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بررسی مجدد مکانیسم استیلینک آمین N -اکساید کاتالیست شده با کاربنهای طال ) (Iاز دیدگاه DFT
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چکیده

در این پژوهش ،از تئوری توابع چگالی ) (DFTبرای بررسی مجدد مکانیسم پیشنهادشده توسط هاک و همکارانشان برای تشکیل
پای پیریدینون از طریق بازسازی استیلینک آمین  Nاکساید کاتالیست شده توسط کمپلکس های طال ) (Iاستفاده شد .جفت شدن
کربن-کربن که مرحله تعیین کننده سرعت است با انرژی فعال سازی بیش از  33کیلوکالری برمول ،پیشنهاد شد .چنین به نظرمی
رسد که این انرژی متناقض با واقعیت باشد که در واقع این فرایند واکنش تحت شرایط بسیار مالیم (دمای 0 0و زمان  1ساعت) در
حالل دی کلرومتان )  ( CH2Cl2انجام می شود .درابتدا ،پیشنهاد شد که جفت شدن کربن-کربن از طریق مکانیسمی که آن را
افزایش سین( )SOنامیدیم  ،اتفاق می افتد .چنانچه در مرحله جفت شدن کربن-کربن انرژی مثبت تر شود مکانیسم از طریق افزایش
آنتی( )BSپیش می رود .در این پژوهش اثر لیگاندهای مختلف کاربن که معروف ترین آنها  NHCلیگاند می باشدبر روی واکنش
کاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مراحل دیگر نسبت به کاربن حساسیت نشان نمیدهند در حالیکه جفت
شدن کربن-کربن میزان وابستگی قابل توجهی را نشان می دهد و همچنین لیگاند کاربن الکترون دهنده مناسبی می باشد و با توجه
به انرژی بدست امده نشان میدهد این مرحله،مرحله تعیین کننده سرعت است.
واژه های کلیدی  :کمپلکس های طال ،کاربن ،واکنش های کاتالیستی N ،اکسایدآمین ،آلکین ،مطالعه مکانیسمی
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شکل .1حد واسط کاربن آلفا کربونیل طال (حدواسط  )2مورد انتظار در طول یک واکنش کاتالیستی بین Nاکساید وآلکین در حضور کاتالیست

طال )(I

الکتروفیلی باالی این نوع از کاربن ها باعث می شود که آنها بسیار واکنش پذیر باشند و حمله نوکلئوفیلی خارجی داشته باشند [-5
ال در این زمینه یک مطالعه نظری نشان داد [ ]6که این کاربن ها نسبت به انتقال  1و 2آریل ،واکنش زیادی نشان نمی دهند که
 ]3قب ً
روش  DFTنمی تواند آن ها را همان طور که ذکر شد تعیین کند .

شکل .2طراحی مکانیسم واکنش

در این زمینه هاک و همکارانش بیان کردند که برای اکسیداسیون آلکین ها از  Nاکساید آمین می توان از طریق یک حالل برای
سنتز حدواسط 6و ترکیبات همگن استفاده کرد( .واکنش ]7[ )1
طراحی مکانیسم برای چنین تغییرات کاتالیستی به کمک محاسبات  DFTقابل بررسی است [ ]8که هاک وهمکارانش در این زمینه
پیشنهاد کردند که این واکنش از ترکیب Ⅴآغاز می شود و با عبور از 3مرحله متمایز منجربه محصول Ⅳمی شود )شکل  .(2در
مرحله اول ،آن ها پیشنهاد کردند که گروه اکسو به آلکین فعال شده با طال در حالت سین ،حد واسط Ⅵتشکیل می دهد.پس از آن
پیشنهاد شد  ،در مرحله دوم واکنش هتروتروئن هم زمان اتفاق می افتد.

براین اساس درحالی که پیوند  N-Oشکسته می شود  ،انتقال یک هیدروژن از کربن  1و 6گروه - Nآلکیل به وینیل کئوردینه شده
با طال ،اتفاق می افتد ودرنتیجه حد واسط  Ⅶتشکیل می شود .در مرحله سوم حد واسط پایدار است و از طریق جفت شدن کربن
کربن حلقه زایی صورت می گیرد و محصول نهایی  Ⅳتولید می شود .این مرحله به عنوان مرحله تعیین سرعت پیشنهاد شد وانرژی فعال سازی حاصل از این مرحله33کیلوکالری برمول بود .این انرژی به نظر می رسد که برای این فرایند در شرایط بسیار
مالیم ( دمای صفر درجه سانتی گراد وزمان یک ساعت ) مناسب باشد.
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شکل  .3چرخه کاتالیستی پیشنهاد شده توسط هاک وهمکارانش برای سنتزمحصول) (Ⅳبااستفاده از واکنشدهنده  Nاکساید آمین محصول )( Ⅷکاتالیست شده با
کمپلکس طال

)(I

در حال حاضر با کمک محاسبات  DFTمکانیسم کاتالیستی مربوطه دوباره بررسی شد و اثر لیگاندهای مختلف کاربن بر روی
انرژی هر مرحله درنظرگرفته شد .در این پژوهش ،همچنین نشان داده شدکه جفت شدن  C1-C6از طریق یک مکانیسم جدید که با
انرژی فعال سازی بسیار پایین تر ازآنچه گزارش شده است ،رخ می دهد.

 .2روشهای محاسباتی

بااستفاده ازشیمی محاسباتی می توان بسیاری ازپدیده های شیمیایی رابدون انجام فعالیت آزمایشگاهی وازطریق نرم افزارهای
محاسباتی مورد بررسی قرار داد [. ]9در این پژوهش نظری که به بررسی مجدد مکانیسم واکنش پرداخته ایم  ،ازنرم افزارگوسین16
[ ]10وبا استفاده ازنظریه تابعی چگالی (  (DFTدرمدل محاسباتی  B3LYPبه طورکامل تمام ساختارهای بررسی شده  ،بهینه شده اند
[ .]11اتم طال به وسیله پتانسیل مؤثرهسته وادت وهای توصیف وسری پایه الیه ظرفیت دوتایی زتا ) ]12[ ( LANL2DZانتخاب
وهمچنین تابع قطبیده ) )ξd= 1.050به آن اضافه شده است [. ]13برای محاسبه سایراتم ها از سری پایه ) 6-31 G(dاستفاده شد [.]14
این ترکیب ازسری پایه  BS1معرفی شده است.همچنین محاسبات فرکانس درهمین سطح نظری برای بهینهسازی ساختارها انجامشده
است .برای بررسی ارتباط بین ساختارهای حالت گذاروساختارهای پایه ازمحاسبات  IRCاستفاده شد .برای تکمیل وتصحیح بیشتر
انرژی های به دست آمده با  ،BS1محاسبات تک نقطه ای برای تمام ساختارها باروش  B3LYPD3انجام شد[ .]15دراین مرحله
ازسری پایه  df2-QZVPبرای سایراتمها استفاده شد [  (BS2) .]16انرژی گونه ها درحالل دی کلرومتان بامدل محاسباتی CPCM
[ ]17محاسبه شد .کلیه نتایج بااستفاده از BS1و BS2ارایه شده است.
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 .3نتایج و بحث

دراین پژوهش ازروشی مشابه روش هاک استفاده شدو 3نوع ازلیگاندهای کاربنی  NHCشامل  CF3,H,Me3مورد بررسی
قرارگرفت .محاسبات تئوری نشان داد که انرژی فعالسازی برای مرحله  1و 2وابستگی کمتری به ماهیت لیگاند کاربن دارد
شکل( .)3انرژی فعالسازی درمرحله اول  17/1کیلوکالری برمول برای  NHC CF3تا  19/1کیلوکالری برمول برای  NHCMe3ودر
مرحله دوم انرژی فعالسازی  8/5کیلوکالری برمول برای  NHCMe3تا  12/5کیلوکالری برمول برای  NHCCF3نشان می دهد .در
مقابل برای مرحله سوم انرژی فعالسازی توسط ماهیت الکترونی لیگاندهای کاربن کنترل میشود .هرچه لیگاند الکترون دهندهتر
باشد انرژی فعالسازی پایینتر است.

شکل. 3پروفایل انرژی آزاد گیبس ( انرژی های گیبس با  B3LYP-CPCM/ BS1در حالل دی کلرومتان بر حسب کیلوکالری برمول ) درطول چرخه کاتالیستی
پیشنهادشده توسط هاک وهمکارانش برای بازسازی  Nاکسایدآمین استیلینگ درحضورکاتالیزورهای مختلف  AuL+که درآن  L: NHC CF3,H,Meاست.
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پروفایل های انرژی آزاد گیبس و محاسبات  DFTبرای لیگاندهای کاربنی  NHCنشان میدهد که سطح انرژی CF3باالتر از H

وسطح انرژی Hباالتر از  CH3هست

شکل.4پروفایل ا نرژی

آزادگیبس برحسب کیلوکالری برمول لیگاند کاربنیNHCCF3

شکل . 5پروفایل انرژی

آزادگیبس برحسب کیلوکالری برمول لیگاند کاربنیNHCH

) ( JQCS
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شکل. 6پروفایل انرژی

آزادگیبس برحسب کیلوکالری برمول لیگاند کاربنیNHCCH3.

محاسبه شده برای بازسازی  Nاکسایدآمین استیلینگ درحضورکاتالیزورهای مختلف  AuL+که در آنL=NHC Me3, NHC CF3, :

جدول .1مقایسه انرژی آزاد گیبس

NHC H

ΔG‡FS

‡2ΔG

1ΔG

prod-SO3TS

3

2-3TS

2

1-2TS

لیگاند

31/9

12/5

17/1

-24/7

-62/0

- 3/3

-15/8

17/1

NHC CF3

29/4

11/6

17/2

-25/8

-59/2

- 1/8

-13/5

17/2

NHC H

27/5

8/5

19/1

-26/2

-54/5

1/5

- 7/0

19/1

NHC Me3

‡

محاسبات ما با ادعای هاک وهمکارانش همسو است یعنی هرچه لیگاند الکترون دهندهتر باشد  ،انرژی فعالسازی کاهش مییابد.با
اینکه لیگاند  NHCMe3الکترون دهنده تر از  NHCHاست ،تغییرات انرژی فعالسازی از29/4کیلوکالری برمول برای NHCHبه
 27/5کیلوکالری برمول برای  NHCMe3کاهشیافته و این کاهش انرژی فعالسازی قابلتوجه نیست .برای جفت شدن C 6– C 1
یک ساختار گذار دیگر( TS3Prod-BSآنتی) که انرژی آن بسیار کمتر از ( TS3Prod- SOسین) داریم.
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C6

C6

Au

C1

Au

C1

افزایش سین

افزایش آنتی

(پیشنهاد توسط هاک وهمکاران)

(پیشنهاد توسط ما)

شکل  . 7شمایی ساده از تعامالت اوربیتال برای حالت افزایش سین وحالت افزایش آنتی
جدول  .2مقایسه فعالیت انرژی آزادگیبس( انرژی های گیبس با  B3LYP-CPCM/ BS1در حالل دی کلرومتان

بر حسب کیلوکالری برمول ) برای جفت شدنC1-

C6از طریق ساختارهای گذار

GBS

L

GSO

29.1

NHCCF3

37.3

25.2

NHCH

33.4

21.3

NHC Me3

28.3

دو ساختار گذار ممکن است بر اساس چگونگی عملکرد کربن 1در نزدیک شدن به کربن  6متفاوت باشد.
در  TS3Prod-SOمرکز الکتروفیلی  C1در موقعیت ( Side ONسین) و TSProd-BSبا مرکز نوکلئوفیلی  C6در موقعیت Back
(sideآنتی) ارتباط برقرار میکند .مدل ساده شده این تعامالت اوربیتال در شکل ( )7نشاندهنده تفاوت بین این دو انتقال است .

انرژی اکتیواسیون کل برای این دو ساختارهای انتقال در مقایسه با جدول  2است.
محاسبات ما نشان میدهد که  TSProd-BSبسته به نوع ماهیت کاربن انرژی کمتری نسبت به TSProd-SOدارد و این مقدار انرژی
در حدود  7-8/3کیلوکالری است .از نتایج باال نتیجهگیری میشود که اتصال کربن 1به کربن  ، 6آنتی بوده و این نتایج توسط هاک
و همکارانش گزارششده است .برای درک اینکه چرا ( Ts3prodBsآنتی) انرژی کمتری نسبت به( Ts3prodSOسین) دارد ،آنالیز
انرژی برای این دو ساختار گذار ارائه شد شکل (. )8این آنالیز صرفاً بر اساس انرژی پتانسیل ساختارها  ΔEمی باشد نه بر اساس
انرژی آزاد گیبس Frag1BS .و Frag 1Soگونههایی هستند که بدون هرگونه بهینهسازی  TSprod SOو TS prod Bsاز حذف
 LAu+حاصل میشوند.
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عملکرد مشابهی برای به دست آوردن frrag2 SOو  frag2Bsنیز انجام شد و سپس انرژیهای جز بهجز این دو ساختار توسط ΔESO

و  ΔEBSنشان دادهشده است .صرف نظر از اینکه مکانیسم جفت شدن کربن  1به کربن  6واکنش بین فلز و بخش ارگانیک برای
یک لیگاند در ساختار گذار را فراهم میکند و این بهواسطه مقادیر ایزوانرژیک برای  ΔESOو  Δ EBSاثباتشده است شکل (.)8
همچنین مقادیر  Δ E2که بسیار به صفر نزدیک است محاسبه میشود ،که نشان میدهد تغییر انرژی از قسمت فلزی در ساختارهای
گذار به اختالف انرژی بین TS3prod SOو TS3prod Bsکمک نمیکند .

در این پژوهش ،باتوجه به مقادیر قابلتوجه  Δ E1که نشاندهنده قسمت آلی است تغییرات افزایش سین بیشتر از افزایش آنتی بوده و
بنابراین دلیل اصلی تغییر انرژی ،بخش آلی در ساختارهای گذاراست .به همین علت  TS3prod SOانرژی بیشتری نسبت به TS3prod
BSدارد و تغییر انرژی زیاد مربوط به  frag1است.

افزایش سین می تواندتاحدودی به این واقعیت مربوط باشدکه جهت گیری اوربیتال ها ازمراکزکربن 1و 6به صورت همزمان دریک
ساختار محدود میشود  ،بهعبارتدیگر نتایج افزایش سین از کربن  6به کربن 1از یک اوربیتال به دست میآید و در حالت ایده آل
باهم تعامل ندارند .این نتیجه ازآنجایی گزارش میشود که زاویه  C6-C1Hbدر )146/3( frag1Soدرجه از )96/7(frag1Bsدرجه
بزرگتر است شکل (.)8

شکل . 8آنالیز انرژی (انرژی ها با  B3LYP-CPCM/ BS1در حالل دی کلرومتان

بر حسب کیلوکالری برمول) برای ساختارهای گذار  TS3-prod_BSو TS3-

prod_SO

) ( JQCS
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مقایسه انرژی برای ساختارهای گذار  TS3prod-BSوTS3prod-SO

2ΔE

1ΔE

( ΔESOسین)

( ΔEBSآنتی)

ΔE

لیگاند

- 0/3

9/3

25/1

24/0

7/99

NHC CF3

0/0

8/2

24/0

23/4

7/6

NHC H

- 0/2

7/0

21/7

22/4

7/5

NHC Me3

 .3-1اثر لیگاند(کاربن)

ساختار گذار در افزایش آنتی همانند افزایش سین نیز تحت تأثیر هویت لیگاندکاربن قرار دارد .کاربن بهعنوان یک الکترون دهنده
باعث فعالسازی اتصال کربن  1به کربن  6میشود (جدول .)2
درواقع لیگاند کاربن با چگالی الکترونی باال پیوند  Au-C1را ضعیف میسازد و حد واسط یونی تشکیل میدهد .این اظهارات باعث
افزایش طول پیوند  Au-Clو درنتیجه کاهش قدرت پیوند میشود و حمل بار مثبت توسط بخش  Au-Lاز لیگاندکاربن افزایش
مییابد .بار مثبت بیشتر روی قسمت  Au-Lمیتواند باعث افزایش ماهیت یونی پیوند  Au-Clشود.
زمانی که پیوند  Au-Clضعیفتر میشود و حد واسط یونیتر ،انتظار داریم کربن  1برای ایفای نقش بهعنوان نوکلئوفیل قویتر و
درنتیجه کاهش انرژی فعالسازی مربوط به جفت شدن کربن  1به کربن  6باشد.

 .4نتیجه گیری

هاک وهمکارانش گزارش کردند که بازسازی کاتالیست طال) (Iازاستیلینک آمین Nاکساید باید از طریق یک مکانیسمی که در
آن اتصال کربن –کربن باشد رخ دهد ،که مرحله تعیینکننده سرعت باانرژی اکتیواسیون  33کیلوکالری برمول است.

این انرژی فعالسازی باال میتواند با  3عامل توضیح داده شود:
 -1مکانیسمی که هاک وهمکارانش برای اتصال کربن –کربن و افزایش سین پیشنهاد کردند از 7کیلوکااالری بیشتراساات ،کااه مااا در
این پژوهش پیشنهاد کردیم که افزایش بهصورت آنتی است.

 -2جایگزینی لیگاند باعث میشود سطح انرژی فعالسازی به میزان  4کیلوکالری برمول کاهش یابد .درواقع لیگانااد کاااربن بااا یااک
هویت الکترون دهندگی پیوند  Au-C1را تشکیل داده و پیوند ضعیفتر و بیشتر یونی میشود که فرآینااد اتصااال کاار باان –کاار باان را
تسهیل میکند.
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 بااهM06 ممکن است مساائول بهبااود دادههااا باشااد بااهعنوانمثال تغییاار در محاساابات تااک نقطااه ای ازDFT  خطای ذاتی عملکرد-3
کیلوکااالری18/4  بااه21/2  برای یک سیستم بالیگاند کاربن باعث فعال شدن اتصال کربن –کربن میشود و سطح انرژی ازB3LYP
.برمول کاهش مییابد
 تقدیر و تشکر.5
. بدینوسیله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی و دانشگاه یوتاس هوبارت بابت همکاری و ارائه امکانات قدردانی میشود
.همچنین از کلیه عزیزانی که در این پروژه ما را یاری کردند قدردانی میشود
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Abstract

In this study, we used density functional theory (DFT) to reinvestigate the mechanism proposed by
Houk and Zhang et al. (J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 1078) for piperidinone formation through
rearrangement of an acetylenic amine N-oxide catalysed by Carbon gold(I) complexes. For this
rearrangement, the C-C coupling was proposed to be the rate-determining step with activation energy
as high as 33 kcal/mol. Such a barrier seems inconsistent with the fact that the actual reaction proceeds
under very mild conditions (0 oC, 1 hr, in CH2Cl2). In the original report, it was proposed that the C-C
coupling takes place via a mechanism which we called “side-on addition”. Interestingly, we found that
the C-C coupling step becomes energetically more favourable if it occurs via another mechanism
called “back-side addition”. We explored the effect of different Carbon ligands on all conceivable
steps of the catalytic reaction and found that while the other steps are not highly sensitive to the
Carbon identity, the C-C coupling one shows a considerable degree of dependency; the more electrondonating the Carbon ligand, the lower the rate-limiting step barrier.
Keywords: Gold Complexes ،Carbon, ،Catalytic Reaction, ،Amine N-Oxide ،Alkyne ،Mechanistic Study.
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