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بررسی ایزومرهای پیرازولیل کاربن به کمک روش های 
 محاسباتی

 
 2بیتا محتاط، *، 3سیمین سماوات

  : گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجسیمین سماوات-*و  1

 بیتا محتاط: گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج -2

 

 چكیده 
ور بررسی اثر استخالف های پیرازولیل بر روی مراکز کاربنی یک تحقیق محاسباتی به روش تابعیت چگالی به منظ

بر روی سطح انرژی  B3LYP/6-31G(d)//B3LYP6-311++G(d,p)الکترون به کمک مجموعه پایه 

ن میدهد که در ساختارها و پارامترهای هندسی ایزومرهای مختلف پیرازولیل کاربن انجام شده است. نتایج نشا

در  ساختارهای کاربنی ایزومری که در آن مرکز کاربنی به اتم نیتروژن متصل است بیشترین  پایداری را داراست. 

تمامی ساختارهایی که در مجاورت مرکز کاربنی اتم نیتروژن قرار دارد دارای کانفورمرهای تایید تحقیقات گذشته 

 سین و آنتی می باشند. 

 
 یرازولیل کاربن، پیوند هیدروژنی، نظریه تابعیت چگالیپواژگان کلیدی: 

                                                 
نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای  -و*1

  ، ایرانtدانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج ،شیمی، گروه شیمی آلی
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 مقدمه

.  آریل کاربن ها [2-1]کاربن ها  حدواسط های فعالی در شیمی آلی هستند که در سنتز ترکیبات آلی نقش بسزایی ایفا می کنند     

حلقه  مورد توجه بسیاری از  πکترون های دسته ای از این ترکیبات فعال هستند که به دلیل پایدارکردن مراکز کاربنی از طریق ال

. هتروآریل کاربن ها شاخه ای از آریل کاربن ها هستند که به دلیل حضور یک هترواتم در ساختار حلقه [4-3] دانشمندان بوده اند

یزومرهای مختلف تحقیقات زیادی بر روی پیریدیل کاربن ها و ا  [6-5]آروماتیک مورد بحث بسیاری از تحقیقات محاسباتی بوده اند

در این تحقیقات مشخص شد که ارتو پیریدیل کاربن و همچنین ارتو پیریدیل سیلیلن دارای کانفورمر های سین  .[8-7]است.آن انجام 

عالوه بر این مشخص گردید که ارتو پیریدیل سیلیلن ها دارای کانفورمرهای عمود می باشند که از طریق زوج .و آنتی می باشند

نیتروژن پایداری قابل توجه ای کسب می کنند. در این تحقیق حلقه پیرازول به عنوان استخالف مراکز کاربنی قرار گرفته  الکترون اتم

 (. 1و انرژی ایزومرها و کانفورمرهای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است شکل )
 

N

NH

C

H  
.تحقیق (: ساختارهای بررسی شده در این1شکل )  

 بحث و نتایج

( گردآوری 1( نامگذاری شده و پارامتر های هندسی آنها در جدول )2ایزومرهای مختلف بررسی شده در این تحقیق طبق شکل )

دهند که در تمامی ساختار های کاربنی ساختار های با حالت پایه سه تایی زاویه کاربنی بیشتر از  شده اند. نتایج جدول یک نشان می

ثابت شده است که طول پیوند مرکز .[9]حالت سه تایی نسبت به یکتایی است SPتایی است که تاییدی بر هیبریداسیون حالت یک

استخالف و اوربیتال های هیبریدی مرکز کاربنی قرار می گیرد بنابراین  σکاربنی با استخالف ها تحت تاثیر دافعه بین پیوند های 

SPکاربنی با حلقه در حالت یکتایی به دلیل دافعه بیشتر اوربیتال های هیبریدی  انتظار بر این است که طول پیوند مرکز
2
-σ  نسبت به

نشان می دهند که در مورد کاربن طول پیوند مرکز کاربنی با  1نتایج جدول . [10]بیشتراز حالت سه تایی باشد SP-σدافعه 

 استخالف در حالت یکتایی بیشتر از حالت سه تایی است. 
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های کاربنی(: ساختار2شکل )  

 

گردآوری شده اند که نشان می دهد در تمامی ساختارها ایزومری که در آن  2انرژِی الکترونی ساختارهای مورد بررسی در جدول 

 یداری نسبی را به صورت زیر گزارش کرد: مرکز کاربنی به اتم نیتروژن متصل است بیشترین پایداری را دارد. در واقع می توان روند پا
C1,2˂ C3,4˂ C5,6˂ C7,8 

 

این پایداری نسبی را می توان به بار اتمی نسبی در مولکول پیرازول نسبت داد. بار الکترونی نسبی مولکول پیرازول به کمک 

مولکول پیرازول دارای بیشترین محاسبه شده و نشان می دهند که در اتم نیتروژن در  B3LYP/6-311++G(d),(p)مجموعه پایه 

در مولکول پیرازول دارای بیشترین بار نسبی است. بنابراین مرکز کاربن که دارای  3دانسیته الکترونی است و پس از آن کربن شماره 

 کمبود الکترون است در مجاورت مرکزی که دانسیته الکترونی بیشتری دارد پایداری بیشتری کسب می کند.
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 ( برای پیرازولیل کاربن°( و زوایای پیوندی )Åشده ) طول پیوندها )مشخصات هندسی ساختارهای بهینه   -1جدول

طول پیوند مرکز کاربنی با 

 حلقه

طول پیوند هیدروژن با 

 مرکز کاربنی

 

 مولكول

 تاییسه یكتایی تاییسه یكتایی  

3512213 351313 3533.1

6 

35.033 C1S,T 

3512231 35131 353312 35.032 C2S,T 

3513131 35131 353320 35.031 C3S,T 

3513113 351326 353311 35.032 C4S,T 

351.102 35110 353313

2 

35.0.1 C5S,T 

351.211 35113 353.13 35.131 C6S,T 

3512303 35111 353.11 35.0.1 C7S,T 

3511101 35110 353312 35.032 C8 

 

 
 کیلوکالری بر مول( ٥/٧2٦اختار بر حسب )هارتری = ی الکترونی سژسطح انر -2جدول 

مجموع انرژی الكترونی به همراه 

 ی صفرتصحیح نقطه

 

 مولكول

 تاییسه یكتایی  

-264.099604 -264.104393 C1S,T 

-264.097198 -264.103806 C2S,T 

-264.105335 -264.105151 C3S,T 

-264.103888 -264.104554 C4S,T 

-264.106656 -264.108997 C5S,T 

-264.110463 -264.109962 C6S,T 

-264.125426 - C7S,T 

-264.118233 - C8S,T 

 
 B3LYP/6-311++G(d),(p)به کمک مجموعه پایه  NBO(.بار اتمی نسبی مولکول پیرازول به روش 3شکل )
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است در حالی  2و1در مقایسه با ساختارهای  4و3 نکته قابل توجه در مورد پایداری نسبی ساختارها، پایداری بیشتر ساختار های

پایدارتر باشند. در توجیه این  2و1که با توجه به بار اتمی نسبی مولکول پیرازول در موقعیت مربوطه انتظار بر این بود که ساختارهای 

وی اتم کربن متصل به خود بر مطلب می توان گفت که ساختارهای کاربنی بر اثر الکترون کشندگی مرکز کاربن قدری بار مثبت بر ر

باعث ناپایداری این ساختارها نسبت به  2و1روی  حلقه ایجاد می کنند. این بار مثبت در مجاورت اتم الکترونگاتیو نیتروژن در ساختار 

 (. 4می شود )شکل 4و3ساختارهای 

N

HN

C

H

N

HN

C H

3.6 Kcal/mol more Stable 
 به دلیل قرارگیری بار مثبت در مجاورت اتم الکترونگاتیو نیتروژن. 4تار نسبت به ساخ 3. پایداری بیشتری ساختار 4شکل 

 

در تحقیقات قبلی نتایج همچنین نشان دهنده وجود کانفورمرهای سین و آنتی در تمامی ایزومرهاست.چنین کانفورمرهایی در 

به دافعه زوج الکترون مرکز کاربنی با زوج  مورد پیریدیل کاربن گزارش شدند و ناپایداری ایزومرهای آنتی نسبت به ایزومرهای سین

 .[7]الکترون اتم نیتروژن در حلقه و از طرفی احتمال وجود پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مورد ایزومر سین نسبت داده شد
 

 نتیجه گیری
اربنی قرار میگیرد ایزومرها و توان گفت که هنگامی که حلقه پیرازول به عنوان استخالف مراکز کبا بررسی نتایج به دست آمده می

باشند. در این میان اتصال حلقه از طریق کانفورمرهای مختلفی قابل بررسی است که از نظر سطح انرژی و پایداری دارای اختالف می

 کند. اتم نیتروژن به مرکز کاربنی پایدارترین کانفورمر ها را ایجاد می
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