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بررسی برخی از کمپلکسهای جدید گازهای نجیب به عنوان اکسنده با نظریهی  AIMو NMR
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 -1استادیار شیمی فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی دکترای شیمی تجزیه ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
دریافت :دی  ،1393بازنگری :بهمن  ،1393پذیرش :اسفند 1393

چکیده :گازهای نجیب در شیمی کالسیک به عنوان "بی اثر" نام برده میشوند ،ولی در همین اواخر گزارشهای زیادی (اعم از مطالعات تجربی و
محاسباتی) نشان میدهد که این ترکیبات تمایل بسیار کمی به واکنش با سایر عناصر داشته و میتوانند به عنوان اکسندههای شیمیایی به کار گرفته
شوند .در این پژوهش محاسبات بهینهسازی هندسی ،محاسبات رزونانس مغناطیسی هسته ( )NMRو آنالیز بر اساس نظریه اتم در مولکول ()AIM
برای بررسی ترکیبات جدید از گازهای نجیب با فرمول عمومی  HNgY…N2و  HNgY…HXانجام شده است .تمام ساختارهای  HNgY…N2در
سطح ** MP2/6-311++Gو ساختارهای  HNgY…HXدر سطح ( MP2/ aug-cc-pVTZ (H) ،DGDZVP (Ng and Yبهینه شدند .انرژی
کل و پایداری نسبی این گروه از ترکیبات نوین با بهینهسازی ساختار هندسی بهدست آمد و مشخص شد که وجود هستههای سنگین موجب پایداری
میشود .مطالعات  NMRدر مورد تمام ترکیبات خانوادهی  HNgY…N2و همچنین ساختارهای  1و  2خانوادهی  ،HNgY…HXپوشیده شدن
هستههای هیدروژن را نمادی از تشکیل برهمکنش میداند .نتیجههای بهدست آمده از نظریه  AIMو  NMRدر مورد کمپلکسهای HNgY…N2

به طور کامل در تطابق هستند.
واژههای کلیدی :گاز نجیب ،رزونانس مغناطیسی هسته ،اتم در مولکول ،اختالل مولر  -پلست ،شیمی محاسباتی

مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
گازهای نجیب همواره در شیمی کالسیک به عنوان "بی اثر"
یاد میشوند ،زیرا آنها تمایل بسیار کمی به واکنش با سایر عناصر
دارند .در اوایل سال  1930پائولینگ وجود ترکیب بهنسبت پایدار
 XeF6و  KrF6را پیشگویی کرد [ .]12سه دههی بعد بارتلت اولین
ترکیب گاز نجیب  Xeیعنی  XePtF6را سنتز کرد [ .]13انقالب در
شیمی گاز نجیب در سال  1995با کشف مولکولهای هیبریدی
گاز نجیب آغاز شد [ 14تا  .]16نخستین هیبریدهای سنتز شده
دارای فرمول عمومی  HNgYبودند که در آن  Hاتم هیدروژن،

مقدمه
یکی از موضوعات مورد بحث در شیمی و بیوشیمی ،مطالعهی
کمپلکسهای بین مولکولی برای سامانههای طبیعی یا مصنوعی
است .برای مثال DNA ،و واکنشهای پلیمریزاسیون پروتئینی از
همین گروه مواد هستند [ 1و  .]2در بین نیروهای پایدارکنندهی
کمپلکسهای بین مولکولی ،از پیوند هیدروژنی به عنوان یکی از
مهمترین نیروها یاد میشود [ 3و  .]4در پژوهشهای اخیر ،سایر
برهمکنشها مانند پیوند هالوژنی [ 5و  ]6پیوند هیدروژنی غیر
کالسیک [ 7تا  ]9و برهمکنشهای هالوژن -هالوژن [ 10و ]11
*عهدهدار مکاتباتmh_ghorbani@azad.ac.ir :
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برای اتم  Ngو اتمهای گروه .Y
محاسبات مربوط به  NMRنیز پس از بهینهسازی ساختار با
جزئیات محاسباتی مذکور با تقریب  GIAOانجام شد .همچنین برای
توجیه و بررسی تشکیل برهمکنش از نظریه مشهور اتم در مولکول
( )AIMدر مجموعه نرمافزاری  AIM2000استفاده شد [.]48

 Ngاتم گاز نجیب ( Kr ،Arو  )Xeو  Yنیز یک جزء الکترونگاتیو
هستند [ 17تا  .]20مطالعات زیادی در حوزه شیمی محاسباتی
برای این دستهی جدید از ترکیبات شامل زمان طول عمر و
دینامیک حالت جامد انجام شد [ 21تا  .]28شیمی محاسباتی
توانست امکان تشکیل  HHeFو همچنین زمان طول عمر بسیار
کوتاه آن را پیشگویی کند [ 29تا  ]33که به دلیل طول عمر کوتاه
این تركیبات ،هنوز سنتز آن گزارش نشده است .به طور كلی
ترکیب  HNgYبه صورت زوج یون گزارش میشود [ 34تا ]37
و پیوند  H-Ngبیشتر کوواالنسی و پیوند  Ng-Hبیشتر خصلت
یونی و اندکی ماهیت کوواالنسی دارد [.]37
مک دوئل در حوزه مطالعات شیمی در حوزهی کمپلکسهای
جدید از گاز نجیب ،مطالعات بسیار گسترده و کاربردی انجام داد
[ 32تا  .]45یکی از مطالعات مورد توجه مک دوئل ،بررسی نظری
تشکیل ترکیب کمپلکس  HNgYو چند گروه فعال بهوسیلهی
محاسبات ارتعاشی پیوند بود [.]42
هدف از این پژوهش بررسی نظری رفتار دستهی جدیدی
از ترکیبات گازهای نجیب با فرمول عمومی HNgY…N2
و  HNgY…HXتوسط نظریهی رزونانس مغناطیسی هسته
( )NMRو نظریه اتمها در مولکول ( )AIMاست .اخیراً نظریهی
اغتشاش مرتبهی دوم مولر  -پلست ( )MP2برای بررسی
کمپلکسهای بین مولکولی گازهای نجیب به کار رفته است [.]46

نتیجهها و بحث

محاسبات بهینهسازی هندسی
برای کمپلکس  ،HNgY…N2ترکیبات  HArF ،HKrFو
 HKrClدر دو موقعیت هندسی (خطی و خمیده) بررسی شده
است ،در حالی که برای کمپلکس  ،HNgY…HXدو ترکیب
 HXeBr…HClو  ،HXeBr…HBrدر سه ساختار هندسی
گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است .این گروهبندیها از
مطالعات مک دوئل الهام گرفته شده است .ساختار هندسی
بهینه شده با روش  MP2و سریهای پایه مذکور برای تمام
کمپلکسهای  HNgY…N2در شکلهای  1و  2و همچنین
هر سه ساختار هندسی بهینه شده مربوط به کمپلکسهای
 HNgY…HXنیز در شکلهای  3و  4آورده شده است.

الف)

محاسبات کوانتومی
تمام محاسبات پایهای در این کار پژوهشي بهوسيله مجموعهی
نرم افزاری GAUSSIAN09Wانجام شده است [.]47
ة)
بهینهسازی ساختار هندسی برای تمام ترکیبات مجزا و همچنین
کمپلکس در فاز گازی در سطح محاسباتی  MP2و دو مجموعه از
سریهای پایهی زیر انجام شده است:
الف) برای فرم خطی و خمیده :سری پایهی استاندارد
ج)
( 6-311++G(2d,2pبرای تمام اتمها،
HNgY…N
شد2هی
هندسی بهینه
شکل
حالتهحاسثاتی
در روش
خطی تا
کمپلکسدر حالت
HNgY…N
کوپلکس
ساختارهای ضدهی
ساختارهای 1هندسی تهینه
ضکل 1
ب) برای ساختارهای  :1-3سری پایهی aug-cc-pVTZ
(MP2/6-311++G(2d,2p
محاسباتی
خطی با روش
)MP2/6-311++G
(2d,2p
HKrF…N
ج) 2ج)
 HKrCl…Nو
الف) ،HArF…N
برای اتمهای هیدروژن و همچنین سری پایهی DGDZVP
.HKrF…N
ب) HKrCl…Nو
الف)  ،HArF…N2ب) 2
2

2
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در مورد هر سه شکل کمپلکس  HNgY…N2در حالت خطی
امکان تشکیل برهمکنش از نوع هیدروژنی با شیمی محاسباتی
پیشگویی میشود ،درحالیکه برای کمپلکس مذکور در حالت
خمیده ،با توجه به فاصلهی زیاد زوج الکترونهای گروه نیتروژن

و اتم هیدروژن احتمال تشکیل پیوند هیدوژنی خیلی کم است
و تنها نیروی بین مولکولی ضعیف الندن مورد انتظار است .در

الف)

الف)

ة)
ة)

ج)

ج)

ضکل  -3ساختارهای هندسی تهینه ضدهی کوپلکس  HXeBr…HBrتوسط روش هحاسثاتی
روش هحاسثاتی
کمپلکس 2در حالت
HNgY…N
هندسیکوپلک
ساختارهایضدهی
هندسی تهینه
ضکل  2ساختارهای
شکل  3ساختارهای هندسی بهینه شدهی کمپلکس  HXeBr…HBrبا
خویده تاحالت
 HNgY…Nدر
بهینهسشد2هی
شکل 2
MP
2
/augcc-pVTZ
;()H
DGDZVP
)Ng,
(Y
روش محاسباتی (MP2/aug- cc-pVTZ (H); DGDZVP (Ng, Y
(MP2/6-311++G(2d,2p
محاسباتیMP2/6-311
روش++G)2d,2
خمیده با (p
ج)ساختار 3
ساختار  22وو ج)
ساختار، 1، 1ب)ب) ساختار
الف)الف)
HKrF…N
ب)  HKrCl…N2و ج)
،
HArF…N
الف)
ساختار .3
ساختار
 HKrCl…Nو ج) 2 2
الف) 2 2
.HKrF…N
ب)
،
HArF…N
2
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طور کلی محاسبات بهینهسازی هندسی به صورت کیفی میتواند
احتمال تشکیل برهمکنش را بررسی کند.
در جدول  1مقدارهای انرژی کل برای تمام حالتهای
کمپلکسهای  HNgY…N2و  HNgBr…HXارایه شده است.
بدیهی است که هرچه انرژی کل یک مولکول منفیتر باشد ،آن
ماده پایدارتر خواهد بود .در مورد کمپلکس  HNgY…N2ترکیب
 HKrCl…N2با توجه به این که هم هالوژن سنگین و هم گاز
نجیب سنگین دارد ،پایدارترین کمپلکس در نظر گرفته میشود .به
طور کلی از مقایسه کمپلکسهای  HArF…N2و HKrF…N2
این نتیجهی مهم بهدست میآید که هر چه گاز نجیب در یک
گروه جدول تناوبی در ترازهای با عدد كوانتومی اصلی بزرگتر
باشد ،تمایل به واکنش پذیری آن بیشتر بوده و ترکیب پایدارتری
را بهوجود میآورد .در مورد هرکدام از سه کمپلکس HNgY…N2
حالتهای خطی و خمیده از لحاظ پایداری تفاوت چندانی با هم ندارند.
از مطالعهی ساختارهای  HXeBr…HBrو HXeBr…HCl
ساختار  2به دلیل عدم وجود پیوند بهنسبت قوی هیدروژنی کمی
ناپایدار شده است.

مورد کمپلکس  HXeBr…HBrو  HXeBr…HClنیز ساختار
دوم تنها امکان تشکیل نیروهای ضعیف بین مولکولی را دارد .به

الف)

تحث در هقیاس واحد ا
های
های
هوردبحث در
های مورد
کوپلکسس
حالتهای کمپلک
حالتتمام
توامکل برای
تراییهای
کل انرژ
جدول 1انرشیهایجدول1
مقیاس واحد اتمی

ة)

ترکیة

شکل  4ساختارهای هندسی بهینه شدهی کمپلکس HXeBr…HCl
روش محاسباتی (MP2/aug- cc-pVTZ (H); DGDZVP (Ng, Y

با

الف) ساختار  ، 1ب) ساختار  2و ج) ساختار 3

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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-736/3844
-736/3836

HArF…N 2

خغی
خویذُ

HKrCl…N 2

خغی
خویذُ

HKrF…N 2

خغی
خویذُ

-2961/5353
-2961/5355

HXeBr…HBr

ػبختبس 1
ػبختبس 2
ػبختبس 3

-12376/4342
-12376/4192
-12376/4214

HXeBr…HCl

ػبختبس 1
ػبختبس 2
ػبختبس 3

-10264/0132
-10263/9978
-10264/0019

ج)

ضکل  -4ساختارهای هندسی تهینه ضدهی کوپلکس  HXeBr…HClتوسط روش هحاسثاتی

حالت
ساختار

انرشی کل ()a.u.

-3321/5232
-3321/5234
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جدول 2هقدارهای جاتهجایی ضیویایی ترای هستههای هؤثر در پیوندهای هیدروشنی ترای
.HNgY…N

اتوی.قورچیان
جدول 1انرشیهای کل ترای توام حالتهای کوپلکسهای هورد تحث در هقیاس واحدقربانی و
()a.u.
انرشی کل
محاسبات رزونانس مغناطیسی هسته ()NMRترکیة
تشکیل کمپلکس در هر دو حالت خطی و خمیده،
پس از
حالت HKrCl
هورد تحث در هقیاس واحد اتوی.
های
کوپلکس
های
حالت
توام
جدول 1انرشیهای کل ترای
/3844
 -736پوشیده میشود .در اثر تشکیل برهمکنش،
هیدروژن
خغی هستهی
مولکولی ،روش
برای درک بهتر از احتمال برهمکنش 2بین
HArF…N
-736/3836
خویذُ
زوج الکترونهای آزاد نیتروژن چگالی الکترونی اطراف هستهی
رزونانس مغناطیسی هسته ( )NMRبه کار گرفته شد .با استفاده
کل-3321
خغی
()a.u.
انرشی
حالت
ترکیة
/5232
2
هیدروژن را افزایش میدهد و منجر به پوشیدهتر شدن هسته
HKrCl…Nبرهمکنش
قبل و بعد از
از محاسبهی جابهجایی شیمیایی هستهها
-3321
خویذُ
/5234
-736/3844
خغی
خالصه ،افزایش مقدارهای جابهجایی شیمیایی به
/5353طور
خویذُ میشود .به
HArF…Nبرهمکنش
بین مولکولی ،میتوان میزان درگیری هر 2هسته در
-2961
خغی
-736/3836
HKrF…N 2
های  HArF ،HKrFو  HKrClاشاره دارد .برای
کمپلکس
را نشان داد .در جدولهای  2و  3میزان جابهجایی شیمیایی
-2961
//5355
-3321
خویذُ تشکیل5232
خغی
HKrCl…N 2
-12376
ػبختبس
 HNgY…Nبه طور کلی در حالت خطی برهمکنش
خویذُ 1کمپلکس
هستههای هیدروژن و گاز نجیب به ترتیب برای کمپلکسهای
-3321/5234
/24342
ػبختبس
/4192
-2961
/5353
-12376زیرا در این حالت هستهی هیدروژن پوشیدهتر
وجود دارد،
خغی  2بیشتری
 HXeBr…HBrدر مورد
است.
 HNgY…N2و  HNgY…HXنشان داده شده
HKrF…N 2
-12376
4214
3
ػبختبس
/
-2961
5355
خویذُ
شده است/ .نتیجهی اخیر با نتیجههای بهدست آمده از محاسبات
هستههای هیدروژن از مولکول آب و برای هستههای نیتروژن از
-10264
ػبختبس 1
-12376//0132
4342
بهینهسازی هندسی (جدول  )1در تطابق کامل است .پوشیده شدن
مولکول آمونیاک به عنوان مرجع استفاده شده است ،در حالی که
-10263
 HXeBr…HBrػبختبس 2
HXeBr…HCl
-12376//9978
4192
 -10264در حالت خطی نسبت به حالت خمیده نیز
نیتروژن
های
ه
هست
مرجع
بدون
مقادیر جابهجایی شیمیایی برای هستههای هالوژن
0019
3
ػبختبس
-12376//4214
 -10264است .در مورد گروه ترکیبات HNgY…N2
همین نتیجه
ػبختبس  1بیانگر
محاسبه شدهاند.
/0132
 -10263برای هستههای نیتروژن و هیدروژن مشابه
NMR /9978
ػبختبس  2رفتار طیف
 HXeBr…HClناپوشیده
به طور کلی در مطالعات  NMRزمانی که هستهای
ػبختبس  3است-10264/0019.
میشود ،مقدار عددی جابهجایی شیمیایی به سمت مقادیر
همچنین نتیجههای بهدست آمده از مطالعات  NMRبرای هر
بزرگتر (مثبتتر) میرود .به عبارت دیگر ،زمانی که چگالی
ناپوشیدههستههای هؤثر در پیوندهای هیدروشنی
ضیویایی ترای
جاتهبهجایی
الکترونیجدول
کوپلکس 3
تراینیز در جدول
سه ساختار مربوط به کمپلکس HNgY…HX
اصطالح هسته
هقدارهایشود،
اطراف2هسته کم می
.HNgY…N
آورده شده است .بعد از تشکیل کمپلکس ،هستههای هیدروژن
شده و پیك مربوط به آن در میدانهای مغناطیسی باالتر 2ظاهر
ساختارهای  1و  2در مورد  HXeBr…HBrو HXeBr…HCl
میشود .بر اساس جدول  ،2در هر سه ترکیب  HArF ،HKrFو
هیدروشنی ترای کوپلکس
HKrCl…Nؤثر در
هستههای ه
ضیویایی ترای
جاتهجایی
جدول 2هقدارهای
پیوندهایHArF...N
HKrF...N
2
2
2
ترکیة

N
Y
H
N
Y 2
H
N
Y
.HNgY…N
کمپلکس n/a2
651مؤثر درn/a
HNgY…N
/11های
برای هسته
 139جابهجایی
مقدارهای
8/88
برای105
پیوندهای 9/85
n/aشیمیایی6/57
هًََهش
هیدروژنی /18
جدول /57s 2
H

خغی
ترکیة
خویذُ

157/98

288 75

هًََهش

139Y/85

139/57s

292N/68
n/a

خغی

157/98

288/75

6/46

خویذُ

139/85

292/68

6/50

/
HKrF...N
2

6/46

727/28

287 69

6/H
50

658Y/54

292N/38

727/28

287/69

9/38

658/54

292/38

9/64

6/57

/
HKrCl…N
2

651/11

n/a

9/38

167/96

283 84

9H
/64

109Y/17

291N/52

167/96

283/84

8/65

109/17

291/52

8/73

9/85

/
HArF...N
2

105/18

n/a

8/65
8H
/73
8/88

جدول 3هقدارهای جاتهجایی ضیویایی ترای هستههای هؤثر در پیوندهای هیدروشنی ترای کوپلکس
جدول 3

.HNgY…HX

مقدارهای جابهجایی شیمیایی برای هستههای مؤثر در پیوندهای هیدروژنی برای کمپلکس HNgY…HX

HXeBr…HBr
HXeBr…HCl
پیوندهای هیدروشنی ترای کوپلکس
ترای هستههای هؤثر در
جاتهجایی ضیویایی
جدول 3هقدارهای
ترکیة

هًََهش
ترکیة1
ػبختبس

H
Br
Br .HNgY…HX
H
Br
Cl
n/a
n/a
7/95 2094/22
7/95 2094/22
6/93 HXeBr…HBr
2084/75 2593/69 7/03 HXeBr…HCl
2136/28 916/33
7H
2116
2100
/78
/86
Br/64 2685
Br/86 7H
Br/33 967
Cl/01
n/a/52
2621

2221
2094/80
22
2084/75

97/71
95
6/93
7/78
9/71

ػبختبس 2

هًََهش3
ػبختبس
ػبختبس 1

n/a/67
940

916/33

2218
2094/81
22
2136/28

97/27
95
7/03

2593/69

ػبختبس 2

967/01

2100/33

7/86

2685/86

2116/64

ػبختبس 3

940/67

2218/81

2621/52

2221/80
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کمک پخش بار الکترونی ارایه کندُ ،مدل اتم در مولکول ()AIM
پوشیده میشود که نشانگر افزایش دانسیتهی الکترونی در اطراف
است .از مهمترین مفاهیم نظریهی  AIMنقطهی بُحرانی پیوند
هستهی هیدروژن است .پس با استناد به نتیجههای ،NMR
( ،)BCPنقطه بحرانی حلقه ( )RCPو نقطه بحرانی قفس ()CCP
میتوان تشکیل پیوند هیدروژنی را در ساختارهای  1و  2تایید
است .نظریهی  AIMهر برهمکنشی را مؤثر نمیداند و از این
کرد .در ساختار  3برای کمپلکس  HNgY…HXمقدار عددی
دیدگاه در مورد برهمکنشهای ضعیف بسیار کارآمد است.
جابهجایی شیمیایی هستهی هیدروژن افزایش یافته (ناپوشیدهتر
ساختارهای بهدست آمده با نظریهی  AIMبرای تمامی
شده) است که به معنای کاهش دانسیته الکترونی اطراف هسته
کمپلکسهای  HNgY…N2در حالت خطی و خمیده به ترتیب
هیدروژن است .با توجه به شکل ( 3ج) و شکل ( 4ج) میتوان در
در شکلهای  5و  6آورده شده است .حضور گوی قرمز رنگ در
یک راستا قرار گرفتن هیدروژن و اتمهای گاز نجیب و هالوژن را
نرمافزار  AIM2000نشانگر وجود برهمکنش قابل توجه است.
برای این رفتار  NMRپیشنهاد کرد .این در حالی است كه در هر
همچنین جدول  ،4چگالیهای بار مربوط به برهمکنشهای
دو کمپلکس  HXeBr…HBrو  ،HXeBr…HClبرای هستهی
ضعیف در محل نقطهی بحرانی را نشان میدهد .برای حالت
 Brدر هر سه ساختار ناپوشیده شدن مشاهده میشود.
خطی کمپلکسهای خانوادهی  ،HNgY…N2نظریهی AIM
)MP2/aug- cc-pVTZ (H); DGDZVP (Ng, Y
ج) ساختار .3
الف) ساختار  ، 1ب) ساختار  2و
هیدروژنی بین نیتروژن و هیدروژن را تأیید میکند ،در حالی
پیوند
بررسی بر اساس نظریه اتم در مولکول ()AIM
که پیوند مذکور برای حالت خمیده تأیید نمیشود .اطالعات موجود
تنها مدل شناخته شده که به روش حل معادله شرودینگر
در جدول  4برای حالت خطی کمپلکسهای HNgY…N2
بستگی نداشته و به صورت مستقل میتواند ساختار مولکولی را به
)MP2/aug- cc-pVTZ (H); DGDZVP (Ng, Y
الف) ساختار  ، 1ب) ساختار  2و ج) ساختار .3

الف

الف

ب

شکل 5

ب

ج

ساختارهای بهدست آمده از نظریهی  AIMبرای کمپلکسهای  HNgY…N2در حالت خطی با روش محاسباتی (MP2/6-311++G (2d,2p
حالت خطی تا روش هحاسثاتی
 HNgY…Nدر
ب)ترای کوپلکس
ضکل  -5ساختارهای تهدست آهده از نظریهی AIM
HKrF…N
های و 2ج)
HKrCl…N
الف) ،HArF…N2
2
2
)MP2/6-311++G (2d,2p
بحرانی پیوند هستند).
(گویهای قرمز ( ) نشانگر نقاط

الف)  ،HArF…N2ب)  HKrCl…N2و ج) HKrF…N2
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ترکیبات  HKrCl…N2و  HKrF…N2است .یکی از ویژگیهای
روشهای محاسباتی مانند  AIMو  ،NMRتعیین علت دقیق
پایداری ترکیبات و مواد نوین است .نکته مورد توجه در مورد
کمپلکسهای  ،HNgY…HXعدم تأیید هر گونه برهمکنش
بین مولکولی است ،یا به عبارت صحیحتر برهمکنشها آنقدر
ضعیف هستند که نظریه  AIMآنها را در نظر نمیگیرد.

نشاندهنده برهمکنش میان هستهی هالوژن و نیتروژن است.
به طور کلی ترکیب  HArF…N2در دو حالت خطی و خمیده
بیشترین دانسیتهی الکترونی را نشان میدهد .نتیجه اخیر با
نتیجههای بهدست آمده در بخش  NMRدر توافق کامل است و
البته نشان میدهد که دلیل پایداری بهنسبت پایین HArF…N2
با توجه به محاسبات انرژی کل ،وجود هستههای سبک نسبت به

جدول 4چگالیهای تار هرتوط ته ترهنکنصهای ضعیف ،تهدست آهده تا نظریهی AIM
جدول 4چگالیهای بار مربوط به برهمکنشهای ضعیف ،بهدست آمده با
نتیجهگیری
نظریهی AIM
ساختار
حالت

ترکیة
HArF…N 2
HKrCl…N 2
HKrF…N 2

HXeBr…HBr

HXeBr…HCl

چگالی تار ( )a.u.چگالی تار ()a.u.
H…N

Y…N

0.01512

خغی

n/a

خویذُ

0.00613

n/a

خغی
خویذُ

n/a

0.00964

0.00440

n/a

خغی

n/a

0.00825

خویذُ

0.00612

n/a

ػبختبس 1

n/a

n/a

ػبختبس 2

n/a

n/a

ػبختبس 3

n/a

n/a

ػبختبس 1

n/a

n/a

ػبختبس 2

n/a

n/a

ػبختبس 3

n/a

n/a

ب

الف

شکل 6

در این پژوهش ،با استفاده از ابزار شیمی محاسباتی مبتنی بر
مکانیک کوانتومی و محاسبات بهینهسازی هندسی ،محاسبات
رزونانس مغناطیسی هسته ( )NMRو تجزیه بر اساس نظریه
اتم در مولکول ( ،)AIMترکیبات جدیدی از گازهای نجیب با
فرمول عمومی  HNgY…N2و  HNgY…HXمورد بررسی و
مطالعه قرار گرفت .گاز نجیب ،پس از تشکیل کمپلکس با  N2و
یا  HXاز نظر انرژی کل پایدارتر میشود و پذیرندهی الکترون
بوده و میتواند به عنوان یک عامل اکسنده شیمیایی معرفی شود.
مطالعات  NMRدر مورد تمام ترکیبات خانوادهی HNgY…N2
و همچنین ساختارهای  1و  2خانوادهی  ،HNgY…HXپوشیده
شدن هستههای هیدروژن را نمادی از تشکیل برهمکنش میداند.
از سوی دیگر ،بر اساس نظریهی  ،AIMبرهمکنشهای موجود

ج

ساختارهای بهدست آمده از نظریهی  AIMبرای کمپلکسهای  HNgY…N2در حالت خمیده با روش محاسباتی (MP2/6-311++G (2d,2p
HKrF…Nحالت خویده تا روش هحاسثاتی
ج) HNgY…Nدر
 AIMترای کوپلکس
دست آهده از نظریه
های 2
 HKrCl…Nو
،HArF…Nی ب)
ضکل  -6ساختارهای تهالف)
2
2
2
2/6-311
)++G(2d,2p
MPپیوند هستند).
بحرانی
نقاط
(گویهای قرمز ( ) نشانگر
الف)  ،HArF…N2ب)  HKrCl…N2و ج) HKrF…N2
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... بررسی برخی از کمپلکسهای جدید گازهای نجیب به عنوان

 به طورHNgY…N2  در مورد کمپلکسهایNMR  وAIM
.کامل در تطابق هستند

. آنقدر ضعیف هستند که قابل بررسی نیستHNgY…HX در
نتیجههای به دست آمده در این پژوهش نشان میدهد که نظریه
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Abstract: Noble gases are considered "inert" although theoretical and experimental chemists
have reported their limited reactivity with other elements, recently. In this paper, we consider
the structures of HNgY…N2 and HNgY…HX by geometrical optimization, nuclear magnetic
resonance (NMR), and atoms in molecules (AIM) tools. MP2 calculations with aug-cc-pVDZ,
6-311++g (2d, 2p) and DGDZVP basis sets were used to analyze the different systems. For the
all compounds, total energy and relative stability are calculated. After the complexation, noble
gas compounds are stable because of the presence of the heavy nuclei. The nucleus shielding is
due to interaction HNgY…N2 (all forms) and HNgY…HX (structure 1, 2). The AIM results show
remarkably good agreement with the NMR study results obtained on the HNgY…N2 compounds.
Keywords: Noble gas, NMR, AIM, Møller-plesset, Computational chemistry
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