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چکیده :در حضور آب و تریاتیلآمین ،آلدهیدهای گوناگون و کتونهای خطی و حلقوی در واکنش با مالونونیتریل یا اتیل سیانواستات
دچار تراکم کنووناگل میشوند و فراوردههای آلفا ،بتا-سیرنشده متناظر را در مدت زمانهای به نسبت کوتاهی با بازدههای باالیی بهدست
میدهند .این فراوردهها خود میتوانند به شکل مرحلهای یا درجا در واکنش گیوالد بهکار روند تا ترکیبهای -2آمینوتیوفن مربوط را در
طی تنها چند ساعت ایجاد کنند.
واژههای کلیدی :تراکم کنووناگل ،واکنش گیوالد ،شرایط آبی ،تریاتیلآمین

آبی ،کاهش چشمگیری در تأثیرات ناخواسته زیستمحیطی ناشی
از استفاده از حاللهای آلی رايج را با خود به همراه داشت.
تراکم کنووناگل در زمره رایجترین روشهای بهکار رفته در
شیمی آلی برای سنتز اُلفینهای کمالکترون است كه بر اثر واکنش

مقدمه
گرچه برای مدتهای طوالنی آب به عنوان ارزانترین و
بیزیانترین حالل در کره خاکی شناخته شده بود اما استفاده
از آن در واکنشهای آلی به میزان گستردهای موقوف بود ،چرا
که همواره پژوهشگران و شیمیدانان آلی تأکید جدی و فراوانی
بر بهکارگیری واکنشگرها ،افزودنیها و حاللهای بهطور کامل
خشک و عاری از آب داشتند .چنین نگرشی برای دهههای متمادی
منجر به محدودیتهای بارزی در بهکارگیری آب به عنوان
حالل یا محیط واکنشهای آلی شده بود تا اینکه گریکو []1
و برسلو [ ]2نشان دادند که آب میتواند به گونه نامنتظرهای
منجر به افزایش غیر عادی سرعت و گزینشپذیری در بسیاری از
واکنشهای سنتزی در شیمی آلی شود .چنین تفاوتي به روشني
در مقایسه این واکنشها با واکنشهای مشابهی که در غیاب آب
انجام میشوند به چشم میخورد .افزون بر این ،بهکارگیری شرایط
*عهدهدار مکاتباتabaee@ccerci.ac.ir :

بین متیلنهای فعال و ترکیبهای کربونیلدار روي ميدهد [.]3
راحتی این واکنش به کاربرد آن در تهیه مولکولهای گوناگونی
برمیشود که میتوانند در سایر تبدیلهای نامدار آلی بهکار روند [.]4
برای نمونه میتوان واکنش گیوالد را گفت که فرایندی است
که از طريق آن فراوردههای تراکم کنووناگل به شکل تکظرف
یا مرحلهاي به مشتقات -2آمینوتیوفن تبديل ميشوند [ .]5در
سالهای اخیر ،روشهای جایگزین فراوانی برای واکنش اصلی
کنووناگل در مراجع معرفی شدهاند که با بهکارگیری چنين
روشهایي این واکنش در شرایط سادهتری انجام میپذیرد .برای
نمونه در این رابطه میتوان به استفاده از مایعات یونی [ ،]6ذرات
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آب و تریاتیلآمین ،محیطی مناسب برای انجام سریع ...

تتراهيدروفوران ( )THFبا سدیم و در جو آرگون و در حضور بنزوفنون
نانو [ ،]7کاتالیستهای ناهمگن [ ،]8ارگانوكاتاليستها [ ]9و تابش
به عنوان شناساگر خشك و تقطير شده است .ترياتيلآمين و
ریزموج [ ]10اشاره داشت ،ضمن آنكه بسياري از فرايندهاي مهم
دي كلرومتان هر يك جداگانه با هيدريد كلسيم و در جو آرگون
چند جزئي در سنتزهاي آلي هستند كه يك مرحله كليدي آنها را
خشك و تقطير شدهاند .متانول در جو آرگون و در حضور منيزيم
واكنش كنووناگل تشكيل ميدهد [ 11و  .]12با این حال ،هنوز در
فلزي خشك و تقطير شده است .همه اين حاللها بهوسيله يك
تعداد زیادی از این روشها معرفهای گران قیمتی بهکار میروند،
سرنگ خشك و در جو آرگون از مخزن جمعكننده حالل به ظرف
تحت شرایط سختی فرایند مییابند یا نیاز به افزودنیهای دیگری
واكنش انتقال داده شدهاند .بيشتر واکنشگرها و معرفها بدون
نیز دارند تا انجام پذیرند .بنابر اين ،هنوز ارایه روشهاي جديد
خالصسازي و به همانگونه كه دريافت شدند بهكار رفتهاند.
كارآمد ميتواند با استقبال روبروشود.
ميزان استوكيومتري محاسبه شده بر پايه خلوصي است كه
در چارچوب بررسیهایی که ما تاکنون در شیمی تیوپیران
شركت سازنده گزارش كرده است .برخي مواد ديگر مانند تعدادي
وهتروسیکلهای مشابه آن انجام دادهایم [ 13و  ]14و در
از آلدهيدها با دستگاه تقطير جز به جز ( )BUCHI B- 580تقطير
ادامه پژوهشهای قبلیمان در زمينه گسترش واکنشهای آلی
شدهاند .براي افزايش خلوص ،حاللهاي تجاري تقطير شدهاند.
در محیط آبی [ 15و  ،]16در این گزارش کاربرد موفق سامانه
همه واكنشها در دماي محيط انجام شدهاند .تغليظ مواد در فاز
آب-تریاتیلآمین به عنوان محیطی کارآمد برای انجام تراکم
آلي تحت فشار مكشي بهوسيله دستگاه تبخيركننده چرخشي
کنووناگل بین کتونها و مشتقات مالونونیتریل ارایه میشود .با
( )BUCHI 461انجام شده است .كروماتوگرافي اليه نازك
بهكارگيري این شرایط ،واکنش به راحتی و تنها در طول چند
( )TLCروي صفحههاي سيليكاژل مرك  )F254( 60انجام شده
دقیقه انجام میپذیرد ضمن آنکه فراوردههای واکنش میتوانند
است و ظهور لكهها با المپ فرابنفش ( )254 nmانجام شده است.
در همان ظرف واکنش یا پس از جداسازی به گوگرد افزایش یابند
طيفياتیلجرمي با دستگاه  Fisons TRIO 1000و يونش
آناليز
و موجب انجام فرایند گیوالد شوند.
ا ٍ هطاتمات هالًًََیتشیالآهیي تِ عٌَاى هحیغی واسآهذ تشای اًجام تشاون وًٌٍَاگل تیي وتَىسیستن آب -
تشی
الكترونها ( )EIدر  70الكترون ولت انجام شده است.
سیکلوهگزانهای،1a
فرایند
ضشایظٍ1،ا این
ِضَد .تا تىاسگیشی ایيشکل
برخورداسائِ هی
آى
پازیشد ضاوي 
بین دلیماِ اًجاام
واکنش چٌاذ
برای دس عاَل
ساحتیرا ٍ تٌْا
وٌص تِ
هاي هی
طيفٍاوٌص
تکظرفهحػَالت
اًجاام فشآیٌاذ
هَجة
گَگشد
جذاساصی تِ
ًٌذ دس ّواى ظشف ٍاوٌص یا پس
زیرقرمز با دستگاه تبديل فوريه (Bruker (IFS-88
ای و
یاتٌذ ٍمرحله
افضایصشکل
هر دو
گوگرد به
مالونونیتریل اص 2aو
گاَگشد تاِ ّاش دٍ ضاىل  ،2aهالًًََیتشیال 1aگیَالذ ضًَذ .ضىل  1ایي فشآیٌذ سا تشای ٍاواٌص تایي سایىلَّگضاى
و بر روي قرص  KBrثبت شده اند .طيفهاي  NMRدر حالل
نمایش میدهد.
ذ.ای ٍ تهظشف ًوایص هیهشحلِ
13
 CDCl3در  500 MHzبرای  1Hو  125 MHzبراي C
اندازهگيري شدهاند .جابجاييهاي شيميايي  1HNMRو ثابتهاي
زوج شدن با فرض رفتار مرتبه اول تعيين شدهاند .از دستگاه تجزیه
عنصري  CHN-O Thermo Finnigan Flash EA 112براي
سنجش درصد عناصر موجود در فراوردهها استفاده شده است.
هسیر هر لهای

هسیر ت

ر

آهیي
گیوالد دس
واکنشگیَالذ
کنووناگلٍ وٍاوٌص
تراکموًٌٍَاگل
شکل1:1تشاون
ضىل
اتیلآمین
تشیاتیل
آب وٍ تری
ضشایظ آب
در شرایط

روش کار برای تراکم کنووناگل

مخلوطی از سیکلوهگزاناُن ( 1/0میلیمول) و مالونونتیریل
ص تجرتی
( 116میلیگرم 1/0 ،میلیمول) در آب ( 0/25میلیلیتر) و
بخش تجربی
شهای آزهایطگاهی :حاللّا ٍ هَاد اٍلیِ اص ضشوتّای تجاسی تْیِ ضذُاًذ .تتشاّیاذسٍفَساى ( )THFتاا ساذین ٍ
یاه ( 1/0میلیمول) در دمای اتاق همزده میشود تا
تریاتیلآمین
آزمایشگاهی
جَ آسگي ٍ دس حضَسروش
ضٌاساگش خطه ٍ تمغیش ضذُ است .تشیاتیلآهیي ٍ دیولشٍهتاى ّاش
های تِ عٌَاى
تٌضٍفٌَى
تهیهٍ دس
تجاری آسگي
هتاًَل دس جَ
شرکاًذ
تمغیش ضذُ
آسگي خطه ٍ
حالدسلجَ
ذاگاًِ تا ّیذسیذ ولسین ٍ
خطاه  3دقیقه کروماتوگرافی الیه نازک نشان داد که
فلضی پس از
حضَس هٌیضینآنکه
شدهاند.
ت.های
واکنشگرها از
ها و

مغیش ضذُ استّ .وِ ایي حاللّا تَسیلِ یه سشًگ خطه ٍ دس جَ آسگي اص هخضى جواعوٌٌاذُ حاالل تاِ ظاشف

خالع
ٌص اًتمال دادُ ضذُساصی ٍ تِ ّوااى گًَاِ واِ دسیافات ضاذًذ تىااساًذ .تیطتش هَاد اٍلیِ ٍ هعشفّا تذٍى
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
تشخی هَاد دیگشسفتِ
 .هیضاى استَویَهتشی هحاسثِ ضذُ تش پایِ خلَغی است وِ ضشوت ساصًذُ گضاسش وشدُ است30 .
 .تشای افضایص خلَظ ،حاللّای )تمغیش ضذُBUCHI B-580هاًٌذ تعذادی اص آلذّیذّا تا دستگاُ تمغیش جض تِ جض (
ّ .وِ ٍاوٌصّا دس دهای هحیظ اًجام ضذُاًذ .تغلیظ هَاد دس فاص آلی تحت فطاس هىطای تَسایلِتجاسی تمغیش ضذُ
ای )سٍی غافحِ )TLCاًجام ضذُ اسات .وشٍهااتَگشافی الیاِ ًااصن (BUCHI 461دستگاُ تثخیشوٌٌذُ چشخطی (
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5
6
7
8

ضَد .ضَد ٍ الیِ آلی تَسظ هحلَل سیشضذُ تیىشتٌات سذین ٍ آب ًوه ضستِ هیلیتش) اض
ضَد .تا تثخیش حالل ٍ هَاد فشاس هحػَل ٍاوٌص سسَب آب خطه هیالیِ آلی پس اص جذاس
سٌجی ضٌاسایی ّای عیفیضَد .ایي هحػَل تا تشسسیوٌذ وِ تا استفادُ اص اتیل استات
گشدد.هی

9
10
11
12
واکنشگرها به تمامی مصرف شدهاند .به مخلوط واکنش اتیل
13
استات ( 3/0میلیلیتر) افزوده میشود و الیه آلی بهوسیله محلول
14
15
سیرشده سدیم بیکربنات و آب نمک شسته میشود .الیه آلی
16
پس از جداسازی با سدیم سولفات بیآب خشک میشود .با تبخیر
17
حالل و مواد فرار ،فراورده واکنش رسوب میکند که با استفاده از
18

اتیل استات و هگزان نوبلور میشود .این فراورده با
طیفیسنجی شناسایی میشود.

بررسیهای
19

نتایج و تحث

عبائی

ًخست تشاون وًٌٍَاگل تشای ٍاوٌص تیي سیىلَّگضاىّای  تشسسی ضذ .تا تىاسگیشی آهیي
3aگشّا سا عی تٌْا چٌذ دلیمِ تِ هحػَل تَاًذ دس حضَس آب ٍاوٌصآهیي هیاتیلگًَاگ
تيوپيران -4 -اُن (رديفهاي  5و  )6و پيران -4 -اُن (رديفهاي
تا (1aجذٍل  ،1سدیف  )1تثذیل وٌذ .دس ایي ضشایظ %89 ،اص هحػَل هَسد ًظش تذست آهذ .تِ
منجر
وشدههای
فراورد
هاي
هذت نهصهاىتنها به
7سا ودس )8نيز
هحػَل O2CCH2CN
متناظر)3b
(سدیف .)2
بااليي %ازایجاد
تاصدُ 90
بازدٍه تا
هطاتْی
هايتش اثش تشویة تا ًیض
ّواًٌذی سا
ّ2a-bای
(سدیف
پذيريگزاسد
واكنتِشًوایص
تىاسگیشی 
ّای 3-4
كتون زمان
اين دو
بيشتر
بلكه) .بهدليل
شد
تاصدُّای  ٍ )5-6پیشاى-4-اُى (سد
هتٌاظش ّای ً )7-8یض ًِ تٌْا تِ 
ّای
هحػَالتيافتند.
الیی اصنيز كاهش
واكن تاشها
ّا ًیض واّص یافتٌذّ.ای ٍاوٌصپزیشی تیطتش ایي دٍ وتَى صهاىهٌجش ضذ تلىِ تذلیل ٍاوٌص

جدول  1تراكم كنووناگل در حضور آب و ترياتيلآمين
جذول  1تراكن كنووناگل در ضور آب و تریاتیلآهین

روش کار برای واکنش تکظرف گیوالد

مخلوطی از سیکلوهگزاناُن ( 1/0میلیمول) و مالونونتیریل
( 116میلیگرم 1/0 ،میلیمول) در آب ( 0/25میلیلیتر) و
تریاتیلآمین ( 1/0میلیمول) در دمای اتاق همزده شد .پس از 3
دقیقه کروماتوگرافی الیه نازک نشان داد که واکنشگرها به تمامی
مصرف شدهاند .به این مخلوط مقداری گوگرد ( 32میلیگرم1/0 ،
میلیمول) افزوده و همزدن برای مدت  3ساعت دیگر ادامه یافت.
به مخلوط واکنش اتیل استات ( 3/0میلیلیتر) افزوده و الیه آلی
با محلول سیرشده سدیم بیکربنات و آب نمک شسته شد .الیه
20
آلی پس از جداسازی با سدیم سولفات بیآب خشک شد .با تبخیر
21
22
حالل و مواد فرار فراورده واکنش رسوب میکند که با استفاده از
23
اتیل استات و هگزان نوبلور میشود .این فراورده با بررسیهای
24
طیفیسنجی شناسایی شد.

نتیجهها و بحث
در بررسی تراكم كنووناگل براي واكنش بين سيكلوهگزان اُن
 1aو مالونونيتريل  ،2aبا بهكارگيري آمينهاي گوناگون مشخص
شد كه ترياتيلآمين ميتواند در حضور آب واكنشگرها را طي
تنها چند دقيقه به فراورده ( 3aجدول  ،1رديف  )1تبديل كند.
در اين شرايط %89 ،از فراورده مورد نظر بهدست آمد .بهگونه
همانندي ،واكنش  1aبا اتيل سيانواستات )EtO2CCH2CN) 2b
فراورده  3bرا در مدت زمان مشابهي و با بازده  %90ايجاد كرد
(رديف  .)2سيكلوپنتانون  1bنيز واكنش هاي همانندي را بر اثر
تركيب با  2a-bبه نمايش گذارد (رديف هاي  3و  .)4بهكارگيري
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

31

ردیف واكنطگرها

a

زهان (دقیقه) تازده ()%

فراورده ()Z : X

1

1a + 2a

)CN : CH2( 3a

7

89

2

1a + 2b

)EtO2C : CH2( 3b

10

90

3

1b + 2a

)CN : none( 3c

7

 91

4

1b + 2b

)EtO2C : none( 3d

10

 78

5

1c + 2a

)CN : S( 3e

3

82

6

1c + 2b

)EtO2C : S( 3f

3

90

7

1d + 2a

)CN : O( 3g

3

77

8

1d + 2b

)EtO2C : O( 3h

3
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 aتش هثٌای ٍصى جذاضذُ فشاٍسدُّا

هحػَالت ًًٍَاگل تا گَگشد
پزیشی
های گیَالذ،
ٍاوٌص
هحػَالت
ٍاوٌصای آًْا تِ
تَجِ تِ
گوگرد و در
نووناگلدس با
فراورده
واکنشپذیری
توجه به
تا با

ّا ،هطتمات هالًًََیتشیل ٍ گَگشدجضئی تیي وتَىایي هشحلِ تػوین تش آى ضذ تا تا تىاسگیشی
نتیجه تبدیل مرحلهای آنها به فراوردههای واکنش گیوالد ،در این
ٍاسظهغالعِ ضَدً .تایج ایي هغالعِ وِ دس جذٍ

ّای ًًٍَاگل ایجاددّذ وِ دس ایي ضشایظ حذ

مرحله تصمیم بر آن شد تا با بهکارگیری شرایط بهینه واکنش
سهجزئی بین کتونها ،مشتقات مالونونیتریل و گوگرد مطالعه شود.
نتیجههای این مطالعه که در جدول  2آمده است نشان 3میدهد که در
این شرایط حد واسطهای نووناگل ایجاد شده بالفاصله در ظرف
واكنش مورد حمله گوگرد قرار گرفته و طي مدت زمانهاي
كوتاهي فراوردههای متناظر  4a-4hرا بهدست مي دهند .در
اينجا نيز همچنان كه انتظار ميرود كتونهاي  1cو  1dبهدليل
واكنشپذيري باالترشان با سرعت بيشتري نسبت به دو كتون
ديگر دستخوش انجام واكنش گيوالد میشوند و به فراوردههای
نهايي تبديل ميشوند .در نتيجه فراوردههای موردنظر طي
مدت زمان  3الي  6ساعت و به ميزان  %85 -92درصد بهدست
میآیند.
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ّ4h-4aای وَتاّی هحػَالت هتٌاظشضذُ تالفاغلِ دس ظشف ٍاوٌص هَسد حولِ گَگشد لشاس گشفتِ ٍ عی هذت صهاى
وتَىدٌّذ .دس ایٌجا ًیض ّوچٌاى وِ اًتظاس هیسا تذست هی

پزیشی تاالتشضاى تا سشعت  تذلیل ٍاوٌصّ1c ٍ 1dایسٍد

تیطتشی ًسثت تِ دٍ وتَى دیگش دستخَش اًجام ٍاوٌص گیَالذ هی
تثذیل ه
هحػَالت
ضًَذ .دس گشدًذ ٍ
انجامیسریع ...
ًْاییبرای
مناسب
تریاتیلآمین،تِمحیطی
آب و
ضًَذً.تیجِ هحػَالت هَسد ًظش عی هذت صهاى  3الی  6ساعت ٍ تِ هیضاى  %85-92دسغذ حاغل هی

جدول  2واكنش تكظرف گيوالد در حضور آب و ترياتيلآمين
آن واكنشگرهاي  1و  2ميتوانند در حضور آب و ترياتيلآمين
جذول  2واكنص ت ر گیوالذ در ضور آب و تریاتیلآهین
با انجام يك تراكم كنووناگل طي چند دقيقه به فراورده  3تبديل
تازده
زهان
هحصول
ردیف واكنصگرها
a
(ساعت) ()%
همان
جداسازي
ّایپس
فراوردهها
ضذُ استّ ٍ،وچٌاى
در دادُ
ضىلو 2ياًطاى
ٍاسظوِ دس
حذ از 
توان 
ي3h
ساعت راتِ م-3a
اين 3الی 6
شوند.صهاى
 4h-4aتِ سادگی ٍ عی
1
 2تثذیل ضذًذ .ظرف واكنش نخست در معرض گوگرد قرار داد تا دستخوش واكنش
1a + 2a + S8  1
85
6
گيوالد شوند و ترکیبهای متناظر  4را توليد كنند .فرايند پيشنهادي
در شكل  3براي كتون تيوپيران-4-اُن  ،1cمالونونيتريل  2aو گوگرد
1a + 2b + S8
90
2
36
است .ضذُ استّ ٍ،وچٌاى
ٍاسظ دادُ
ًطاى
كشيده 2
ضىل
هحػَالتوِ
ظرفحذبه 
ٍاسظ
وًٌٍَاگل 
-3aت3h
هشحلِتِ
مسير6
دو:23الی
صهاى
حذشده
ك
ّایو
اي
ساعته
تثذیلمرحل
عیهر
 4h-4a 4 1تِ سادگی ٍ در
گیَالذای
تصوير دس 
ّایتِ
ضىل
3

1b + 2a + S8

4

1b + 2b + S8

5

1c + 2a + S8

6

1c + 2b + S8

7

1d + 2a + S8

8

1d + 2b + S8

 5 2تثذیل ضذًذ.
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پيش ميروند .بنابرابن ،روش حاضر در زمره دستور كارهاي
حد واسطهای  3a-3hبه سادگي و طي زمان  3الي  6ساعت به
 19هیضَد ٍ ٍاوٌص ّا دس دهای هحیظ پیص هیسًٍذ ،تٌاتشاتي ،سٍش حاضش دس صهشُ دستَس واسّاای صیساتسااصگاس تاشای
تْیاِ آلي قرار
وااس ٍشيمي
مهم در
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 4a-4hتبدیل شدند.
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افضٍى تش ایي،
لشاس هی
ت ضیوی
زيس دس
اًجام ایي دٍ ٍاوٌص هْن
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و در زمانهاي كوتاهي به اتمام ميرسد.
هراجعكه در
 23ارایه كرد
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H2O and triethylamine, an appropriate medium for rapid knoevenagel
condensation and Gewald reaction under environmentally friendly
conditions
M.S. Abaee*
Associate Prof. of Organic Chemistry, Advanced Institute of Science and Technology, Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran, Tehran, Iran
Recieved: August 2013, Revised: September 2013, Accepted: September 2013

Abstract: In presence of water and triethylamine, various aldehydes and ketones undergo a rapid
and efficient Knoevenagel condensation with malononitrile derivatives to produce the respective
α.β-unsaturated systems within short time periods in high yields. Products can be either stepwise
or in situ employed in a Gewald reaction to give their respective 2-aminothiophenes after a few
hours at room temperature.
Keywords: Knoevenagel condensation, Gewald reaction, Aqueous conditions, Triethylamine
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