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تأثیرات آروماتیسیته و پیوند هالوژنی بر روی یکدیگر؛ مطالعات  DFTو NBO

مرتضی وطنپرست ،عبدالرضا

نکوئی*

شیراز ،دانشگاه صنعتی شیراز ،گروه شیمی ،شیراز ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،0393/8/51 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ، 0393/9/59 :تاریخ پذیرش قطعی0393/07/58 :
چکیده
به منظور ارزیابی تأثیر آروماتیسیته بر روی پیوند هالوژنی و برعکس ،محاسبات کوانتومی در سطح نظری ) B3LYP/6-311++G(d,pبر روی
یک مدل مولکولی ساده انجام شد .همچنین تأثیر استخالفهای مختلف بر روی آروماتیسیته مولکولهای مورد مطالعه بررسی شده است .برای
این منظور استخالفهای مختلف با خواص الکترونی متفاوت ( NO2, CN, H, NHMe, NH2, OHو  )N(Me)2انتخاب شدند .نتایج نشان میدهند
که آروماتیسیته مولکولها با افزایش قدرت الکتروندهندگی استخالفها ،افزایش مییابد .همچنین تشکیل پیوند هالوژنی باعث افزایش
آروماتیسیته مولکولها میشود .قدرت پیوند هالوژنی به آروماتیسیته مولکول وابسته است و با افزایش آروماتیسیته افزایش مییابد.
واژه های کلیدی :پیوند هالوژنی ،آروماتیسیته ،نظریه تابعی دانسیته ،اوربیتالپیوندی طبیعی.

 .1مقدمه
پیوند هالوژنی اخیراً به علت کاربرد در مهندسی بلور ،شیمی مواد ،اکتشاف دارو و در سیستمهای بیولوژیکی بطور گسترده مورد توجه محققان
قرار گرفته است [ .]0-3پیوند هالوژنی را میتوان بصورت  R−X···YZنشان داد که  Xاتم هالوژن (معموالً کلر ،برم یا ید) و  YZیک باز لوییس
( Yمعموالً اکسیژن ،نیتروژن یا گوگرد است) میباشند [ .]1پلیتزر و همکاران با استفاده مفهوم  σ-holeتشکیل این نوع برهمکنش را توجیه کرده
اند σ-hole .یک ناحیه با پتانسیل الکترواستاتیکی مثبت در قسمت خارجی سطح اتم هالوژن و در راستای پیوند کوواالنسی  R−Xاست [.]1-6
آروماتیسیته بدون شک یکی از مهمترین و جالبترین مفاهیم شیمی میباشد که به عدم استقرار الکترونهای  πدر مولکولهای حلقوی اشاره
دارد [ .]7اثر عدم استقرار الکترونهای  πبرروی قدرت پیوند هیدروژنی در مولکولهای دارای پیوندهای  πمزدوج بررسی و مفهوم پیوند
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هیدوروژنی تقویت شده با رزونانس ( )RAHBمطرح شده است .بر اساس نظریه  RAHBقدرت پیوند هیدروژنی به علت عدم استقرار الکترونهای
 πدرمحل تشکیل پیوند هیدروژنی است [.]8-00
ترکیبات مختلفی که دارای برهمکنش  X···Nبین یک مولکول هالوژندار و مشتقات پیریدین هستند ،در منابع گزارش شدهاند [ .]05-03یکی از
موارد جالبی که در مورد این ترکیبات میتواند مطرح شود ،بررسی تأثیر آروماتیسیته حلقه پیریدین بر روی قدرت پیوند هالوژنی و برعکس است.
براساس اطالعات ما تاکنون این اثر متقابل بین آروماتیسیته و قدرت پیوند هالوژنی در منابع گزارش نشده است .بنابراین با توجه به موارد مطرح
شده هدف این مقاله بررسی تأثیر آروماتیسیته حلقه بر روی قدرت پیوند هالوژنی و برعکس است .برای این منظور ،مدل مولکولی نشان داده شده
در شکل  5طراحی شده است .در ابتدا اثر استخالف های مختلف با خواص الکترونی متفاوت بر روی آروماتیسیته این مدل مولکولی مطالعه و در
ادامه با استفاده از محاسبات مختلف اثر متقابل بین آروماتیسیته و قدرت پیوند هالوژنی بررسی میشود.

شکل  .1مدل مولکولی مطالعه شده.

 .1روشهای محاسباتی
تمامی محاسبات مکانیک کوانتومی برای بهینهسازی ساختار ترکیبات با استفاده از نرم افزار گوسین  ]01[ G03با بکارگیری نظریه تابعی چگالی
) (DFTانجام پذیرفته است .از میان سطوح مختلف این نظریه ،سطح  B3LYPانتخاب و تابع پایهای ) 6-311++G(d,pبکارگرفته شدهاند [,01
 .]06انرژی برهمکنش ( )Eintاز تفاضل انرژی دیمر و مونومرها بدست آمده است و نتایج بر اساس تصحیح خطای انطباق مجموعه پایه ()BSSE
گزارش شدهاند [ .]07همچنین نرم افزار  ]08[ NBO 3.1برای تمام تجزیه و تحلیلهای ( NBOاوربیتالهای پیوندی طبیعی) مورد استفاده قرار
گرفته است.
برای سنجش میزان آروماتیسیته از شاخص  ]09 -57[ HOMAاستفاده شده است که با فرمول زیر بدست میآید:
𝑛

1
HOMA = 1 − ∑ 𝛼𝑖 (𝑅𝑜𝑝𝑡,𝑖 − 𝑅𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

 nتعداد پیوندهایی است که در مجموع بکار میرود؛  αiثابت نرمالیزاسیون است بطوریکه در سیستمهای غیرآروماتیک  HOMA=0و برای
سیستمهای کامال آروماتیک  HOMA=1بدست آید؛  Ropt,iطول پیوند آروماتیک بهینه است و  Riطول پیوندهایی است که از هندسه بهینه شده
مولکول بدست میآید.

) ( JQCS
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 .5نتایج و تجزیه و تحلیل داده ها
در ابتدا تأثیر استخالف بر روی آروماتیسیته مولکولهای مورد مطالعه بررسی شده است .برای این منظور استخالفهای مختلفی با خواص
الکترونی متفاوت الکترونکشنده و الکتروندهنده انتخاب شدهاند (شکل  .)0نتایج مربوط به شاخص HOMAی حلقه ششتایی ،حلقه پنجتایی
و کل مولکول برای مونومر (مولکول بدون  )ClCNو دیمر (دارای پیوند هالوژنی) در جدول  0آورده شدهاند.
جدول  .1مقادیر محاسبه شده شاخص آروماتیسیته  HOMAبرای مولکولهای مورد مطالعه.

حلقه ششتایی

حلقه پنجتایی
دیمر

کل مولکول
مونومر دیمر

X

مونومر دیمر

مونومر

NO2

7/536 7/553

-7/330 -7/315

7/587 7/573

CN

7/567 7/511

-7/085 -7/096

7/370 7/365

H

7/306 7/377

-7/011 -7/067

7/381 7/370

OH

7/193 7/187

7/557

7/516

7/671 7/188

NH2

7/118 7/111

7/316

7/373

7/688 7/675

NHMe

7/186 7/161

7/390

7/155

7/709 7/691

N(Me)2

7/671 7/190

7/375

7/395

7/697 7/670

بررسی دادههای این جدول نشان میدهد که با افزایش قدرت الکتروندهندگی استخالفها ،آروماتیسیته در تمام موارد افزایش مییابد .برای
درک بهتر ،ارتباط بین شاخص آروماتیسیته  HOMAو ثابت استخالف ( σp+دادههای رفرنس [ )]50که قدرت الکتروندهندگی استخالفها را
نشان میدهد ،به صورت نمودارهایی در شکل  5نشان داده شدهاند .بررسی این نمودارها برای مونومر و دیمر نشان میدهد که همبستگی خوبی
بین دادههای  HOMAو  σp+وجود دارد (مجذور ضرایب همبستگی برای حلقه ششتایی ،حلقه پنجتایی و کل مولکول در مونومر به ترتیب
 R2=0.962 ،R2=0.980و  R2=0.957و در دیمر به ترتیب  R2=0.965 ،R2=0.985و  R2=0.961میباشند) .شیب منفی در تمام نمودارها نشان
دهندهی کاهش آروماتیسیته با افزایش مقادیر ( σp+کاهش قدرت الکتروندهندگی استخالفها) است.
موضوع دیگری که پرداختن به آن بسیار جالب است ،بررسی تأث یر تشکیل پیوند هالوژنی بر روی آروماتیسیته مولکول است .همانطور که در
جدول  0مشاهده میشود در تمام موارد مقدار شاخص  HOMAدر دیمر بیشتر از مونومر است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تشکیل پیوند
هالوژنی در مولکولهای بررسی شده باعث افزایش آروماتیسیته حلقه ششتای ،حلقه پنجتایی و کل مولکول میشود.
در ادامه به بررسی تأثیر آروماتیسیته بر روی قدرت پیوند هالوژنی پرداخته میشود .برخی از پارامترهای مرتبط با قدرت پیوند هالوژنی در جدول
 5آورده شدهاند .از بررسی این دادهها مشاهده میشود که قدرمطلق انرژی برهمکنش ( )Eintبا افزایش قدرت الکتروندهندگی استخالفها
افزایش پیدا کرده است.

) ( JQCS
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شکل  .1نمودارهای  HOMAدر مقابل ثابت استخالف( σp+الف) مونومر (ب) دیمر.

جدول  .1برخی پارامترهای مرتبط با قدرت پیوند هالوژنی مولکولهای مورد مطالعه ،در سطح ).B3LYP/6-311++G(d,p

انرژی برهمکنش

طول پیوند هالوژنی

)(kcal/mol

)(Å

انتقال بار

)LP(N) → σ*(C−Cl
)(kcal/mol

NO2

-00/99

5/939

7/7017

5/58

CN

-03/01

5/931

7/7061

5/31

H

-06/71

5/898

7/7093

5/70

OH

-07/67

5/878

7/7503

5/91

NH2

-57/18

5/816

7/7518

3/31

NHMe

-53/55

5/837

7/7519

3/16

-55/53 N(Me)2

5/835

7/7561

3/11

X

) ( JQCS
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به منظور مطالعه دقیقتر اثر آروماتیسیته بر روی قدرت پیوند هالوژنی نمودار مقادیر شاخص HOMAی دیمر در مقابل انرژی برهمکنش رسم و
در شکل ( 3الف) نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود این نمودار نشاندهندهی همبستگی خوبی بین این پارامترها است (مجذور
ضرایب همبستگی برای حلقه ششتایی ،حلقه پنجتایی و کل مولکول به ترتیب  R2=0.914 ،R2=0.935و  R2=0.917میباشند) و با افزایش مقادیر
شاخص  HOMAقدرت پیوند هالوژنی افزایش مییابد .همچنین نمودار مقادیر شاخص HOMAی دیمر در مقابل طول پیوند هالوژنی (فاصله
بین اتم نیتروژن حلقه ششتایی و اتم کلر  )ClCNدر شکل ( 3ب) نشان داده شده است .بر طبق این نمودار مشاهده میشود که با افزایش مقادیر
شاخص  HOMAطول پیوند هالوژنی کاهش مییابد( .مجذور ضرایب همبستگی برای حلقه ششتایی ،حلقه پنجتایی و کل مولکول به ترتیب
 R2=0.930 ،R2=0.962و  R2=0.927میباشند).

شکل  .5نمودارهای  HOMAدر مقابل (الف) انرژی برهمکنش (ب) طول پیوند هالوژنی (ج) انتقال بار (د) انرژی برهمکنش بین اوربیتالی ).LP(N) → σ*(C−Cl

به منظور مطالعه دقیقتر اثر آروماتیسیته بر روی قدرت پیوند هالوژنی ،محاسبات  NBOبر روی مولکولهای مورد نظر انجام شده است .مقادیر
انتقال بار ( )CTو انرژی برهمکنش بین جفت الکترون آزاد اتم نیتروژن حلقه ششتایی با اوربیتال ضدپیوندی سیگما (* C-Cl )σکه مستقیماً به
پیوند هالوژنی مربوط بوده و به صورت برهمکنش دهنده-گیرنده و با روش اختالل مرتبه دوم بدست آمدهاند نیز ،در جدول  5خالصه شدهاند.
همانطور که مشاهده میشود مقادیر انتقال بار و همچنین انرژی برهمکنش بین این اوربیتالها با افزایش قدرت الکتروندهندگی استخالفها
افزایش پیدا کرده است .نمودار مقادیر شاخص HOMAی دیمر در مقابل مقادیر انتقال بار و انرژی برهمکنش ) LP(N) → σ*(Cl−Cبه ترتیب
در شکل ( 3ج) و (د) نشان داده شده است.
) ( JQCS
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 با ضرایب همبستگی بسیار خوبیLP(N) → σ*(Cl−C)  مقادیر انتقال بار و انرژی برهمکنش،همانطور که مشاهده میشود با افزایش آروماتیسیته
 نشان میدهند که با افزایش آروماتیسیته قدرت پیوند هالوژنی افزایش مییابد که درNBO  بطور کلی نتایج مربوط به محاسبات.افزایش یافتهاند
.توافق کامل با نتایج بخشهای قبلی است
 نتیجه گیری.4
، آروماتیسیته حلقه ششتایی، به وضوح نشان میدهند که با افزایش قدرت الکتروندهندگی استخالفهاHOMA محاسبات مربوط به شاخص
 در دیمر بیشتر از مونومرHOMA  همچنین محاسبات نشان میدهد که در تمام موارد مقدار شاخص.حلقه پنجتایی و کل مولکول افزایش مییابد
. حلقه پنجتایی و کل مولکول میشود، بنابراین وجود پیوند هالوژنی در مولکولهای بررسی شده باعث افزایش آروماتیسیته حلقه ششتایی.است
. استفاده شدNBO  طول پیوند هالوژنی و محاسبات، از مطالعهی انرژی برهمکنش،برای بررسی تأثیر آروماتیسیته بر روی قدرت پیوند هالوژنی
.نتایج این محاسبات در توافق کامل با یکدیگر هستند و نشان میدهند که با افزایش آروماتیسیته قدرت پیوند هالوژنی افزایش مییابد
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