاي رزونانساي باا مرتباه پیوناد  6/6را

ساختار یک مولكول به صورتي که در مادلهااي کالسایكي پایش

براي آن تایید ميکند .محاسبا  DFTدر این ساختار طاول پیوناد

بیني ميشود ،بوده و داراي رزوناان

ارتعاشاي در

را  6/09و  6/80 Åتایید ميکند و  QTAIMمرتبه پیوند را  6/49و

پیونادهاي  N-Nایان مولكاول در cm-6، 6643 cm-6 ، 6694 cm-6

 6/26نشان ميدهد و  εپیوندهاي ایان مولكاول باهترتیاب  4/461و

 6939و 6839cm -6ظااهر مايشااود کاه ایان فرکااان هاا بیشااتر از

 4/864است که به ترتیب نشان دهنادهي وجاود پیوناد یاکگاناه و

فرکان

مربوط باه

دوگانه در این مولكول است .این نتیجه ثابت ميکناد کاه نیروهااي

پیوندهاي دوگانه ميباشد ((شكل  )6-و (جادول  .))9-طباق مادل

کنترل کننده سااختار یاک مولكاول باه صاورتي کاه در مادلهااي

پیوند ظرفیت دو ساختار رزونانسي زیر را باراي ( N84)D6مايتاوان

کالسیكي پیش بیني ميشود نیسات .ایان مولكاول نیاز یاک گوناه

پیش بیني ميکند که فواصل  NNباید مسااوي

از دیدگاه کالسیكي رزونان

آنتيرزونان
مي کند .فرکان

است و نقص مدلهاي کالسایكي را کاامال مشاخص
ارتعاشي باراي پیونادهاي N6- ،N4-N7 ،N1-N2

 N8و  N3-N5در  6692 cm-6 ،6699 cm-6و  6140 cm-6ظاااهر
ميشود که وجود پیوند دوگانه را در این پیوندها نشان ميدهد ،ولي

اسات .فرکاان

مربوط به پیوندهاي یکگانه و کمتر از فرکان

رسم نمود .رزونان

باشد لذا سااختار رزونانساي را باا مرتباه پیوناد  6/6تاییاد مايکناد.
محاسبا  DFTدر این ساختار طول پیوند را  6 /01و  6/86 Åنشان
ميدهاد و  QTAIMمرتباه پیوناد را باه ترتیاب  6/49و  6/29نشاان
ميدهد و  εپیوندهاي این مولكول بهترتیب  4/464و  4/626است

در پیونااااادهاي  N7-N8 ،N1-N3 ،N2-N4و  N5-N6فرکاااااان

که به ترتیب نشان دهندهي وجود پیوند یکگانه و دوگاناه در ایان

ارتعاشي در  943 cm-6ظاهر ميشود (شكل  )6-و (جدول .)9-

مولكول است(( .شكل )6-و (جدول  .))9-این نتیجه ثابت ميکند

طبق مدل پیوند ظرفیت دو ساختار رزونانسي زیر را براي (N2 )D2h

که نیروهاي کنترل کننده ساختار یک مولكاول باه صاورتي کاه در

ميتوان رسم نمود.

مدلهاي کالسیكي پیشبیني ميشود نیست .این گونه نیزیک گونه
آنتي رزونان
ميکند .فرکاان

است و نقص مدلهاي کالسیكي را کاامال مشاخص
ارتعاشاي در پیونادهاي N11- ،N4-N9 ،N1-N6

N5- ،N2-N7 ،N15-N20 ،N12-N17 ،N3-N8 ،N14-N19 ،N16

 N10و  N13-N18در  6618cm-6 ،6686cm-6و  6141 cm-6ظاهر
ميشود که نشان ميدهد پیوندها دوگانه است.
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فرکااان

ارتعاشااي در پیوناادهاي ،N4-N19 ،N2-N17 ،N1-N16

، N8-N12 ،N5-N20 ،N3-N18
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N7-N11 ، N6-N15 ،N9-N13

پیونااد ،فرکااان هاااي ارتعاشااي و مرتبااه پیونااد باار اساااس تئااوري
کوانتومي  AIMحاصل نمينماید.

و  N10-N14در  299 cm-6ظاهر ميشود ((شكل )6-و (جادول-
.))9با استفاده از نظریه پیوند ظرفیت براي هار یاک از خوشاههااي

 .5نتیجهگیری

نیتروژناااي حلقاااهاي  N2 )D2h( ، N2 )D2d( ، N1 ،N0و  N84دو

به کماک نظریاه کوانتاومي اتام در مولكاول ) (QTAIMمايتاوان

ساختار رزونانسي پیشنهاد ميشود .باا توجاه باه مقادار  εدر آناالیز

ساختار مولكول شامل برهمکنشهاي باین اتامهاا را باهطاور کامال

 QTAIMوجود پیوند دوگانه در هر یک از خوشههاي )D2d( ،N0

بررسي نمود .بر ایان اسااس ناوع پیونادهاي شایمیایي در مولكاول

 ، N2و  N84حلقاااهاي تاییاااد مااايشاااود و سااااختارهاي رزونانساااي

و

تعیااین ماايشااود .در ایاان مطالعااه بااراي نخسااتین بااار رزونااان
در خوشه هاي نیتروژني حلقهاي

N2 )D2d( ، N1 ،N0

تاییدنمي شود و لذا نقص نظریاه پیوناد ظرفیات ثابات مايشاود .در

آنتيرزونان

خوشااه نیتروژنااي  N1و ( N2 )D2hتقریبااا خااواص پیوناادها یكسااان

 N2 )D2h( ،و  N84و نیااز پیوناادهاي شایمیایي در آنهااا بااه کمااک

ميباشند

نظریه کوانتومي اتم در مولكول تعیین شادند .در ایان حالات مرتباه
پیوند بر اساس تئوري کوانتومي  AIMبهدست آمده و با مرتبه پیوند
باار اساااس روش مااولیكن -لااودین و نظریااه پیونااد ظرفیاات مقایسااه
شدهاست .نتایج نشان ميدهند که مرتبه پیوند بر اساس  QTAIMباا
فرکان هاي ارتعاشي پیوند  N-Nو فاصله اتمها مطابقت دارد .نتایج
حاصاال نشااان ماايدهنااد کااه  N1حلقااهاي و  N2دوحلقااهاي داراي
باااوده ،لااایكن  N2 )D2d( ، N0و  N84حلقاااهاي داراي

رزوناااان
آنتيرزونان

ميباشند .در این حالت اثبا ميشود که نظریه پیوند

ظرفیات و روش مااولیكن -لااودین باراي توصاایف ساااختار و پیونااد
خوشههاي نیتروژني حلقهاي ناتوان است.
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