سال نهم ،شمارهی 36

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

پاییز  ،4317صفحات 21-35

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست

سنتز -41آریل-H41-دی بنزو ] [a,jزانتنها در حضور گوانیدینیوم
کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حالل
مهدیه صادقپور

گروه شیمی ،واحد تاکستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تاکستان ،ایران
Email: m.sadeghpour@tiau.ac.ir

چکیده
در این پژوهش ،سنتز -41آریل-H41-دی بنزو] [a,jزانتنها با استفاده از یک روش ساده ،مناسب و دوستدار محیطزیست انجام شده است.
این واکنش از تراکم تک مرحلهای -2نفتول با آلدئیدهای آروماتیک در شرایط بدون حالل و در حضور کاتالیزور آلی گوانیدینیوم کلرید
انجام میشود .از مزایای این واکنش میتوان به تمیزی آن ،زمان کوتاه واکنش ،بازده باالی محصوالت ،روش ساده سنتز محصوالت اشاره
نمود .همچنین محصوالت بدون استفاده از روشهای کروماتوگرافی ،خالصسازی میشوند.
کلیدواژه :زانتن ،گوانیدینیوم کلرید ،نفتول ،آلدئید.
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مقدمه

در این مقاله سنتز زانتنها با استفاده از یک واکنش تک

سنتز زانتنها یکی از واکنشهای مهم در شیمی آلی می-

مرحلهای چندجزئی و سبز انجام خواهد شد .این واکنش

باشد .این ترکیبات دارای خواص بیولوژیکی و دارویی

تک مرحلهای ،در شرایط بدون حالل بین  -2نفتول و

زیادی هستند .از این ترکیبات بهعنوان باکتریکش در

آلدئیدهای آروماتیک در حضور گوانیدینیوم کلرید به-

کشاورزی استفاده میشود ] .[4همچنین این مواد می-

عنوان کاتالیزور آلی انجام شده است .سنتز مشتقات

توانند به عنوان مواد ضد آتش ] [2و آنتیویروس ] [0به-

بنزوزانتن کاتالیز شده با گوانیدینیوم کلرید ،قبالً گزارش

کار روند .از این مواد به عنوان رنگدانه هم استفاده میشود

نشده است.

] .[1همچنین زانتنها میتوانند بهعنوان مواد فلورسانت در
هنگام مشاهده مولکولهای زیستی بکار روند] [5و یا در
تکنیکهای مربوط به لیزر استفاده شوند ] .[3سنتز
بنزوزانتنها با روشهای مختلف انجام شده است .در این
روشها ،تراکم  -2نفتول با آلدئیدهای مختلف در حضور
انواع کاتالیزورها مانند سولفامیک اسید ] ،[1پاراتولوئن-
سولفونیک اسید ] ،[8ید ] ،[3سیلیکاسولفوریک اسید
] ،[43یوروپیوم تریفالت ] ،[44مایعات یونی اسیدی
] ،[42اسیداگزالیک ]،[41] H4[SiW12O40] ،[40
Sc[N(SO2C8F17)2]3

]،[45

Fe(HSO4)3

]،[43

،[43] Amberlyst-15 ،[48] BiCl3 ،[41] P2O5/Al2O3
 ،[23] HBF4-SiO2سیانوریک کلرید ] ،[24برمیدلیتیم
] [22و  [20] CoPy2Cl2انجام شده است .بازده بعضی از

مواد و روشها
تمام مواد مورد استفاده در واکنش ،از شرکت مرک تهیه
شده و بدون خالصسازی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
نقطهی ذوب با استفاده از دستگاه الکتروترمال مدل 3433
اندازهگیری شده است .برای انجام طیف سنجی  FT-IRاز
دستگاه اسپکتروفوتومتر  Shimadzu 4300استفاده شده
است .طیف  1HNMRو  13CNMRدر حالل
و با استفاده از دستگاه

DMSO-d6

Bruker DRX-500 Avance

گرفته شده است .جابجایی شیمیایی ) (δبه صورت

ppm

(قسمت در میلیون) نشان داده شده است.
 -روش عمومی سنتز -41آریل-H41-دی بنزو][a,j

زانتنها 0

این روشها باال است .اما تعدادی از آنها دارای معایبی

به مخلوطی از آلدئید (یک میلیمول) و -2نفتول ( 2میلی

مانند سختی شرایط واکنش و زمان طوالنی هستند و نیاز به

مول) ،گوانیدینیوم کلرید  %43مولی اضافه شد مخلوط

ابزارها و کاتالیزورهای ویژه دارند .بنابراین بهتر است که

واکنش در حمام روغن با دمای  423درجه سانتیگراد

از روشهای سادهتر و مالیمتر و دوستدار محیط زیست

قرار داده شد و در مدت زمانهای معین که در جدول 4

برای سنتز زانتنها استفاده شود .جدیداً نمکهای

نشان داده شده است ،همزده شد .پایان واکنش توسط

گوانیدینیوم به عنوان کاتالیزورهای انتقال فاز در واکنش-

کروماتوگرافی الیه نازک ) (TLCمشخص شد .پس از

های افزایشی نیتروآلکانها و انونها بهکار برده شده است

اتمام واکنش ،مخلوط واکنش تا دمای محیط سرد شد و

] .[21این کاتالیزور آلی با مواد مختلف برهمکنش می-

به آن اتانول ( 5میلیلیتر) اضافه شد تا محصول جامد

نماید و از طریق ایجاد پیوند هیدروژنی و یا زوج یون،

رسوب کند .رسوبات صاف شد و پس از شسته شدن

هستهدوستها و الکتروندوستها را فعال میکند.

توسط اتانول سرد ،رسوبات خشک شد .بررسی

همچنین ممکن است گوانیدینیوم کلرید با مواد مختلف

محصوالت نشان داد که این ترکیبات خالص هستند.

پیوند قویتر از نوع کواالنسی را ایجاد نماید.

TLC

04

...[ زانتنها در حضورa,j] دی بنزو-H41-آریل-41 سنتز

[a,j] بنزو

دی-H41 -)دیکلرو فنیل-6و2(-41 (3g) زانتن

IR (KBr):
1

0353, 4532, 4102,4215 (C-O-C) cm-1;

H NMR (133 MHz, DMSO-d6): δ

methine-H),

= 3/32 (s, 4H,

1/31-8/12 (m, 45H, Ar-H).

(3a) [ زانتنa,j]دی بنزو-H41 -)فنیل-41( IR (KBr): 0343,

4581, 4533,4031 , 4211 (C-O-C)

cm-1; 1H NMR

(133 MHz, DMSO-d6): δ = 3/12

(s, 4H, methine-H), 3/38-8/33 (m, 41H, Ar-H).
[ زانتنa,j] دی بنزو-H41 -)متوکسی فنیل-1( (3b)

[ زانتنa,j] دی بنزو-H41 -)نیترو فنیل-3(-41(3h)
IR (KBr): 0324,

4321, 4588,4035 , 4212 (C-O-C),

IR (KBr):

0335, 4532, 4538,4035 , 4211 (C-O-C)

cm-1; 1H NMR (133MHz, DMSO-d6): δ =

0/55 (s,

358, 833, 113 cm-1; 1H NMR (133 MHz, DMSO-

0H, CH3), 3/33 (s, 4H, methine-H), 3/33-8/31

d6): δ

(m, 43H, Ar-H).

= 3/31 (s, 4H, methine-H), 1/11-8/13 (m,

43H, Ar-H).

[ زانتنa,j] دی بنزو-H41 -)متیل فنیل-1(-41( 3c )

[ زانتنa,j]دی بنز-H41 -)نیترو فنیل-1(-41(3i)
IR (KBr):
C),

0332, 4530, 4541,4014 , 4212 (C-O-

822, 113 cm-1; 1H NMR (133 MHz, DMSO-

d6): δ

= 3/30 (s, 4H, methine-H), 1/11-8/13 (m,

43H, Ar-H).

IR (KBr): 0324,
cm-1; 1H NMR

4588, 4533,4035 , 4212 (C-O-C)

(133 MHz, DMSO-d6): δ = 2/35

(s, 0H, CH3), 3/33 (s, 4H, methine-H), -8/33
3/32 (m, 43H, Ar-H).
[a,j]

دی بنزو-H41 -)فلوئورو فنیل-1(-41(3d) زانتن

[ زانتنa,j] دی بنزو-H41 -)برمو فنیل-1(-41 (3j)

IR (KBr):

0302, 4533, 4532,4035 , 4213 (C-O-C)
(133 MHz, DMSO-d6): δ = 3/15

IR (KBr):

0312, 4588, 4010, 4218 (C-O-C) cm-1;

cm-1; 1H NMR

1

(133 MHz, DMSO-d6): δ = 3/15 (s,

(s, 4H, methine-H), 3/33-8/33 (m, 43H, Ar-H).

H NMR

4H, methine-H), 1/01-8/38 (m, 43H, Ar-H).

[ زانتنa,j] دی بنزو-H41 -)کلرو فنیل-2(-41(3e)

(3k) [ زانتنa,j] دی بنزو-H41 IR (KBr): 0313,
cm-1; 1H NMR

4533, 4533,4031 , 4203 (C-O-C)

(133 MHz, DMSO-d6): δ = 1/53

(s, 2H, CH2), 1/11-8/00 (m, 42H, Ar-H).
[a,j] بنزو

دی-H41 -)دیکلرو فنیل-1و2(-41(3l) زانتن

IR (KBr):

0353, 4530, 4523,4053 ,4218 (C-O-C)

cm-1; 1H NMR

(133 MHz, DMSO-d6): δ = 3/33

(s, 4H, methine-H), 1/13-8/13 (m, 45H, Ar-H).

IR (KBr):

0352, 4533, 4533,4033, 4213 (C-O-C)

cm-1; 1H NMR

(133 MHz, DMSO-d6): δ = 3/15

(s, 4H, methine-H), 1/32-8/34 (m, 43H, Ar-H).
[ زانتنa,j] دی بنزو-H41 -)کلرو فنیل-1(-41(3f)
IR (KBr):

0333, 4588, 4533,4182 , 4031, 4212

(C-O-C) cm-1; 1H NMR

(133 MHz, DMSO-d6): δ

= 3/15 (s, 4H, methine-H), 1/23-8/31 (m, 43H,
Ar-H).
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یافتهها و بحث
در آزمایش اولیه ،واکنش مدل بین -2نفتول (دو میلی مول)

مشتقات بنزالدئید با -2نفتول واکنش میدهند و

و بنزآلدئید (یک میلیمول) در حضور  %43مولی از

محصوالت  0با بازده باال را تولید میکنند .با توجه به این-

گوانیدینیوم کلرید و در شرایط بدون حالل انجام شد تا

که گروههای الکتروندهنده میتوانند کربوکاتیون تشکیل

شرایط بهینه بهدست آید .این واکنش در دماهای مختلف

شده را پایدار نمایند ،به نظر میرسد که واکنش باید در

انجام شد .بررسیها نشان داد که دمای  423درجه سانتی-

حضور آلدئیدهای دارای گروه الکترون دهنده سادهتر و

گراد بهترین بازده را ایجاد میکند .همچنین از مقادیر

بازده باالتر انجام شود.

مختلف  43 ،1 ،5 ،2و  ،45مولی کاتالیزور در این دما

در حالیکه آلدئیدهای دارای گروه الکترونکشنده فعالتر

استفاده شد .بررسیها نشان داد که  %43مولی از کاتالیزور،

عمل میکنند و واکنش آنها با -2نفتول سریعتر است .در

بهترین بازده را ایجاد مینماید .برای بررسی میزان کارایی

مورد مکانیسم واکنش پیشنهاد میشود که ابتدا گوانیدینیوم

این روش ،از این شرایط بهینه در سنتز -41آریل-H41-دی

کلرید از طریق پیوند هیدروژنی آلدئید را فعال میکند.

بنزو] [a,jزانتنها بکار برده شد .در این واکنش ،تراکم بین

این ترکیب یک حلقهی شش عضوی با اکسیژن ایجاد

-2نفتول و انواع آلدئیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزور

میکند .در ادامه ،واکنش افزایش نوکلئوفیلی بین آلدئید

گوانیدینیومکلرید در شرایط بدون حالل و در دمای 413

متصل به کاتالیزور و -2نفتول انجام میشود و حد واسط

درجهی سانتیگراد انجام شد( .شکل یک) همانطورکه در

اورتو کوئینونمتید تشکیل میشود .در ادامه ،این حد

جدول یک مشخص شده است ،تمام واکنشها در مدت

واسط با مولکول دوم  -2نفتول واکنش میدهد و آریل

زمان بین  03-33دقیقه کامل شد.

متانبیس نفتول تشکیل میشود .این مولکول در حضور

در این واکنش ،تراکم بین یک مول آلدئید و دو مول -2

گوانیدینیوم کلرید آب از دست میدهد و محصول نهایی

نفتول انجام شد .واکنش با حذف درون مولکولی آب بین

را تولید میکند.

دو گروه  OHادامه یافت و دی بنزو زانتنها با بازده باال

ساختار تمام محصوالت با  FT-IR ، 1HNMRو نقطهی

تولید شدند.

ذوب مورد شناسایی قرار گرفتهاند و نقاط ذوب آنها با
نقاط ذوب مقاالت مقایسه شدهاند.

X
Guanidinium
chloride

OH

CHO

O

+ X

solvent-free
120 oC
2

3

1

12 Examples
no chromatographic separation
شکل  :4سنتز تک مرحلهای زانتنها در حضور کاتالیزور گوانیدینیوم
کلرید
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سنتز -41آریل-H41-دی بنزو ] [a,jزانتنها در حضور...
جدول  -4سنتز تک مرحله ای  -41آریل  -H 41-دی بنزو] [a,jزانتنها در حضور کاتالیزور گوانیدینیوم کلرید
محصول

ردیف

4

33

83

483-488

O

0a

OMe

2

زمان (دقیقه)

بازده ()%

نقطه ذوب)(̊ C

15

85

233-232

O

0b

Me

0

15

81

220-221

O

0c

F

1

33

32

213-211

O

0d

03

5

81

233-240

Cl

O

0e

Cl

3

33

O

3f

15

1
Cl

3g

83

281-281

Cl

O

88

201-205
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[ زانتنها در حضور کاتالیزور گوانیدینیوم کلریدa,j] دی بنزو-H 41-  آریل-41  سنتز تک مرحله ای-4 ادامه جدول
 ̊( نقطه ذوبC)

)%( بازده

)زمان (دقیقه

231-233

33

33

محصول
NO2

O

033-033

83

03

83

33

NO2

85

Br

43

3j

15

44
O

200-205

88

3

3i

O

233-232

8

3h

O

231-238

ردیف

15

3k

Cl

42
Cl

O

3l
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