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 ترکیبات آروماتیک
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 ترکیبات آروماتیک

آروماتیک واژه آلی، شیمی آغازین های سال همان در (aromatic) توصیف برای 
 در موجود) تولوئن ،(بادام و هلو گیالس، در موجود) بنزآلدهید مانند بودار مواد

 .رفت می کار به (سنگ زغال تقطیر از حاصل) بنزن و (بلسان روغن
ترکیب سایر با آروماتیک به موسوم ترکیبات شیمیایی رفتار که شد معلوم زودی به  

  شش حلقه) گونه بنزن حلقه وجود ها مولکول این به اجمالی نگاه .دارد تفاوت ها
 .دهد می نشان را آنها در (متناوب ساده و دوگانه پیوندهای با تایی
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شامل مهم، های مولکول از بسیاری در گونه بنزن آروماتیک گروه این 
 مانند شده شناخته داروهای و استرون استروئیدی هورمون

  .دارد وجود خون کلسترول کاهش برای آتورواستاتین

 

 ترکیبات آروماتیک
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 منابع و نام هیدروکربن های آروماتیک

باال دمای در سنگ زغال قطران از 
کاتالیزور حضور در باال فشار و دما در خام نفت دادن حرارت 
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 نامگذاری ترکیبات آروماتیک

تولوئن) هستند متداول های نام دارای آلی مواد سایر از بیشتر ترکیبات این =  
 (بنزن آمینو = آنیلین بنزن، متیل

می انجام ها هیدروکربن سایر شیوه همان به استخالفی تک های بنزن نامگذاری  
 .شود می استفاده آنها اصلی نام عنوان به بنزن و شود

  C6H5Br = bromobenzene 

  C6H5NO2 =  nitrobenzene, and C6H5CH2CH2CH3 is 
propylbenzene  

 نامگذاری ترکیبات آروماتیک

6 
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 گروه فنیل

برای فنیل نام از آید، در استخالف یک صورت به بنزنی حلقه اگر 
 .(C6H5) شود می استفاده آن کردن مشخص

Ph و f فنیل دادن نشان برای نیز (C6H5) شود می استفاده. 
بنزیل (Bn) گروه برای نیز  C6H5CH2  رود می کار به. 

8 

 بنزن های دو استخالفی

بنزن حلقه روی بر نسبی های موقعیت 
اورتو (o ) (2، 1)بر  روی کربن مجاور 
متا (m ) (3، 1)جداشده به وسیله یک کربن 
 پارا(p ) (4، 1)جدا شده به وسیله دو کربن 

(شود می انجام پارا موقعیت در مثال ) واکنش الگوهای توصیف 



2/18/2018 

5 

9 

 نامگذاری بنزن های دارای بیش از دو استخالف

هر موقعیت گذاری شماره با استخالف، دو از بیش دارای های بنزن 
 کوچکترین که شوند می نامگذاری چنان حلقه، روی بر استخالف
 .شوند گرفته کار به ممکن عددهای

گردد می رعایت ها استخالف الفبایی ترتیب ترکیب، نام نوشتن هنگام. 

 تمرین

10 
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 تمرین
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 تئوری اوربیتال مولکولی: ساختار و پایداری بنزن

با آهستگی به بنزن Br2 کند می تولید برموبنزن و دهد می واکنش  
  .(شود می هیدروژن جایگزین برم)
شود می انجام افزایشی واکنش از سریعتر جانشینی واکنش. 
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 ساختار بنزن

یکسانی پیوند طول دارای کربن-کربن پیوندهای تمام (139 pm) ،بین  هستند  
 .(pm 134) دوگانه و (pm 154) یگانه پیوند

پیوند شش روی بر الکترونی دانسیته C-C است یکسان. 
(ضلعی شش) است مسطح ساختار. 
پیوند زاویه C–C–C  است °120 برابر. 
کربن هر هیبریداسیون sp2 اوربیتال یک کربن هر و است p شش حلقه بر عمود 

 .دارد ضلعی

14 

 رسم بنزن و مشتقات آن

مرکز، در حلقه یک با ساختار یک وسیله به توان می را بنزن رزونانسی فرم دو  
 .داد نمایش است کربن-کربن پیوندهای بودن ارز هم دهنده نشان که

 به را بنزن نامستقر ساختار اما دهد نمی نشان را ها الکترون تعداد حلقه این  
 .آورد می ما یاد

سهولت برای بنزن از نمایندگی به را رزونانسی ساختارهای از یکی از باید ما  
   .کنیم استفاده ها واکنش در پیوندها تغییرات پیگیری در
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تک سیستم یک دارای که است آروماتیک شرطی به مولکول یک :هوکل قاعده  

  عدد یک n که باشد، مزدوج الکترون  4n+ 2 تعداد شامل مسطح ای، حلقه

  ،6 ،2 دارای های مولکول فقط دیگر، بیان به .(n is 0,1,2,3,4) است صحیح

 .باشند آروماتیک توانند می   الکترون ....18 ،14 ،10
 For n=1: 4n+2 = 6; 

است آروماتیک بنزن. 

 هوکل 4n+2آروماتیسیته و قاعده 

16 

4دارای های مولکولn  (n is 0,1,2,3,4) الکترون   توانند نمی  
 واقع، در .باشند داشته مزدوج ظاهر و حلقوی اگر حتی .باشند آروماتیک

  نامیده آروماتیک ضد حتی  الکترون 4n با مزدوج مسطح های مولکول
  می ناپایدارتر ،  های الکترون شدن نامستقر اثر در زیرا .شوند می

       .شوند
مثال چند: 
ان سیکلوبوتادی: 

  و است پذیر واکنش بسیار ان سیکلوبوتادی
 .دهد نمی نشان را آروماتیکی های خصلت از کدام هیچ

 

 خصلت آروماتیکی
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با آسانی به :سیکلواکتاتتراان Br2، KMnO4، و HCl آلکان سایر مانند درست  

  سیکلواکتاتتراان بودن مزدوج غیر به امروزه واقع، در .دهد می واکنش ها،

 به نتیجه، در .دارد لگن شکل و نیست مسطح مولکول این .ایم برده پی

  حلقوی مزدوج همپوشانی، ایجاد برای p های اوربیتال نبودن موازی دلیل

 .نیست
 
 
 
 
 
 
 

 

 خصلت آروماتیکی

18 

یعنی،) مزدوج حلقوی، باید مولکول بودن، آروماتیک برای هوکل معیار اساس بر  

  4n+2 دارای و ،(کربن اتم هر روی بر p اوربیتال یک دارای و مسطح تقریبا

  و p های اوربیتال تعداد بودن یکسان به ای اشاره تعریف، این در .باشد  الکترون

  به 4n+2 قاعده .باشند متفاوت توانند می واقع در .است نشده ها الکترون تعداد

  صادق ها، هیدروکربن فقط نه ها، مولکول انواع از بساری برای ای گسترده صورت

 .هستند آروماتیک هردو زیر ترکیبات مثال .است

 
 
 
 
 
 
 

 

 یون های آروماتیک
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 سیکلو پنتادی ان

20 

 سیکلو هپتاتری ان
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 تمرین
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مزدوج و حلقوی مولکولی :کنید مالحظه را آروماتیکی خصلت تعریف دیگر، بار  

  حتما حلقه های اتم که است نشده گفته تعریف این در . الکترون 4n+2 شامل

  .باشند آروماتیک توانند می نیز هتروسیکلی ترکیبات واقع در .باشند کربن باید

  وجود آن حلقه در کربن غیر اتم چند یا دو که است حلقوی ترکیبی هتروسیکل

  ممکن نیز عناصر سایر و اما است، گوگرد یا اکسیژن نیتروژن، معموال هترواتم .دارد

 .باشند حلقه در است

 
 
 
 
 
 
 

 

 پیریدین و پیرول:هتروسیکل های آروماتیک
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 پیریدین و پیرول:هتروسیکل های آروماتیک

24 

حلقه پیریمیدین مثال .دارند بیوشیمی در فراوانی اهمیت ایمیدازول و پیریمیدین  

 در موجود باز 5 از ترکیب سه که است، اوراسیل و تیمین، سیتوزین، در اصلی

  از یکی هیستیدین، در ایمیدازول آروماتیک حلقه .روند می شمار به اسید نوکلئیک

 .دارد وجود ها پروتئین در شده یافت اسید آمینو بیست

 
 
 
 
 
 
 

 

 پیریدین و پیرول:هتروسیکل های آروماتیک
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 تمرین
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 تمرین
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،4 رمز راستیn+2 الکترون به منجر  الکترون ... و ،14 ،10 ،6 ،2 چرا چیست؟  

  پاسخ نیست؟ چنین ها الکترون تعداد سایر که حالی در شود، می آروماتیک پایداری

 اوربیتال انرژی ترازهای که هنگامی .دهد می مولکولی اوربیتال نظریه را پرسش این

 MO یک همواره شوند، می محاسبه مزدوج حلقوی های مولکول برای مولکولی های

 انرژی هم های زوج صورت به هاMO آن، از باالتر و است انرژی مقدار کمترین دارای

  مختلف مولکولی های اوربیتال در ها الکترون که هنگامی بنابراین .گیرند می قرار

 کردن پر برای و الکترون دو اوربیتال، ترین انرژی کم کردن پر برای گیرند، می قرار

  عدد هر .است الزم (4n+2 جمعا) الکترون چهار بعدی، انرژی تراز n از یک هر

 .شود می انرژی ترازهای از یکی ماندن پر نیمه به منجر دیگری

 
 
 
 
 
 
 

 

 ؟4n+2چرا 

28 

 ؟4n+2چرا 
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 ترکیب های آروماتیک چند حلقه ای

اما است، صادق کامال ای حلقه تک ترکیبات برای فقط هوکل قاعده  

  حلقه تک ترکیبات از فراتر توان می را آروماتیکی خصلت کلی مفهوم

  شامل نیز را سیکلی پلی آروماتیک های ترکیب تا ت6گرف نظر در ای

 .شود

30 

 نفتالن

رزونانسی های فرم به را سیکلی پلی آروماتیک های هیدروکربن تمام 
 .دارد رزونانسی فرم سه نفتالن مثال، .داد نمایش توان می مختلف

 
 
 
خواص از بسیاری سیکلی، پلی آروماتیک های هیدروکربن سایر و نفتالن  

  الکترون با آرامی به نفتالن .دهند می نشان را آروماتیکی خصلت به مربوط
 می تولید جانشینی های فراورده و دهد می واکنش Br2 مانند هایی دوست

 .دوگانه پیوند افزایشی محصوالت نه کند،
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 خصلت آروماتیکی نفتالن

های اوربیتال که است مزدوج پای الکترونی سیستم یک دارای نفتالن p  

  دو بین مرکزی پیوند همچنین و حلقه محیط در کربنی ده مدار به متعلق

 .کنند می همپوشانی را حلقه

32 

 هتروسیکل ها

اند شده شناخته نفتالن به شبیه هتروسیکلی ترکیبات از زیادی شمار.  

  ای حلقه دو های هتروسیکل از پورین و ایندول ایزوکینولین، کینولین،

 .هستند مهم
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 هتروسیکل ها

سیکلی پلی آروماتیک های حلقه دارای بیولوژیکی های مولکول از ای نمونه: 

34 

 تمرین


