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 بررسی اثر استخالف بر روی ایزومرهای سین و آنتی 
پیریدیل کاربن-2  

 
 2بیتا محتاط، و*1مهرداد ریاضی کیا

 ، کرج،ایراناضی کیا: گروه شیمی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجریمهرداد -1
 ،کرج،ایرانبیتا محتاط: گروه شیمی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج-2

 

  دهیچک

به منظور بررسی اثر استخالف اثر استخالف های الکترون کشنده و الکترون دهنده بر روی مرکز 

-B3LYP/6-31G(d)//B3LYP/6پیریدیل کاربن یک بررسی محاسباتی به روش -2کاربنی در 

311++G(d,p)  ه های پیریدیل کاربن هنگامی گرو-2انجام شد. نتایج نشان میدهند که بر خالف

به عنوان استخالف مرکز کاربنی قرار میگیرند، در حالت آنتی  F,CN,NO2الکترون کشنده همچون 

ایزومر برای هیدروکسی  4دارای کانفورمرهای مسطح هستند.نتایج همچنین نشان دهنده وجود 

صله پیریدیل کاربن می باشند که کانفورمری که در آن اتم هیدروژن گروه هیدروکسی نزدیک ترین فا

نیز توسط گروههای الکترون   ΔE syn-antiرا به اتم نیتروژن دارد دارای بیشترین پایداری است. 

 دهنده افزایش یافته و با گروههای الکترون گیرنده کاهش می یابد.
 

 پیریدیل کاربن، نظریه تابعیت چگالی، اثر استخالف. کلیدی: کلمات

                                                 
گروه شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدسنویسنده مسئول: -و*1  
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 مقدمه 
هستند که در آنها اتم کربن دو استخالف و یک زوج الکترون دارد. بنابراین اتم کربن در الیه  کاربن ها حدواسط های ناپایداری    

ظرفیت خود هشتایی نبوده و بسیار فعال می باشد. از این رو کاربن ها کمبود الکترون های خود را از استخالف های مجاور کسب می 

 - [3]راکز کاربنی موضوع بحث بسیاری از تحقیقات محاسباتی بوده است کنند. اثر الکترونگاتیوی و مزومری استخالف ها بر روی م

که از آن جمله می توان به بررسی  اثر استخالف های مختلف الکترون کشنده و الکترون دهنده بر روی حلقه فنیل در فنیل کاربن  [1]

ی ایزومرهای مختلف پیریدیل کاربن اشاره کرد و همچنین بررسی محاسباتی بر رو [4]اختالف انرژی بین حاالت یکتایی و سه تایی 

در این [5]. پیریدیل کاربن دارای کانفورمرهای سین و آنتی است که از نظر انرژی دارای اختالف انرژی می باشند-2که نشان داد 

نتی کامال مسطح نبوده کیلوکالری بر مول پایدارتر از ایزومر آنتی است و در عین حال ایزومر آ 4.4تحقیق مشخص شد که ایزومر سین 

پیریدیل کاربن استخالف های الکترون -2درجه از حالت مسطح انحراف دارد. در ادامه تحقیقات قبلی به جای اتم هیدروژن در  11و 

 (.1دهنده و الکترون گیرنده قرار داده شد تا پایداری و شکل هندسی کانفورمرهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد )شکل 
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(: ساختارهای بررسی شده در این تحقیق.1شکل )  

 نتایج 

نتایج نشان می دهند که هنگامی  ( گردآوری شده اند.1در جدول )پارامترهای هندسی ساختارهای بررسی شده در این تحقیق 

-در توجیه این مطلب می شود.کمتر می ˂X-C-C ringکه استخالف های الکترون کشنده با اتم هیدروژن جایگزین می شوند زاویه 

spهیبریداسیون مرکز کاربنی ) sتوان گفت که استخالف های الکترون کشنده با الکترون کشندگی خود خصلت 
را کاهش می دهند  (2

 .[6]و از این رو زاویه کاربنی کاهش می یابد 

cmحالت مسطح پایدار نبوده و دارای فرکانسی منفی در که پیریدیل کاربن آنتی در  [5]دادند نتایج تحقیقات گذشته نشان می
-

های الکترون کشنده در حالت نشان می دهند که تمامی استخالف 1هیدرال محاسبه شده در جدول شماره باشد. زوایای دیمی 111 1

می توان  Fو  NO2  ،CNهای آنتی بدون هیچ فرکانس منفی به صورت مسطح وجود دارند. با توجه به اثر الکترون کشندگی گروه

های اتم نیتروژن های مرکز کاربنی با زوج الکترونگفت چگالی الکترون در اطراف مرکز کاربنی کاهش یافته و دافعه زوج الکترون

 های الکترون کشنده کامال مسطح می باشند.کاهش می یابد و از این رو ساختارهای آنتی با استخالف
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( برای در این °( و زوایای پیوندی )Åشده ) طول پیوندها )های بهینه مشخصات هندسی ساختار  -1جدول

 .B3LYP/6-31G(d)تحقیق به روش 
 

 

ایزومر برای  4گزارش شده است. نکته قابل توجه در این جدول وجود  2انرژی ساختارهای مورد بررسی در جدول شماره 

هیدروکسی پیریدیل کاربن است.پایداری قابل توجه ایزومری که در آن اتم هیدروژن گروه هیدروکسی کمترین فاصله را با زوج الکترون 

  ).2شکل(بر وجود پیوند هیدروژنی درون مولکولی و پایداری بیشتر این ساختار باشد  های نیتروژن داراست می تواند دلیلی

روند کلی انرژی نسبی ساختارهای مورد بررسی نشان میدهد که اختالف انرژی بین حالت سین و حالت آنتی با افزایش الکترون 

فت که استخالف های الکترون دهنده باعث افزایش در توجیه این مطلب می توان گ (.4)شکل  کشندگی استخالف ها کاهش می یابد

چگالی الکترون در اطراف مرکز کاربنی شده و از این رو دافعه بیشتری با زوج الکترون های اتم نیتروژن در حلقه پیریدین ایجاد کرده و 

 حالت آنتی را نامطلوب می کنند.

 

 
 

. بررسی اختالف انرژی بین 4شکل 

 ر حسب کیلوکالری بر مولکانفورمرهای سین و آنتی ب

 .B3LYP/6-31G(d)به روش 

 

 

 

 

 

 

 

X ˂X-C-Cring-N X-C-C ring˂ C-N  

H 
syn 0 68780401 38712  

anti 60 687803602 38206  

CH3 
syn 34 667831110 38771  

anti 51 661800118 38203  

OCH

3 

syn 42 664840112 38711  

anti 42 664840112 38711  

OH 

0.0-0.0 0 680826267 38711  

0.0-180 0 680838732 38700  

180-180 61 681800782 38206  

 180-0.0 0 662821183 38203  

NH2 
syn 0 680820010 38706  

anti 14 663811421 38200  

F 
syn 0 681882064 38247  

anti 0 684872834 38706  

CHO 
syn 63 637813484 38726  

anti 60 634803382 68737  

NO2 
syn 0 667820000 38778  

anti 0 667817212 38211  

CN 
syn 0 660811183 38718  

anti 0 660873711 38210  
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 کیلوکالری بر مول( ٥/12٦ی الکترونی ساختار بر حسب )هارتری = ژسطح انر -2جدول 

X  انرژی الکترونی به همراه تصحیح

 نقطه صفر بر حسب هارتری

H 
Syn   211.1٥1٦21- 
Anti 211.1٥421٦- 

OCH3 

Syn  477.114٦14- 

Anti 477.114٦14- 

CH3 
Syn 42٥.417147- 

Anti 42٥.4٥٥142- 

OH 

0 - 0 411.421٥٥4- 

180-0 411.471114- 

180-180 411.4141٥1- 

0-180 411.411717- 

NH2 
Syn 441.٥112٦٥- 

Anti 441.٥٥1742- 

F 
Syn 41٥.42٦441- 

Anti 41٥.421111- 

CHO 
Syn 444.414٦٦4- 
Anti 444.414٦٦٥- 

NO2 
Syn 447.117111- 
Anti 447.1٦٦141- 

CN 
Syn 4٦1.422412- 

Anti 4٦1.414٥4٦- 

آمینوپیریدیل به ایزومری دست یافتیم که در آن زوج الکترون های گروه آمین با زوج الکترون های مرکز -2در بررسی ایزومرهای 

cmار در حالت پایه وجود ندارد و دارای دو فرکانس منفی در کاربنی مقابل هم قرار گرفته اند. نکته قابل توجه این است که این ساخت
-

cmو  1٦14 1
می باشد. دافعه الکترون های گروه آمین با زوج الکترون های مرکز کاربنی باعث شده که مولکول در حالت پایه   444 1-

 (.4وجود نداشته باشد)شکل 

 
 

cmدو فرکانس منفی در  آمینوپیریدیل کاربن با دارای-2.کانفورمر ناپایدار 4شکل 
cmو  1٦14 1-

-1 444  . 
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 گیرینتیجه 
از بررسی نتایج فوق و همچنین مقایسه نتایج با یافته های تحقیقات قبلی می توان دریافت که عامل اصلی در اختالف انرژی بین 

ی اتم نیتروژن در حلقه می باشد که با پیریدیل کاربن دافعه زوج الکترون های مرکز کاربنی با زوج الکترون ها-2کانفورمرهای مختلف 

 -2شود. در مواردی همچون جایگزین کردن استخالف های الکترون دهنده اختالف انرژی بین حاالت سین و آنتی بیشتر می

ولی آمینو پیریدیل کاربن با توجه به پایداری قابل مالحظه ایزومرهای سین احتمال وجود پیوند هیدروژنی درون مولک-2هیدروکسی و 

 دور از انتظار نیست.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بر حسب کیلوکالری برمول . ΔE anti-syn. 4شکل 
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