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چکیده
آویشن باغی با نام علمی  thymus vulgarisاز تیره المیاسه دارای ارزشهای دارویی فراوان است .تیمول یک موثره موجود در اسانس این گیاه
میباشد .تیمو ل یک ترکیب مهم با خواص دارویی بسیاری میباشند که یکی از خواص مهم آنها خاصیت آنتی اکسیدانی آنها میباشد که
موجب کاربرد گسترده این ترکیب شده است .در این تحقیق با استفاده از شیمی محاسباتی که عموماً با استفاده از اصول ریاضی و تئوری به حل
مسائل شیمی میپردازد ،ساختار تیمول با استفاده از نرمافزار گوسین  90و از طریق نظریه تابعی دانسیته با روش  B3LYPو با مجموعه پایه
* 6-31Gو مدلهای  CPCMو  IEFPCMبرای تعیین انرژی حالل محاسبه شدند .سپس با استفاده از روابط شیمیفیزیکی انرژی آزاد گیبس
آنها بدستآمده به طور تئوری ،تبدیل به پتانسیل نیمموج شد و خاصیت آنتیاکسیدانی تیمول در حاللهای (اتانول ،دی متیل سولفوکسید و
هپتان) مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر پتانسیل نیمموج تیمول با روشهای  CPCMو  IEFPCMبرای حالل اتانول بیشترین مقدار بدست
آمد .هرچه پتانسیل نیم موج منفیتر باشد خاصیت آنتیاکسیدانی بیشتر است.
کلیدواژه :الکتروشیمی ،پتانسیل نیمموج ،خاصیت آنتیاکسیدانی ،تیمول ،شیمی محاسباتی.

09

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 9308

مقدمه

مهمترین کمّیت در این نظریه ،چگالی الکترونی میباشد

گیاهان دارویی منابع ارزشمند آنتی اکسیدانهای طبیعی از

[.]98- 90

قبیل برخی ترپنوئیدها و ترکیبات فنلی هستند و دارای پتانسیل

یکی از مهمترین روشهای تقریب برای بررسی تاثیر حالل

باال به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتیاکسیدانهای

در محاسبهی دادههای ترمودینامیکی روش  CPCMاست.

سنتزی در کاهش استرس اکسیداتیو میباشند.

که بر پایهی اثر متقابل بارهای ذرات اتمی حالل و حلشونده

بهعنوان مثال ،پونه کوهی ،آویشن ،ریحان و نعناع دارای

از نگاه کوانتوم میباشد.

فعالیت قوی آنتی اکسیدانی و محافظت از سلول در مقابل

پتانسیل نیمموج در واقع پتانسیلی است که در آن ،جریان

رادیکالهای آزاد هستند.

نصف جریان حد است.

عالوه بر این ،مواد دارای گروههای فنلی فعالیتهای

از این پتانسیل برای شناسایی کیفی ترکیبات استفاده می-

محافظتی را در بیماریهای سرطانی نشان میدهند [.]9-7

گردد.

آویشن معموالً از زمان یونانیان باستان ،مصریها و رومیها

به طور کلی برای هر عنصری  E1مخصوصی وجود دارد که

در غذاها عمدتا برای طعم ،عطر و نگهداری و همچنین در

به هیچ پارامتری جز ضرایب انتشار وابسته نیست.

داروهای قومی مورد استفاده قرار میگرفته است.

آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که باعث مهار یا از بین بردن

تیمول ،کارواکرول و ترپینین ترکیبات اصلی روغن آویشن

عملکرد رادیکالهای آزاد شده میشوند و سلولها را از

هستند [.]8

اثرات مضر این ترکیبات محافظت میکنند ،بنابراین با روند

از تیمول میتوان به دلیل فعالیت بازدارندگی روی باکتری-

پیری و گسترش بیماریهای مختلف مبارزه میکنند.

های دهان ،در درمان بیماریهای عفونی دهان استفاده کرد

این مواد میتوانند از تشکیل رادیکالهای آزاد در بدن

[.]0-99

جلوگیری کرده و در صورت تشکیل اثر آنها را بر بدن

شیمی محاسباتی در تعیین ویژگیهای ساختاری ،واکنش-

کاهش دهند [.]09

پذیری و سایر خواص اتمها ،مولکولهای کوچک،

فعالیت آنتیاکسیدانی یک ترکیب مربوط به پارامترهای

ماکرومولکولها ،بسپارها ،جامدات و سایر سیستمها کاربرد

الکتروشیمیایی ،به ویژه پتانسیل اکسیداسیون آن است که

دارد.

مقدار انرژی الزم برای اهدای الکترون را فراهم میکند.

همچنین توسط شیمی محاسباتی میتوان ساختارهای

در حقیقت ،وقتی پتانسیل اکسیداسیون یک ترکیب زیاد

شیمیایی ،واکنشپذیری و سایر خواص مولکولها را بر

باشد ،به راحتی الکترون ساطع میکند و فعالیت آنتی

اساس قوانین فیزیک پیشبینی کرد ].[99-96

اکسیدانی آن بیشتر خواهد بود [.]09

عالوه بر این ،شیمی محاسباتی روشهایی است که در درك

هدف از این پژوهش محاسبه پتانسیل نیمموج تیمول در

و پیشبینی رفتار سیستمهای مولکولی به کار میروند [.]97

حاللهای اتانول ،دیمتیل سولفوکسید و هپتان بوسیلهی

در طی سالهای اخیر ،نظریهی تابعیت چگالی ( )DFTبه

روش محاسباتی میباشد.

عنوان یک روش محاسباتی مناسب برای برآورد همبستگی
الکترونی گسترش داده شده است.
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مواد و روشها

در شکل  0ساختار بهینهی تیمول در حالت اکسایش و

در این تحقیق ساختار تیمول در سه حالل  Ethanolو

کاهش نشان داده شده است.

 DMSOو  Heptaneبا کمک نرم افزار

Gauss View

طراحی و سپس ساختارشان از نظر هندسی بهینه شدند.

حالت اکساییش تیمول

حالت کاهش تیمول

همه محاسبات در نرم افزار  Gaussian 2009با استفاده از
نظریه تابعی دانسیته ) (DFTو روش  B3LYPو با مجموعه
پایه * 6-31Gدر فاز گازی و بکارگیری از

مدلهای CPCM

و  IEFPCMبرای تعیین پتانسیل نیمه موج در حاللها محاسبه
شدند.
با توجه به این نکته که دانستن حالت اکسید و احیاء ترکیب
ضروری است و برای بدست آوردن مقادیر انرژی آزاد
گیبس الزم میباشد ،در شکل  9حالت اکسایش و کاهش
تیمول نشان داده شده است.
حالت اکساییش تیمول

شکل  :0ساختار بهینه تیمول در حالت اکسایش و کاهش
حالت کاهش تیمول

نتایج و بحث
از برنامهی گوسین  90و خط دستور * DFT/6-31Gو روش
حاللپوشی  CPCMبه منظور مطالعهی ساختار الکترونی،
انرژی حاللپوشی ،انرژی آزاد گیبس برای واکنش
اکسیداسیون تیمول استفاده شده است.
برای انجام محاسبات ابتدا باید شکل بهینهی مولکول
مشخص شود.
سپس با استفاده از شکل بهینهی مولکول ،انرژیهای مورد
شکل  :9حالت اکسایش و کاهش تیمول

برای بدست آوردن پتانسیل نیمموج تیمول ،ابتدا مولکول در
حالت اکسایش و کاهش با استفاده از نرمافزار گوسین بهینه
شد.
سپس مقادیر  G0حالتهای اکسایش و کاهش آن در حالت
گازی و در فاز حاللهای اتانول ،دی متیل سولفوکسید و
0
 ∆Gtotalبرای مولکول بدست آمد و در
هپتان و نیز مقادیر

نهایت مقدار پتانسیل نیمموج محاسبه گردید.

نیاز بدست آید.
در این کار ترکیب تیمول در حالت گازی و محلول مورد
بررسی قرار گرفت و پتانسیل نیمموج آنها با استفاده از انرژی
آزاد گیبس بدست آمد ].[00-05
دانستن شکل اکسایش و کاهش یک مولکول برای بدست
آوردن مقادیر انرژی آزاد گیبس ضروری میباشد.
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با توجه به این نکته که دانستن شکل اکسید و احیاء مولکول

چرخهی ولتامتری انرژی آزاد گیبس برای فرآیند

تیمول ضروری است و برای بدست آوردن مقادیر انرژی

اکسیداسیون ترکیب تیمول در حالتهای گازی و محلول به

آزاد گیبس الزم میباشد.

صورت زیر میباشد.

روند اکسایش برای مولکول تیمول به صورت شکل  3می-
باشد.

شکل  :0چرخه ی ولتامتری انرژی آزد گیبس

همانطور که در چرخهی ولتامتری (شکل  )0که برای ترکیب

شکل  :3مکانیسم اکسایش الکتروشیمیایی تیمول

تیمول در حالتهای گازی و محلول در نظرگرفته شده است،
برای بدست آوردن مقدار  ∆G0totalالزم است که طبق روابط

با تغییر در حالتهای گازی و محلول ،این ترکیبات دچار

 9تا  3عملکرد.

تغییرات انرژی آزاد گیبس در فرآیند اکسیداسیون میشوند

با مشخصشدن شکل اکسید و احیاء ترکیبات و محاسبهی

[.]06

 ∆G0totalو جایگذاری آن در رابطهی  0میتوان پتانسیل نیم-

با توجه به خروجی گوسین مقدار  G0برای تیمول در حالت

موج ترکیب را بدست آورد.

اکسایش و کاهش استخراج و سپس مقادیر ،∆G0gas

)(9

°
)° (AH
°
∆Ggas
= Ggas
− Ggas
A

°
∆∆Gsolv
= G° (AH(solv) − AH(g) ) − G° (A(solv) −

()0

) )A(g

()3

°
°
°
∆Gtot
= ∆Ggas
+ ∆∆Gsolv

()0

)ΔG°= nf ( E° -E°ref

 ∆G0total ،∆∆G0solvو  E 1محاسبه گردید که نتایج بهطور
2

خالصه در جدول  9نشان داده شده است.
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جدول  G0 -9تیمول در حالت اکسید و احیاء در فاز گازی و فاز سه حالل ) DMSO ،EtOHو  )Heptanبر حسب هارتری با استفاده از با روش  B3LYPو با مجموعه پایه * 6-31Gو
مدلهای  CPCMو IEFPCM

)G0gas (A) (a.u) G0gas (AH) (a.u) G0sol (A) (a.u) G0sol (AH) (a.u)ΔΔG0solv (kj/mol) ΔGtot (kj/mol

-162.067577
-1621.00483
-1620.79216
-1620.9522055
-1620.944178
1620.91819

0.695757553

Solvent

Ethanol -463.927455 -464.545152 -463.933667 -464.551099
CPCM

0.758769558

-463.927455 -464.545152 -463.933823 -464.455237

0.97143507

DMSO

Heptan -463.927455 -464.545152 -463.930201 -464.548268

0.8115421118

Ethanol -463.927455 -464.545152 -463.933487 -464.550875
IEFPCM

0.8194186124
0.845411064

مدل

-463.927455 -464.545152 -463.933720 -464.551105

DMSO

Heptan -463.927455 -464.545152 -463.929674 -464.5470489

جدول ( 𝐄𝟏 -0بر حسب میلی ولت)تیمول در حاللهای ،EtOH

پس در مقایسة E1ها میتوان گفت که هر چه  E1مثبتتر

 DMSOو  Heptanبر حسب  Kj/molاز با روش  B3LYPو با مجموعه

باشد بهتر الکترون میگیرد و راحتتر احیاء میشود و هر چه

𝟐

پایه * 6-31Gو مدلهای  CPCMو IEFPCM

2

2

 E1منفیتر باشد زودتر الکترون از دست داده ،بهتر اکسید
2

E1/2
IEFPCM

-215.797
-215.797
-213.797

E1/2
CPCM

Solvent

-215.798

Ethanol

-215.797

DMSO

-213.795

Heptane

Comp.

میشود و نیز میتوان گفت حالل بهعنوان پل جهت حرکت
الکترون عمل میکند.

thymol

پس از بررسی حاللها میتوان نتیجه گرفت که ترتیب
قطبیت سه حالل به صورت زیر میباشد:
DMSO>Et(OH)> Heptan

نتایج محاسبات با هر دو روش  CPCMو  IEFPCMمشابه

ولی چون ) Et(oHپیوند محکم هیدروژنی برقرار میکند

هم به دست آمدند.

پس ترتیب خصلت آنتی اکسیدانی آنها به ترتیب زیر است.

میتوان فهمید که روش تأثیر زیادی بر نتایج محاسباتی
نداشت.
از طرفی برهم کنش ابر الکترونی تیمول با حاللهای قطبی
بیشتر خواهد بود و حد واسط پایدارتری تشکیل خواهد شد

Et(oH) >DMSO> Heptan

بنابراین بیشترین خاصیت آنتیاکسیدانی را در بین حالل-
هایی که مورد بررسی قرارگرفتهاند ،اتانول دارا میباشد.

بنابراین ترکیب تمایل به اکسایش بیشتری در حاللهای

نتیجهگیری

قطبی خواهد داشت یعنی پتانسیل اکسایش بیشتری خواهد

همانطور که در ابتدای بحث توضیح داده شده ،هدف از

داشت.

انجام این پژوهش اندازهگیری پتانسیل نیمموج تیمول به

همانطور که از جدول  0بر میآید با افزایش قطبیت حالل

روشمحاسباتی بوده است که با استفاده از این مقدار پتانسیل

پتانسیل اکسایش افزایش یافته و در نتیجه راحتتر الکترون

نیمموج بدست آمده بتوان خاصیت آنتیاکسیدانی ترکیب

داده و دارای خاصبت آنتی اکسیدان باالتری خواهد بود.

تیمول را پیشبینی کرد.
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،0990 ،. ع، روستائیان،. م، کرمینیا،. ش، مسعودی،. م، [ طاهرخانی6]

فعالیت آنتیاکسیدانی یک ترکیب با پارامترهای

 آنتی اکسیدانی، فعالیت ضد میکروبی،بررسی ترکیبهای تشکیلدهنده

 به ویژه پتانسیل اکسیداسیون آن،الکتروشیمیایی مرتبط است

و محتوای فنولی روغن اسانسی به دست آمده از اندام هوایی گیاه رویشی
.96 تا9 ،33)0( ، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،در ایران

که تخمینی از انرژی مورد نیاز برای اهدا الکترون را فراهم

 سنتز روی دی،0997 ،. ش، کشاورز،. ش، علیزاده،. م،[ صمدیزاده7]

.میکند

آکلیل دی تیو فسفاتها به عنوان ماده افزودنی به روغن موتور و بررسی

در واقع یک ترکیب هرچه پتانسیل اکسیداسیون کمتری

 نشریه شیمی و مهندسی،ویژگیهای آنتی اکسیدانی و ضد سایشی آنها

 راحتتر میتواند جابجایی الکترون را انجام دهد،داشته باشد

.76 تا79 ،36)0( ،شیمی ایران

.و فعالیت آنتیاکسیدانی باالتری خواهد داشت
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 میتوان فهمید که روش،IEFPCM  وCPCM محاسباتی
.تأثیر زیادی بر نتایج محاسباتی نداشت
 میتوان نتیجه گرفت0 با توجه به مباحث فوق و نتایج جدول
که در بین حاللهایی که پتانسیل نیمموج آنها اندازهگیری
 ترکیب در هر حاللی که که پتانسیل نیمموج،شده است
-  خاصیت آنتیاکسیدانی بیشتری خواهد،منفیتری دارد
.داشت
اگر بخواهیم این ترکیب را براساس خاصیت آنتیاکسیدانی
: خواهیم داشت،در حاللها مرتب کنیم
هپتان <دی متیل سولفوکسید< اتانول
بنابراین بیشترین خاصیت آنتیاکسیدانی تیمول در بین سه
 در حالل اتانول،که حاللی که مورد بررسی قرار گرفتهاند
-بیشترین میباشد و در حالل هپتان کمترین خاصیت آنتی
.اکسیدانی را دارد
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