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 آمین ها و هتروسیکل ها

 دانشگاه کاشان، دانشکده شیمی

2 

 ترکیبات آلی نیتروژن دار

 آمین ها مشتق های آلی آمونیاک(NH3 )هستند. 
دوست هسته و باز صورت به را ها آمین ناپیوندی، الکترون جفت یک با نیتروژن اتم  

 .آورد می در
آمین ها به طور گسترده ای در گیاهان و جانوران وجود دارند. 
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 نامگذاری آمین ها

آریل) آریل استخالف یا (آمین آلکیل) آلکیل استخالف دارای توانند می ها آمین 

 .باشند (آمین

اول نوع صورت به نیتروژن اتم به متصل آلی های استخالف تعداد حسب بر ها، آمین  

(RNH2)، دوم نوع (R2NH)، سوم نوع یا (R3N) شوند می بندی طبقه. 

4 

 نمک های آمونیوم نوع چهارم

چنین .است مثبت قراردادی بار دارای گروه چهار به متصل نیتروژن اتم یک  

 .مشهورند چهارم نوع آمونیوم های نمک به هایی ترکیب
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 ساده های آمین آیوپاک نام

شود می افزوده آمین استخالف نام به آمین پسوند ساده های آمین برای. 
 
 
 
 
 
داد قرار اصلی ترکیب نام آخر در توان می را آمین پسوند دیگر، سوی از. 

6 

 نام آیوپاک آمین ها با بیش از یک گروه عاملی

گرفتن نظر در با عاملی گروه یک از بیشتر دارای ها آمین NH2   یک عنوان به  
 .شوند می نامگذاری اصلی، مولکول روی آمینو استخالف
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 نام آیوپاک آمین های دارای چند گروه آلکیل

گروه به تری یا دی پیشوند افزودن با را متقارن سوم نوع و دوم نوع های آمین  

 .کنند می نامکذاری آلکیل

 
 
 
 

8 

 نام آیوپاک آمین های دارای چند گروه آلکیل

اول نوع های آمین صورت به نامتقارن سوم نوع و دوم نوع های آمین N- استخالفی  

  سایر و شود می انتخاب اصلی نام عنوان به آلکیل گروه بزرگترین .شوند می نامگذاری

 متصل نیتروژن اتم به زیرا) N روی های استخالف صورت به آلکیل گروههای

 .شوند می آورده (هستند
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 نام های متداول آمین های هتروسیکل

های آمین دهد، می تشکیل را حلقه از بخشی آنها نیتروژن که ترکیباتی  
 .است خود ویژه اصلی نام دارای هتروسیکل سیستم هر .دارند نام هتروسیکل

گیرد می 1 شماره همواره هتروسیکل سیستم نیتروژن اتم. 

 تمرین

ترکیب های زیر را نامگذری کنید. 

10 
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 تمرین

کنید رسم را زیر آیوپاک های نام از یک هر به مربوط ساختار: 

11 

 تمرین

کنید رسم را زیر هتروسیکل های آمین از یک هر ساختار: 

12 



12/23/2017 

7 

13 

 خواص آمین ها

اتم .دارد شباهت آمونیاک در پیوند تشکیل به ها آمین آلکیل در پیوند تشکیل  
  یک گوشه سه در استخالف سه آن، در که است sp3 هیبرید دارای نیتروژن

 .اند گرفته قرار آن چهارم گوشه در تنها الکترون جفت و چهاروجهی

پیوندی زوایای رود می انتظار که طور همان C-N-C چهاروجهی 109° مقدار به  
  .است 108  آمین متیل تری در  C-N-Cپیوندی زاویه .هستند نزدیک

14 

 کایرالیته

استخالف سه دارای آمین که است آن چهاروجهی هندسی وضعیت پیامدهای از یکی 
  اغلب کایرال، کربنی ترکیبات برخالف .بود خواهد کایرال نیتروژن، روی بر متفاوت

  یکدیگر به ،هرمی وارونگی با انانتیومر دو زیرا نیستند، تفکیک قابل کایرال های آمین
 sp2 هندسی وضعیت به نیتروژن اتم هیبرید تغییر با هرمی وارونگی .شوند می تبدیل

  هندسی وضعیت به مسطح حدواسط هیبرید مجدد تغییر سپس و مسطح،
 .است همراه sp3 چهاروجهی
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15 

 خواص آمین ها

انحالل آب در معموالً ها، الکل مانند کربن، اتم چهار از کمتر دارای های آمین 

  هیدروژنی پیوند ها، الکل مانند دوم، نوع و اول نوع های آمین همچنین، .پذیرند

  آلکان از باالتر ها آمین جوش دمای نتیجه، در .یابند می تجمع و دهند می تشکیل

 .است مشابه مولکولی وزن دارای های

16 

 خصلت بازی آمین ها

وجود دلیل به .است مربوط نیتروژن تنهای الکترون جفت به عمدتاً ها، آمین شیمی 
  اسیدها با .هستند دوستی هسته و بازی خصلت دارای ها آمین تنها، جفت این

  واکنش از بسیاری در و کنند، می تولید باز -اسید های نمک و دهند می واکنش
  .شوند می عمل وارد ها دوست الکترون با دیدیم، پیش های فصل در که قطبی های
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17 

 خصلت بازی آمین ها

یک که هنگامی .است آب یا اترها ها، الکل از بیشتر ها آمین بازی خصلت  

  نقش آب آن، در که گردد می برقرار تعادلی شود، می حل آب در آمین

 اسیدی قدرت که طور همان .کند می دار پروتون را آمین و دارد اسید

  سنجش قابل Ka اسیدی قدرت ثابت یک تعریف با اسیدها کربوکسیلیک

  Kb بازی قدرت ثابت تعریف با توان می را آمین یک بازی قدرت شود، می

  کوچکتر pKb یعنی) باشد بزرگتر Kb مقدار هرچه .داد قرار سنجش مورد

 .بود خواهد تر قوی باز و تر مطلوب پروتون انتقال تعادل ،(باشد

18 

 آمیدها

آمیدها ها، آمین برخالف (RCONH2) اسید، آبی محلول در .هستند غیربازی  
  دلیل .روند می شمار به ضعیفی های دوست هسته و شوند نمی دار پروتون آمیدها
 الکترون جفت شدن نامستقر به آمیدها و ها آمین بازی قدرت در تفاوت این اصلی
 .است مربوطه کربونیل گروه با اوربیتالی همپوشانی طریق از آمیدی نیتروژن تنهای

  به زیرا هستند، ها آمین از ناپذیرتر واکنش پایدارتر، رزونانس دلیل به آمیدها،
 .دارند وجود رزونانسی فرم دو از هیبریدی صورت
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 قدرت بازی آریل آمین های استخالف شده

الکترون جفت زیرا هاست، آمین آلکیل از کمتر ها آمین آریل بازی قدرت  

  آروماتیک حلقه  πالکترون سیستم با برهمکنش اثر در نیتروژن تنهای

 .نیست دسترس در چندان ،+H با پیوند تشکیل برای و شده نامستقر

20 

 قدرت بازی آریل آمین های استخالف شده

است ممکن استخالف، نوع برحسب شده، استخالف های آمین آریل بازی قدرت  

 CH3، -NH2– مانند دهنده، الکترون های استخالف .باشد آنیلین از کمتر یا بیشتر

 الکترون جانشینی در آروماتیک حلقه پذیری واکنش افزایش باعث که ،OCH3– و

  .دهند می افزایش نیز را مربوطه های آمین آریل بازی قدرت شوند، می دوستی

  حلقه پذیری واکنش که ،CN- و ،Cl، -NO2– مانند کشنده، اکترون های استخالف

  قدرت کاهش باعث دهند، می کاهش را دوستی الکترون جانشینی در آروماتیک

 دارای های آنیلین فقط بعد صفحه جدول در .شوند می ها آمین آریل بازی

  ارتو و متا های مشتق برای مشابهی روند اما است، آمده پارا موقعیت در استخالف

 .شود می مشاهده نیز
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 قدرت بازی آریل آمین های استخالف شده

22 

 سنتز آمین ها

وسیله به ها نیتریل و آمیدها کاهش با ها آمین تهیه چگونگی با قبل های فصل در  
LiAlH4 جانشینی ای مرحله دو واکنش .شدیم آشنا SN2 وسیله به CN- سپس و  
  یک دارای اول نوع آمین آلکیل به هالیدها آلکیل تبدیل برای عالی روشی کاهش،

  و اسیدها کربوکسیلیک تبدیل برای عالی روشی آمید، کاهش.است بیشتر اتم کربن
 .است کربن اتم تعداد همان دارای های آمین به آنها های مشتق
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 سنتز آمین ها

نیترو گروه کاهش سپس و آروماتیک مواد کردن نیترودار با معموالً ها، آمین آریل 
  های شیوه به ترکیب، نوع برحسب توان، می را کاهش مرحله .شوند می تهیه

  و تمیز روشی پالتین، روی بر کاتالیزوری کردن دار هیدروژن .داد انجام متفاوتی
  قلع، روی، ،آهن .نشوند احیا دیگر عاملی گروههای که شرطی به ،باالست بازده دارای

 مالیم ویژه به کلرید قلع .موثرند اسید آبی محلول در نیز (SnCl2) کلرید(II)قلع و
  می گرفته کار به مولکول در پذیر کاهش های گروه سایر وجود صورت در و است
 .شود

24 

 تمرین

کنید پیدا است داده دست به را زیر های آمین که آمیدی یا نیتریل ساختار: 
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 آلکیل هالیدها  SN2واکنش های 

های واکنش در خوبی های دوست هسته ها، آمین سایر و آمونیاک SN2 هستند 

26 

 آلکیل هالیدها  SN2واکنش های 

،نمی متوقف اول شدن دار آلکیل مرحله در خوبی به ها واکنش این متاسفانه  

  ترکیب سوم، و دوم اول، نوع های آمین مشابه پذیری واکنش دلیل به .شوند

  های فراورده از مخلوطی تا دهد می ادامه را واکنش اغلب اول، شده دار مونوآلکیل

 .آید دست به شده دار آلکیل
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 :تهیه انتخابی آمین های نوع اول
 سنتز آزید

آن، در که است آزید سنتز از استفاده اول نوع های آمین تهیه برای تر مناسب روش  

N3) آزید یون
  تهیه برای دوم نوع یا اول نوع هالید آلکیل یک با SN2 جانشینی در ،(-

 .شود می گرفته کار به ،(RN3) آزید آلکیل

با آزید آلکیل کاهش LiAlH4 نوع آمین به منجر پاالدیم، کاتالیزگر روی بر کاهش یا 

 .شد خواهد نظر مورد اول

28 

 سنتز گابریل آمین های نوع اول

آلکیل از که است گابریل آمین سنتز اول، نوع های آمین سنتز برای دیگری روش  
 .کند می استفاده هالید آلکیل یک از اول نوع آمین تهیه برای فتالیمید کردن دار

مانند بازهایی وسیله به ایمیدها NaOH های آنیون و شوند، می زدایی پروتون  
  شده، دار آلکیل-N ایمید بازی هیدرولیز با .شوند می دار آلکیل آسانی به حاصل

 .آید می دست به اول نوع آمین محصول
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29 

 تمرین

مرحله این .بنویسید را گابریل روش به آمین سنتز آخر مرحله مکانیسم 
  تولید فتاالت یون و آمین یک که است باز مجاورت در فتالیمید یک هیدرولیزیک

 .کند می

30 

 آمین دار کردن کاهشی آلدهیدها و کتون ها

در آمین یک یا آمونیاک با کتون یا آلدهید یک واکنش از مرحله یک طی ها، آمین  

  کاهشی کردن دار آمین به فرایند این .آیند می دست به کاهنده، عامل یک مجاورت

 .است مشهور
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 مکانیسم آمین دار کردن کاهشی

32 

 آمین دار کردن کاهشی

،آمین واکنش یک در توان می را دوم نوع های آمین و اول، نوع های آمین آمونیاک  
 سوم نوع و دوم، نوع اول، نوع های آمین ترتیب این به و کارگرفت به کاهشی شدن دار
 .آورد دست به
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 مرحله کاهش

در کاهنده ترین مناسب اما گیرند، می قرار استفاده مورد بسیاری کاهنده عوامل  

  به وابسته ترکیبات از ،(NaBH3CN) هیدرید بور سیانو سدیم آزمایشگاهی، شرایط

NaBH4 هیدرید بور سدیم به هیدرید بور سیانو سدیم پذیری واکنش .است  

(NaBH4) است پایدارتر ضعیف، اسیدی محلول در ولی دارد شباهت. 

34 

 تمرین

توان می چگونه N-کاهشی کردن دار آمین روش با را آمین اتیل فنیل -2- متیل  

 کرد؟ سنتز
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 تمرین

بیش وجود صورت در .کنید تهیه کاهشی کردن دار آمین روش با را زیر های آمین 
 .کنید مشخص را آنها همه ماده، پیش یک از

36 

 بازآرایی های هافمن و کورتیوس

بازآرایی طریق از کربن اتم یک حذف با توان می را اسید کربوکسیلیک های مشتق 

 .کرد تبدیل اول نوع های آمین به کورتیوس بازآرایی یا هافمن
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 بازآرایی های هافمن

هافمن بازآرایی  

  صورت هنگامی

  یک که گیرد می

  اول نوع آمید

(RCONH2)، در  

  باز و Br2 مجاورت

 .گیرد قرار

38 

 بازآرایی های کورتیوس

گروه یک مهاجرت شامل هوفمان، بازآرایی مانند کورتیوس، بازآرایی R کربن اتم از  

C=O در واکنش .است کننده ترک گروه یک حذف با زمان هم مجاور، نیتروژن به  

  دوستی هسته جانشینی از خود که شود می انجام آزید آسیل یک کردن گرم اثر

 .آید می دست به کلرید اسید یک روی بر آسیل
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 تمرین

بازآرایی از استفاده با اسید، کربوکسیلیک یک از آمین بنزیل متیل-اورتو تهیه روش  

 .دهید شرح را کورتیوس و هافمن های

40 

 تمرین

مشتق روی بر کورتیوس و هافمن های بازآرایی از استفاده با را زیر های آمین 

 .کنید تهیه اسید کربوکسیلیک
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 واکنش های آمین ها

آشنا قبال کردن، دار آلکیل و کردن دار آسیل یعنی ها، آمین اصلی واکنش دو با  
   .ایم شده

42 

 هافمن حذف

شوند می تبدیل آلکن به حذفی واکنش یک وسیله به ها الکل مانند نیز ها آمین.  
NH2) آمید یون که آنجا از

  رود، می شمار به ضعیفی بسیار کننده ترک گروه ،(-
  حذف واکنش در .کرد تبدیل مناسبتری کننده ترک گروه به را آن باید نخست
 نوع آمونیوم نمک و شود می دار متیل اضافی یدومتان وسیله به آمین ،هافمن
 عنوان به ،(Ag2O) اکسید نقره مجاورت در گرما اثر در که دهد، می تشکیل چهارم

 .شود می تبدیل آلکن به باز،
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 نقره اکسید برای مرحله حذف استفاده می شود

تامین و چهارم، نوع نمک یدید یون با هیدروکسید یون تعویض اکسید، نقره نقش  
 یون آن، در که است E2 واکنش حذف، مرحله .است حذف انجام برای الزم باز

  انجام مثبت، بار دارای نیتروژن اتم خروج با زمان هم پروتون یک حذف با هیدروکسید
 .کند می عملی را فرایند

 

44 

 جهت گیری حذف هافمن

هافمن حذف جالب های ویژگی از یکی  
  واکنش اغلب با متفاوت های فراورده تولید
  واکنش اغلب که درحالی .است E2 های
 یک از تر پراستخالف آلکن تولید با E2 های

 ،(زایتسف قاعده) هستند همراه هالید آلکیل
  نمک یک از هافمن حذف واکنش طی

  تر استخالف کم آلکن چهارم، نوع آمونیوم
  گزینش، این دلیل .است غالب محصول
  اندازه بزرگی دلیل به .است ازدحام احتماالً

  باز آمین، آلکیل تری کننده ترک گروه
 از هیدروژن کندن سراغ به باید کننده حمله

 .برود تری خلوت موقعیت
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45 

 تمرین

بنویسید؟ را زیر آمین برای هافمن حذف واکنش محصول 

 

46 

 تمرین

در .کنید بینی پیش را زیر های آمین برای هافمن حذف واکنش های فراورده  
 .کنید مشخص را اصلی فراورده محصول، یک از بیش تشکیل صورت
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47 

48 

 ها آمین آریل های واکنش

الکترون جانشینی های واکنش در و هستند قوی سازان فعال آمینو، های استخالف 
  پذیری واکنش .دارند را پارا و -ارتو کننده هدایت های گروه نقش آروماتیک، دوستی
 واکنش ادامه مهار شدن دشوار دلیل به آمینو، استخالف دارای های بنزن شدید

 تری -6،4،2 سرعت به برم با آنیلین واکنش مثالً، .شوند می دردسر مایه جانشینی،
 است نیرومندی کننده فعال گروه چنان آمینو گروه .دهد می دست به برموآنیلین

 .نیست پذیر امکان مونوبرمو، مشتق تشکیل مرحله در فرایند کردن متوقف که
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 واکنش های جانشینی الکترون دوستی آروماتیک

در آمینو استخالف دارای های بنزن کاربرد از ناشی دردسرهای از دیگر یکی  

  های واکنش بودن ناموفق آروماتیک، دوستی الکترون جانشینی های واکنش

  با باز -اسید کمپلکس یک تشکیل با آمینو گروه .است کرافتس-فریدل

  واکنش به مربوط های کاستی رفع برای .شود می واکنش ادامه مانع کاتالیزگر،

  الکترون جانشینی های واکنش توان می ها، آمین بازی خصلت و شدید پذیری

 .ها آمین نه داد انجام آمیدها روی بر را دوستی

50 

 واکنش های جانشینی الکترون دوستی آروماتیک
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51 

 واکنش های جانشینی الکترون دوستی آروماتیک

52 

 ها آمین آریل های واکنش

روش آمید، یک تشکیل با آمینو استخالف دارای بنزن یک پذیری واکنش تعدیل  
  آروماتیک دوستی الکترون جانشینی های واکنش از بسیاری انجام که است مفیدی

  مانند سولفا، داروهای .است خوبی مثال سولفا، داروهای تهیه.سازد می پذیر امکان را
 .اند بوده ها عفونت درمان برای استفاده مورد داروهای نخستین از آمید، سولفانیل
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53 

 تمرین

بنویسید الزم، آمین هر و بنزن از سولفاتیازول برای سنتزی. 

54 

 تمرین

کنید تهیه بنزن از را زیر ترکیبات: 
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55 

 واکنش سندمایر: نمک های دیازونیوم

نیترواسید با اول نوع های آمین آریل (HNO2) آرن های نمک و دهند می واکنش 
 .است مشهور کردن دیازویی به واکنش، این .کنند می تولید پایدار دیازونیوم

 
 
 
 
دیازونیو گروه جایگزینی امکان دلیل به دیازونیوم آرن های نمک (N2) واکنش در  

 :هستند مفید بسیار دوستی، هسته یا رادیکالی جانشینی های

56 

 تهیه آریل هالیدها

مس با دیازونیوم آرن نمک یک واکنش طی برمیدها و کلریدها آریل(I)هالید  
  آریل .شوند می تولید سندمایر واکنش نام به فرایندی طی ،(CuX) مربوطه
 تهیه توان می (I) مس نمک از استفاده بدون NaI مستقیم واکنش با را یدیدها

 .کرد
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 تهیه آریل نیتریل ها و کربوکسیلیک اسیدها

با دیازونیوم آرن نمک یک واکنش از CuCN نیتریل به (ArCN) این .رسید توان می  
  گروه مانند عاملی های گروه سایر به توان می دیگری های واکنش طی را نیتریل

 .کرد تبدیل کربوکسیل

58 

 (ArOH)تشکیل فنول ها 

با تعویض قابل دیازونیوم گروه OH و H به آرن و فنول ترتیب، به که باشد، می نیز  
 محلول در اکسید (I) مس با دیازونیوم آرن نمک واکنش طی ها فنول .دهد می دست

  های روش زیرا است، مفید ویژه به واکنش این شوند، می تولید نیترات (II) مس آبی
 .ندارد وجود آروماتیک حلقه روی بر OH گروه نشاندن برای زیادی
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59 

 کاهش نمک دیازونیوم

هیپوفسفرواسید با واکنش اثر در آرن یک تولید برای دیازونیوم نمک کاهش 
(H3PO2)، گیرد می انجام. 

60 

 مکانیسم جانشینی دیازونیوم

شوند می انجام رادیکالی مکانیسم با دیازونیوم جانشینی های واکنش این  

 .قطبی مکانیسم نه
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61 

 تمرین

توان می چگونه m-جایگزینی واکنش از استفاده با بنزن از را استوفنون هیدروکسی  

 کرد؟ تهیه دیازونیوم یک

62 

 تمرین

کنید سنتز بنزن از دیازونیوم جانشینی واکنش از استفاده با را زیر ترکیبات: 
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64 

 واکنش های جفت شدن دیازونیوم

می واکنش شده فعال آروماتیک های حلقه با دیازونیوم آرن های نمک  

 .(ArN=NAr) کنند می تولید رنگی، آزو ترکیبات و دهند
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 چگونه واکنش جفت شدن دیازونیوم انجام می شود

دوستی الکترون جانشینی واکنش نوعی دیازونیوم، شدن جفت های واکنش  
  حلقه با دوست الکترون عنوان به مثبت دیازونیوم یون آنها، در که هستند آروماتیک
  پارا موقعیت در معموالً واکنش .دهد می واکنش آمین آریل یا فنول یک پرالکترون

 نیز ارتو موقعیت به حمله پارا، موقعیت بودن مسدود صورت در اگرچه گیرد، می صورت
 .گیرد می انجام

 

66 

 رنگ های آزو

مزدوج گسترده سیستم دلیل به آزو شده جفت ترکیبات π جذب وقوع باعث که  
  سازی رنگ در وسیعی کاربرد شود، می الکترومغناطیسی طیف مرئی ناحیه در آنها

  روشن، زرد رنگ با ترکیبی آزوبنزن، (آمینو متیل دی) ،مثالً .اند کرده پیدا نساجی
 .رفت می کار به (نباتی کره) مارگارین کردن رنگ برای زمانی
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 تمرین

اولیه ماده تنها عنوان به بنزن از آزوبنزن (آمینو متیل دی)-پارا سنتز برای روشی  
 .کنید پیشنهاد آلی،

68 

 هتروسیکل ها

،با همراه کربن معموال عنصر، چند یا دو های اتم شامل حلقوی ترکیبی هتروسیکل  
  و فراوانند هتروسیکل های آمین .است خود حلقه در گوگرد، یا اکسیژن، نیتروژن،
  فسفات، پیریدوکسال کوآنزیم.هستند مهمی بیولوژیکی خواص دارای آنها از بسیاری
  هایی نمونه ،(خون در اکسیژن انتقال عامل) هِمْ و ،(ویاگرا) سیلدنافیل مشهور داروی

 .هستند هتروسیکل ترکیبات از
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69 

 پیرول و ایمیدازول 

،خواص اما رسد، می نظر به مزدوج ان دی سیستم یک هم و آمین هم پیرول 
  اغلب برخالف .نیست سازگار ساختاری های ویژگی این از کدام هیچ با آن شیمیایی

 پیرول مزدوج، های ان دی اغلب برخالف .نیست بازی خصلت دارای پیرول ها، آمین
  های واکنش در نه کند، می شرکت دوستی الکترون جانشینی های واکنش در

 افزایشی

70 

 پیرول و ایمیدازول 

،خواص اما رسد، می نظر به مزدوج ان دی سیستم یک هم و آمین هم پیرول 
  اغلب برخالف .نیست سازگار ساختاری های ویژگی این از کدام هیچ با آن شیمیایی

 پیرول مزدوج، های ان دی اغلب برخالف .نیست بازی خصلت دارای پیرول ها، آمین
  های واکنش در نه کند، می شرکت دوستی الکترون جانشینی های واکنش در

 افزایشی
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 پیرول و ایمیدازول 

است، آروماتیک تایی شش از بخشی نیتروژن الکترون جفت که آنجا از 

 می حلقه آروماتیکی خصلت تخریب سبب نیتروژن کردن دار پروتون

 و تر، بازی غیر تر، الکترون کم پیرول نیتروژن اتم بنابراین، .شود

 اتم طور، همین .است آلیفاتیک آمین یک نیتروژن از تر دوست ناهسته

 پیوند های کربن از تر دوست هسته و تر، پرالکترون پیرول کربن های

 ها انامین مانند پیرول، حلقه ترتیب، این به .باشند می معمولی دوگانه

 .دارد ها دوست الکترون برابر در خوبی پذیری واکنش

71 

 پیرول و ایمیدازول 

به اما، .دارد شباهت شده فعال بنزنی های حلقه شیمی به پیرول شیمی 
 حلقه از تر فعال ها، دوست الکترون برابر در ها هتروسیکل کلی، طور
 پایین دمای از باید آنها های واکنش کنترل برای و هستند، بنزنی های

 و کردن، دار سولفون کردن، نیترودار کردن، دار هالوژن .شود استفاده
 .داد انجام توان می آنها روی بر را کرافتس-فریدل کردن دار آسیل

72 
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 پیرول و ایمیدازول 

روی بر معموالً دوستی، هسته جانشینیC2  (نیتروژن مجاور موقعیت) 
 حدواسط به منجر موقعیت این در واکنش زیرا گیرد، می صورت

 با ،C3 در که حالی در شود، می رزونانسی فرم سه با پایداری کاتیونی
 .داشت خواهیم سروکار رزونانسی فرم دو فقط با ناپایدارتری کاتیون

73 

 پیرول و ایمیدازول 

برد نام را تیازول و ایمیدازول توان می تایی پنج حلقه دارای ساده هتروسیکل های آمین سایر از.  
  است، نیتروژن اتم دو دارای دهد، می تشکیل را هیستیدین آمینواسید ساختار از بخشی که ایمیدازول

  تیامین ساختار در موجود تایی پنج حلقه سیستم تیازول، .دارد بازی خصلت آنها از یکی فقط که
  یک صورت به و شده دار آلکیل تیامین در که باشد، می بازی نیتروژن اتم یک دارای نیز (B1 ویتامین)

 .است آمده در چهارم نوع آمونیوم یون

74 
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 تمرین

را گوگرددار و نیتروژن های اتم هیبرید .کنید رسم را تیازول اوربیتالی تصویر sp2  
 مشخص را ناپیوندی های الکترون جفت به مربوط های اوربیتال و کنید، فرض
 .سازید

75 

 پیریدین

،مسطح، بنزن، مانند نیز پیریدین .است بنزن مشابه هتروسیکل ترکیب پیریدین  
 139 حدود  C-Cپیوند طول و درجه 120 پیوندی زوایای با آروماتیک، مولکولی

pm، نیتروژن اتم و کربن اتم پنج .است دوگانه، و ساده پیوندهای بین میانی حد 
 اشتراک به آروماتیک تایی شش در π الکترون یک کدام هر ،sp2 هیبرید دارای

 صفحه در sp2 اوربیتال یک در نیز نیتروژن ناپیوندی های الکترون و گذارند، می
 .گیرند می قرار حلقه

76 
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 پیریدین

با آروماتیک، دوستی الکترون جانشینی های واکنش در پیریدین بنزن، برخالف  

 صورت سخت شرایط در پیریدین کردن دار هالوژن .کند می شرکت بسیار، دشواری

 -فریدل های واکنش و پایین، بسیار بازده با آن کردن نیترودار اما گیرد، می

  در شده استخالف محصول اغلب ها، واکنش این .است ناموفق آن، روی بر کرافتس

 .دهند می دست به 3 موقعیت

77 

 پیریدین

چند از ناشی آروماتیک دوستی الکترون جانشینی در پیریدین ناچیز پذیری واکنش  
  و حلقه بازی نیتروژن اتم بین باز -اسید کمپلکس تشکیل نخست، .است عامل

  فعالیت و شود می حلقه در مثبت بار آمدن پدید سبب شده، وارد دوست الکترون
  الکترون القایی اثر دلیل به حلقه الکترون چگالی ثانیاً، .دهد می کاهش را آن

  پیریدین ترتیب، این به .کند می پیدا کاهش نیتروژن الکترونگاتیو اتم کشندگی
 حلقه های کربن که است، ای مالحظه قابل (μ = 2.26 D) دوقطبی گشتاور دارای

  های اتم با دوست الکترون یک واکنش بنابراین، .دارند قرار دوقطبی مثبت سر در
 .است دشوار مثبت، قطبیده کربن

78 
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 تمرین

در اغلب پیریدین، آروماتیک دوستی الکترون جانشینی های واکنشC3 دهد می رخ.  
 ،C1در دوست هسته یک واکنش از حاصل کربوکاتیونی های حدواسط ترسیم با

C2، و C3، کنید تبیین را شده مشاهده نتایج. 

79 

80 

 هتروسیکل های چندحلقه ای

از پورین و ایندول، ایزوکینولین، کینولین، دیدیم، فصل ابتدای در که طور همان  

  یک دارای اول، ترکیب سه .روند می شمار به متداول ای چندحلقه های هتروسیکل

 حلقه دو شامل پورین اما هستند، آروماتیک هتروسیکل حلقه یک و بنزن حلقه

  دارند وجود طبیعت در حلقوی سیستم چهار این .است هم به چسبیده هتروسیکل

  می نشان توجهی قابل بیولوژیکی فعالیت ها، حلقه این دارای ترکیبات از بسیاری و

  رود، می کار به ماالریا ضد داروی عنوان به کینین کینولینی آلکالویید مثالً، .دهند

  به اسیدها نوکلئیک اجزای از آدنین و پورین و است، مهم آمینواسید یک تریپتوفان

 .روند می شمار
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81 

 هتروسیکل های چندحلقه ای

82 

 هتروسیکل های چندحلقه ای

دانش از که است همان ای، حلقه چند های هتروسیکل این شیمی 

 دست به پیرول و پیریدین مانند تری ساده های هتروسیکل به مربوط

 شبه بازی نیتروژن اتم دارای ایزوکینولین و کینولین .اید آورده

 آسانی به نه ) دوستی الکترون جانشینی در دو هر و هستند پیریدینی

 گیرد، می صورت بنزنی حلقه روی بر واکنش .کنند می شرکت (بنزن

 .داد خواهد دست به ها فراورده از مخلوطی و پیریدینی، حلقه نه
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83 

 هتروسیکل های چندحلقه ای

84 

 ایندول

بنزن از تر آسان و است پیرولی شبه نیتروژن یک دارای ایندول 

 حلقه C3در جانشینی .شود می دوستی الکترون جانشینی دستخوش

 .بنزنی حلقه روی بر نه دهد، می رخ پیرول پرالکترون


