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 چکيده
تجزیه وتحلیل ساختار واثر آنومری به وسیله مایکروویو اسپکتروسکوپی وسکوپی  در این تحقیق

مثال های فراوان در شیمی کربوهیدرات  وروش های آغازین  مورد بررسی قرار گرفته است.

ها نشان می دهد که قند های پیرانوزی با گروه های الکترون کشنده مثل هالوژن یا آلکوسی   

ی پایدارترند که استخالف در موقعیت محدودی باشد . این تمایل تنها معموالً در حالت C-1در 

به کربوهیدارت ها محدود نمی شود بلکه روی سیستم های حلقوی ساده تر مثل تترا هیدرو 

استخالفی نیز مشاهده می شود .این پدیده به عنوان اثر آنومری شناخته می  -2پیران های 

آنومری در حلقه های پیرانوزی کربوهیدرات ها می شود زیرا  شامل استخالف در موقعیت 

شود . بزرگی اثر آنومری به ماهیت استخالف بستگی دارد و با افزایش ثابت های دی الکتریک 

حالل از شدت آن کاسته می شود . چند عامل ساختاری به عنوان علل محتمل بر اثر آنومری 

ن تشخیص داد که میان  پیوند های در نظر گرفته شده است در حیطه پیوند ظرفیتی می توا

دو قطبی وجود دارد .  –قطبی در کربن آنومری در صورت بندی استوایی یک دافعه دوقطبی 

دو قطبی در صورت بندی محوری کاهش می یابد و این عامل احتماالً  –این دافعه دو قطبی 

وان ی ، اثر آنومری به عندر وابستگی اثر آنومری به حالل سهم دارد . از دیدگاه اوربیتال مولکول

   نتیجه ای از برهمکنش میان الکترون های جفت تنها روی اکسیژن پیرامون اوربیتال 

توصیف می شود . هر دو نتایج محاسبه ای و  C-2مربوط به پیوند با استخالف اکترونگاتیو 

الت یک معادله هندسی را ترجیح می دهد ، ح Meo-ozتجربی پیشنهاد دهنده این است که 

حساس می باشد . اختالف در مرکز آنومریک وجود  Meoرا به چرخش به شکل گیری گروه 

آنومر یک که در آلکین پیرانوساید و اکثراً در آلکین پیرانوساید چرخه  –دارد که از اثر اسکو 

 ای مشاهده می شود .

های  شاثر آنومری، مایکروویو اسپکتروسکوپی وسکوپی ،رو، ساختار :يديکل واژگان
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تجزیه وتحليل ساختار واثر آنومري به وسيله مایکروویو 

 روش هاي آغازین سکوپی و اسپکتروسکوپی و

 غالمرضا مرادي

 کارشاسی ارشد رشته شیمی فیزیک، دانشگاه آزاد اسالمی اراک
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 قدمهم
شکل های مختلفی که یک مولکول می تواند به خود بگیرد ، صورت بندی های آن مولکول نامیده می شود . انرژی کل یک مولکول 

 با شکل آن رابطه ای مستقیم دارد . این انرژی از چند مؤلفه تشکیل می شود که آنها را تا حدی می توان به ویژگی های ساختاری مشخص

 ،توان به برهمکنش های غیر پیوندی نسبت دارد . از جمله عواملی که در انرژی کل سهم دارند و ارتباط درکی با ساختار مولکولی دارند ، می

کشش حلقه در سیستم های حلقوی ، کشش های پیچشی ناشی از پوشیدگی پیوند ها ،ناپدیدار شدن به دلیل انحراف طول پیوندی یا زاویه 

مقادیر بهینه اشاره کرد . برعکس ، عوامل پایدار کننده ای هم وجود دارند که دارای قیدهای هندسی هستند . اکثر این عوامل را  پیوندی از

می توان در زمره اثرهای فضا الکترونی به شمار آورد ، یعنی برای بیشینه شدن برهمکنش های پایدار کننده به یک رابطه هندسی خاص نیاز 

ا دو قطبی که برای آنه –، برهمکنش های دیگری نیز وجود دارد مثل تشکیل پیوند هیدروژنی یا بر همکنش های دو قطبی  است . به عالوه

قدرت برهمکنش به شدت به شکل هندسی مولکول بستگی دارد . اصولی که تحلیل تعادل های صورتبندی در آنها استوار است ؛ درچارچوبی 

کانیک کداسیک دارد . یک مولکول ، کم انرژی ترین شکلی را به خود می  گیرد که از چرخش حول پیوندهای بسط یافته اند که خود یا به در م

ساده خود و دیگر نسبتاً به طور جزئی تغییر می کند ، شکل مولکولی در وهله نخست به وسیله فرایند های چرخشی آن تعیین می شود. 

ا و میان صورت بندی های گوناگون آنها وجود دارد که مفاهیم بنیادی آن را و ستمایر سیستمی برای تحلیل اختالف انرژی میان مولکول ه

فرمولبندی کرده است این روش اکنون به عنوان مکانیک مولکولی شناخته می شود. صورتبندی هیدروکربن های غیر حلقوی را با بسط دادن 

ن تفسیر کرده صورتبندی هیدروکربن های نپوشیده متناظر با انرژی اصول مطرح شده در تحلیل تعادل های چرخشی بوتان و اتان می توا

صورت پتانسیل کمینه و صورت بندی های پوشیده متناظر با انرژی پتانسیل بیشینه اند . از میان صورت بندی های نپوشیده شکل های آنتی 

ا الکترونی شود که به نوبه خود اثرات محسوسی بر صورت از شکل های گوچ پایدارترند. وجود هسته و اتم ها در حلقه می تواند باعث اثر فض

 بندی و در نهایت واکنش پذیری دارند . مثال های فراوان در شیمی کربوهیدرات ها نشان می دهد که قند های پیرانوزی با گروه های الکترون

وقعیت محدودی باشد . این تمایل تنها به کربوهیدارت معموالً در حالتی پایدارترند که استخالف در م C-1کشنده مثل هالوژن یا آلکوسی   در 

استخالفی نیز مشاهده می شود .این پدیده به  -2ها محدود نمی شود بلکه روی سیستم های حلقوی ساده تر مثل تترا هیدرو پیران های 

کربوهیدرات ها می شود . بزرگی اثر عنوان اثر آنومری شناخته می شود زیرا  شامل استخالف در موقعیت آنومری در حلقه های پیرانوزی 

 آنومری به ماهیت استخالف بستگی دارد و با افزایش ثابت های دی الکتریک حالل از شدت آن کاسته می شود . 

چند عامل ساختاری به عنوان علل محتمل بر اثر آنومری در نظر گرفته شده است در حیطه پیوند ظرفیتی می توان تشخیص داد که 

قطبی  دو –دو قطبی وجود دارد . این دافعه دو قطبی  –های قطبی در کربن آنومری در صورت بندی استوایی یک دافعه دوقطبی میان  پیوند 

 در صورت بندی محوری کاهش می یابد و این عامل احتماالً در وابستگی اثر آنومری به حالل سهم دارد . 

یجه ای از برهمکنش میان الکترون های جفت تنها روی اکسیژن پیرامون اوربیتال از دیدگاه اوربیتال مولکولی ، اثر آنومری به عنوان نت

محدودی باشد ، برهمکنش میان یک اوربیتال  C-xتوصیف می شود . هنگامی که پیوند  C-2مربوط به پیوند با استخالف اکترونگاتیو    

امکان پذیر می شود . به این ترتیب ،  C-xاز پیوند  روی اکسیژن ) الکترون های جفت تنها ( و اوربیتال ضد پیوندی  Pاشغال نشده نوع 

 تقویت شود در حالی که طول پیوند  C-oنامستقر شدن الکترون های جفت تنها میسر می شود و انتظار می رود پیوند 

C-x  . افزوده و از قدرت آن کاسته می شود 

 

 
 

از   3Rو  2Rو 1Rسال قبل ، یک رابطه تجربی مشخص می گردد که اکنون  به عنوان قاعده کرام شناخته می شود . هنگامی که  چند

نظر اندازه با هم تفاوت داشته باشند و جهت گیری مولکول به نحوی باشد که بزرگترین گروه نسبت به اکسیژن کربونیل به حالت آنتی باشد 

 ش بین هسته دولت به استخالف کوچکتر تشکیل خواهد شد .، محصول اصلی از افزای

*


*


http://www.ieaj.ir/


 33 -31، ص 1317 بهار،  13پژوهش در شیمی و مهندسی شیمی، شماره 

ISSN: 2588-2805 

http://www.ieaj.ir 

 

 

 
 

 عوامل ساختاري:
در تفسیر این نتیجه عوامل ساختاری گوناگون مدنظر قرار گرفته اند : عمومی ترین روش رضایت بخشی بر یک مدل حالت گذار مبتنی 

 گروه عمود در گروه کربونیل استاست که توسط  فلکین و همکاران بسط داده شده است و در آن جهت گیری بزرگترین 

 

 
  

معلوم کرده است که حالت گذار مربوط به این واکنش به میزان چند کیلو کالری بر مول در صورت بندی های   STO- 3Gمحاسبات 

ی هسته  Homoپایدار تر باشد ، برهمکنش با  Lumoممکن دیگرپایدار تر است . علت از جمعیت این صورتبندی حالت گذار ، پایدار شدن 

دوستی که نزدیک می شود قوی تر می شود . در آن صورت ، فضا گزینی مشاهده شده ) قاعده کرام ( ترکیبی از اثرات فضا الکترونی که 

استخالف عمودی را ارجح می سازند و اثر فضایی است که نزدیک شدن از جهتی را ارجح می سازد که کوچکترین استخالف آن را اشغال 

 کرده است . 

 

 جزیه وتحليل ساختار واثر آنومري به وسيله مایکروویو اسپکتروسکوپی وسکوپی وروش هاي آغازین ت
همکاری وکمک برای بخشی از شیمی ؛ از دانشگاه میشیگان ، دانشگاه کلن وجمهوری فدرال آلمان صورت 7891در هشتم ژوالی سال 

 ومایکروویو از آن تولید شد.گرفت .پانزده گونه ایزووترپی از متوکی اتیلن سنتز شده 

 ( تعیین شد. rs( وجانشینی )r0به عنوان ساختاری از ثابتهای چرخشی به وسیله مربعات ) 7988ممان دو قطبی در حد 

می باشد. گروهای متوکسی به صورتی  3OCH-Cایزوتوپ متوکسی اتیلن دارای یک حلقه در قسمت محوری متوکسی جانشین پیوند 

نتایجی برای آماده کردن اطالعات abinitioکه عکس حلقه هیدروژن جای آن در باالی حلقه ایزوتوپ بگیرد نمایش داده می شوندمحاسبات 

ک یده استروالکترونیاضافی از ساختارهای پایه می باشد. هردوی نتایج آنومر یک واگزو آنومریک نظری وتجربی هستند. اثر آنومری یک پد

 است که اطالعاتی از مولکول وواکنش های از حلقه را در اختیار می گذارد.

اثر استروالکترونیک یک اثر از اثر اگزو آنومریک می باشد.اثرات آنومریک واگزو مریک به صورت یکسان ارتباط الکترونیکی با برهنکنش 

تقسیم می شوند به X-RaYهای پیوندی می باشد. تعداد زیادی از کریستالوگرافیتهای تا الکترون بین اربیتالهای غیر پیوندی واربیتال 2

از اگزوسیکلیک وقتی C-Xهالوژن است ودر طول کوتاه پیوندکهای Xوقتی که  C-Xکربوهیدراتها که درطول زیاد از اگزوسیکلیک پیوندهای 

به منظور تحقیق در کربوهیدرات به منظور ارتباط بین abآغازینیک اکسیژن باشد. جفری وپاپل از تکنیک های اربیتالی مولکولی Xکه 

 ساختارهای نظری وتجربی استفاده کردند.

 

 اي تئوريه روش
 HF-4-31Gو3G-(STO)فوک( با استفاده از اوربیتالهای  اسلیتری  –توسط )) هارتی OZ-Meoبهترین حالت شکل هندسی از 

های جدید برای محاسبه انرژی آنالتیک برای کشیدن حلقه هاست . واین تعریفی از کشیدن  سطوحی  از تئوری برای حل کردن وتوسعه برنامه
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  P(r)∇2(وزمینه الپالس Rحلقه کوئردینانس  توسط پاپل می باشد.برای چنین اهدافی اوربیتالهای مولکولی کل الکترونهای توزیع یا پخش )

-C917می باشدواوزون خالص در دمای ) 92شامل قسمتهای مهم از گوسین تجزیه ای می دهد که COLOCNECبا استفاده از برنامه های 

 ( نگه داشته می شود.  -C9781( بوجود می آیدودر خالء در دمای )

( zوبرای حالت )99( استرین= %Eحالت ترانس می باشد پس برای حالت )29حالت حالت سین و%99اوزون های بدست آمده دارای %

برای  c739در دمای d1به وسیله تغییرات از حالت های ویژه طبیعی با استفاده ازاسید استیک d3نیترو استوفنون می باشد. پارا29استیرن = %

 ساعت به وجود می آید. 21مدت 

 

 q-oz-Meo,33,5,5روش تهيه 
هیچ انتقال درونی برای گروهای متیل جذب ندارند. 3DcoocHدر d2اتواکسی استیرن-αبوجود می آیداز تجزیه اوزون در پارانیترو

هیچ نوع عناصری از تقارن را ندارند. MeO-OZدر تغییر گریز از مرکزمناسب می باشد. چون Qوظیفه ایزوتوپهای ویژه همچنین شامل شاخه 

3N=39 3-6اتمی معادل باNمی توان با استفاده از یک میدان که برای تعریف ساختار مورد نیاز هستنددر اصل این تناسب را  داخلی است

 ( محاسبه نمودیا با استفاده از معدله کریچمن آن را محاسبه نمود.r°مربع کم از ممان مشاهده اینرسی)روش 

ومتیل C-Hچندین فرضیه بنیادین برای استفاده روشهای قابل مشاهده یا میدان مربع قابل در نظر گرفته شده اند . این فرضها شامل 

C-Hهستند.همچنین مشاهده شد که جداسازی لحظه ای اینرسی از نمونه های 1.090ه بافاصلOCD3 انحرافrms بین پارامترهای مشاهده

/گسترش   می آبد. فهرست کاملی از انتقالهای تعیین شده وسانتریفوژهای جدا شده برای تمامی نمونه 9918به %772شد ومحاسبه شد که از 

نمونه آنها را با عالئمی شبیه ومدار مغناطیسی مشابه نسبت به نمونه ایزوتروپ 71از ثابتهای جدا شده برای  ایزوتروپ در دسترس است ؛ بررسی

 نشان می دهد.

 

 ممان دوقطبی
ارزش میدان الکتریکی تعیین 1به 2انتقال اندازه گیری شدند .اندازه های   بطوری دی در 5از m=1اثر ثانویه استارک برای اجزاء

توافق معقول موجود rsوr °دان مربع    با استفاده از ضرایب ثانویه استارک در اجزاءدو قطبی محاسبه می شوند.بین پیوستگیشدند.کمترین می

طبقه بندی می شوند که از روش کراچ  آنگستروم 9093تا9097این چهار مورد از  9Hو2Oوپیوستگی 6Oدرbو10Cاز aاست به جزء پیوستگی 

کوچکی از این اتمهاست . در تعیین پیوستگی های کوچک ) وسعت ارتعاش واکنشهای چرخش ( را بدون من نتیجه گیری شده وپیوستگی 

دارد.جایگزین C11,H12,H13H,10تجزیه ارتعاش تعیین کرد.داده های ایزوتوپی برای تعیین ساختار با روش کراچ من در دسترس هستند زیرا 

استفاده می شود.ما معتقدیم میزان متوسط rsپیوستگی داردواز پیوستگی 3Cبرای srوr°منفی دردسترس نیستند .برای بدست آوردن ساختار

را گزارش کند اگر چه ارتباط فیزیکی ساختار oz-meoاین پارامترها با اطمینانی که بر هر دوی محاسبات احاطه دارد بهترین روش است که 

دله احاطه دارند.شکل گیری بدیع موقعیت گروه متیل بر روی حلقه اساختار معتوجیهی ندارد،پارامتها عدم اطمینان زیادی دارندکه اکثرا به 

در یک حلقه شش ضلعی است. بطور نمونه در ORاست . این اولین رخداد واضح حاصل از ساختارها برای چنین شکلی در یک جانشینی 

نتقال گرفته در حالیکه به سمت انیدو سایکلیک کربن اکربوهیدراتها یک گروه متیل در جانشینی الوکسی روی انیدو سایکلیک اکسیژن قرار 

می یابد وآنرا در بیرون حلقه قرار می دهد تا هیدروژن متیلن را به حداقل برساند این شواهد بر اساس جمع آوری ممان دو قطبی وداده 

NMR نظم  2دارای 1شکل دهنده دی اگزاالن موجودند. معدله گوچ در محلول  -3و7-متوکسی  -2در شبیه ساز ترکیب پنج عضویo-c-o-

me است که تصور می شودازo-c-ome  دارای فقط یکی است . لذا شالوده اثر آنومریک اکسو 1محکم تر باشد. از آنجائیکه شکل دهنده گوچ

د ندارد.تعیین ثبت شده است هیچ موج کوتاه برای تعیین چرخش داخلی زاویه برای این گروه وجوme-o-ozمی باشد.اگر چه محل گروه متیل 

صورت گرفته است. محاسبات نشان می دهدکه متیل هیدروژنها بطور کامل با توجه abبا کمک محاسبات oz-meoمستقلی از معادله هندسی 

برابر H1c,13می باشندواین شکل درخالل چرخش گروه متوکسی یا در خالل حلقه فرعی باقی می ماند.فاصله غیر ساختاری 6O-1Cبه پیوند 
02/66A  .است ؛پس از فرض تعیین مشاهدات تجربی هندسی پشتیبانی می کند 

 

 روش کریمر
از Homoموقعیت محوری راترجیح می دهند ؛در این موقعیت فراوان شدن بین meoمانند   πکریمر نشان داده است که جایگزینهای

 به حداقل رسیده است. (x=meo)پردازش می کند والکترونهای غیر پیوندی از یک جانشینی  πکه از مشخصه ozحلقه 
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 نتایج محاسبات تجربی
یک معادله هندسی را ترجیح می دهد ، حالت را به چرخش  Meo-ozهر دو نتایج محاسبه ای و تجربی پیشنهاد دهنده این است که 

که در آلکین پیرانوساید و  آنومر یک –حساس می باشد . اختالف در مرکز آنو مر یک وجود دارد که از اثر اسکو  Meoبه شکل گیری گروه 

اکسیژن  xمی باشند که  Y2X CH2CHبا فرمول کلی  9اکثراً در آلکین پیرانوساید چرخه ای مشاهده می شود . در کل شکل های پیرانوز 

فراهم کننده امکاناتی است که در  3و2و7کوتاه شده است . مقایسه انرژی ها ، هندسه ها و توزیع شارژ برای  Y-1Cبوده و به اکسو چرخه ای 

 آن چرخه هندسی از پیامد های اثرات آنومریک و اسکو آنومریک هستند . 

 
دارد . احاطه   (C-xبه ) است و این بستگی o-c-xمسیر جفت الکتارون ها و تغییر محل آنها به خاطر واکنشهای آنومریک در یک 

پیشبینی مسیر الکترون تغییر مکان  Meo-ozاست . در مورد   (C-o(کمتر از )C-xانرژی ) E=xو  (و اوربیتال های eبین جفت ها )

 حلقه ای است .  Meo-oZاز  Lumoمحاسبه شده نشان می دهد که  Mosشده سخت است اگر چه تجزیه ای از 

 ضعیف تر هستند .  که در ارتباط دائم یا  Meo-oZاتمهای تنظیم شده در  opدی بین جفت الکترونهای غیر پیون

 

 
 

ی ( به وسیله%98( و بوتیل نوع سوم هیپوکلریت )2در ساختاری از آلفا کلرو نیتروز و اتریک؛ برای بدست آوردن هیدروکسی مولکتون )

تا از تعداد  یا بیشتر از یکی از آلفا  2آلوکسی؛ فعال کردن یا ارتباط  –کریستالوگرافیت بوجود آمد. با اضافه کردن گروهای آلفا  x-Rayتجزیه 

از انتخاب دیاسترومر از افزایش حلقه می باشد. افزایش  x-Rayبرای تجزیه  7کلرونیتروز و آلکان ها صورت می گیرد. فعال کردن اطالعاتی از 

ز آکریال ترکیبات کلرونیتروز و قادر به تولید محصوالتی از علوم طبیعی می باشد. عالقه ی ویژه ی ما به سنتزهای  اینوزوماین حلقه ا

واسترپتوماین است. متأسفانه الکل  در ترکیبات نیتروز و  به واکنش هایی با درجه حرارت پائین نیاز دارد و سپس به واکنش های با درجه 

س افزایش حلقه را محدود می کند. کلرونیتروزو اتر از هیدروکسی موالکتون براحتی بدست می آوریم0کلرونیتروزواتر در مقابل حرارت باال؛ سپ

 افزایش حلقه ثابت می باشد که کامال پایدار بوده و به مقدار زیادی واکنش نشان می دهد.

 یت آنانتیومر خالص دی هیدروکسین تعیین می شود:با استفاده از روش های ذیل حالت چند انتخابی افزایش حلقه یا تثب

-Hسولفونیل لکراید و اضافه کردن پیکهایی به صورت انفرادی دیاستروایزومرهایی از طیف  79کشیدگی دی هیدرواگزاین باکام فر )+( 

NMR . است 
 

Yield (%) Ee[%] Recemic compound Optically active compound Compound 

99 81≤ 
 51/3 و 91/2

 11/3و  88/2
 71 91/2و  51/3

81 81≤ 
 12/3و  97/3

 58/3و  99/3
 79 12/3و  97/3

85 81≤ 
 91/3و  93/3

 15/3و  71/3
 78 91/3و  93/3

 

*


*


*
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 پرو پیونیل کلراید می باشد –فنیل  2-متواکسی  -2-تری فلوئورو  – 3و  3و  3 –( Sقلیائی کردن دی هیدرواکساین خام با )

 7738( ص3و تشدید پیک های انفرادی آن )در جدول CCجداسازی دیاستروایزومرهای از استرها با استفاده از 

 3جدول 

Ee[%] Recemic compound R(II) Optically active compound R(I) Compound 

89≤ 
7878 

7851 
7851 29 

89≤ 
2721 

2731 
2721 27 

89≤ 
7125 

7132 
7132 22 

89≤ 
7898 

2998 
7898 23 

 

نیازمند به محصول شیمیائی کمی دارد یا یک  bو  aهرکدام از این روش ها برای تعیین چند انتخابی کفایت می کند. اگرچه مورد 

 تقویت کننده ممکن از یک دیاستروایزومر در واکنش مشتق گیری می باشد.

برای اثبات فقدان تقویت سازی در خالل شکل گیری این مشتق ها ماراسمیک دی هیدرواکسین را بکار برده ایم. که از ترکیبات دی 

 ان وراسمیک  کلرو نیتروزو بدست آمده است.

 

 
 

با شعاع های  H ارائه مجدد کشیدگی اتم های 7بدست آمده که پراکندگی تجزیه را نشان می دهد. تصویر  xتوسط اشعه  7رساختا

درصد به هم نزدیک می شوند پس از انتقال های شاخص  59دلخواه به سمت پائین می آیند، دیگر اتم ها با حالت های حرارتی به احتمال 

در یک غلظت مختلف  Hادامه یافت اگرچه ممکن بود که همه را قرارداد اما سه اتم  21این تصفیه با هماهنگی سیستم  و  و  میلر با 

متعلق به گروه  Hصورت گرفت. پس بنابراین هماهنگی اتم های  Oو اتم های  C1-C-Nکترونی پس از طیف آنیزوتروپیک تصفیه سازی ال

 که بدان تعلق دارند بنشیند. Cمحاسبه شده اند و در تصفیه های بیشتر مجاز می شوند روی اتم های  3CHو  2CHهای 

 ه گردیدهاستفاد SNEL XTLکلیه محاسبات برنامه ها 

 7از شکل  O(1) – N(1) – C(1) – O(4) = -4.3(5)تبدیل شده است  Oیک حالت بدیع نسبت به حلقه اتم  NOبا گروه  Oاتم 

ارائه می دهد. این حالت بدیع  CLیک حالت بدیع از اتم O( با اتم 21دی نیتروزوسیکلوهگزان ) 7 – 1دی کلرو  1و  7در ترانس های 

( است یا ممکن است بنابراین نوعی از اگزو C-Oیا  C-CLاجازه واکنش می دهد. اوربیتال  از پیوند قطبی ) Nآزاد به جمعیت الکترون های 

است برای حالت استوائی و برای حالت  °A 1/781دی کلر.ودی اگزان طول پیوند  3و2به عنوان نوعی از اثر آنومریک باشد. سپس درسیس 

 می باشد. °1/819Aبرابر  C-CLمحوری طول پیوند برای 

در مجاورت اثر آنومری کیپ می شوند. همانطور که از دالیل  °C(2)(O14)-C(1)-C(2)=108.9Aپیوند زاویه ای اندوسیلیک در 

واکنش  7حالت چسبندگی ساختار  O(4)-C(1)-N(1)=113.4°نسبت به زاویه  C(1)استریک انتظار می رود؛ زوایای پیوندی بزرگتر است در 

باالی آن و انتاب پذیری در افزایش حلقه می باشد. همچنین ممکن است در پایین ترین شکل انرژی رخ دهد. باالترین انتخاب پذیری افزایش 

 است Bحلقه در مقابل حضور عمده ای از شکل گیری بعدی 
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ممکن است بر همکنش های با Nیا جفت الکترون غیرپیوندی  Nآزاد  و جفت الکترون C-CLنسبت به پیوند  NOکه در آن گروه  

باشد همه ی واکنش ها ی استفاده شده تحت تأثیر نیتروژن خشک  C-Oبا اربیتال  از پیوند  NOو اربیتال  از گروه  C-CLاربیتال  از پیوند 

 بوجود می آید.

D[α] پالریتمر؛ سلهای یک دسی متر.  –: پرکین المرUV س : فیلیپ– PYE. 

r.t.IR  اسپکترومتر.  751یا  251المر  –: پرکینNMR 200 –: بروکرMH2-WP 

 

 روش کتز و زینر 
 . C°0و اضافه شدن در  100ML:  (ET2O)کتزوزینر تولید می کنند از اتیل کلرواستیمات هیدروکلریدن در  

بدست می  O2Etقه باهم مخلوط می شدند و الیه ی آبکی از دقی 39در مدت  (100mli)در آب  میلی مول( و  0.3و  41.42grاز  )

از آن استخراج می  2CL2CHخنثی می شود و   KHCO3بوجود می آید. بعد الیه ی آبکی به وسیله ی  C°25آید. سپس مخلوط در دمای 

و  48°الص در نقطه ی جوش خشک از فیلتر استخراج می شود و بعد تبخیر می شود و به صورت خام در می آید تقطیر خ 4MgSoشود و 

 تور بوجود می آید. 71فشار 
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