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چکیده :سنتز سه جزیی تک ظرف موثر -6 ،4 ،2تریآریل پیریدینها از واکنش مشتقات بنزآلدهید ،کتونهای آروماتیک و آمونیماستات در حضور

کاتالیست سیلیکا فسفوسولفونیک اسید ،به عنوان اسید جامد ناهمگن سازگار با محیط زیست تحت شرایط بدون حالل بررسی شد .روش حاضر دارای

چندین مزیت از جمله روش کار آسان ،بازدههای باال ،آسانی جداسازی و قابلیت استفاده مجدد کاتالیست است.

واژههای کلیدی-6 ،4 ،2 :تری آریل پیریدینها ،سیلیکا فسفوسولفونیک اسید ،سنتز سه جزیی تک ظرف ،شرایط بدون حالل

ویژگیهای شیمیایی و داروسازی این ترکیبات ،روشهای گوناگونی
در سنتزهای پیریدین سه استخالفی انجام گرفته است [.]4
در این میان انجام واکنش تراکم بین آلدهیدها و کتونهای
آروماتیک در حضور آمونیم استات و کاتالیست اسیدی به خوبی
شناخته شده است [ 5تا  .]12سیلیکا فسفوسولفونیک اسید ،اسید
جامد سه عاملی موثر است که در سنتزهای متفاوت آلی مورد
استفاده قرار گرفته است [ 13و  .]14با توجه به اینکه قسمتی از
اهداف این گروه پژوهشی بر روی پیشرفت سنتزهای موثر ،ساده و
جدید برای ترکیبات ناجورحلقه با فعالیت زیستی است [ 15و ،]16
در این کار پژوهشی کاربرد کاتالیست سیلیکا فسفوسولفونیک اسید
با قابلیت استفاده دوباره در واکنش تراکمی سه جزیی تک ظرف
مشتقات بنزآلدهید ،کتونهای آروماتیک و آمونیماستات در سنتز آلی
-6 ،4 ،2تری آریل پیریدینها ،مورد بررسی قرار میگیرد (شكل .)2

مقدمه
واکنشهای چندجزیی به فرایندهای تکظرفی گفته میشود که
در طی آن سه یا چند ماده همزمان با هم ترکیب میشوند [ 1و ]2
سنتز ترکیبات ناجورحلفه همواره موضوعی مهم و با توجه باال بوده
است .این مساله مربوط به کاربرد گسترده این ترکیبات در صنایع
شیمیایی ،داروسازی و کشاورزی است .واکنشهای بدون حالل به
ویژه از دیدگاه شیمی سبز مورد توجه بودهاند .همچنین استفاده از
کاتالیستهای اسیدی جامد سازگار با محیط زیست به ویژه استفاده
آنها در سنتزهای آلی چندجزیی در شرایط بدون حالل دارای برخی
امتیازات از جمله سادگی روش کار ،شرایط مالیم واکنش ،کاهش
مسایل مربوط به خوردگی و آسانی جداسازی است .حلقه پیریدین به
ویژه مشتقات سه استخالفی آن به طور گستردهای در علوم زیستی،
زیست شیمی ،داروسازی مورد استفاده قرار میگیرد [ .]3با توجه به
*عهدهدار مکاتباتArash_m@scu.ac.ir :
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سيليكا فسفوسولفونيك اسيد :كاتاليست حالت جامد براي ...

وسیلهی یک قیف چکاننده افزوده شد .به منظور سرعت بخشیدن
به خروج گاز  HClو آمونیاک تولید شده ،همچنین جلوگیری از
جذب رطوبت توسط کاتالیستهای ب ه دست آمده ،واکنش تحت
جو نیتروژن انجام گرفت .پس از پايان افزودن کلروسولفونیک
اسید ،مخلوط به مدت یک ساعت همزده شد .سپس اسید جامد به
دست آمده با دیکلرومتان خشک ،شستوشو شد و چون حالت
ژلهای داشت به آن  2گرم سیلیکاژل افزوده و مخلوط به خوبی
به هم زده شد تا پودر یکنواختی ایجاد شود .در نهایت کاتالیست
تهیه شده به رنگ قهوهای روشن درون خشکاننده نگهداری شد.
اسید جامد بهدست آمده به شدت جاذب رطوبت است و در معرض
هوا حالت ژلهای به خود میگیرد .این کاتالیست اسیدی دارای
سه گروه اسیدی بوده و مطابق شكل  1در واکنش تهیهی آن
فراوردههای جانبی ،گاز  HClو  NH4Clهستند .گاز  HClدر
جریانی از گاز نیتروژن از محیط واکنش خارج میشود و NH4Cl
که به صورت جزیی در دیکلرومتان محلول است و با شستوشوی
کاتالیزگر در مرحلهی انتهایی قابلحذف است.

بخش تجربی

مواد و روشها

ترکیباتی که در آزمایشگاه برای کارهای آزمایشگاهی-پژوهشی
مورد استفاده قرار گرفتند ،از شرکتهای مرک ،آلدریچ و فلوکا
تهیه شدند .حاللهای مورد استفاده در آزمایشگاه با روشهای
معمول از جمله تقطیر ،خالص و خشک شدند .شناسایی نمونهها
با استفاده از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها انجام گرفته
است و برای بررسی چگونگی پیشرفت واکنش و زمان اتمام
آن از تکنیک کروماتوگرافی الیه نازک استفاده شد .به منظور
تهیه دادههای طیفسنجی از دستگاههای طیفسنج فروسرخ
مدل ( 400تا  Bomem )4000 cm-1و دستگاه رزونانس
مغناطیسی هسته مدل  AC 400 MHz Bruckerاستفاده شد .از
دستگاه  Electrothermal Engineeringمدل Cat No lA9200
برای اندازهگیری نقطه ذوب ترکیبات استفاده شد .بازدههای
گزارش شده مربوط به فراوردههای خالصسازی شده است.

تهیهی سیلیکا فسفوسولفونیک اسید

تعیین اسیدیتهی سیلیکا فسفوسولفونیک اسید

فسفوسولفونیکاسید ،بهراحتی از واکنش نمک دیآمونیم
هیدروژن فسفات با کلروسولفونیک اسید به نسبت  1به  3تحت
جو نیتروژن و در حضور حالل دیکلرومتان در دمای محیط تهیه
شد( ،شكل .)1
 2گرم دیآمونیمهیدروژنفسفات (معادل  15میلیمول) و 5
میلیلیتر دیکلرومتان خشک را در یک بالن سهدهانه وارد کرده و
از یک همزن مغناطیسی برای هم زدن مخلوط واکنش استفاده شد.
به سوسپانسیون بهدست آمده ،قطره قطره مخلوطی از  3میلیلیتر
کلروسولفونیک اسید در  15میلیلیتر دیکلرومتان خشک ،به

مخلوطی از  0/1گرم از سیلیکا فسفوسولفونیک اسید و 10
میلیلیتر آب مقطر در یک بشر قرار داده شد و با محلول 0/1
موالر از سود تازه ،تیتر شد .حجم سود مصرفی  11میلیلیتر به
دست آمد .بنابراین ظرفیت اسیدی سیلیکا فسفوسولفونیک اسید
 11میلیمول  H+بر گرم کاتالیست است.

روش کار عمومی سنتز -6 ،4 ،2تری آریل پیریدینها

مخلوطی از  1میلیمول آلدهید ( 2 ،)1میلیمول کتون (1/5 ،)2

شكل  1تهیهی کاتالیزگر سیلیکا فسفوسولفونیک اسید
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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مرادزادگان و همكاران

چشمگیر در فعالیت کاتالیستی مورد استفاده قرار گرفت .ما عقیده
داریم که روش ارایه شده ،روشی مفید نسبت به روشهای متفاوت
گزارش شده قبلی و مکمل است.
برای بررسی ویژگیهای کاتالیستی سیلیکا فسفوسولفونیک
اسید ،تراکم سه جزیی بنزآلدهید ،استوفنون و آمونیماستات به
عنوان واکنش مدل انتخاب شد .در غیاب کاتالیست تحت شرایط
بدون حالل هیچ محصولی حتی بعد از  12ساعت به دست نیامد.
این در حالی است که در حضور کاتالیست سیلیکا فسفوسولفونیک
اسید ،واکنش به تشکیل تری آریل پیریدین منجر شد .بنابراین،
نتیجههای به دست آمده به ما اجازه داد تا کاتالیست سیلیکا
فسفوسولفونیک اسید را بهعنوان کاتالیست موثر در واکنش معرفی
کنیم .بررسیهای بیشتر تأثیر عوامل دما و مقادیر متفاوت کاتالیست
را در سرعت واکنش تعیین کرد (جدول  .)1نتیجهها بهطور آشکار
نشان داد که در دمای  120 ºCو در حضور مقدار  %10مولی از
کاتالیست سیلیکا فسفوسولفونیک اسید ،واکنش به سمت تشکیل
تری آریل پیریدین در زمانهای واکنش کوتاه و بازدههای باال
میانجامد .همچنین مشخص شد که افزایش دما منجر به کاهش
بازده میشود این مساله را میتوان به احتمال انجام واکنشهای
جانبی نامطلوب مربوط دانست .مطابق با نتیجههای ارایه شده
در جدول  1افزایش مقدار سیلیکا فسفوسولفونیک اسید هیچ اثر
محسوسی بر روی زمان و بازده واکنش نشان نداد.

میلیمول آمونیماستات ( )3در حمام روغن (در دمای )120 ºC
در حضور کاتالیست سیلیکا فسفوسولفونیک اسید ( %10مولی) در
زمانهای مناسب هم زده و پیشرفت واکنش با استفاده از TLC
(در حضور حالل اتیل استات :هگزان به نسبت  )8:2پیگیری شد.
بعد از کامل شدن واکنش 20 ،میلیلیتر از اتانول جوشان به درون
مخلوط واکنش افزوده شد .پس از صاف کردن کاتالیست سیلیکا
فسفوسولفونیک اسید محلول زیر صافی تغلیظ و اجازه تشکیل
بلورهای فراورده داده شد .بلورهای به دست آمده برای ایجاد
فراورده خالص ( )4با روش تبلور دوباره از اتانول ،خالصسازی
شد (شكل .)2
ساختار همه فراوردههای با روشهای طیفی تعیین شد و با
دادههای مربوط به نمونههای گزارش شده معتبر مقایسه شد [.]4
نتیجهه ا و بح 
ث
روشی غیر سمی و آسان برای سنتز تک ظرف  -6 ،4 ،2تری
آریل پیریدینها از واکنش سهجزیی ،با استفاده از سیلیکا فسفو
سولفونیک اسید به عنوان یک کاتالیست ارزان و در دسترس ارایه
شد .واکنشها تحت شرایط گرمایی بدون حالل با زمانهای
واکنش کوتاه انجام گرفتند و فراوردههای به دست آمده مربوط
با بازده عالی تولید شدند .همچنین کاتالیست فاقد فلز به طور
موفقیتآمیزی بازیافت و حداقل برای  5مرتبه بدون کاهش

شكل  2سنتز سه جزیی تک مرحلهای مشتقات -6 ،4 ،2تری آریل پیریدین در حضور کاتالیست سیلیکا فسفوسولفونیک اسید تحت شرایط بدون حالل
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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ﺎي 120 C°و در ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪار  % 10ﻣﻮﻟﯽ از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﻓﺴﻔﻮﺳﻮﻟﻔ ﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿ ﺪ ،واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
در زﻣﺎنﻫﺎي واﮐﻨﺶ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎزدهﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣ ﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﯾﻪ ﺷﺪه در
روي ...زﻣﺎن و ﺑﺎزده واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
ﻫﯿﭻ اﺛﺮ
ﻓﺴﻔﻮﺳﻮﻟﻔﻮﻧﯿﮏ
جامدﺑﺮبراي
كاتاليست حالت
اﺳﯿﺪاسيد:
فسفوسولفونيك
ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ سيليكا
ﺟﺪول  :1ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣﺎ و ﻣﻘﺪار ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ  - 6 ،4 ،2ﺗﺮي آرﯾﻞ ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ ﻫﺎ
جدول  1تأثیر دما و مقدار کاتالیست بر سنتز -6 ،4 ،2تری آریل پیریدینها
نیترو و هالیدها  )...فراوردههای مربوط را با بازدههای باال و در
زمانهای کوتاه ایجاد کردند.
ﺑﺎزده
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ
دﻣ ﺎ)(°C
زﻣﺎن
ردﯾﻒ
)(%
) (mol%
از دیگر نکات مهم این روش که باید مورد توجه قرار گیرد ،جداسازی
بدون
12 h
1
r.t
None
كاتاليست
آسان و قابلیت استفاده دوباره کاتالیست تا  5مرتبه دیگر بدون
بدون
12 h
80
None
2
كاتاليست
تغییر قابل توجهی در بازدهها و زمانهای واکنش است (شکل .)3
بدون
12 h
120
3
None
كاتاليست

Trace

4

5

r.t

12 h

23

5

5

80

1.5 h

45

6

5

120

20 min

59

8

10

120

5 min

93

10

12

120

5 min

92

7
9
11

8
10
15

20 min

120

5 min

135

5 min

120

76

84
93

واکنش سه جزیی با سایر مشتقات بنزآلدهید و کتونهای
ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﻨﺰآﻟﺪﻫﯿﺪ و ﮐﺘ ﻮﻧﻬﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ﺟﺪول .(2
آروماتیک به منظور توسعه روش مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)2
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺗﺮاﮐﻤﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎري از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺘﺨﻼف ﻫﺎ روي ﺣﻠﻘﻪ
تراکمی
ش(های
تعدادی از
دﺳﺖکه
مهم است
در نکته
هاﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪذکر
ﺑﻨﺰآﻟﺪﻫﯿﺪ
ﻣﺸﺘﻘﺎت
شرایطدر ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ،
ادهدرﺷﺪه،
ﻧﻤﺎﯾﺶ د
واکن) 2
ﺟﺪول
آﻣﺪه در
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
كاتاليست سیلیکا فسفوسولفونیک اسید
استفاده مجدد
شکل 3
روی
ﻣﺘﯿﻞ ،طبیعت
انتظاری از
رفتار غیر
ﮏ داراي ﮔﺮوه ﻫﺎيبهینه
حلقهﻟﮑﺘﺮون ﮐﺸﻨﺪه ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻧﯿﺘﺮو و
ﻫﺎي ا
فهاﮔﺮوه
استخال ﯾﺎ
ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ (...،و
قابلﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻫﻨﺪه )
اﻟﮑﺘﺮون

های به دست آمده
ﮐﻮﺗﺎهکه در
ﻫﺎينطور
زﻣﺎنهما
دادهاند.
نتیجهدﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد ﮐﺮ
نشان در
آروماتیکﺑﺎﻻ و
ﺎي ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻫﺎي
در جدول  2نمایش داده شده ،در همه حالتها ،مشتقات بنزآلدهید
و کتونهای آروماتیک دارای گروههای الکترون دهنده (مانند
متیل ،متوکسی )... ،و یا گروههای الکترون کشنده (مانند گروه

به طور خالصه ،روش گزارش شده در مقایسه با روش کارهای
گزارش شده برای سنتز  -6 ،4 ،2تری آریل پیریدینها در واکنش
تک ظرف ،دارای مزیتهای زمان واکنش کوتاه ،بازده باال ،شرایط
واکنش بدون حالل و آسانی جداسازی کاتالیست است.

ﻓﺴﻔﻮﺳﻮﻟﻔﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ
سیلیکاﺳﯿﻠﯿﮑﺎ
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ
ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ
ﻣﺸﺘﻘﺎت ،4 ،2
فسفوسولفونیک اسید
اﺳﺘﻔﺎدهاز ازکاتالیست
ﻫﺎهاﺑﺎبا استفاده
پیریدین
آرﯾﻞ آریل
ﺗﺮي-6تری
مشتقات،4 ،2- 6
ﺟﺪول  :2جدول 2
ردﯾﻒ

زﻣﺎن

ﺑﺎزده )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه( )ﮔﺰارش ﺷﺪه(
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124-126

122-124
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90

98-100

100-101
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H

4g
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91

164-166

166-167
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OCH 3

4h
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93

132-134

-

1

R

2

)(min

)(%

)mp (°C

)mp (°C
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132-134

134-135

193-195
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Silica phospho sulfonic acid: A solid acid catalyst for efficient one-pot
three-component synthesis of 2,4,6-triarylpyridines under solvent-free
condition
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Abstract: one-pot three-component condensation reaction of aromatic aldehydes, acetophenones,
and NH4OAc has been achieved in the presence of catalytic amount of silica phospho sulfonic
acid as a novel environmentally safe heterogeneous solid acid under solvent-free conditions. The
present protocol offers several advantages including simple work-up procedure, high yields, and
ease of catalyst isolation with suitable recyclability.
Keywords: 2,4,6-triarylpyridines, Silica phosphosulfonic acid, One-pot three-component synthesis,

Solvent-free
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