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 چكيده

 (N)فزم خٌثیدر یَى هی ثبضذ. جفت سبختبرّوبًٌذ اسیذ ّبي آهیٌِ داراي  دي کزثَکسیلیك اسیذ -2،6-پیزیذیي

 COOHّبي  یکی اس پزٍتَى ّبي گزٍُ (Z)فزم جفت یَى رد ٍ اتن ًیتزٍصى ثذٍى تبثیز هتمبثل هی ثبضٌذ ٍ COOHگزٍّْبي

تزیي  یکی اس هْن (IPT) لکَلیَاًتمبل پزٍتَى درٍى هی کِ ئجب اس آى .س عزیك جفت الکتزٍى آساد ًیتزٍصى جذة ضذُ استا

 ٍ Zثیي فزم ّبي IPTدر هَرد ٍاکٌص خَد ثزرسی ّبي ي ثیَضیوی هحسَة هی ضَد، در ایي همبلِ ًتیجِ ٍاکٌص ّب در ضیوی ٍ

N  ِکوك ًظزیِ تبثؼی ثِ ایي ثزرسی  .گشارش هی ًوبیینرا جبیگشیي ضذُ است ّبلَصى  ثب ،هَلؼیت پبرا ًسجت ثِ ًیتزٍصىدرآًْب ک

توبم ثْیٌِ سبسي ٌّذسی  اًجبم ضذُ است. 31G(d)-6اي ثِ کبرگیزي تبثغ پبیِ ثب ٍ B3LYPدرسغح هحبسجبتی  (DFT)چگبلی

ثب حزکت اس  ًطبى داد کِ (R=H, F, Cl, Br) تحبل چْبر ثزاي، ( در فبس گبسيفزاٍردٍُاسظ ٍ سبختبرّب )هبدُ اٍلیِ، حذ

در هزثَط ثِ حضَر کلز  IPT فزایٌذاًزصي  ذسّزچٌذ کوتزیي ّستین. Z ٍ  N فزم ّبيپبیذارتز ضذى ثزم ضبّذ ثِ ّیذرٍصى 

 آسبى تز اتفبق هی افتذ. R8=Clٍضؼیت در  IPTثِ ػجبرت دیگز ٍاکٌص ثَدُ ٍ هَلؼیت پبرا

 

 .تبثؼی چگبلیًظزیِ  ،جبیگشیٌی ّبلَصى، لکَلیَتَى درٍى هٍاًتمبل پز ،ثَکسیلیك اسیذدي کز -2،6-پیزیذیي  واژگان كليدي:

 

 . مقدمه1

لکَل َدٍ ثِ یك ه ثیي گزٍُ ّبي دٌّذُ ٍگیزًذُ پزٍتَى است کِ ّزٍیضُ کٌص  یك ثزّن (IPT)لکَلیَاًتمبل پزٍتَى درٍى ه

لکَل ّب ًظیز لٌذّب، َّرهَى ّب، آًشین ّب ٍ پزٍتئیي ّب َثیَه ی ٍجبهذ ّبي هؼذً لکَل ّبي آلی،َدر ثسیبري اس ه IPT تؼلك دارًذ.

 Peralٍ Gallego  کِ در حبلی استایي  .[1] ی ایي هَاد را تحت تبثیز لزار هی دّذًبوٍجَد داضتِ ٍ فؼبلیت ٍ ٌّذسِ سبخت

پزٍتَى ٍ اتن  ي ػٌَاى دٌّذُ ثِ COOHگزٍُ ّبي اسیذي ٍجَددي کزثَکسیلیك اسیذ ًیش ثِ دلیل  -2،6-پیزیذیي  ،ًذًطبى داد

اتن  ٍ COOHگزٍُ ّبي (N)فزم خٌثی در. [2] ي ثِ ػٌَاى پذیزًذُ پزٍتَى هتحول ایي فزایٌذ هی ضَدیپیزیذ ي ًیتزٍصى حلمِ

اس عزیك جفت الکتزٍى آساد  COOHّبي  یکی اس پزٍتَى ّبي گزٍُ (Z) فزم جفت یَى رد .ّستٌذًیتزٍصى ثذٍى تبثیز هتمبثل 

 .(1)ضکل ذة ضذُ استًیتزٍصى ج

)ثاب   ضاذاًؼمبد هابدُ  حطازُ کاص ٍ    آًتی ثابکتزي،  کٌٌذُ رادیَاکتیَیتِ، حذف کیلیت دٌّذُ، ٍیضگی ّبي هتٌَع ایي تزکیت هبًٌذ:

افشایص دادُ   Z → TS → Nفزایٌذ ػَاهل هَثز ثز اًگیشُ ي هب را ثزاي ثزرسی ًظزي ٍ تجزثی  [5-3]کبرایی ثیطتز اس آسپزیي( 

را  (R8) دي کزثَکسیلیك اسایذ  -2،6-پیزیذیيي هَلؼیت پبراثب ّیذرٍصى جبیگشیٌی ّبلَصى ًخستیي ثبر ثزاي هٌظَر  ثِ ایي .است

 لزار هی دّین.ًظزي هَرد ثزرسی 
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 .(TS)ٍحذ ٍاسظ Z ،N( سبختبرّبي ثْیٌِ سبسي ضذُ 1ضکل)
a پیًَذ C10O14  در ،R8=H ِ(.رًگ ٍ استخالف: سجش سفیذ ّیذرٍصى:، آثی ًیتزٍصى: لزهش، ي، اکسیضى:)ًطبًِ ّبي رًگی:کزثي: خبکستز استفزم سبدُ  ث 

 

 روش محاسبات. 2

. ثْیٌاِ سابسي سابختبرّب ثازاي حباَل ثاِ       [6]اًجابم ضاذ   G09هی ثب استفبدُ اس ًزم افشار گَسایي  َتوبهی هحبسجبت هکبًیك کَاًت

در اًجبم ضاذ.   31G(d)-6ثب ثِ کبرگیزي تبثغ پبیِ اي ٍ B3LYPدر سغح هحبسجبتی (فزاٍردُ)هبدُ اٍلیِ ٍ صَرتجٌذي ّبي پبیذار

ثاب   حذٍاساظ ّبي  ثب استفبدُ اس فزکبًسْبي ارتؼبضی، حبلت -Hessianهغبثك رٍش تك همذار ٍیضُ هٌفی  -ّویي سغح هحبسجبتی

 در (ΔG)اًازصي آساد   ٍ (ΔE)، ساغح اًازصي  )فَاصال ٍ سٍایاب(  یوبًسبختات: تغییاز ثب توزکش ثز  .[7]تزیي اًزصي هطخص ضذ کن

 هطخص ضذ. IPT ثز فزایٌذ (R8=H, F, Cl, Br) در هَلؼیت پبراتغییز اثز ، سدُ سبختبردٍا

 

 . بحث و نتيجه گيزي3

ّیاذرٍصى ٍ   -اکسایضى، ًیتازٍصى   -ّوزاُ ثب تغییز در هختبابت حلماِ ضاص ػضاَي ٍ پیًَاذّبي کازثي       O16ثِ N9اًتمبل پزٍتَى اس

کاِ  است Å149/1 ٍ Å481/1 ثِ تزتیتO16–H17 فبصلِ ٍ N9–H17َل پیًَذع R8=Brثب  TSدر  ّیذرٍصى هی ثبضذ. -اکسیضى

 O16–H17ٍ پیًَاذ ضاذُ  ضکساتِ  N9–H17 پیًَاذ  IPTعای فزایٌاذ   کِ هطخص هی ضَد، Zّب در  آى ي در همبیسِ ثب همبدیز اٍلیِ

 C3–C4 َل پیًَاذّبي عا ٍکابّص   C2–C11ٍ C11–O13 ّاب، عاَل پیًَاذّبي   اساتخالف  ي ّواِ   چٌیي در ّن تطکیل هی ضَد.

ٍC11–O16 ٍ ّبيَل پیًَذع افشایص C1–C2 و C10O14  سٍایابي . اثتذا کبّص ٍ سپس افشایص های یبثاذC4C3C10 ،C2N9C3 

،O12C10O14 ،O13C11O16  ٍ C10O14H15کِ سٍایبي در حبلی ،یبفتِ کبّص N9C2C11ٍ C2C11O16ٍ ساپس   اثتذا کبّص

ِ در  Z → N عای تجاذیل   افشایص هی یبثٌاذ.  ِ  ،ّاب ي اساتخالف   ّوا  کاِ سٍایابي   در حابلی  های یبثاذ   کابّص C2N9H17 ي ساٍیا

C1C2N9، C4C3N9، C3C10O14 ٍ  C2C11O13( ًطابى های دّاذ کاِ     2تغییز آرایاص )ضاکل  ایي تحلیل اًزصي  ذ.ًَض ید هبیس

َط ثااِ هزثاا -kcal/mol 170/19 ٍ -302/19 ،-706/19 ،-590/19ثااِ تزتیاات N ًْاابیی ٍ Z تفاابٍت سااغح اًاازصي حبلاات اٍلیااِ

 استخالف ّبثزاي ّوِ  در فبس گبسي Z اس N فزم تز پبیذاري ثیص ،یجبایي ًت هی ثبضذ.ّیذرٍصى ٍ  فلَئَر کلز، ،ثزم: ّبي فاستخال

 ،040/1 لجلای  تزتیات  بثا  TS ٍ Z چٌیي، تفبٍت سغَح اًزصي ّن .هی کٌذتبییذ  راثزم ثِ ّیذرٍصى ثب حزکت اس  پبیذاري ٍ افشایص 

000/1، 022/1 ٍkcal/mol 016/1  ٍِضؼیت در اًزصي  ذسّص بکثَدُ کR8=Cl  ًتیجِ آًکِ فزایٌاذ  .دّذهی را ًطبىIPT   ثایي

 راحت تز اًجبم هی ضَد. هَلؼیت پبراحضَر کلز در صَرت در  Z ٍN سبختبرّبي



 ثاِ تزتیات   ىّیاذرٍص ٍ  فلَئاَر  کلاز،  ،ثازم : ّبي فاستخالهزثَط ثِ  N9–H17…O16)ٍ فَاصل پیًَذ ّیذرٍصًی(  سٍایب Zفزم در

°72/115(Å871/1 ،)°78/115(Å 869/1،)°88/115( Å868/1) ٍ°97/115(Å 867/1) .آى ثازاي   ًوی تاَاى اس ثٌبثزایي  هی ثبضٌذ

 استفبدُ کزد. IPTاًزصي فزایٌذ ذستَجیِ رًٍذ تغییزات 

 
 

 ( ًوَدار اًزصي فزایٌذّبي اًتمبل پزٍتَى ثزاي استخالف ّبي هتفبٍت در فبس گبسي.2ضکل)
 

ΔGٍ اًزصي آساد فؼبل سبسي ΔGزاي همبدیز اًزصي آسادثذست آهذُ ثًتبیج س ا
حزکات   ثاب  G∆هطخص هی ضَد کِ  (1) جذٍل #

در IPT هطخص هی ضَد کِ ٍاکٌصثٌبثزایي  ِ کوتزیي همذار هی رسذ.ث R8=Clٍضؼیت  ٍ در هی یبثذ کبّص ثزمثِ  ّیذرٍصىاس 

 . استتز  ةسیٌتیکی هغلَ ثِ لحبػ تزهَدیٌبهیکی ٍایي حبلت 
 

  kcal/molثز حست ٍ اًزصي آساد فؼبل سبسي ( همبدیز هحبسجِ ضذُ اًزصي آساد1جذٍل )

R8 ∆G  ∆G 
#
  

- هيدروژن 410/18  - 621/0  

- فلوئور 490/18  - 606/0  

- كلز 832/18  - 620/0  

- بزم 759/18  - 571/0  
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