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 چکيده
اکسان  ید-3و1-کلرو-5(، 1 بیاکسان )ترک ید-3و1-فلوئورو-5 باتیترک یونیرفتار کانفورماس

-DFT (B3LYP/6دیبریمحاسبات ه لهی( به وس3 بیاکسان )ترک ید-3و1-برمو-5( و 2 بی)ترک

311+G **) وNBO هالوژن ها  یمحور یها ونیکانفورماس یقرار گرفت. و اثر آنومر یمورد بررس(

مطالعه شد. با   NBO زیاز آنال با استفاده ییاستوا یها ونی( و کانفورماسیمحور یریبا جهت گ

در ارتباط با  یداریپا یانرژ قیو گوچ  را از طر یاثرات آنومر ری، مقادNBO زیاستفاده از آنال

-σO-C6→σ*C5-X ،σC5-X→σ*O-C6   ،σO-C6→σ*C5-H ،σC6 یانتقاالت الکترون

Hax →σ*C5-X   وσC5-X→σ*C6-Hax اثر  رینشان دادند که مقاد جی. نتادیمحاسبه گرد

 یمحور یها ونیمتناظر در کانفورماس ریاز مقاد شتریب ییاستوا یها ونیدر کانفورماس یآنومر

 ییاستوا یها ونیاز کانفورماس شتریب یمحور یها ونیهستند و اثرات گوچ در کانفورماس

اثرات  یبرهم کنش ها اثرات یدر کار حاضر مطالعه  یمتناظرشان هستند. هدف اصل

 یونیکانفورماس یبرتر یبر رو کیاستر یو دافعه  یکیالکترواستات یبرهم کنش ها ،یوالکترونیاستر

 ،مرتبهیقطر ریرزونانس، عناصر غ یبا استفاده از انرژ یبرتر نیا ن،یاست. بنابرا 3تا  1 باتیدر ترک

 ن،یانجام گرفته است. همچن یبررس یبدوقط یممان ها ،یتالیاورب تیجمع-یانرژ برگ،یو یوندیپ

مورد  یپارامترها یکسریرا با کمک از  یلیو نوکلئوف یلیالکتروف یفعال واکنش ها یها تیسا

با کمک از  ،یکیالکترواستات لیمشخص شدند. و نقشه پتانس یمرز یها تالیمحاسبه از اورب

در سطح  یکیالکترواستات لینسپتا یقرار گرفته است. نقشه  یابیمورد ارز DFT-دیبریمحاسبات ه

**ینظر
B3LYP/6-311+G قرار گرفت. یمورد بررس 

 اثرات الکترواستاتیکی، پتانسیل اکسان، دی-3و1 رزونانس، انرژی :يديکل واژگان
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 يمشتقات هالوژنه  یوالکترونیاثرات استر یبررس

با استفاده از محاسبات  5اکسان در کربن  يد-3و1

DFT 



 
-1[برهم کنش های فوق مزدوج شدن دو الکترونی/دو اوربیتالی برای فهم ویژگی ها و واکنش پذیری مولکول ها حائز اهمیت هستند       

. به طور کلی، سیکلوهگزان های دارای استخالف و هتروسیکل ها مدل های مورد عالقه ای در مطالعات اثرات استریوالکترونی  ]3

، در زمینه ی مطالعات استریک، برهمکنش های الکترواستاتیکی و 5ان های دارای استخالف در موقیعت دی اکس-3و1. ترکیبات ]4[هستند

. برهم کنش های استریوالکترونی از انتقال الکترونی بین اوربیتال پر شده ی الکترونی با ]7-5[استریوالکترونیک مورد بررسی قرار گرفته اند

ونی )یا خالی( با انرژی پایین انجام می شود. برهم کنشی که بین بهترین دهنده ی اوربیتالی با جهت انرژی باال و اوربیتال پر نشده ی الکتر

 .]9-8[گیری غیر هم صفحه با بهترین پذیرنده الکترونی حائز اهمیت تر است

ورد انتقاالت الکترونی وجود دارد، منتهی تابحال اطالعاتی در زمینه ی تئوری و تجربی در م 3تا  1اطالعات تجربی برای ترکیبات 

گیرنده در ارتباط با اثرات استریوالکترونی، دوقطبی/دوقطبی و اثرات استریک )فضایی( بر روی ویژگی های کانفورماسیونی ترکیبات -دهنده

 .]13-10[ (1انجام نگرفته است )شماتیک  ،3تا 1

دی -3و1و همکارانش برتری رفتار کانفورماسیونی را بر روی ایزومری های سیس و ترانس از مشتقات  1ابراهام  1997در سال 

با استفاده از مقادیر ( 2و ایزوپروپیل در موقیعت  5)فلوئور، کلر، برم، سیانو و متوکسی در موقیعت  2و  5اکسان استخالف شده در موقیعت 

در تعدادی از حالل های تحقیق نمودند و یافته های حاصل از این بررسی بدین صورت بود  )اختالف انرژی آزاد گیبس( 𝐺∆بدست آمده از 

   .]14[متمایل به قرار گیری در موقیعت محوری است که استخالف فلوئور برای تمام حالل ها و استخالف سیانو در حالل استونیتریل

 
 .]13[، در حالل اسیدی3تا 1* اثر گوچ درترکیبات 

 3تا  1( ترکیبات ax) و محوری (eq)کانفورماسیون های استوایی  -1شماتیک 

، برتری 5دی اکسان با استخالف قطبی در موقیعت -3و1با تغییر قطبیت حالل برای مشتقات  ،و همکارانش نشان دادند 2الیال

   .]15[کانفورماسیون محوری  افزایش می باید و در مقابل دافعه ی دوقطبی/دوقطبی کاهش پیدا می کند

با کمک از محاسبات ، 3تا 1کیبات در ترهدف از این مطالعه، بررسی برهم کنش های الکترواستاتیکی، استریک و استریوالکترونی 

ab initio  و آنالیز NBO  کدام اثر  3تا  1موجود در ترکیبات والکترونی، اثرات الکترواستاتیکی و اثرات استریک یبین اثرات استر دراست. و

و همچنین با استفاده از شد. ؟ و کدام می تواند نقش تعیین کننده در رفتار کانفورماسیونی ترکیبات مورد مطالعه داشته باغالب تر است

پتانسیل  ،نرمی ،، سختی کلLUMOو  HOMO( بین Egساختار هندسی، انرژی بهینه شده، ممان دوقطبی، قطبش پذیری، گاف انرژی )

نقشه ی پتانسیل الکترواستاتیکی و سایت های فعال در انجام واکنش های الکتروفیلی و نوکلئوفیلی  ،مطالعات اسپکتروسکوپی ،شیمیایی

 است. 3 تا 1کانفورماسیون های استوایی و محوری ترکیبات 

 جزئيات محاسبات
HFتمام ترکیبات با روش محاسباتی

بهینه  ]03W ]16با استفاده از نرم افزار گوسین ، **G+311-6با سری پایه ی  B3LYP و   

به مفهوم استفاده از تابع تبادل الکترونی سه  B3 نماداستفاده شده است.  B3LYPشدند. و در انجام این پروژه با استفاده از سطح نظری 

تحلیل از آن محاسبات  و بعد .می باشد ]18 [گرفتن تابع همبستگی الکترونی لی، یانگ وپار  نشان دهنده بکار LYP و ] 17[پارامتری بک 

انجام گرفت و نتایج این محاسبات که شامل مراتب پیوندی، اوربیتال  **B3LYP/6-311+Gاوربیتال های پیوندی ذاتی در سطح نظری 

بر  .برهم کنش بین آنها است، به کار گرفته شده اند یی و جمعیت( ، ممان دوقطبی، پارامترهای ساختاری و انرژژهای پیوندی ذاتی )انر

 3تا   1 اثر الکترواستاتیکی کانفورماسیون های محوری و استوایی ترکیبات و ، اثر آنومریو بررسی اثر گوچقاالت الکترونی انت ،این اساس

                                                           
1
 Abraham 

2
 Eliel 



 
روشی مناسب برای بررسی اثرهای برهم کنش متقابل استریوالکترونی بر  ،]NBO ] 19آنالیز الزم به ذکر است که  .مورد مطالعه قرار گرفت

 . ] 23-20[تارهای دینامیکی ترکیبات شیمی می باشدروی واکنش پذیری و رف

 نتایج و بحث

 برتري کانفورماسيونی 
 **HF/6-311+Gو **B3LYP/6-311+G در سطح نظری 3تا  1ساختارهای هندسی کانفورماسیون های محوری و استوایی 

پیچ خورده شان -نسبت به کانفورمرهای قایقی 3تا  1(. کانفورماسیون های صندلی ترکیبات 2و  1و جداول  1اپتیمایز شده اند )شماتیک 

 ، S ،∆G∆بهینه شدند. مقادیر توابع ترمودینامیکی 3تا  1ساختار هندسی ترکیبات  B3LYPو  HFپایداری بیشتری دارند که با روش های 

∆H  و ∆E0 (E0=ZPE+Eel)  با روش های محاسباتیHF  وB3LYP  311-6در سطح نظری+G**  کانفورماسیون  3تا  1برای ترکیبات

مابین   (H∆و S ،∆G∆اختالف انرژی ها )الزم به ذکر است که  لیست شده است. 2و  1 ولامحاسبه  گردید و در جد های استوایی و محوری

بنا به نتایج  کانفورمر پایدارتر که در این ترکیبات کانفورماسیون استوایی پایدار تر است.کانفورماسیون های محوری و استوایی نسبت به 

  .(2و  1)جداول نزدیک هستندE0 به مقادیر G∆ نسبتا کوچک هستند و مقادیر S∆مقادیر  ،بدست آمده از توابع ترمودینامیکی
)برحسب  نسبت به کانفور پایدارترانرژی های کل)برحسب هاتری( و نسبت انرژی ها ، )برحسب هاتری(مقادیر انرژی الکترونی -1جدول 

 .محاسبه شده در سطوح مختلف نظری 3تا  1کیلوکالری برمول(، برای انرژی مینیمم و انرژی ماکزیمم ترکیبات 
HF/6-311+G**//HF/6-311+G** B3LYP /6-311+G**// B3LYP /6-311+G** کانفورمر 

E0(استوایی-محوری)
آ 
 E0 Eel E0(استوایی-محوری)

آ
 E0 Eel  

8/0  678366/404- -404/555 47/0  
-406/912214 026743/407- 

 

استوایی-1  

محوری-1 407/025701- 406/911458- 404/553- -677084/404  

50/2  725133/764- -764/603 36/2  
استوایی-2 -384147/767 767/270876-  

محوری-2 767/380141- 767/267119- 764/599- -721153/764  

73/2  586760/28877- -47/2877  64/2  
-2881/192201 

 

استوایی-3 2881/305361-  

محوری-3 2881/300832- 2881/188511- 46/2877- 2877/582412-  
  کانفورمر پایدارترنسبت به  آ

 
مشاهده می  ، G∆محوری(-)استوایی بدست آمده از اختالف انرژی آزاد گیبس بین کانفورماسیون های استوایی و محوری، برمبنای مقادیر

از  G∆محوری(-)استوایی(. مقادیر اختالف انرژی 1در جدول شود، کانفورماسیون های استوایی پایدارتر از کانفورماسیون های محوری هستند )

از  دارای روند افزایشی هستند که نشان می دهد،کیلوکالری برمول می باشد. که مقادیر  73/2و  50/2، 8/0به ترتیب معادل  ،3به 1ترکیب 

-)استوایی افزایش می یابدمتناظرشان  پایداری کانفورماسیون های استوایی نسبت به کانفورماسیون های محوری 3به  2و از  2به  1ترکیب 

استوایی پایدارترین کانفورماسیون نسبت به -3کانفورماسیون  ،3تا  1و دربین ترکیبات  .لوکالری بر مول(کی 75/2معادل  G∆محوری(

در موقیعت استوایی بهتر  (Fو  Clدر برابر  Brحجیم )بدین معنا که برتری قرار گیری استخالف کانفورماسیون محوری متناظرش است. 

اثرات  به عبارت دیگر، است. دومحوری-3و1 نامطلوب رهایی از دافعه ی بدلیل استوایی-3جهت گیری استخالف ترکیب است. یعنی 

 G  (8/0∆و با قرارگیری استخالف فلوئور اختالف انرژیموثر باشند.  3تا  1استریک نیز می توانند بر روی رفتار کانفورماسیونی ترکیبات 

است که نشان می دهد، جهت گیری در موقیعت محوری و استوایی کیلوکالری برمول( نسبت به سایر ترکیبات دیگر دارای مقدار کمتری 

برای فلوئور نسبت به سایر استخالف های دیگر چندان ملموس نیست. بدین معنا که برتری کانفورماسیونی برای استخالف فلوئور در موقیعت 

 (. 2استوایی و محوری چندان اهمیتی ندارد )جدول 

HF/6-311+G** B3LYP/6-311+G** فورمرکان  

G(استوایی-محوری)
آ
  

 

S(استوایی-محوری)
آ
  

 

H(استوایی-محوری)
 آ

 

G(استوایی-محوری)
آ
 

 

S(استوایی-محوری)
آ
  

 

H(استوایی-محوری)
 آ

 

 

 

 

 

(Hartree) 

00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0 استوایی-1   

80/0  031/0-  79/0  46/0  ( 22/1 ) 
ب
 032/0  47/0 محوري-1   

00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0 استوایی-2   

50/2  132/0-  46/2  34/2  ( 25/0- ) 
b 052/0-  33/2 محوري-2   



 

بر حسب کالری بر مول کلوین در فشار یک اتمسفرو دمای  S∆برحسب کیلوکالری برمول و  H  ،∆G∆ پارمترهای ترمودینامیکی -2جدول 

C˚25  3تا  1برای کانفورماسیون های محوری و استوایی ترکیبات. 

 ي رزونانسی در ارتباط  با انتقاالت الکترونیژانر  
 ذاتی عبارت است ازمیزان پایداری ناشی از عدم استقرار یک جفت الکترون از اوربیتالانرژی برهم کنش بین اوربیتال های پیوندی 

( در ارتباط با انتقاالت E2محاسبه می شود. انرژی پایداری رزونانس ) دهنده به اوربیتال گیرنده، که با استفاده از تئوری اختالل مرتبه دوم

( رابطه ی مستقیم دارد و با Fi,j( و مجذور عناصر ماتریس غیر قطری )Si,jیتالی)( با همپوشانی اربi → j)دهنده به گیرنده الکترونی 

همچنانکه در این رابطه خواهیم  رابطه ی عکس دارد و (𝐸∆) اختالف سطوح انرژی بین دو سطح انرژی اربیتال دهنده و اربیتال گیرنده

  (:1داشت )معادله ی 

𝐸2 = 𝑞𝑖
𝐹2(𝑖, 𝑗)

𝐸𝑗 − 𝐸𝑖
 

توسط محقیق در زمینه ی رفتار کانفورماسیونی ترکیبات هتروسیکلی انجام شده است که  ]NBO ]19 استفاده از آنالیزی با مطالعات 

 .]23-20[و تاثیر آن بر پایداری کانفورماسیونی می باشد ی رزونانسی در ارتباط  با انتقاالت الکترونیژانربا استفاده ازمقادیر این مطالعات 

با استفاده از تاثیر می گذارد.  3تا  1گیرنده بر روی رفتار کانفورماسیونی ترکیبات -ارتباط با انتقاالت الکترونی دهندهاثر آنومری در مقادیر 

لیست شد. بدین ترتیب، مقادیر  3گوچ  مورد محاسبه قرار گرفت و در جدول اثر ، مقادیر اثر آنومری و **G+311-6 با سری پایه ی  آنالیز 

 σO-C6→σ*C5-Hو    σO-C6→σ*C5-X، σC5-X→σ*O-C6الکترونی  عدم استقراررا با کمک از انرژی پایداری در ارتباط با   اثرات آنومری و گوچ

 .(1)شکل  )برای اثر گوچ( محاسبه گردید σC5-X→σ*C6-Hax و  σC6-Hax→σ*C5-X)برای اثر آنومری( و 
 

 
 3تا  1رزونانس بین اربیتال های دهنده و گیرنده در ارتباط با انتقاالت الکترونی ترکیبات ی ژنمایش انر -1 شکل

آنومری( تنها در کانفورماسیون های استوایی دیده شده است و -)اثر اندو σO-C6→σ*C5-X انرژی رزونانس در ارتباط با انتقال الکترونی

    σC5-X→ σ*O-  C6 است. انتقال الکترونی انرژی رزونانس حاصل از انتقال الکترونیکیلوکالری برمول  42/5و  74/4، 56/3به ترتیب معادل 

در حال افزایش می باشد. بدین معنا که با تعویض استخالف از  3به ترکیب  1آنومری( در کانفورماسیون های استوایی از ترکیب -)اثر اگزو

، گیرنده ی (σ*C5-Xضدپیوندی ) اربیتالموجب می گردد که هم رگتر شود، فلوئور به کلر و بعد به برم، هر چه شعاع اتمی استخالف بز

 →σC5-Xو   σO-C6→σ*C5-X( قدرت دهندگی الکترونی بهتری در انجام انتقاالت الکترونی σC5-Xپیوندی ) اربیتالالکترونی بهتری شود  و هم 

σ*O-C6   داشته باشد. و انتقاالت الکترونیσO-C6→σ*C5-X  آنومری( و  -)اثر اندوσC5-X→ σ*O-C6   آنومری( برای کانفورماسیون های -)اثر اگزو

دارای مقدار نیستند. این مسئله به دلیل این است که یکی از عوامل موثر در انجام انتقال الکترونی جهت گیری  3تا  1محوری ترکیبات 

به  1در کانفورماسیون های محوری از ترکیب  σC6-Hax→σ*C5-X الکترونی ی دهنده و همچنین انرژی رزونانس در ارتباط با انتقالاربیتال

 (.3در حال افزایش است و این انتقال در بین سایر انتقاالت دارای مقادیر بیشتری است. )جدول  3ترکیب  

دوقطبی برای کانفورماسیون های و ممان  برحسب کیلوکالری برمول محاسبه ی انرژی های رزونانس در ارتباط با انتقاالت الکترونی -3جدول 

 . **B3LYP /6-311+Gسطح نظری درNBO با استفاده از آنالیز 3تا 1محوری و استوایی ترکیبات 

 ترکیبات 

استوایی-1 انرژی رزونانس )کیلوکالری برمول( محوری-1  استوایی-2  محوری-2  استوایی-3  محوری-3   

00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0 استوایی-3   

73/2  153/0-  68/2  62/2  68/0-) ) 
b 067/0-  60/2 محوري-3   

 ]13[در حالل استونیتریل ب           کانفورمر پایدارترنسبت به  آ



 
σO-C6→σ*C5-X ( آنومری-اندو ) 56/3  - 74/4  - 42/5  - 

σC5-X→ σ*O-C6  ( آنومری-اگزو ) 58/2  - 08/5  - 36/6  - 

σO-C6→σ*C5-H ( آنومری-اندو ) - 82/1  - 08/2  - 18/2  

∑( آنومری-اندو )+ ( آنومری-اگزو ) 14/6  82/1  82/9  08/2  78/11  18/2  

32/4 اثر آنومری  )کیلوکالری برمول(  74/7  60/9  

σC6-Hax→σ*C5-X (اثر گوچ)  62/1  42/9  - 58/11  - 90/12  

σC5-X→σ*C6-Hax (اثر گوچ) - 82/1  - 66/3  - 46/4  

62/1 (اثر گوچ)∑  11.24 0.0 15.24 0.0 17.36 

- اثر گوچ  )کیلوکالری برمول( 62/9  - 24/15  - 36/17  

Fij
آ
       (واحد اتمی) 

σO-C6→σ*C5-X (endo-AE) 076/0  - 084/0  - 086/0  - 

σC5-X→ σ*O-C6 (exo-AE) 07/0  - 088/0  - 094/0  - 

σO-C6→σ*C5-H (endo-AE) - 058/0  - 064/0  - 068/0  

σC6-Hax→σ*C5-X (GE)  044/0  106/0  - 108/0  - 110/0  

σC5-X→σ*C6-Hax (GE) - 062/0  - 076/0  - 082/0  

  مرتبه ی پیوندی

WBI (استوایی-محوری), (C5-X) 8237/0  8254/0  9863/0  9836/0  9746/0  9907/0  

ΔWBI(استوایی-محوری) (C5-X) 0017/0  - 0026/0  - 0039/0  

WBI(استوایی-محوری), (O-C6) 9145/0  9204/0  9099/0  9227/0  9061/0  9229/0  

ΔWBI(استوایی-محوری), (O-C6) 006/0  013/0  017/0  

آ    
 عناصر غیرقطری

. منتهی در کانفورماسیون هستنددر حال افزایش  3به  1از ترکیب  ،اثرات آنومری و گوچ  مقادیر محاسبه شده نشان می دهند که

های استوایی مقادیر اثرات آنومری  بیشتر از کانفورماسیون های محوری است و اثرات گوچ نیز در کانفورماسیون های محوری بیشتر از 

-σC5-X→σ*O و  σO-C6→σ*C5-Xالکترونی  عدم استقرارط با پایداری در ارتبا های انرژیو بیشترین تاثیر را بر روی اثر آنومری استوایی است. 

C6  و عدم استقرار الکترونی  دارد 3تا  1در کانفورماسیون های استوایی ترکیبات σC6-Hax→σ*C5-X  نیز بیشترین تاثیر را بر روی اثر گوچ در

ین حقیقت را توجیه نمود، بدین ترتیب که در می توان ا 2البته با  بررسی شکل  (. 2و  1کانفورماسیون های محوری دارد )اشکال 

 به صورت گوچ قرار دارد اما این دو پیوند در کانفورماسیون های استوایی به صورت  O-C6با پیوند C5-Xکانفورماسیون های محوری پیوند 

رماسیونی تاثیر بیشتری نسبت به اثر به عبارت دیگر می توان نیتجه گیری نمود که اثر آنومری بر روی رفتار کانفو قرار دارد. غیرهم صفحه

، و دیگر اینکه که عالوه بر اثرات استریک اثرات آنومری نیز می توانند بر رفتار کانفورماسیونی موثری باشند دارد 3تا  1گوچ در ترکیبات 

 (.3)جدول 

 



 

 
 نمایش اثر گوچ و اثر آنومری -2شکل 

 مرتبه ي پيوندي
: جمع مجذور دانسیته ی ماتریس WBIانتقاالت الکترونی می توانند در ارتباط با پارامترهای ساختاری از طریق مرتبه ی پیوندی ) 

 فرموله شدند.  (NAO)اتمی ذاتی  اربیتال( باشند. همچنانکه با مجموعه ی سری پایه ی عناصر غیرقطری بین اتم ها 

برای کانفورماسیون های محوری و استوایی، ترکیبات  O-C6و  C5-Xمقادیر بدست آمده از محاسبات مرتبه پیوندی برای پیوندهای 

به  3تا  1، برای کانفورماسیون های استوایی ترکیبات O-C6آورده شده است.  مقادیر بدست آمده برای مرتبه ی پیوندی  3در جدول  3تا  1

هستند که مقادیر بدست آمده دارای روند کاهشی هستند. همچنین مقادیر برای مرتبه ی  9061/0و  9099/0، 9145/0ترتیب معادل 

هستند که مقادیر بدست 9907/0و  9837/0، 8254/0به ترتیب معادل  3تا  1، برای کانفورماسیون های محوری ترکیبات  C5-Xپیوندی 

می تواند تحت   C5-X و O-C6ان تایید شود که مقادیر بدست آمده برای مرتبه ی پیوندی آمده دارای روند افزایشی هستند. بنابراین می تو

می توانند مقادیر اختالف بدست آمده برای مرتبه  ،تاثیر اثر آنومری و اثر گوچ قرار گیرد. جالب توجه است که مقادیر اثر آنومری و اثر گوچ 

(  را توجیه نمایند. این حقیقت به طور واضح، پیشنهاد می کند ΔWBIی و محوری)بین دو کانفورماسیون استوای O-C6و  C5-Xپیوندهای 

 که مدل استریوالکترونیکی با مقادیر مرتبه ی پیوندی در ارتباط است.

 ی و عناصر غير قطرياربيتالانرژي ها و جمعيت هاي 
( رابطه ی مستقیم داردو Si,jی )اربیتالگیرنده، با هم پوشانی  اربیتالانرژی رزونانس در ارتباط با انتقال الکترونی از اربیتال دهنده به 

برهم کنش های استریوالکترونی برای  ( رابطه معکوس دارد. بنابراین،Eبا مقدار اختالف انرژی بین دو اربیتال دهنده و گیرنده الکترونی )

 اربیتالصورت گوچ و سین است و همچنین سطوح انرژی های دهنده و گیرنده به صورت آنتی بیشتر از جهت گیری به  اربیتالجهت گیری 

می تواند  نیزهای دهنده و گیرنده کمتر باشد،  اربیتالهای دهنده و گیرنده به یکدیگر نزدیک باشد، بدین معنا که اختالف انرژی سطوح 

 –به سطوح انرژی انتقاالت الکترونی دهنده  مربوط 4ی رزونانسی بیشتری در ارتباط با انتقال الکترونی باشد. با توجه به جدول ژدارای انر

در ارتباط با انتقال که  (Eσ*C5-X -Eσ O-C6)ی ژاختالف انر است. **B3LYP/6-311+G، با روش محاسباتی  3تا  1ترکیبات  گیرنده

کیلوکالری برمول است. به نظر  86168/0و  91466/0، 302/1های استوایی به ترتیب معادل  در کانفورماسیو ن σO-C6→σ*C5-Xالکترونی 

 3به   2و از ترکیب  2به  1ی انتقال مذکور در کانفورماسیون های استوایی از ترکیب ژمی رسد، این کاهش مقادیر مطابق با افزایش انر

های  کانفورماسیون )اثر گوچ( در σC6-Hax→σ*C5-Xدر ارتباط با انتقال الکترونی که  (Eσ*C5-X-EσC6-Hax)ی ژاختالف انراست. همچنین، 

کیلوکالری برمول 57417/0و 62564/0، 74155/0به ترتیب معادل   (Eσ*C5-X-EσC6-Hax)می باشد، و مقادیر اختالف انرژی  استوایی

-(Eσ*C5-X-EσC6، اختالف انرژی های  محوری )اثر گوچ( در کانفورماسیون σC6-Hax→σ*C5-X بدین معنا که با افزایش انتقال الکترونی است.

Hax) .3در کانفورماسیون محوری ترکیب دهنده قوی  اربیتالبه نظر می رسد، در حال کاهش است a.u.) 53358/0: E σC6-Hax)،  در مقایسه

تری داشته باشد. همچنانکه، مقادیر بدست آمده   می تواند اثر گوچ قوی (E σC6-Hax :53420/0 و -a.u.) 53487/0  1و  2ی ترکیبات ژبا انر



 
، مقادیر عناصر NBO(. آنالیز 3( با افزایش مقادیر اثر گوچ همخوانی دارد )جدولSijی )اربیتال( و همپوشانی Fijمقادیر عناصر غیرقطری )با 

 110/0و  108/0، 106/0معادل  3تا  1در کانفورماسیون های محوری ترکیبات σC6-Hax→σ*C5-X الکترونی( برای انتقال Fijغیرقطری )

به برم( در  ر)از فلوئور به کلر  و از کل X( توسط افزایش شعاع اتمی Fijمقادیر عناصر غیرقطری )(. افزایش 3)جدول واحد اتمی است 

 دهندهE – گیرنده (( وFij( با مقادیر عناصر غیرقطری )E2می تواند تایید شود. از آنجاییکه انرژی اختالل ثانویه ) 3به 1ترکیبات 

1/(E 3تا 1رسد که در کانفورماسیون های محوری ترکیبات ارتباط دارد، به نظر می ( مقادیر عناصر غیرقطریFij می توانند بر روی )

 تاثیر بگذارند و آن را کنترل کنند.  σC6-Hax→σ*C5-Xانرژی پایداری در ارتباط با انتقال الکترونی 

به ترتیب معادل  3تا  1های محوری ترکیبات در کانفورماسیون  σC6-Haxی اربیتال، نشان می دهد که جمعیت NBOنتایج آنالیز 

، دارای روند 3به  1از ترکیب  σC6-Hax یاربیتال(. به نظر می رسد، جمعیت 4الکترون است )جدول  97209/1و  97518/1، 97970/1

ین مسئله افزایش انرژی را داریم. و ا C5-Xی ضد پیوندی  اربیتال، افزایش جمعیت σC6-Haxی اربیتالکاهشی است. در مقابل، کاهش جمعیت 

 را تایید می کند. σC6-Hax→σ*C5-Xپایداری مربوط به انتقال الکترونی 
در سطح  ،NBOبا استفاده از آنالیز  3تا  1کانفورماسیون های محوری و استوایی ترکیبات دهنده و گیرنده   های اربیتالمقادیر انرژی  -4جدول 

 . **B3LYP /6-311+Gنظری 

 ترکیبات 

(واحد اتمی)  استوایی-1  انرژی های اوربیتالی محوری-1  استوایی-2  محوری-2  استوایی-3  محوری-3   

σO-C6  82258/0-  82365/0-  82389/0-  82922/0-  82232/0-  83000/0-  

σC5-X 94525/0-  93686/0-  66984/0-  56691/0-  60299/0-  58851/0-  

σC6-Hax 53420/0-  53487/0-  53487/0-  53420/0-  53481/0-  53358/0-  

σ*C5-X 20735/0  20720/0  09077/0  08975/0  03936/0  03777/0  

∆(Eگيرنده-Eدهنده)       

(E σ*C5-X -E σ O-C6) 0302/1  03085/1  91466/0  91897/0  86168/0  86777/0  

(E σ*O-C6 -E σ C5-X) 21614/1  21218/1  93722/0  93113/0  86835/0  86347/0  

(E σ*C6-Hax -E σC5-X) 30486/1  29033/1  03069/1  0068/1  96393/0  93729/0  

(E σ*C5-X -E σC6-Hax) 74155/0  74207/0  62564/0  62395/0  57417/0  57135/0  

       جمعیت اوربیتالی )الکترون(

σO-C6 98689/1  99024/1  98544/1  99032/1  98444/1  99034/1  

σC6-Hax 98691/1  97970/1  98735/1  97518/1  98716/1  97209/1  

σ*C5-X 02954/0  04153/0  03429/0  04582/0  03977/0  05301/0  

 

 ممان دوقطبی
کانفورماسیون هایی که ممان دوقطبی کمتری دارند، دارای پایداری باالتری هستند. به طور ویژه ای، در فاز گازی دریافتند که 

نرژی الکترواستاتیکی باالتری هستند. بنابراین، کانفورماسیون هایی که دارای ممان کانفورماسیون هایی با ممان دوقطبی باالتر دارای ا

 1مقادیر ممان دوقطبی کانفورماسیون های محوری و استوایی ترکیبات  5[. در جدول 24دوقطبی باالیی هستند، انرژی باالتری نیز دارند ]

مقادیر ممان دوقطبی نشان می دهند که کانفورماسیون های محوری دارای مقادیر ممان دوقطبی باالتری هستند   آورده شده است. 3تا 

نسبت به کانفورماسیون های استوایی. بدین معنا که کانفورماسیون های محوری نسبت به کانفورماسیون های استوایی پایداری کمتری 

در حال کاهش است. بدین معنا که مقادیر بدست  3به  2و از  2به  1از ترکیب  Δ(µeq - µax) دارند. اختالف بین مقادیر  ممان دوقطبی

، مطابقت ندارد. زیرا مقادیر حاصل از توابع ترمودینامیکی نشان دادند که پایداری کانفورماسیون های ΔGeq-axآمده با مقادیر بدست آمده از 

نشان می دهند، پایداری این دو  Δ(µeq - µax)، افزایش می یابد. در صورتیکه نتایج 3به  1استوایی نسبت محوری نسبت به هم در ترکیبات 

کانفورماسیون مذکور نسبت به یکدیگر کاهش می یابد. و این بدان معناست که مقادیر ممان دوقطبی، نمی توانند رفتار کانفورماسیون 

 (.3شکل را کنترل کنند) 3تا  1ترکیبات 
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 . **B3LYP /6-311+Gدر سطح نظری  3تا  1طبی کانفورماسیون های محوری و استوایی ترکیبات مقادیر ممان دوق -3شکل 

 پارامترهاي ساختاري

محاسبه  **B3LYP /6-311+Gدر سطح نظری  3تا  1پارامترهای ساختاری برای کانفورماسیون های محوری و استوایی ترکیبات 

اما می توان با روش های محاسباتی مقادیری نزدیک به مقادیر  ،خطا حاصل می شوند(. اگرچه مقادیر تجربی همواره با 5گردید )جدول

کانفورماسیون های  C5-X، طول پیوندهای 3 تا 1به طور قابل مالحظه ای مشاهده می شود در ترکیبات  ].25-27[تجربی بدست آورد

کانفورماسیون های محوری  C6-Hacx، طول پیوندهای 2 تا 1در ترکیبات محوری در مقایسه با کانفورماسیون های استوایی منبسط شدند. 

در کانفورماسیون های  C6-Hacxانبساط هستند. نتایج نشان می دهد که طول پیوند در مقایسه با کانفورماسیون های استوایی در حال 

رماسیون های محوری متناظرشان کانفو(. در حالیکه در 5است)جدول آنگستروم 104/1و  103/1، 102/1معادل  3تا  1ترکیبات  محوری

-σC6آنومری( و -)اندو σO-C6→σ*C5-Xاین مسئله در نتیجه ی افزایش انرژی رزونانس در ارتباط با انتقال الکترونی  ،کوتاه تر هستند

Hax→σ*C5-X  مستقیم ارتباطی  بنابراین،(. 3)اثر گوچ( در کانفورماسیون های استوایی در مقایسه با کانفورماسیون های محوری است.)جدول

  با اثر آنومری و اثر گوچ وجود دارد. Δ(X-C5-C6-O1)و  Δ(C5-X) ، Δ(C6-H) ، Δ(X-C5- C6) قدرمطلق مقادیر بین

برای کانفورماسیون های محوری و استوایی  **B3LYP/6-311+Gپارمترهای ساختاری محاسبه شده با روش تئوری  -5جدول 

 .3تا  1ترکیبات 

)آنگستروم(طول پيوند  استوایی-1  محوري-1  استوایی-2  محوري-2  استوایی-3  محوري-3   

O1- C 2 = O3- C 2 41/1  409/1  411/1  409/1  411/1  410/1  

O3- C 4 = O1- C 6 427/1  423/1  427/1  420/1  429/1  420/1  

C 5-X 404/1  404/1  817/1  824/1  980/1  991/1  

C 6-Hax 100/1  102/1  089/1  103/1  089/1  104/1  

│Δ[C 5-X (محوری)-(استوایی)]│ 000/0  007/0  011/0  

│Δ[C 6-Hax (محوری)-(استوایی)]│ 002/0  014/0  015/0  

  زاویه پيوندي )درجه(

O1- C2- O3 3/112  3/112  3/112  5/112  3/112  6/112  

O3- C 4- C 5= C 5- C 6- O1 3/109  8/111  9/108  7/111  7/108  7/111  

C 4- C 5- C 6 8/109  6/110  6/109  5/109  7/109  5/109  

X-C5- C6 0/109  5/109  1/110  9/110  1/110  0/111  

│Δ[X-C 5- C 6 (محوری)-(استوایی)]│ 5/0  8/0  9/0  

  زاویه دووجهی)درجه(

O1- C 2-O3- C 4= C 6-O1- C 2-O3 4/61  4/61  4/61  9/60  5/61  6/60  

C 2-O3- C 4- C 5= C 2- C 1-O6- C 5 8/56  7/53  3/57  6/54  3/57  6/54  

C 4- C 5- C 6-O1= O3- C 4- C 5- C 6 2/53  6/46  1/54  3/48  4/54  4/48  



 
X-C 5- C 6-O1 5/172  2/74  3/175  4/74  8/175  4/74  

│Δ[X-C 5- C 6-O1 (محوری)-(استوایی)]│ 3/98  9/100  4/101  

 

 هاي همو و لمو اربيتال
مولکولی  اربیتال( و پایین ترین HOMOمولکولی اشغال شده ) اربیتالاز جمله باالترین  (FMOs)های مرزی  اربیتالمهمترین 

نیز نشان  LUMOنشان دهنده ی توانایی دادن الکترون و  HOMO. [28]( تعیین کننده پایداری مولکول ها هستندLUMOاشغال نشده )

سختی -کننده ی واکنش پذیری، قطبش پذیری و نرمیتعیین  LUMOو HOMOدهنده ی پذیرنده ی الکترون است. گاف انرژی بین 

نیز به میزان الکترونخواهی  LUMOبه انرژی پتانسیل یونیزاسیون بستگی دارد. انرژی  HOMO. درحالیکه انرژی [29]شیمیایی است

گاف انرژی نامیده می شود که نشان دهنده ی واکنش پذیری و پایداری  LUMOو  HOMOهای  اربیتالوابسته است. اختالف انرژی میان 

برای استخالف های  ،HOMO اربیتالشکل  ،3به  ترکیب  1، مشاهده می شود، که از ترکیب 4. همچنانکه در شکل [30]مولکول است

و  HOMOمسئله وجود دارد. گاف بین دو اربیتال برعکس این  ،LUMOهای  اربیتالفلوئور به کلر و از کلر به اتم برم، پر شده است و برای 

LUMO (Eg از ترکیب )3به  1 (ev508/7 ←  ev4167/7 و از ترکیب )3به  2 (ev4167/7← ev 7544/6 در کانفورماسیون های )

استوایی  3 محوری و 3محوری در حال تقلیل است. در کانفورمسیون های استوایی نیز همین مسئله وجود دارد. ولی در کل در ترکیب 

، با جهت گیری محوری و استوایی 3( در بین سایر ترکیبات کاهش یافته است. و گاف انرژی برای ترکیب Egمشاهده می شود، گاف انرژی)

 3الکترون ولت است. بدین معنا که در ترکیب  0.064استخالف برم دارای کمترین مقدار است و  اختالف مقدار گاف انرژی برای آنها 

محوری فعال تر در  3ترکیب  ،HOMOاربیتالاستوایی واکنش پذیرتر است. و این مسئله نشان می دهد که   3بت به ترکیب محوری نس

می توان دریافت که با قرارگیری استخالف برم نسبت به کلر و فلوئور با  انجام واکنش هاست. و رسانش الکتریکی قویتری دارد. بنابراین،

 ترکیب باالتر می رود.   جهت گیری محوری واکنش پذیری

 



 

 
 و استوایی های هم و لمو، مقادیر انرژی ها و گاف انرژی بین همو و لمو در کانفورماسیون های محوری اربیتالنمایش سه بعدی از  -4شکل 

 3-1ترکیبات 

با مشاهده ی نقشه ی یکی از خصوصیت های مفید برای مطالعه واکنش پذیری تعیین پتانسیل الکتروستاتیکی مولکولی می باشد. 

نشان می دهد که ناحیه ای با بیشترین بار منفی به قرمز بوده و محل  (MEP)پتانسیل الکتروستاتیکی مولکولی پتانسیل الکترواستاتیکی

الکترون دوست می باشد. همچنین ناحیه ای با بیشترین بار مثبت، به آبی بوده و محل مناسبی برای حمله مناسبی برای حمله مولکول 

از این نظر حائز اهمیت است که به منظور نشان دادن اندازه مولکول، شکل مولکول به صورت مراکز  (MEP)مولکول هسته دوست می باشد. 

ورت یک محدوده ی به کار می رود. به طور کلی سایت های هسته دوست و الکترون دوست با پتانسیل الکتروستاتیکی منفی و مثبت، به ص

در ترکیبات . ]31[مشخص می شود و می توان سایت های فعال برای شرکت در واکنش را پیش بینی نمود  (MEP)در یک مولکول توسط

کانفورماسیون های محوری نسبت به کانفورماسیون های استوایی نواحی قرمز رنگ بیشتری دارند، به دلیل اثر القایی الکترون  ،3تا  1

موجب گردیده است ،  5و همچنین  قرارگیری استخالف های الکترونگاتیو در موقیعت  3و  1کشندگی اتم اکسیژن در موقیعت های 

رنگ کمتری  ،، نواحی قرمز رنگ5بیشتر باشد. و با کاهش خصلت الکترونگاتیوی استخالف در موقیعت  دانسیته ی بار منفی در این نواحی

(. بنابراین، مراکز واکنش پذیر در ترکیبات مشخص می شوند. بنابراین، نواحی قرمز رنگ  که دارای دانسیته ی بار 5نشان می دهند)شکل 

ه به مراکز الکتروفیل حمله می کنند. که با مشاهده ی شکل مشخص می شود در منفی بیشتری هستند، که نوکلوئوفیل هایی هستند ک

استوایی نیز دارای کمترین نواحی قرمز رنگ است و به  3بیشتر از سایر ترکیبات است و ترکیب محوری، میزان نواحی قرمز رنگ   1ترکیب 

 نظر می رسد این ترکیب دارای نواحی آبی رنگ بیشتری است.

 
-4.577e-2 4.577e-2        -4.361e-2 4.361e-2            -4.267e-2  4.267e-

2 

                                                                              

 

 

 

 

محوری-1                            محوری-2  محوری-3      

-3.298e-2 3.298e-2         -3.252e-2 3.252e-2        -3.253e-2

3.253e-2 



 
                                                                                 

 

 

 

 

 استوایی -1                                     استوایی-2                                                استوایی -3                

کانفورماسیون های  (SCF)محاسبه شده توسط تئوری میدان خودسازگار   (MEP)پتانسیل الکتروستاتیکی مولکولیشمایی از  -5شکل 

 3تا 1محوری و استوایی ترکیبات 

 سپاسگذاري
 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن تشکر و سپاسگذاری می شود. 

  نتيجه گيري
 متناظرشان کانفورماسیون های استوایی نسبت به کانفورماسیون های محوریپایداری  نتایج حاصی از این پژوهش نشان می دهد که

استوایی پایدارترین کانفورماسیون -3و کانفورماسیون  افزایش می یابد.، با تعویض استخالف فلوئور با کلر و کلر با برم 3تا  1در ترکیبات 

در موقیعت استوایی  (Fو  Clدر برابر  Brحجیم )ر گیری استخالف بدین معنا که برتری قرانسبت به کانفورماسیون محوری متناظرش است. 

 است. دومحوری-3و1 نامطلوب رهایی از دافعه ی بدلیلاستوایی -3جهت گیری استخالف ترکیب است. یعنی از موقیعت محوری بهتر 

اثرات استریک نیز می توانند یکی دیگر از فاکتورهایی باشد که بر  بیشتر متمایل به قرار گیری در موقیعت استوایی است. به عبارت دیگر،

موثر باشند. اثرات استریوالکترونی نیز در برتری کانفورماسیونی موثر هستند. از مقادیر ممان  3تا  1روی رفتار کانفورماسیونی ترکیبات 

پارامترهای ساختاری متاثر از اثرات و  را کنترل کنند 3 تا 1رفتار کانفورماسیون ترکیبات  ،نمی تواننددوقطبی نیز مشخص می شود که 

 آنومری و گوچ هستند. 

 ( برای ترکیبات مورد مطالعه بدین صورت است:Egبا کمک از آنالیز همو و لمو مشخص گردید که گاف انرژی )
Eg 2-ax > Eg 3-eq > Eg 3-ax Eg1-eq > Eg 2-eq > Eg 1-ax> 

استوایی واکنش پذیرترین کانفورماسیون است. و این مسئله نشان می دهد که   3محوری نسبت به ترکیب  3بدین معنا که ترکیب  

در انجام واکنش ها فعالتر باشد. بنابراین،می توان دریافت که با قرارگیری استخالف برم نسبت به سایر استخالف ها )کلر و  هموی آن اربیتال

گیری محوری واکنش پذیری ترکیب باالتر می رود و همچنین مقایسه بین نقشه ی پتانسیل الکترواستاتیکی نتایج جالبی را فلوئور( درجهت 

 در مورد واکنش پذیری ترکیبات مورد مطالعه ارائه می دهد.   
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