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پیوند هیدروژنی درون مولکولی -5نیتروسالیسالدهید (-2هیدروکسی بنزوئیل) هیدرازون :مطالعهی
نظری تابعی چگالی

زینب موسوی تکیه

دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده شیمی

تاریخ ثبت اولیه ،3452/2/35 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ، 3452/9/42 :تاریخ پذیرش قطعی3452/6/34 :
چکیده
ماهیت دو پیوند هیدروژنی درون مولکولی ( )IHBدر ترکیب -9نیتروسالیسالدهید (-4هیدروکسی بنزوئیل) هیدرازون ( )NSBHبا استفاده از
نظریه تابعی چگالی در سطح نظری ** B3LYP/ 6-311++Gمورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .پارامترهای مرتبط به پیوند هیدروژنی برای پیوند
هیدروژنی  O-H···Oبا پارامترهای معادل آن برای پیوند هیدروژنی  O-H···Nدر ترکیب  NSBHمقایسه شد .نتایج

فرکانسهای ارتعاشی OH

پیوند هیدروژنی ضعیف تری برای پیوند  O-H···Oنسبت به پیوند  O-H···Nنشان می دهد در حالی که نتایج جابجایی شیمیایی و برخی پارامترهای
ساختاری ،پیوند هیدروژنی قویتری را برای پیوند  O-H···Oنسبت به پیوند  O-H···Nپیش بینی می کند .این تضاد بین نتایج نظری با در نظر
گرفتن خواص چگالی الکترونی محاسبه شده با روش  AIMو بار طبیعی اتمها و انرژی برهمکنش مرتبه دوم اربیتالها ،محاسبه شده در روش
 NBOتوضیح داده شد.
واژه های کلیدی :پیوند هیدروژنی درون مولکولی ،نظریه تابعی چگالی ،نظریه اتمها در مولکول ،آنالیز اربیتال پیوندی طبیعی-5 ،
نیتروسالیسالدهید (-2هیدروکسی بنزوئیل) هیدرازون.

 .1مقدمه
پیوند هیدروژنی تقریباً  333سال پیش کشف شد با این وجود ،هنوز هم موضوع بسیاری از تحقیقات علمی است .علت این پدیده ،اهمیت
پیوندهای هیدروژنی برای ساختار ،عملکرد و دینامیک دستهی گستردهای از ترکیبات شیمیایی از ترکیبات معدنی تا ترکیبات دارویی و بیولوژیکی
مواد است [.]3
*عهده دار مکاتبات :زینب موسوی تکیه
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امروزه ،مشخص شده است که پیوند هیدروژنی فرا تر از آن چیزی است که درگذشته بدان پرداخته شده است .پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی،
به پیوندهای کوواالنسی در بسیاری از خصوصیات شبیه هستند و دیگر پیوندهای هیدروژنی که ضعیف به شمار می روند به سختی از برهمکنش-
های واندروالس متمایز میگردند .این پدیده با نوعی انتقال بار همراه است و غالب بودن خاصیت الکترواستاتیک پیوند هیدروژنی تنها برای چند
پیکربندی معتبر است درحالی که برای دیگر پیکربندیها صدق نمیکند  .4پیوندهای هیدروژنی نه فقط بین مولکولهای مختلف ،بلکه بین
بخشهای مختلف از یک مولکول نیز وجود دارند .به این ترتیب ،نقش کلیدی در تعیین شکل مولکولهای بزرگ نظیر پروتئینها و
نوکلئیکاسیدها بازی میکنند؛ شکلهایی که تعیین کنندهی خواص زیست شناختیاند [.]2-4
-5نیتروسالیسالدهید (-4هیدروکسی بنزوئیل) هیدرازون )( )5-Nitrosalicylaldehyde(2-hydroxybenzoyl)-hydrazone( )NSBHشکل )3
جز مشتقات آرویل هیدرازونها است که دارای دو پیوند هیدروژنی درون مولکولی  O···Hو  N···Hبه ترتیب در دو حلقه ی 3و  4است.
ترکیبات آرویل هیدرازونها به دلیل وجود گروههای ایمینی و هیدروکسیلی در مجاورت هم به راحتی میتوانند با فلزات تشکیل کمپلکس دهند
[ .]33-9همچنین این ترکیبات فعالیتهای بیولوژیکی دارند که خواص بیولوژیکی این ترکیبات میتواند به انتقال پروتون در قسمتی از مولکول
که دارای پیوند هیدروژنی است مرتبط باشد [.]32-34
هدف این مطالعه بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی  O···Hو  N···Hدر ترکیب  NBSHبا استفاده از پارامترهای ساختاری ،فرکانس-
های ارتعاشی و جابجایی شیمیایی با روش نظری تابعی چگالی است .همچنین خواص مربوط به دانسیته بار در نقطه بحرانی  O···Hو  N···Hبه
ترتیب با روشهای نظری اتمها در مولکول (39[ )AIMو  ]36و روش تجزیه و تحلیل اربیتال مولکولی ( ]32[ )NBOمورد بررسی قرار میگیرد.

شکل  .1ساختار هندسی -نیتروسالیسالدهید (-2هیدروکسی بنزوئیل) هیدرازون.

 .2روشهای محاسباتی
محاسبات کوانتومی بر روی ترکیب  NSBHبا نرم افزار گوسین  ]31[ 34انجام گردید .بهینهسازی ساختار هندسی و محاسبهی فرکانسهای
ارتعاشی برای این ترکیب در سطح  B3LYPو با تابع پایهی

** 6- 311++Gدر فاز گازی به دست آمد .مقدار ثابت پوششی پروتون در NMR

از طریق روش الگوریتم  ]35[ GIAOدر همین سطح از محاسبات انجام شد .ماهیت پیوندهای هیدروژنی موجود با محاسبه پارامترهای مربوط به

) ( JQCS
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دانسیته الکترونی در نقطه بحرانی پیوند با استفاده از نرم افزار  AIM 2000مطالعه شد [ .]43آنالیز اربیتال مولکولی با استفاده از نرم افزار NBO5

[ ]43انجام شد.
 .3بحث و بررسی نتایج
 .1-3بررسی پارامترهای مرتبط با قدرت پیوند هیدروژنی

ساختار هندسی پایدارترین کنفورمر ترکیب  NSBHهمراه با شمارهگذاری اتمها در شکل  3آورده شده است .ساختار هندسی بهینهشدهی
ترکیب  NSBHهندسه مسطح با زاویهی بین صفحهای  2/93درجه بین دو حلقهی آروماتیک را نشان میدهد .این ترکیب دارای دو حلقهی کلیتی
به دلیل تشکیل دو پیوند هیدروژنی است .پارامترهای ساختاری ترکیب بهینه شده  NSBHبرای دو حلقهی کلیتی  3و  4در جدول  3مقایسه شده
است.
جدول  .1برخی پارامترهای ساختاری مربوط به پیوند هیدروژنی در دو حلقهی کلیتی  1و .2

Theoretical
2

)Bond lengths(Å

1

0.9860

0.9855

O-H

1.793

1.704

)H···O (N

2.644

2.582

)O···O (N

1.334

1.340

C5-O2

1.285

1.232

)C4=O3 (N

1.425

1.420

C5=C6

1.453

1.478

C4-C6

24.4

21.5

*O3-O2-H1

109.9

107.6

H1-O2-C5

122.8

123.0

O2-C5-C6

121.9

118.0

C4-C6-C5

120.7

122.7

*O3=C4-C6

)Bond angles (°

)Dihedral angles (°
0.7

3.9

*O3H1O2C5

-0.2

-1.7

C7C6C5O2

0.0

-3.7

C6C5O2H1

0.6

-8.8

*C6C4O3H1

-0.3

9.6

C7C6C4O3

* N9 atom is replaced for O3 atom in the second chelate.

مطابق با جدول ( )4مقایسهی پارامترهای ساختاری در دو حلقه کلیتی نشان میدهد که طول پیوند  O-Hدر حلقهی کلیتی شماره  4به طور
بسیار جزیی افزایش پیدا کرده است ولی فاصلهی ) O···O(Nو ) H···O(Nبرای حلقهی شمارهی  3کوتاهتر از حلقهی شمارهی  4است .زاویه
 O-O-Hدر حلقهی شماره  4نیز نسبت به حلقهی شمارهی  3به مقدار جزیی بیشتر است .زاویه بین صفحهای در دو حلقهی کلیتی نیز نشان میدهد
که پیوندهای این دو حلقه کامال در یک صفحه قرار ندارند.

) ( JQCS
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برای مقایسه و مشخص کردن قدرت پیوند هیدروژنی در این دو حلقه کلیتی پارامترهای طیفی شامل فرکانسهای ارتعاشی مربوط به پیوند
هیدروژنی و نیز جابجایی شیمیایی پروتون در جدول  4آورده شده است.
جدول  .2مقادیر خواص طیفی محاسبه شده مربوط به قدرت پیوند هیدروژنی در دو حلقهی کلیتی.

2

1

3374

3390

) νOH (cm

2461

2472

) νOD (cm

796

771

) γOH (cm

585

576

)γOD (cm-1

11.55

11.83

-1
-1
-1

)δH (ppm

مطابق نتایج محاسباتی موجود در  ،Error! Reference source not found.مقادیر فرکانس ارتعاش کششی  OHو  ODدر حلقهی شماره
 4برابر  4422/4263عدد موج است که این فرکانسها برای حلقهی شماره  3برابر  4453/4224عدد موج است .فرکانس کششی  OHهمراه با
مقدار نسبت  νOH/νODدر حلقهی شماره  4نسبت به مقادیر معادل آن در حلقهی شماره  3کاهش یافته است .همچنین مقادیر فرکانس خمشی
خارج صفحه  OHو  ODهمراه با نسبت آن ،γOH/γOD ،در حلقهی شماره  4نسبت به حلقهی شماره  3افزایش پیدا کرده است .از طرف دیگر
مقدار جابهجایی شیمیایی پروتون ،(δH) ،در حلقهی شماره  3برابر  33/14 ppmاست که نسبت به مقدار آن در حلقه شماره ( 4با مقدار
 )33/99ppmبه مقدار جزیی افزایش داشته است.
با توجه به نتایج ذکر شده در باال میتوان نتیجه گرفت که دادههای ساختاری و جابجایی شیمیایی قدرت پیوند هیدروژنی بیشتری برای
حلقهی شماره  3ولی دادههای ارتعاشی قدرت پیوند هیدروژنی بیشتری را برای حلقهی شماره  4پیش بینی میکند .علت تضاد در این نتایج با
استفاده از آنالیز چگالی بار  AIMو نتایج  NBOمورد بررسی قرار گرفت.
 .2-3تجزیه و تحلیل نتایج AIM

برای توصیف ماهیت پیوند هیدروژنی درون مولکولی از نتایج محاسباتی روش  AIMشامل چگالی بار ( ،)ρBCPالپالسی آن ( ،)2ρBCPچگالی
انرژی جنبشی ( ،)GCچگالی انرژی پتانسیل ( )VCو چگالی انرژی کل الکترونها ( )HBCP=VC+GCو انرژی پیوند هیدروژنی ( EHB=1/2VBCP

) [ ]44در نقطهی بحرانی  HOو  H···Nاستفاده شد .این نتایج برای ترکیب  NSBHدر جدول  4ارائه شده است.
جدول  .3پارامترهای  AIMمربوط به نقطه بحرانی پیوند هیدروژنی  O···Hو  N···Hدر ترکیب . NSBH

H···N

H···O

0.0423

0.0473

) BCP (a.u.

0.0071

0.0089

-0.0379

-0.0457

  BCP (a.u.
)VC (a.u.

0.0331

0.0407

)GC (a.u.

1.1435

1.1221

-VC/GC

-0.0048

-0.0050

11.88

14.33



)HBCP (a.u.
-1

EHB/kcal mol

) ( JQCS
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مطابق با جدول  4مقدار چگالی الکترونی ، BCP ،در نقطه بحرانی پیوند  H···Nو  H···Oدر ترکیب  NSBHبه ترتیب دارای مقادیر  3/3244و
 3/3224واحد اتمی است .این مقدار کم چگالی الکترونی در قلمرو برهمکنشهای الیه بستهی ( )Closed Shell Interactionsقرار میگیرد.
از عالمت الپالسی چگالی الکترون و چگالی انرژی کل الکترونها در نقطه بحرانی پیوند برای تشخیص قدرت پیوند هیدروژنی استفاده میشود
[ .]44همانطور که در جدول  4مشاهده می شود عالمت الپالسی برای هر دو نقطه بحرانی مثبت و چگالی انرژی کل منفی است بنابراین مطابق با
طبقه بندی روزاس و همکارانش [ ]44این ترکیب دارای دو پیوند هیدروژنی از نوع متوسط است .همچنین مقدار کم  2BCPنیز نشان از اشتراک
کم الکترون بین دو اتم در هر دو نقطه بحرانی است .از روی مقادیر  –VC/GCموجود در جدول  4میزان خصلت کوواالنسی دو پیوند هیدروژنی
تعیین میشود [ .]42با توجه به اینکه این مقادیر برای هر دو نقطه بحرانی ترکیب بین مقادیر  3و  4قرار دارد و مقدار  HBCPمنفی است برهمکنش
پیوندهای هیدروژنی موجود ماهیت جزئی کوواالنسی از خود نشان میدهند.
نقشه کانتوری الپالسی چگالی الکترونی برای مولکول  NSBHدر شکل  4نشان داده شده است.

شکل  .2توزیع الپالسی چگالی الکترونی به شکل کانتوری در صفحه مولکولی NSBH

همان طور که در شکل  4مشاهده میشود محاسبات  AIMپنج نقطهی بحرانی حلقه ( )RCPدر این ترکیب نشان میدهد که دو نقطه بحرانی حلقه
مربوط به حلقه ی آروماتیک و دوتای دیگر مربوط به حلقه کلیتی ناشی از تشکیل پیوند هیدروژنی  O···Hو  N···Hو آخری مربوط به حلقهی
ناشی از برهمکنش  H-Hاست.
با توجه به جدول  ،4مقایسهی چگالی الکترونی ( ،)BCPالپالسی آن ( ) BCPو انرژی برهمکنش ( )EHBدر دو نقطهی بحرانی  O···Hو
 N···Hنشان می دهد که قدرت پیوند هیدروژنی در حلقهی شماره  3نسبت به حلقهی شماره  4بیشتر است این نتیجه مطابق با دادههای ساختاری
 O···Hو  N···Hوجابجایی شیمیایی است .به منظور تبیین بهتر دادههای ساختاری دادههای  AIMمربوط به پیوند  O-Hنیز در جدول  2گزارش
شده است.
جدول  .4پارامترهای  AIMمربوط به نقطه بحرانی پیوند  O-Hدر دو حلقهی کلیتی  1و  2ترکیب NSBH

2

1

0.3358

0.3374

O-H
)BCP (a.u.


0.5939

0.5938

-0.7229

-0.7272

  BCP (a.u.
)VC (a.u.

0.0645

0.0667

)GC (a.u.

-0.6584

-0.6605

)HBCP (a.u.

) ( JQCS
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با توجه به جدول  2چگالی بار و الپالسی آن بر روی پیوند  O-Hدر حلقهی شماره  4نسبت به مقدار آن در حلقهی شماره  3کاهش یافته است،
این مطلب نشان دهندهی افزایش طول پیوند در پیوند  O-Hحلقهی  4نسبت به حلقهی  3می باشد .این نتیجه با پارامتر ساختاری گزارش شده در
جدول  3مطابقت دارد.
 .3-3تجزیه و تحلیل نتایج NBO

در این بخش برخی پارامترهای  NBOمربوط به پیوند هیدروژنی شامل بار طبیعی روی اتمهای حلقهی کلیتی ،انرژی عدم استقرار الکترون
بین اربیتال های دهنده و گیرنده پروتون برای بررسی عوامل موثر بر روی قدرت پیوند هیدروژنی مطالعه میشود.
اثرات القایی با بررسی توزیع بار روی اتمهای درگیر در پیوند هیدروژنی در دو حلقهی کلیتی مطالعه شد .توزیع بار بر روی این اتمها در ترکیب
 NSBHدر  9Error! Reference source not found.آورده شده است.
جدول  .5بار طبیعی بر روی اتمها در دو حلقهی کلیتی (بر حسب واحد اتمی).

Atom

O-H···N

O-H···O

0.518

0.505

H1

-0.655

-0.668

*O2
)O3(N

-0.295

-0.636

0.094

0.668

*C4

0.396

0.382

*C5

-0.172

-0.228

*C6

* The corresponding atoms in the second chelate

همان طور که در این جدول مشاهده میشود بار طبیعی بر روی اتمهای حلقهی شماره  4نسبت به حلقهی شماره  3مثبت تر است این موضوع به
دلیل استخالف الکترون کشنده  NO2در حلقهی شماره  4است .کاهش بار بر روی اتم  Hدرگیر در پیوند هیدروژنی با افزایش طول پیوند O-H

به طور جزیی مطابق است.
مهمترین انرژی برهمکنش مرتبهی دوم ،E(2) ،در سیستم های دارای پیوند هیدروژنی مربوط به زوج الکترون تنهای اکسیژن گروه کربونیل،

)n(2

 ، Oبا اربیتال ضد پیوندی  O-Hیعنی ) (O-H٭ n(2) O → σاست .مقدار این انرژی بین این اربیتالها در حلقهی شماره  4برابر  32/44کیلوکالری
بر مول بدست آمد که به میزان  3/31کیلوکالری بر مول از مقدار آن برای این برهمکنش در حلقهی شماره  3بیشتر است.
این نتایج (کاهش بار و افزایش برهمکنش ذکر شده در باال) با افزایش طول پیوند  O-Hبه مقدار جزیی (جدول ،)3کاهش ارتعاش کششی O-H

(جدول )4-و کاهش چگالی بار (جدول )2-در حلقهی شماره  4نسبت به مقادیر آن در حلقهی شماره  3مطابق است .مشابه این نتایج قبال نیز در
ترکیب تری فلورو استیل فنول نیز گزارش شده است [.]49

 .4نتیجه گیری
ترکیب  NSBHدر سطح محاسباتی** B3LYP/6-311++Gبهینه شد و فرکانسهای ارتعاشی و جابجایی شیمیایی  NMRدر همین سطح
محاسباتی بدست آمد .سپس با تابع موج بدست آمده در بستهی نرم افزاری گوسین ،خواص چگالی بار در نقطه بحرانی پیوند درگیر در پیوند
هیدروژنی با روش  AIMو مقادیر بار طبیعی و انرژی برهمکنش مرتبهی دوم با روش  NBOمحاسبه شد .نتایج بدست آمده نشان داد که گرچه

) ( JQCS
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موسوی تکیه

 همخوانی دارد4  نسبت به حلقهی شماره3  جابجایی شیمیایی و انرژی برهمکنش با قدرت پیوند هیدروژنی در حلقهی شماره،دادههای ساختاری
NO2  این نتیجه معکوس به دلیل استخالف الکترون کشندهی.ولی داده های ارتعاشی مربوط به پیوند هیدروژنی نتیجه خالف آن را نشان میدهد

 است که باعث افزایش جزیی در مقدار انرژی برهمکنش زوج الکترون تنهای اکسیژن گروه کربونیل به اربیتال4 در موقعیت پارای حلقهی شماره
 و در نهایت کاهش ارتعاش کششی و افزایش ارتعاشO-H  شده و در نتیجه منجر به کاهش چگالی بار و افزایش طول پیوندO-H ضد پیوندی
. شده استOH خمشی
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