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چکیده :در این پژوهش ،ویژگی کاتالیستی  ZrOCl2.8H2Oدر سنتز مشتقهای گوناگون بیسآریلمتیلیدنهای کتون -2،2دیمتیل-1،3-

دیاکسان-5-اُن با بهکارگیری  SDSدر حضور آب و پیرولیدین بررسی شده است .واکنش در دمای اتاق صورت پذیرفت و در مدتزمانهای به نسبت
کوتاهی به بازدههای باالیی از فراوردههای موردنظر منجر شد .این فراوردهها به شکل جامد و خودبهخودی در ظرف واکنش تهنشین میشدند که این

سبب میشد بتوان آنها را با یک صاف کردن ساده و بدون نیاز به روشهای کروماتوگرافی زمانبر و گرانقیمت جدا کرد.
واژههای کلیدی :بیسآریلمتیلیدنها ،تراکم آلدول ،شرایط آبی ،کاتالیستهای آلی ،دیاکسان-5-اُن

همچنین میتوانند بهعنوان حدواسطهایی در سایر سنتزهای آلی
به کار روند [ .]10در بین شیوههای گزارش شده گوناگون اخیر
برای سنتز بیسآریلمتیلیدنها ،میتوان به آنهایی که در شرایط
ناهمگن [ ،]11اسید لوییس [ ،]12بیحالل [ ]13یا آبی [ ]14انجام
گرفتهاند اشاره کرد.
در سالهای اخیر ،کاتالیستهای زیرکونیمدار در بسیاری از
تبدیلهای آلی بهکار رفتهاند [ .]15در این میان بهویژه میتوان
به مطالعه انجام شده توسط راوال و همکارانش اشاره داشت
که از زیرکونیم سولفاتدار برای سنتز بیسآریلمتیلیدنهای
ناُن و سیکلوهگزاناُن از مسیر واکنشهای تراکم
سیکلوپنتا 
ضربدری آلدول استفاده کردند [ .]16آنها با استفاده از یک
روش شناخته شده کاتالیست را در دمای باال تهیه کردند [،]17
درحالیکه واکنش تراکم نیز بهنوبه خود به تابش ریزموج نیاز

مقدمه
تراکم آلدول بیگمان یکی از کارآمدترین و پرکاربردترین
روشهای آزمایشگاهی و صنعتی برای سنتز سامانههای کربونیلی
آلفا ،بتا سیرنشده است [ .]1این واکنش بهطور معمول شامل
افزایش هستهدوستانه یک انوالت به یک آلدهید و در ادامه
زدایش آب از حد واسط بتا-هیدروکسی کربونیل تشکیل شده
است تا سرانجام یک پیوند دوگانه کربن-کربن که با یک گروه
کربونیل مزدوج است به دست آید [ .]2گروه C=C-C=O
زیرساختاری است که در بسیاری از ترکیبهای طبیعی و
مولکولهای دارویی و زیستی حضور دارد [ 3تا  .]5گروه جالبی
از اینگونه ترکیبها بیسآریلمتیلیدنهای کتونهای حلقوی
هستند که بیشتر از مسیر یک تراکم آلدول ساخته میشوند [ ]6و
کاربردهای صنعتی و دارویی فراوانی دارند [ 7تا  .]9این ترکیبها
*عهدهدار مکاتباتabaee@ccerci.ac.ir :
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بررسی ویژگی کاتالیستی  ZrOCl2.8H2Oدر سنتز ...

از این کتون استفادههای فراوانی در شیمی قندها ،سنتزهای
نامتقارن و سایر عرصههای شیمی آلی سنتزی میشود [ .]22در
این شیوه ،شرایط مالیم آبی و کاتالیست  ZrOCl2.8H2Oو سدیم
دودسیل سولفات ( )SDSبهکاررفته است که موجب میشود .که
واکنشگرها به میزان کامل به فراورده موردنظر تبدیل شوند ،ضمن
آنکه بخش عمده واکنشها بر سنتز مشتقهای فلوئوردار متمرکز
شده است.

داشت .در ارتباط با برنامههای جاری که در زمینه گسترش
شیمی هتروسیکلها [ 18و  ]19و نیز در چارچوب پژوهشهایی
که بر روی تراکم آلدول [ 20و  ]21داریم ،بر آن شدیم تا به
بررسی امکان سنتز مشتقهای بیسآریلمتیلیدنهای سامانه
-2،2دیمتیل-3،1-دیاکسان-4-اُن (کتون  )Iبا استفاده از
کاتالیستهای زیرکونیمدار در شرایط به نسبت مالیم بپردازیم.
این کتون معادل سنتزی دیهیدروکسیاستون ( )DHAو آنالوگ
فسفردار آن ( )DHAPاست ،دو حد واسطی که هریک نقش بسیار
َى  )lتا اعتفادُ اس واتالیغتّای سیزوًَیندار در ؽزایظ تِ ًغثت هالین تپزداسین .ایي وتَى هؼادل عٌتشی
بخش تجربی
حیاتی را بهعنوان واحدهای ساختاری سه کربنی در چرخههای
ى ( ٍ )DHAآًالَي فغفزدار آى ( )DHAPاعت ،دٍ حذ ٍاعغی وِ ّزیه ًمؼ تغیار حیاتی را تِػٌَاى
روشهای آزمایشگاهی :حاللها و واکنشگرها از شرکتهای
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ؼکل  :1تزاون آلذٍل  1تا  llدر حضَر  ،ZrOCl2.8H2Oعَرفاوتاًت ،آب ٍ دیاتیلآهیي
شکل  1تراکم آلدول  Iبا  IIدر حضور  ،ZrOCl2.8H2Oسورفاکتانت ،آب و دیاتیلآمین

ؼکل  :1تزاون آلذٍل  1تا  llدر حضَر  ،ZrOCl2.8H2Oعَرفاوتاًت ،آب ٍ دیاتیلآهیي
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عبائی و همكاران

فرض رفتار مرتبه اول تعیین شدند .از دستگاه تجزیه عنصری
 CHN-O Thermo Finnigan Flash EA 1112برای سنجش
درصد عنصرهای موجود در فراوردهها استفاده شد.

(CDCl3, 470 MHz) δ, ppm: -110.9; Mass spectrum (Ei,
70 eV), m/z (Irel, %): 342 [M]+ (10), 148 (12), 136
(64), 120 (48), 108 (100); Found, %: C 70.25; H 4.62.
C20H16F2O3. Calculated, %: C 70.17; H 4.71.

روش کار برای تراکم آلدول

مخلوطی از  10( ZrOCl2.8H2Oدرصد مولی) و  25( SDSدرصد
مولی) در آب ( 2/0میلیلیتر) در دمای اتاق به مدت  10دقیقه هم زده
شد .به این مخلوط آلدهید ( 2/0میلیمول) ،کتون  1/0( 1میلیمول)
و دیاتیلآمین ( 1/0میلیمول) افزوده شد و هم زدن تا زمانی ادامه
یافت تا  TLCنشان داد که واکنشگرها بهطور کامل مصرف شدهاند .در
پایان فراوردهها در ظرف واکنش تهنشین و با صاف کردن جدا شدند.
فراوردههای جامد پس از خشک شدن در اتیلاستات و پترولیوم اتر
نوبلور شدند .فراوردههای شناخته شده ( )3a-cبا مقایسه دادههای
فیزیکی و طیفهای  NMRآنها با آنچه که در منابع گزارش شده
1
است شناسایی شدند و محصولهای جدید نیز با روشهای HNMR
 ،،13CNMR ،19FNMR ،IRتجزیه عنصری و طیفبینی جرمی
شناسایی و تعیین ساختار شدند.

(-6،4-)Z 5،Z 3بیس(-3فلوئوروبنزیلیدن)-2،2-د یمتیل-
-3،1دیاکسان-5-اُن ()3e
(3Z,5Z)-4,6-Bis(3-fluorobenzylidene)-2,2dimethyl-1,3-dioxan-5-on. (315 mg, 92%), mp 106108 °C (EtOAc). IR spectrum (KBr), ν, cm-1: 1598
(C═O), 1282 (Ar–F); 1HNMR spectrum (CDCl3, 500
MHz), δ, ppm (J, Hz): 1.86 (6H, s, CH3), 6.93 (2H,
s, ═CH), 7.05-7.08 (2H, ddd, J = 2.0, 6.0, 8.0 Hz),
7.35-7.39 (2H, m), 7.48 (2H, d, J = 8.0 Hz), 7.60 (2H,
d, J = 10 Hz) ppm; 13CNMR spectrum (CDCl3, 125
MHz), δ, ppm (J, Hz): 26.8 (CH3), 102.1 (CMe2),
115.3 (d, J = 3.0 Hz), 116.3 (d, J = 21.0 Hz), 117.2
(d, J = 22.5 Hz), 127.2 (d, J = 2.5 Hz), 130.3 (d, J

دادههای طیفی فراوردههای جدید

= 8.0 Hz), 135.9 (d, J = 8.5 Hz), 146.2, 163.1 (d, J

(-6،4-)Z 5،Z 3بیس(-4فلوئوروبنزیلیدن)-2،2-د یمتیل-
-3،1دیاکسان-5-اُن ()3d

(CDCl3, 470 MHz) δ, ppm: -112.9; Mass spectrum

(3Z,5Z)-4,6-Bis(4-fluorobenzylidene)-2,2-

(Ei, 70 eV), m/z (Irel, %): 342 [M]+ (38), 283(12),

dimethyl-1,3-dioxan-5-on. (301 mg, 88%), mp 124-

148(35), 136(100), 120(90); Found, %: C 69.95; H

126 °C (EtOAc). IR spectrum (KBr), ν, cm-1 :1604

4.81. C20H16F2O3. Calculated, %: C 70.17; H 4.71.

= 244.0 Hz, C–F), 177.8 (C═O); 19FNMR spectrum

(C═O), 1220 (Ar–F); 1HNMR spectrum (CDCl3, 500

(-6،4-)Z 5،Z 3بیس(-2فلوئوروبنزیلیدن)-2،2-د یمتیل-
-3،1دیاکسان-5-اُن ()3f

MHz), ν, ppm (J, Hz): 1.85 (6H, s, CH3), 6.94 (2H, s,
═CH), 7.11 (4H, dd, J = 8.5, 9.0 Hz, H Ar), 7.80 (4H,
dd, J = 5.5, 9.0 Hz, H Ar); 13C NMR spectrum (CDCl3,

(3Z,5Z)-4,6-Bis(2-fluorobenzylidene)-2,2-

125 MHz), δ, ppm (J, Hz): 26.8 (CH3), 101.8 (CMe2),

dimethyl-1,3-dioxan-5-one. (308 mg, 90%), mp 99-101

115.4, 116.1 (d, J = 21.5 Hz), 130.2 (d, J = 3.5 Hz),

°C (EtOAc). IR spectrum (KBr), ν, cm-1 :1600 (C═O),

133.1 (d, J = 8.0 Hz), 145.3 (d, J = 2.5 Hz), 163.2 (d,

1240 (Ar–F); 1HNMR spectrum (CDCl3, 500 MHz), δ,

J = 250.0 Hz, C–F), 178.1 (C═O); 19FNMR spectrum

ppm (J, Hz): 1.86 (6H, s, CH3), 7.12 (2H, dd, J = 9.0,

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

39

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 94

بررسی ویژگی کاتالیستی  ZrOCl2.8H2Oدر سنتز ...

تراکم آلدول بین  Iو بنزآلدهید موردبررسی قرار گرفت .در شرایط
بهینه ( ،ZrOCl2.8H2O ، SDSآب و دیاتیلآمین) ،محصول
 3aطی مدتزمان  2ساعت به مقدار  %82تشکیل و در ظرف
واکنش رسوب کرد (ردیف  .)1بهکارگیری سایر آمینها نیز منجر
به تشکیل  3aاما به میزان کمتری شد .در غیبت یک آمینSDS ،
یا آب ،واکنش یا به توقف کامل رسید یا مقدار بسیار کمتری
از فراورده را در زمانهای بلندتری بهدست داد .از سوی دیگر،
بهکارگیری  ZrOCl2.8H2Oمنجر به تکمیل سریعتر واکنش و
نیز تهنشینی خودبهخودی فراورده در پایان شد .استفاده از سایر
آلدهیدهای آروماتیک دارای استخالفهای الکترون دهنده
(ردیف  ،)2الکترون کشنده (ردیف  ،)3فلوئور (ردیفهای  4تا )6
و تریفلوئورومتیل (ردیف  )7نیز در هر مورد منجر به تشکیل
فراوردههای موردنظر  3b-gشد.
ساختار فراوردهها با استفاده از دادههای  NMRآنها تعیین شد.
برای نمونه در مورد ترکیب  ،3eدر طیف  1HNMRپیک دو گروه
متیل در حدود  2 ppmظاهر شده است و  4پروتون آروماتیک به
همراه تک پروتون وینیلی از  6/92تا  7/61 ppmبا چندگانگیهای
ویژه خود ظاهر شدهاند ،ضمن آنکه پروتونهای مجاور اتم فلوئور
شکافتگی اضافی با اتمهای هیدروژن همسایه را نشان میدهند
(شکل  -2الف) .همچنین در طیف  13CNMRهمین ترکیب
(شکل  -2ب) 11 ،سری پیک مربوط به انواع کربنهای موجود
در ساختار  3eقابل تشخیص است .در اینجا نیز دوتایی شدن
پیکهای مربوط به کربنهای مجاور کربن متصل به اتم فلوئور
به روشنی مشاهده میشود.
بر اساس این نتیجهها ،یک مسیر سازکاری را که در شکل 3
نشان داده شده است میتوان برای واکنش پیشنهاد داد .نخست
پیوند گروه کربونیل به اسید لوییس ،فرایند پروتونزدایی هیدروژن
آلفا به وسیلهی آمین را میسر میسازد .سپس انوالت بهدستآمده
به آلدهید حمله میکند تا فراورده آلدول بهدست آید که این آخری
خود با خروج آب تراکم نهایی را موجب میشود .تکرار این مراحل
در دیگر متیلن آلفای کتون اولیه منجر به تشکیل و رسوب فراورده
نهایی میشود.

9.5 Hz), 7.20 (2H, dd, J = 7.5, 7.5 Hz), 7.26 (2H, s,
;)═CH), 7.31-7.36 (2H, m), 8.15 (2H, dd, J = 7.5, 7.5 Hz
CNMR spectrum (CDCl3, 125 MHz), δ, ppm (J, Hz):

13

26.8 (CH3), 102.1 (CMe2), 107.5 (d, J = 7.5 Hz), 115.8
(d, J = 22.0 Hz), 122.1 (d, J = 11.0 Hz), 124.5 (d, J = 3.5
Hz), 130.9 (d, J = 8.5 Hz), 131.2 (d, J = 1.5 Hz), 146.5 (d,
;)J = 1.5 Hz), 161.6 (d, J = 252.0 Hz, C–F), 177.5 (C═O
;FNMR spectrum (CDCl3, 470 MHz) δ, ppm: -114.6

19

Mass spectrum (Ei, 70 eV), m/z (Irel, %): 342 [M]+ (10),
138(92), 120(73), 108(100); Found, %: C 70.40; H 4.66.
C20H16F2O3. Calculated, %: C 70.17; H 4.71.

(-2،2-)Z 5،Z 3د یمتیل-6،4-بیس((-4تر یفلوئورومتیل)
بنزیلیدن)-3،1-دیاکسان-5-اُن ()3g
)(4Z,6Z)-2,2-Dimethyl-4,6-bis(4-(trifluoromethyl
benzylidene)-1,3-dioxan-5-one. (398 mg, 90%), mp 143145 °C (EtOAc). IR spectrum (KBr), ν, cm-1 :1612 (C═O),
1285 (CF3); 1HNMR spectrum (CDCl3, 500 MHz), δ, ppm
(J, Hz): 1.87 (6H, s, CH3), 7.00 (2H, s, ═CH), 7.67 (4H, d,
J = 8.0 Hz, H Ar), 7.89 (4H, d, J = 8.0 Hz, H Ar); 13CNMR
spectrum (CDCl3, 125 MHz), δ, ppm (J, Hz): 26.8 (CH3),
102.3 (CMe2), 114.8, 124.4 (q, J = 270.0 Hz, CF3), 125.8
(q, J = 3.5 Hz), 130.4 (q, J = 32.5 Hz, C–CF3), 131.2,
137.1, 146.7, 177.8 (C═O); 19FNMR spectrum (CDCl3,
470 MHz) δ, ppm: -63.2; Mass spectrum (Ei, 70 eV), m/z
(Irel, %): 442 [M]+ (10), 198(28), 186(100), 170(60), 158
(90); Found, %: C 59.93; H 3.80. C22H16F6O3. Calculated,
%: C 59.73; H 3.65.

نتیجهها و بحث
جدول  1خالصهای از نتیجههای بهدستآمده از تراکم آلدول
بین کتون  Iو آلدهیدهای گوناگون را نشان میدهد .نخست
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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چٌذگاًگیّای ٍیضُ خَد ظاّز ؽذُاًذ ،ضوي آىوِ پزٍتَىّای هجاٍر اتن فلَئَر ؽ


ًؾاى هیدٌّذ (ؽىل  -2الف)ّ .ن چٌیي در عیف ّ C NMR13ویي تزویة (ؽ

وزتي ّای هَجَد در عاختار  3eلاتل تؾخیـ اعت .در ایيجا ًیش عبائی و
همكاران ؽذى پیه
دٍتایی


تِ اتن فلَئَر تِ رٍؽٌی هؾاّذُ هیؽَد.
الف

(الف)

ب

(ب)

(الف) کربن و (ب) فراورده
شکل  2طیفهای
ّای  NMRپزٍتَى (الف) ٍ وزتي (ب
ؼکل  :2عیف
HNMR

3e

دادُ پاییز 94
نهم ،شماره ،3
()JARCهغیز عاسواری را وِ در ؽىل  3سال
ایيهای کاربردی
اعاط پژوهش
نشریه
ؽذُ اعت هی
ًؾاى
شیمییه
ًتیجِدرّا،
تز
41

گزٍُ وزتًَیل تِ اعیذ لَییظ ،فزایٌذ پزٍتَىسدایی ّیذرٍصى آلفا تِ ٍعیلِی آهیي ر

بررسی ویژگی کاتالیستی  ZrOCl2.8H2Oدر سنتز ...

جذول  :1تاسدُ ٍ فزاٍردُّای تزاون آلذٍل  1در ؽزایظ تْیٌِ
جدول  1بازده و فراوردههای تراکم آلدول  Iدر شرایط بهینه

آلذهیذ

*

ردیف

محصول

بازده ()%

a

1

82

2

85

3

89

4

88

5

92

6

90

7

90
 *aتز هثٌای ٍسى فزاٍردُّای جذاؽذُ

فلوئوردار آن که از نظر زیستشناختی با اهمیت به شمار میروند
به دست میدهد .واکنشها در حضور کاتالیست ZrOCl2.8H2O
و با استفاده از مقدارهای کاتالیتیکی یک سورفاکتانت و یک اسید
لوییس به انجام میرسند و فراوردههای واکنش خودبهخود در

نتیجهگیری
بهطور خالصه باید گفت که این روش ،مسیر مناسب و
کارآمدی را برای تهیه مشتقهای گوناگون بیسآریلمتیلیدنهای
کتون -2،2دیمتیل-3،1-دیاکسان-4-اُن بهویژه مشتقهای
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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عبائی و همكاران

واکنش
وارپیشنهاد
سازوکار
ٍاوٌؼ
پیؾٌْاد
شکل 3عاس ٍ
ؼکل :3

ته ظرف رسوب میکنند که این خود فرایند جداسازی نهایی
سپاسگزاری
نتیجهگیری
را بسیار کمهزینه ،ساده و سریع میسازد ،فرایندی که بهطور
از معاونت پژوهشی و فناوری پژوهشگاه شیمی و مهندسی
کننده و
طوالنی ،خست
هایایيمرتبط
تایذ رو
خالفِ سایر
معمول در
ّاینهایت
پژوهش
آریلاین
مالی
ّایمآوری
هؾتكفراه
تْیِ برای
تزای ایران
وارآهذی راشیمی
وتَى
هتیلیذى
منابعتیظ
گًَاگَى
هٌاعةه ٍ
رٍػ ،هغیز
ش وِ
گفت
تِعَر
هزینه
ابراز می
سپاسگزاری را
دارد .تا اّویت تِ ؽوار هیرًٍذ تِ دعت
ؽٌاختی
سیغت
هؾتكّای فلَئَردار آى وِ اس ًظز

است-3،1-.دیاوغاى-4-اُى تٍِیضُ
برهتیل
دی
-2،2
هیدّذٍ .اوٌؼّا در حضَر واتالیغت  ٍ ZrOCl2.8H2Oتا اعتفادُ اس همادیز واتالیت یىی یه عَرفاوتاًت ٍ یه اعیذ لَییظ تِ

فزاٍردُّای ٍاوٌؼ خَدتِخَد در تِ ظزف رعَب هیوٌٌذ وِ ایي خَد فزایٌذ جذاعاسی ًْایی را تغیار ونّشیٌِ،

اًجام هیرعٌذ ٍ
مراجععزیغ هیعاسد ،فزایٌذی وِ تِعَر هؼوَل در عایز رٍػّای هزتثظ عَالًی ،خغتِ وٌٌذُ ٍ ّشیٌِتز اعت.
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An efficient method for the synthesis of bisarylmethylidenes of
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one via the aldol condensation with aromatic
aldehydes
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Chemical Engineering, Tehran, Iran
2. MSc in Chemistry, Institute of Science and New Technologies, Institute of Chemistry and Chemical
Engineering, Tehran, Iran
Recieved: September 2015, Revised: October 2015, Accepted: October 2015

Abstract: In this research, catalytic properties of ZrOCl2.8H2O in preparation of various
bisarylmethylidene derivatives of 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one have been studied by using
catalytic amounts of SDS and ZrOCl2.8H2O in the presence of water and diethylamine. Reactions
take place at room temperature and high yields of the respective products are formed in short
times. At the end, products precipitate spontaneously in the reaction mixtures. Thus, the products
are separated easily by simple filtration and cumbersome chromatographic procedures are avoided.
Keywords: Bisarylmethylidenes, Aldol condensation, Organocatalysts, Aqueous conditions,

Dioxane-5-one
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