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امروزه اختراعات تاثیر شگرفی بر تمدن بشری گذارده است .به دلیل نقش مهم علم شیمی در تمدن جدید ،خطرات زیادی از فرآیندهای
شیمیایی سالمت انسان و محیط زیست را تهدید میکند .به دلیل اهمیت این مساله در مقیاس جهانی ،شیمی سبز به عنوان نگرشی راه گشا در
سطح بین المللی مطرح شده است .اصطالح شیمی سبز در مورد فرآیندهای شیمیایی و طراحی محصوالتی به کار میرود که در آن ساخت مواد
خطرناک کاهش یافته و یا از بین رفته است .دراین تحقیق ،روشی ساده و مفید مطابق با اصول شیمی سبز برای سنتز مشتقات -2آمینو-3-
سیانوپیریدین با استفاده از واکنش تک ظرف مشتقات آلدهید های آروماتیک ،متیل کتونها و مالونونیتریل در حضورنمک دودسیل سولفات
آهن ( )IIIبه عنوان کاتالیزگر قابل بازیابی و سازگار با محیط زیست معرفی میشود .با استفاده از حالل مناسب و مقدار بهینه از این کاتالیزگر
کارآمد تهیه سیانوپیریدینها مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه واکنش برای انواعی از آلدهیدهای آروماتیک دارای گروههای الکترون
دهنده و الکترون کشنده و نیز مشتقات متیل کتون تحت شرایط بازروانی در حضور کاتالیزگر دودسیل سولفات آهن ( )IIIتعمیم داده شد.
کلیدواژه :مشتقهای پیریدین ،سنتز تک ظرف ،دودسیل سولفات آهن ( ،)IIIکاتالیزگر.
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مقدمه

گردند .در شیمی سبز تالش بر آن است که آلودگی از طریق

شیمی سبز عبارتست از طراحی ،توسعه بکارگیری فرآیندها و

جلوگیری از ایجاد آن کاهش یابد .بنابراین یک شیمیدان

محصوالت برای کاهش یا حذف موادی که برای انسان یا

آگاه ،با اطالع کافی از خطرات احتمالی یک روش شیمیایی

محیط زیست خطرناک هستند .اصطالح شیمی سبز در مورد

برای سالمتی انسان ومحیط زیست ،یک فرآیند شیمیایی را

فرآیندهای شیمیایی و طراحی محصوالتی بکار میروند که

طراحی میکند ].[6

در آن ساخت مواد خطرناک کاهش یافته و یا از بین رفته

همچنین پیریدین ،یک ترکیب هتروسیکلی پایه با فرمول

است .بنابراین هدف نهایی شیمی سبز ،افزایش کیفیت زندگی

شیمیایی  C5H5Nمیباشد .این هتروسیکل ترکیبی شبیه به

در محیطی تمیزتر و ایمنتر است .امروزه دیگر شیمی

بنزن دارد با این تفاوت که در این جا یک گروه  C-Hبا یک

انحصاراً علمی برای فهم وادراک بهتر پدیدههای پیرامون و

اتم نیتروژن جایگزین شده است .حلقه پیریدین در بسیاری از

طبیعت نیست .شیمی یک علم خالق و تولید کننده است که

ترکیبات مهم شامل آزینها ،ویتامینها ،و نیاسین وجود دارد.

مواد و اجسامی با ارزش باالتر ایجاد میکند .بسیاری از

اولین و عمدهترین روش سنتز مشتقات پیریدین در سال

ابداعات ،اختراعات و آفرینشهای علمی به دنبال توسعه در

 6886توسط آرتور رادولف هانش [ ]2ارائه شد .در سنتز

سنتزهای شیمیایی صورت گرفته است .هم اکنون در قرن

پیریدین به روش هانش از مخلوط واکنشدهندهها به صورت

بیست ویکم ابداعات و اختراعات تاثیر شگرفی بر زندگی و

 2:6:6به ترتیب یک بتا کتواستر ،یک آلدهید و آمونیاک یا

تمدن بشری گذارده به طوریکه جنبه علمی اکثر این موارد

نمک آن به عنوان عامل دهنده نیتروژن استفاده میشود .امیل

بر اساس اصول شیمیایی و فیزیکی استوار گردیده است .از

نوناگل [ ]3نشان داد که مشتقات نامتقارن پیریدین از این

طرفی با وجود نقش حیاتی علم شیمی در خلق تمدن جدید،

روش قابل سنتز میباشند .در سنتز چی چی بابین [ ]3که در

اما خطرات زیادی نیز از جانب محصوالت و فرآیندهای

سال  6323گزارش شد ،هم چنان در صنعت برای سنتز

شیمیایی سالمت انسان و محیط زیست را تهدید میکند.

پیریدین مورد استفاده قرار میگیرد .این روش از واکنش

کودها وسموم شیمیایی کشاورزی ،داروهای صناعی و نیمه

تراکمی بین آلدهیدها و کتونها و ترکیبات کربونیلی آلفا بتا

صناعی مواد پالستیکی ،بنزین و سوختهای دیگر ،انواع مواد

غیر اشباع صورت میگیرد.

پلیمری ،مواد بهداشتی-آرایشی ،انواع شویندهها ،انواع

سنتز مشتقات سیانوپیریدین به دلیل کاربردهای این ترکیبات

افزودنیهای شیمیایی در صنایع گوناگون و غیره ،همگی جز

در صنایع دارویی و فعالیت بیولوژیکی آنها امروزه بسیار

مواد شیمیایی با ارزشی هستند که طی فرآیندهای شیمیایی که

مورد توجه قرار گرفته است .در بین این مشتقات

برای ساخت آنها استفاده میشود به محیط زیست و سالمت

سیانوپیریدینها به دلیل کاربردهای وسیعی که در صنایع

انسانها صدمه میزند.

دارویی دارند از اهمیت خاصی برخوردارند .روشهای

فرآیندهای شیمیایی باید از لحاظ علمی و تئوری در عرصه

محدودی برای سنتز -2آمینو-3-سیانوپیریدینها گزارش

زندگی ،علمی و کاربردی باشند .امروزه دیگر اقتصادی و

شده

سنتز-2آمینو-3-سیانو-3(-3-

مقرون به صرفه بودن یک روش نمیتواند برای یک شیمیدان

هیدروکسی-3،3-دیمتوکسیفنیل)-3-متیل-1-فنیلنیکوتینو

کافی باشد .قابلیت بازیافت مواد اولیه وزیست سازگار بودن

نیتریل با استفاده از واکنش چهار جزیی بین پروپیوفنون،

روشها و بیخطر بودن محصوالت ،از دیگر ابعاد مهمی

مالونونیتریل ،سیرینگ آلدهید و استات آمونیم در حالل

هستند که یک شیمیدان باید در کنار توجیه اقتصادی فرآیند

اتانول تحت شرایط رفالکس [-2 ،]3آمینو-3-سیانو

در نظر بگیرد که این فعالیتها در شیمی سبز تعریف می-

پیریدینها با استفاده از واکنش تراکمی مالونونیتریل،

است

از

جمله:
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آلدهیدهای آروماتیک ،متیل کتونها و استات آمونیم تحت

واکنشهای تشکیل پیوند کربن-کربن مانند :واکنش

امواج ریز موج و بدون حالل [ ]1و سنتز تک ظرف مشتقات

آلیالسیون ،واکنش مانیخ ،و افزایش مایکل مورد استفاده قرار

مالونونیتریل،

گرفتهاند [ .]8-61در این کار تحقیقاتی از نمک دودسیل

آلدهیدهای آروماتیک ،متیل کتون ها و استات آمونیم در

سولفات آهن ( )IIIبه عنوان کاتالیزگر قابل بازیابی و استفاده

حضور فسفات آهن (.]7[ )III

مجدد برای سنتز مشتقات سیانوپیریدین استفاده شده است و با

این روشها عالوه بر امتیازات ،اشکاالتی را نیز به همراه

توجه به اینکه این واکنش تحت شرایط بازروانی با سرعت

دارند .همین امر سبب گشته تا در دهه های اخیر پژوهشگران

مناسب و بازده باال انجام میشود ،یک روش سنتزی نوین

سعی بر رفع نقایص و محدودیتهای آنها نمایند و با معرفی

تمیز ،غیرسمی و دوستدار محیط زیست را برای تهیه مشتقات

کاتالیزگرهای اسیدی جامد نوین ،بسیاری از نقایص آنها را

-2آمینو-3-سیانوپیریدین ارائه کرده است (شکل .)6

-2آمینو-3-سیانو

پیریدین

با

استفاده

رفع کرده و افزایش بازده و کارایی واکنشها را به ارمغان

Ar

آورند .امروزه استفاده از کاتالیزگرهای اسیدهای معدنی با
توجه به مشکالت مربوط به انتقال ،قابلیت دسترسی و خطرات
محیطی کمتر شده و محققین به توسعه روشهایی دیگر با
استفاده از کاتالیزگرهای اسیدی جامد عالقه مند شدهاند ،زیرا
این روشها امکان انجام واکنش در محیطی مالیم ،جداسازی

R

N

CN ArCHO NH OAc NC
4
+
CN RCOCH3 Reflux
Fe(DS)3 H2N

شکل  :6تهیه مشتقات -2آمینو-3-سیانوپیریدین با استفاده از دودسیل
سولفات آهن()III

آسان فرآوردهها و گزینشپذیری باالتر را فراهم می نمایند.
همچنین لوییس اسیدها دسته مهمی از کاتالیزگرها هستند که
اجازه میدهند تا تبدیالت شیمیایی در دمای پایینتر و
انتخاب پذیری باالتر انجام شود .لوییس اسیدهای رایج برای
عمل کردن به عنوان یک کاتالیزگر نیاز به یک محیط بدون
آب دارند ،چرا که مقادیر کم آب میتواند منجر به تولید
هیدروکسیدهای غیر فعال شده و کاتالیزگر را از واکنش
پذیری باز دارند ،ولی کاتالیزگرهای لوییس اسیدی که بر پایه
فلزات واسطه باشند میتوانند در حضور آب نیز استفاده
شوند .نمک دودسیل سولفات آهن ( )IIIپودری بی بو و زرد
مایل به سفید است ،با فرمول مولکولی  Fe(DS)3و با نامهای
آهن دودسیل سولفونات و نمک آهن ( )IIIدودسان
سولفونات شناخته میشود و به عنوان یک کاتالیزگر اسید
لوییس با تاثیرگذاری بسیار باال در واکنشهای مختلف مورد

مواد و روشها
 مواد اولیه و مشخصات دستگاههاکلیه مواد شیمیایی استفاده شده در این تحقیق از شرکت
مرک 2تهیه شد .اتانول  %31از شرکت بیدستان ایران
خریداری شد .در این کار پژوهشی نقاط ذوب بوسیله دستگاه
الکتروترمال  3211به وسیله لوله مویین اندازهگیری شد و
طیف  IRبا دستگاه طیف نگار مادون قرمز ) (FTIRمدل
 Perkin Elmer Precisely-100در گستره 311-3111cm-6
انجام گرفت و طیف رزونانس مغناطیسی هسته هیدروژن
 NMRبا دستگاه

H

1

BRUKER DRX-300 MHz AVANCE

 NMR instrumentثبت شد.
 -روش تهیه کاتالیزگر دودسیل سولفات آهن ()III

استفاده قرار میگیرد .کاتالیزگرهای اسید لوییس

کاتالیزگر دودسیل سولفات آهن ( )IIIبا استفاده از روش

سورفکتانت 6بصورت بسیار موفقیتآمیزی برای انواع

گزارش شده در مرجع [ ]61تهیه شد .در این روش از سدیم
دودسیل سولفات ،نیترات آهن  3آبه و آب به عنوان حالل

)Lewis acid-surfactant-combined catalysts (LASC
Merck

12-

استفاده میشود.
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 -یافتن مقدار بهینه کاتالیزگردر سنتز مشتقات -2آمینو-

واکنش توسط  TLCپیگیری شد .با توجه به نتایج بدست

 -3سیانوپیریدین

آمده ازجدول ( ،)2بیشترین بازده فرآورده در حالل اتانول،

برای بهینهسازی مقدار کاتالیزگر ،در یک بالن  31میلیلیتری،

در مدت زمان  3ساعت بدست آمد.

 2میلیمول آلدهیدآروماتیک 2 ،میلیمول متیلکتون2 ،
میلیمول مالونونیتریل و 3میلیمول آمونیماستات بدون
استفاده از کاتالیزگر تحت شرایط بازروانی قرار گرفته و
پیشرفت واکنش توسط کروماتوگرافی الیه نازک

()TLC

پیگیری شد .در غیاب کاتالیزگر ،فرآورده -2آمینو-3-
سیانوپیریدین با بازده پایین ( 61درصد) ،بعد از  62ساعت

جدول  -2تأثیر حالل بر بازده سنتز -2آمینو-3-سیانوپیریدین
ردیف

حالل ( 5میلی

بازده (درصد)

لیتر(

6

CH2Cl2

31

2

C2H5OH

83

3

Solvent-free

31

بدست آمد .در مرحله بعد در مجاورت  63مول درصد از

 -روش کلی سنتز مشتقات -2آمینو-3-سیانوپیریدین با

کاتالیزگر دودسیل سولفات آهن ( )IIIواکنش تکرار شد که

استفاده از کاتالیزگر دودسیل سولفات آهن ()III

بعد از  3ساعت -2 ،آمینو -3-سیانوپیریدین با بازده 83
درصد تهیه شد .جهت بهینهسازی مقدار کاتالیزگر ،واکنش با
مقادیر  3 ،2و 61مول درصد از دودسیل سولفات

آهن()III

تکرار شد .بازده این واکنشها در مدت  3ساعت در جدول
آورده شده است .طبق ردیف  3جدول ( ،)6بهترین شرایط
برای سنتز کاتالیزگری مشتقات  -2آمینو-3-سیانوپیریدین
مشخص شد.

 2میلیمول مالونونیتریل و  3میلیمول آمونیم استات در
مجاورت  3مول درصد از کاتالیزگر دودسیل سولفات آهن
( ،)IIIتحت شرایط بازروانی برای مدت  3ساعت قرار می-
گیرد و این فرآیند توسط  TLCپیگیری میشود .بعد از کامل
شدن واکنش ،محتوی ظرف واکنش را در دمای اتاق قرار
داده تا حالل از طریق تبخیر از مخلوط واکنش جدا شود

جدول  -6تأثیر مقدار کاتالیزگر بر بازده سنتز -2آمینو-3-سیانو پیریدین
ردیف

 2میلیمول مشتق آلدهید آروماتیک2 ،میلیمول متیل کتون،

کاتالیزگر(مول
درصد)

بازده (درصد)

6

بدون کاتالیزگر

-

2

2

33

3

3

83

3

61

83

3

63

83

 یافتن حالل مناسب در سنتز مشتقات -2آمینو-3-سیانوپیریدین
در یک بالن  31میلیلیتری 2 ،میلی مول آلدهیدآروماتیک و
 2میلیمول متیل کتون2،میلیمول مالونونیتریل و 3میلیمول
آمونیم استات در مجاورت  3مول درصد کاتالیزگر دودسیل
سولفات آهن ( )IIIو حاللهای متفاوت ،تحت شرایط
رفالکس در مدت زمان  3ساعت قرار داده شد و پیشرفت

سپس کاتالیزگر به سرعت با روش صاف کردن جدا می شود
و محلول بدست آمده تغلیظ میشود .سپس برای خالص
سازی بیشتر ،فرآوردهها با استفاده از آب و اتانول تبلور
مجدد میشوند و در نهایت با استفاده از تکنیک نقطه ذوب و
روشهای طیف سنجی مورد شناسایی قرار میگیرند.

 بررسی قابلیت بازیافت کاتالیزگر دودسیل سولفاتآهن()III

پس از پایان واکنش ،کاتالیزگر دودسیل سولفات

آهن ()III

جدا شده ،با حالل آلی دیکلرومتان شستشو داده شد تا
ناخالصیهای واکنشگرهای آلی از آن جدا شود .این
کاتالیزگر بازیافت شده پس از خشک شدن در واکنشهای
بعدی مورد استفاده قرار گرفت .همانطور که در جدول ()3
مشاهده میشود تغییر قابل توجهی در واکنشپذیری
کاتالیزگر بازیافت شده ،حتی بعد از سه بار مشاهده نمیشود.
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جدول  -3استفاده مجدد از کاتالیزگر دودسیل سولفات

دهنده والکترون کشنده ،متیلکتونها و مالونونیتریل در

آهن( )IIIبازیافتی

حضورنمک دودسیل سولفات آهن ( )IIIبه عنوان کاتالیزگر

ردیف

مرتبه

بازده ()%

6

اولیه

83

2

بار اول

83

3

بار دوم

83

3

بار سوم

83

مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتند .نتایج نشان داد که وجود
استخالفهای الکترون دهنده و الکترون کشنده برروی
حلقههای آروماتیک تاثیر مشابهی برروی سرعت و راندمان-
های واکنش دارد و این واکنش باحضور استخالفهای
الکترون دهنده و الکترون کشنده برروی حلقه آروماتیک
الدهیدهای مورد استفاده به خوبی انجامپذیر است (جدول .)3

یافتهها و بحث
بعد از بدست آوردن شرایط بهینه واکنش به منظور عمومی
کردن شرایط واکنش و نشان دادن قابلیتهای این روش
انواعی از آلدهیدهای آروماتیک دارای گروههای الکترون

جدول  -3مشتقات-2آمینو-3-سیانوپیریدین حاصل از سنتز کاتالیزگری در حضور دودسیل سولفات آهن )(III
ردیف

کتون

آلدهید

O
6

فرآورده

O

H

CH3

بازده (درصد)

Cl

83

الف

دمای ذوب ()°C

]1[ 676-673

H3C

Cl
NC
CH3
O
2

N

O

H
CH3

H3C

OCH 3
NC

OCH3
CH3

O
3

H

OCH3

H2N

O
CH3

]1[686-683

NC
N

O

]1[636-633

H2 N

O

OCH3

3

N

83

81

CH3

H

H2N

83

H3C

Cl
NC

Cl
CH 3

N

H2 N

]1[688-636
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O

3

NO2

O

]1[681-683

83

H

CH3

H3C

NC

NO2
N

CH 3

O

O

1

H

7

H

8

O

CH3

H2 N

CH 3

]1[638-216

82

H3C

H 3C
NC
N

CH 3
O

O
CH3

H2 N

OCH3
OCH3

]1[637-611

83

H3C

H 3CO
OCH3

NC
N

CH3

H 2N

O

H

CH3

]1[261-263

83

H3C
NC
N

CH 3

H2 N

* الف) شرایط واکنش :حالل اتانول ،رفالکس ،مدت زمان  3ساعت

همچنین برای نشان دادن نقش کاتالیزگردر پیشرفت
واکنش ،مکانیزم واکنش در شکل  2نشان داده شده است.

کاتالیزگر دوستدار محیط زیست و سنتز مشتقات جدید -2
آمینو-3-سیانوپیریدین میباشد.
NH4OAc

نتیجهگیری
در این تحقیق تالش شده است تا با به کارگیری کاتالیزگری
که برای توسعه اصولهای سنتزی سبز مفید است

NH2
CN
CN

R

CN

H
Ar

CN

CN
Ar

CN

سنتز کاتالیزگری مشتقات -2آمینو-3-سیانوپیریدین در
حضور دودسیل سولفات آهن ( )IIIدر سیستم همگن ،تحت

NH

شرایط بازروانی ارائه شوند .از مزایای این روش بازده باالی

CN

R

NH3 + HOAc
Fe(SD)3

Ar

راهکارهایی ساده ،مالیم ،مؤثر ،کارآمد و با بازده باال ،برای

فرآوردهها ،جداسازی آسان ،زمان کوتاه واکنش ،استفاده از

R
CN

O

NH

NH2
R NH

Fe(SD)3

H
N

R

NH2

H
N

R
-H2

Ar

CN
Ar

NH2

N

CN

CN
+ H
CN

R
O

H

Ar

R

CN
Ar
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