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چکیده :در این پژوهش ،در مرحله اول پاراتولوئن سولفونیک اسید نشانده شده روی نانوسیلیکا بهعنوان یک نانوکاتالیست جدید به روش آسان و

ساده تهیه شد .سپس ،با روشهای اندازهگیری نقطه ذوب ،طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه ( ،)FT-IRمیکروسکوپی الکترونی روبشی ( )SEMو

تجزیه عنصری با روش طیفسنجی تفکیک انرژی ( ،)EDXشناسایی شد .در مرحله بعدی ،بهمنظور تهیه مشتقهای -1′آریل-2(-2′-اکسوایندولین-

-3ایل) اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-دیاونها ،کارایی این نانوکاتالیست اسیدی جامد طی واکنش شبهتراکمی چهارجزیی ،تکمرحلهای و
تکظرف آنیلینها ،ایساتینها و استون در حضور آب تحت شرایط بازروانی مورد بررسی قرار گرفت .استفاده از آب بهعنوان حالل سبز و در دسترس،
بازدههای عالی فراوردهها ،زمانهای کوتاه واکنش ،عدم تولید فراوردههای جانبی که ممکن است از طریق تراکم آلدولی استون بهوجود آیند ،قابلیت

حمل آسان ،ارزان قیمت بودن ،غیرسمی بودن و توانایی بازیافت و استفاده دوباره کاتالیست حداقل در چهارچرخه بدون کاهش محسوس قدرت

کاتالیستی ،برخی از ویژگیهای بسیار مهم نانوکاتالیست تهیه شده در این پژوهش است.

واژههای کلیدی :واکنشهای چندجزیی ،ترکیبهای اسپیرو ،واکنش تکمرحلهای ،کاتالیست ناهمگن ،نانوکاتالیست

دارند .امروزه ،نانوذرهها در زمینه تهیه کاتالیستها به دلیل کارایی
باالی آنها تحت شرایط مالیم و دوستدار محیط زیست در
شیمی سبز بهشدت مورد توجه قرار گرفتهاند [ 1و  .]2نانوذرهها در
مقایسه با نمونههای حجیم خود در واکنشها ،فعالیت کاتالیستی
باالیی را از خود به نمایش میگذارند [ .]3نانوکاتالیستها
دارای ویژگیهای منحصر به فردی مانند سطوح بسیار باال و
واکنشپذیر ،خالصسازی آسان فراورده و قابلیت استفاده مجدد

مقدمه
در سالهای اخیر ،شیمی سبز بهعنوان یک شاخه اصلی در
واکنشهای آلی شناخته شده و این پدیده از جنبههای گوناگون
مورد توجه قرار گرفته است .برای مثال ،انجام واکنش در شرایط
بدون حالل یا در حضور آب ،اجتناب در استفاده از مواد خطرناک
و بهکارگیری کاتالیستهای ناهمگن دوستدار محیط زیستی
که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد در چندین چرخه واکنش را
*عهدهدار مکاتباتk.nikoofar@alzahra.ac.ir :

101

سال دوازدهم ،شماره  ،2تابستان 97

تهیه و شناسایی یک نانوکاتالیست مؤثر و جدید اسیدی جامد و ...

-1اسپیرو[ایندولین-4،3 -پیرانو[]3،2-a
َ-5سیانو-2-اکسو′H -
َ
پیرازولو]-3-کربوکسیالت [ ]29انجامشده است .به دلیل کاربرد
َ
فراوان ترکیبهای هتروسیکلی با اکسیندول ،ما هم پژوهشهای
متنوعی را بهمنظور تهیه این ترکیبها انجام دادهایم [ 30تا .]35
در سالهای اخیر ،روشهای سودمندی برای تهیه مشتقهای
-1 ′آریل-2(-2 ′-اکسوایندولین-3-ایل)اسپیرو[ایندولین-3 ′،5-
پیرولین]-2′،3-دیاونها ازطریق واکنش شبه تراکمی چهارجزیی
آریلآمینها ،ایساتینها و استون گزارش شده است [ 36و .]37
تهیه موفق این ترکیبها در حضور نانواکسید فلزی MgBi2O4
[ ،]37به این نتیجه رسیدیم که برای تهیه این ترکیبها ،روش
سبز مؤثر و کارآمد دیگری در حضور نانوکاتالیست اسیدی
جامد نانوسیلیکای نشاندار شده با پاراتولوئن سولفونیک اسید
( )p-TSA@nano SiO2با روش واکنش تراکمی تکمرحلهای و
تکظرف آنیلینها ،ایساتینها و استون ارائه دهیم.

کاتالیست هستند [ .]4بنابراین ،توسعه روشهای جدید برای تهیه
نانوترکیبهای جدید با فعالیت کاتالیستی باال برای شیمی و صنعت
بسیار مهم است [ .]5از میان نانوذرههای متفاوت ،نانوسیلیکا در
تهیه کاتالیستها به دلیل مزایای فراوانش از قبیل پایداری
شیمیایی ،سطح باال ،سمی نبودن ،ارزان بودن ،فراوانی و قابل
دسترس بودن ،دوستدار محیط زیست بودن ،بازیافت و استفاده
مجدد آسان ،خورنده نبودن و نداشتن ماهیت خطرناک بسیار مورد
توجه پژوهشگران شیمی قرار گرفته است [ 6و  .]7پاراتولوئن
سولفونیک اسید( )p-TSAبهعنوان یک کاتالیست اسیدی ارزان،
غیرسمی و قابل دسترس برای واکنشهای آلی متنوعی مانند
واکنش تکمرحلهای و جهتگزین پیریمیدو[]5،4-dپیریمیدینها
[ ،]8تهیه اسپیروکوینازولینونها [ ،]9تهیه ' -α,αبیس (بنزیلیدن
استخالف شده) سیکلوآلکانونها در غیاب حالل [ ،]10آبکافت
سلولز به گلوکز [ ،]11نیترودارشدن جهتدار فنلها [ ،]12تهیه
اسپیرو [کرومنو[]2، 3-dپیریمیدین-5،3′-ایندولین]-تترااونها
[ ]13و استری شدن سوربیتول و الئوریک اسید [ ]14استفاده شده
است .ترکیب اسپیرواکسیندول بهعنوان یک هسته هتروسیکلیک
رایج در تعداد زیادی از ترکیبهای دارویی و آلکالوئیدی طبیعی است
[ 15و  .]16بنابراین ،برای تهیه ترکیبهای اسپیرواکسیندولهای
جوشخورده روشهای متنوعی مانند حلقهافزایی [ 17و  ]18و
واکنش بایلیس هیلمن [ 19و  ]20گزارش شده است .مشتقهای
ایساتین ،پیشمادههای مهم اسپیرواکسیندولها و بسیاری از
آلکالوئیدهای اکسیندولی طبیعی هستند [ 21تا  .]25به دلیل
نقش بسیار مهم مشتقهای ایساتین در شیمی آلی و دارویی،
بهتازگی واکنشهای چندجزیی متنوعی بر مبنای واکنشپذیری
متفاوت ایساتینها مانند تهیه مشتقهای -2،3′دیهیدرو-
-2 ′تیواکسواسپیرو[ایندول]3،1[-3،6 ′ -تیازین]-2)H1(-اون
[ ،]26تشکیل اسپیرو
[ایندولین-3، 7-پیرولو[]2،1-aآزئپین]
َ

بخش تجربی

مواد و دستگاهها

تمام موادها و حاللهای مورد استفاده از شرکت مرک ،آلفا-ایسر
و سیگما-آلدریچ تهیه شده و بدون خالصسازی مورد استفاده قرار
گرفتند .براساس روش گزارش شده-N ،بنزیل ایساتین از ایساتین
تهیه شده است [ .]38نانوسیلیکای بیشکل (با قطر متوسط  20تا
 30نانومتر و مساحت ویژه  180تا  270مترمربع بر گرم) از شرکت
تکنان خریداری شد .برای بررسی پیشرفت واکنش از روش
کروماتوگرافی الیه نازک 1با شناساگر فلورسنت فعال در طول موج
 254نانومتر ،ساخت شرکت مرک استفاده شد .همچنین ،بهمنظور
جداسازی فراوردهها از سیلیکاژل با دانهبندی  70تا  ،230μساخت
شرکت مرک در کروماتوگرافی الیه نازک استفاده شد .فراوردههای
تهیه شده جدید با استفاده از دستگاههای اندازهگیری نقطه ذوب،
 FT-IR،SEMو EDXشناسایی شدند.

[ ،]27واکنش سهجزیی-1آمینوآنتراکوئینون با ایساتین و آریل
آلکینها بهمنظور تولید ایزومرهای جهتگزین مزدوج -3اسپیرو
هتروسیکلیک-2-اکسیندولها [ ]28و تهیه
آلکیل-6-آمینو-
َ

آمادهسازی کاتالیست

در ابتدا بهمنظور فعال شدن نانوسیلیکا ،یک بالن تهگرد 50
)1. Thin layer chromatography (TLC

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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فراوردهها با روش کروماتوگرافی الیه نازک با بازده باال جداسازی شدند .فراوردههای خالص که به رنگ زرد تیره بودند با استفاده از
روشهای دستگاهی مورد شناسایی قرار گرفتند [.]37

نیکوفر و همکاران
نتیجهها و بحث

پیوندهای  S=O=Sاست که قرار گرفتن موفقیتآمیز پاراتولوئن
میلیلیتری حاوی  0/2گرم نانوسیلیکا به مدت  4ساعت در یک
سولفونیک اسید را روی نانوسیلیکا تأیید میکند .نوار جذبی پهن
آون با دمای  120˚Cقرار داده شد و پس از این مدت نانوسیلیکا
 686 cmو  570 cmمربوط به ارتعاشهای خمشی پیوندهای  S=O=Sاست که قرار گرفتن موفقیتآمیز پاراتولوئن سولفونیک اسید
در ناحیه  3480 cm-1مربوط به گروههای سیالنول روی سطح
تا رسیدن به دمای محیط سرد شد .سپس ،مخلوط پاراتولوئن
را روی نانوسیلیکا تأیید میکند .نوار جذبی پهن در ناحیه  3480 cmمربوط به گروههای سیالنول روی سطح نانوسیلیکاست که در
که در اثر جذب آب روی سطح آن به وجود آمدهاند.
نانوسیلیکاست
سولفونیک اسید ( 0/07گرم) در آب مقطر ( 13میلیلیتر) به بالن
اثر جذب آب روی سطح آن به وجود آمدهاند.
حاوی نانوسیلیکا افزوده و به مدت  18ساعت در دمای اتاق با همزن
مغناطیسی همزده و سپس در آون با دمای  120˚Cبه مدت 4
ساعت قرار داده شد .در پایان ماده جامد خاکستری رنگی بهدست
آمد که همان کاتالیست  p-TSA@nano SiO2بود .این نمونه با
استفاده از روشهای  SEM ، FT-IRو  EDXشناسایی شد.
طیف  FT-IRنانوکاتالیست تهیه شده در شکل  1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،نوارهای موجود در

 1093 cm-1و  933 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاشهای کششی پیوندهای  Si-O-Hو  Si-O-Siاست .همچنین ،نوارهای موجود در
-1

-1

-1

روش عمومی تهیه -1′آریل-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل)
اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-دیاونها در حضور کاتالیست

)p-TSA@nano
شکل  1طیف  FT-IRنانوکاتالیست تهیهشده (2
)p-TSA@nano
SiO2SiO
شده (
شکل  1طیف  FT-IRنانوکاتالیست تهیه

مربوط به نانوسیلیکای تنها و
در شکل  2تصاویر
p-TSA@nano SiO2
متوسط  35تا  50نانومتر
اندازه شده ،حدود
کاتالیست تهیه
شدهدر نانو
نانوذرهها
متوسط
 .)pاندازه
الف
 30نانومتر است (شکل -2
نانوسیلیکا حدود  20تا
است.
داده
نشان
-TSA@nano
SiO
در یک بالن تهگرد  25میلیلیتری مجهز به مبرد مخلوطی
2
است (شکل-2ب) .همچنین ،طبق شکل ساختار کروی بیشکل برای نانوبلورهای تهیهشده تأیید میشود که مشابه ساختار
نانوذرهها در نانوسیلیکا حدود  20تا  30نانومتر است (شکل
از مشتقهای ایساتین  2( 1a-bمیلیمول) ،آریل آمینها 2a-f
نانوسیلیکاست.
-2الف) .اندازه متوسط نانوذرهها در نانوکاتالیست تهیه شده ،حدود
(1میلیمول) ،استون خالص  2( 3میلیلیتر) و نانوکاتالیست
 35تا  50نانومتر است (شکل-2ب) .همچنین ،طبق شکل ساختار
 0/28( p-TSA@nanoSiO2گرم) تحت شرایط بازروانی در
کروی بیشکل برای نانوبلورهای تهیهشده تأیید میشود که مشابه
حضور آب ( 5میلیلیتر) تا رسیدن به زمان مطلوب واکنش تهیه
ساختار نانوسیلیکاست.
شد .پیشرفت واکنش بهوسیله ( TLCتانک حالل :اتیل استات و
-nهگزان با نسبت  )1:1دنبال شد .پس از اتمام واکنش ،مخلوط
4
واکنش با اتیل استات (در  2مرحله و هر مرحله با  10میلیلیتر)
استخراج و سپس فراوردهها با روش کروماتوگرافی الیه نازک با
(الف)
(الف)
بازده باال جداسازی شدند .فراوردههای خالص که به رنگ زرد
تیره بودند با استفاده از روشهای دستگاهی مورد شناسایی قرار
گرفتند [.]37
 p-TSA@nano SiOنشان داده شده است .اندازه متوسط نانوذرهها در
در شکل  2تصاویر  SEMمربوط به نانوسیلیکای تنها و 2
SEM

نتیجهها و بحث
طیف  FT-IRنانوکاتالیست تهیه شده در شکل  1نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،نوارهای موجود در
 1093 cm-1و  933 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاشهای
کششی پیوندهای  Si-O-Hو  Si-O-Siاست .همچنین ،نوارهای
موجود در  686 cm-1و  570 cm-1مربوط به ارتعاشهای خمشی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

(ب)
(ب)

p-TSA@nano
SiOو (ب) SiO2
nano SiOnano
، SEM
تصاویر(الف)
تصاویر
شکل 2
(ب)
SiO
شکل22
2
(pp--TSA@nanoب)
(الف))وو TSA@nano SiO2
( nanoالف
SiO2 ،SEM
تصاویر،SEM
شکل
2
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پاراتولوئن
گرفتن پاراتولوئن
قرار گرفتن
عنصری قرار
دادههاهایی عنصری
است .داده
شده است.
داده شده
نشان داده
کل  33نشان
 pp--TSA@nanoدردر ششکل
TSA@nano Si
کاتالیست SiOO22
نانوکاتالیست
 EDXنانو
طیف EDX
طیف
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نشد.
مشاهدهنشد.
ترکیبمشاهده
تخریبیدردردودوترکیب
هیچتخریبی
کردهووهیچ
ییدکرده
نانوسیلیکاتأتأیید
سطحنانوسیلیکا
رویسطح
اسیدراراروی
سولفونیک اسید
سولفونیک

(ب)

تهیه و شناسایی یک نانوکاتالیست مؤثر و جدید اسیدی جامد و ...

شکل  2تصاویر ( nano SiO2 ،SEMالف) و ( p-TSA@nano SiO2ب)

فعالیت کاتالیستی نانوساختار تهیه شده در تهیه مشتقهای
طیف  EDXنانوکاتالیست  p-TSA@nano SiO2در شکل
-2(-2اکسوایندولین-3-ایل)اسپیرو[ایندولین-3 ′،5-
-1 ′آریل′-
 3نشان داده شده است .دادههای عنصری قرار گرفتن پاراتولوئن
نوکاتالیست  p-TSA@nano SiO2در شکل  3نشان داده شده است .دادههای عنصری قرار گرفتن پاراتولوئن
پیرولین]-2′،3-دیاونها مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور
سولفونیک اسید را روی سطح نانوسیلیکا تأیید کرده و هیچ
وی سطح نانوسیلیکا تأیید کرده و هیچ تخریبی در دو ترکیب مشاهده نشد.
بهینهسازی شرایط واکنش ،تراکم تکمرحلهای و تکظرف
تخریبی در دو ترکیب مشاهده نشد.
ایساتین ( 2میلیمول)( ،)1aپارابرموآنیلین ( 1میلیمول)
( )2cو استون 2( 3میلیلیتر) را در حضور نانوکاتالیست
 0/28( p-TSA@nano SiO2گرم) بهعنوان واکنش مدل در
گروههای سینالول روی سطح نانوسیلیکا قرار
کنش با
(شکل .)4
برهمشد
طریق گرفته
پاراتولوئن سولفونیک اسید در کاتالیست تهیه شده میتواند از نظر

گیرد .بنابراین ،یک کاتالیست اسیدی با موقعیتهای لوئیس و برونشتد به وجود میآید که بهعنوان یک فعالکننده اسیدی قوی ،نقش
بررسی اثر دما و حالل

بررسی اثر دما در شرایط بدون حالل نشان داد که تکمیل
مهمی در واکنشها دارد.
شدن واکنش حتی با افزایش دما تا  120˚Cمنجر به تولید
ایندولین-3′،5-
اکسوایندولین-3-
بازده-2(-
آریل2′-
فعالیت کاتالیستی نانوساختار تهیه شده در تهیه مشتقهای -1′
اسپیرو [1تا .)6
ایل) ،1ردیف
(جدول
رضایتبخشی نشد
فراورده با
))pp-TSA@nano
SiO
تهیهیهشده (
طیفEDX
شکل33طیف
شکل
-TSA@nano SiO
نانوکاتالیستت ته
 EDXنانوکاتالیس
شده2( 2
ولی استفاده از آب بهعنوان یک حالل سبز در دمای اتاق منجر
پیرولین]-2′،3-دیاونها مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور بهینهسازی شرایط واکنش ،تراکم تکمرحلهای و تکظرف ایساتین (2
به نتیجه بهتری شد (جدول  ،1ردیف  .)7افزونبر آن ،افزایش
SiOرا با بازده
فراورده4c 2
شرایط بازروانی
واکنشدرمانند
دمای
شده می
پاراتولوئن
p-TSA@nano
نانوکاتالیست
حضور
محیط) را
یلیلیتر
تواند 2( 3م
استون
تهیه) و
کاتالیست (2c
اسید مدریلیمول)
سولفونیک (1
پارابرموآنیلین
میلیمول) (،)1a
 %92در گستره زمانی 1ساعت و  15دقیقه تولید میکند (جدول
از طریق برهمکنش با گرو5ههای سینالول روی سطح نانوسیلیکا
های.)4
(شکل
گرفتهباشد
مدل در
قرارعنوان
( 0/28گرم) به
 ،1ردیف  .)8همچنین ،با تغییر حالل به استونیتریل نتایج خوبی
لوئیس
موقعیت
نظر اسیدی
کاتالیست
واکنش یک
گیرد .بنابراین،
بهدست نیامد (جدول  ،1ردیفهای  9و.)10
و برونشتد به وجود میآید که بهعنوان یک فعالکننده اسیدی
قوی ،نقش مهمی در واکنشها دارد.

-3SiO
نانوکاتالیست ′،52
حضورایندولین-
اسپیرو[
آریل-2(-2′-اکسوایندولین-3-
ظرفمرحلهای و تکظرف -1′
تهیهکتک
شکل
p-TSA@nano
ایلاو)نها در
اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-دی
-1′آریل-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل)
مرحل4های و ت
شکل  4تهیه تک
پیرولین]-2′،3-دیاونها در حضور نانوکاتالیست p-TSA@nano SiO2

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

بررسی اثر دما و حالل

104
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نیکوفر و همکاران

جدول  1بررسی اثر دما و حالل در تهیه -4-1′برموآنیلین-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل)

جدول  1بررسی اثر دما و حالل در تهیه -4-1′برموآنیلین-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل) اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-دی اون ( )4cدر حضور
p-TSA@nanoنانوکاتالیست p-TSA@nano SiO2
 )4SiOدر حضور
اون (c
اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-دی
نانوکاتالیست
2
ردیف

*

1

**

دما

دمای محیط

2

حالل

 3ساعت

-

80°C

4

زمان

-

40°C

3

***

-

بازده****(درصد)
-

 3ساعت

52

 7ساعت

100°C

-

6

120°C

-

 3ساعت و چهلوپنج دقیقه

7

دمای محیط

آب

 2ساعت و  30دقیقه

73

9

دمای محیط

استونیتریل

 3ساعت

-

5

110°C

بازروانی

8

بازروانی

10

-

آب

 3ساعت و  30دقیقه

55
55

55

 1ساعت و  30دقیقه

 1ساعت و  15دقیقه

استونیتریل

93

 1ساعت

* در تمامی موارد از نسبت مولی  2:1ایساتین و پارابرموآنیلین ،و  2میلیلیتر استون استفاده شده است.
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* در تمامی موارد از نسبت مولی  2:1ایساتین و پارابرموآنیلین ،و  2میلیلیتر استون استفاده شده است.
**در تمامی موارد از  5میلیلیتر حالل استفاده شده است.
**در تمامی موارد از  5میلیلیتر حالل استفاده شده است.
*** زمان گزارش شده بر اساس بیشترین پیشرفت واکنش بوده و با اعمال زمان بیشتر ،تغییر محسوسی
***زمان گزارش شده بر اساس بیشترین پیشرفت واکنش بوده و با اعمال زمان بیشتر ،تغییر محسوسی در پیشرفت مشاهده نشده است.
در پیشرفت مشاهده نشده است.
****بازده جداسازی شده و بقیه از روی TLCبا توجه به بیشترین پیشرفت واکنش حدس زدهشده است.
****بازده جداسازی شده و بقیه از روی TLCبا توجه به بیشترین پیشرفت واکنش حدس زدهشده است.

تنها ،منجر به تولید فراوردههایی با بازده پایین شد (جدول ،2
بررسی اثر مقدار و نوع کاتالیست
کاتالیست
نوع
مقدار و
بررسی اثر
ردیفهای  5و .)4نتایج به دست آمده در جدول  2نقش مؤثر
شرایط ،واکنش در حضور مقادیر متفاوتی
سازی
بهینه
در ادامه
شرایطدهد.
نشان می
شده را در تهیه
کاتالیست 2تهیه
نانوکاتالیست
مقادیر شرایط
حضور تحت
p-TSA@nanoدر در آب
از نانوکاتالیست
در ادامه بهینه 2
بازروانی
فراوردهآب4cتحت
 p-TSA@nanoدر
SiO
متفاوتی از نانو
SiOشرایط ،واکنش
سازی
همچنین ،واکنش در شرایط دو مرحلهای هم مورد بررسی قرار
بازروانی انجام شد تا بهترین نتیجه ازنظر بازده و زمان بهدست
کاتالیست
گرم
0
28
حضور
در
نتیجه
بهترین
.
)
2
(جدول
آید
0گرم بهدست
حضور و28زمان
ازنظردر بازده
انجام آیدشد تا
/
افزوده و پس از
گرفت .به این صورت که 1aو 2cبه یکدیگر
کاتالیست
نتیجهنتیجه
بهترینبهترین
(جدول .)2
/
گذشت  4ساعت
پس از
دقیقه  3افزوده
زمان
ولینجام مدت
(جدول ،2
دست (آمد
 p-TSA@nanoبه
SiO2SiO2
فراورده تنها،
سولفونیک اسید
تولوئن
شد ،پارا
نانوسیلیکا و
در30حضور
واکنش
ردیف).)2.ولی ا
ردیف 2
جدول ،2
دست آمد
 p-TSA@nanoبه
پایین  %47به
سولفونیکنوعاسید
انجام واکنش در حضور نانوسیلیکا
آمد-.
دست2(-2
برموآنیلین′-
بازده-4-1′
کاتالیست4cدرباتهیه
تولوئناثر مقدار و
جدولو 2پارابررسی
منجر به تولید فراوردههایی با بازده پایین شد (جدول  ،2ردیفهای  5و .)4نتایج به دست آمده در جدول  2نقش مؤثر نانوکاتالیست
-4-1′برموآنیلین-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل)-2′،3دی اون ()4c
تهیه-3ایل) اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-
دولین-
جدول  2بررسی اثر مقدار و نوعاکسواین
اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-دی اون()4c
کاتالیست در

بررسی قرار گرفت .به این صورت که
مقدار همچنین،
نشان* میدهد.
***دو مرحلهای هم ****
مورد(درصد)
بازده
شرایط (ساعت)
واکنش در زمان
کاتالیست**(گرم)
تهیهشده را در تهیه فراورده 4cردیف
1

0/20

3

3

0/36

 1ساعت و  50دقیقه

90

 1aو  2cبه یکدیگر افزوده و پس از مدتزمان  30دقیقه  3افزوده شد ،پس از گذشت  4ساعت فراورده  4cبا بازده پایین  %47بهدست
2

آمد.

4
5

0/28

(nanoSiO2 )0/28
(p-TSA )0/28

 1ساعت و  15دقیقه

92

5

27

 1ساعت و  50دقیقه

92
32

آب میلی
لیترو 5
استون
لیتر  2م
پارابرموآنیلین،
 2:1ایساتین و
نسبت مولی
موارد از
*در تمامی*در
لیترشده است.
استفاده
لیترمیلی
یلیو 5
استون
پارابرموآنیلین 2 ،میلی
ایساتین و
مولی 2:1
تمامینسبت
موارد از
است.
آب استفاده
های  1تا  3از نانوکاتالیست  p-TSA@nano SiO2استفاده شده است.
شدهف
**در ردی
است.
شده
استفاده
**در ردیفهای  1تا  3از نانوکاتالیست ρ-TSA@nano SiO2
***زمان گزارش شده بر اساس بیشترین پیشرفت واکنش بوده و با اعمال زمان بیشتر ،تغییر محسوسی در پیشرفت مشاهده نشده است.
***زمان گزارش شده بر اساس بیشترین پیشرفت واکنش بوده و با اعمال زمان بیشتر
تغییراست.
زد،هشده
****بازده جداسازی شده و بقیه از روی  TLCبا توجه به بیشترین پیشرفت واکنش حدس
محسوسی در پیشرفت مشاهده نشده است.
****بازده جداسازی شده و بقیه از روی  TLCبا توجه به بیشترین پیشرفت واکنش حدس
سال دوازدهم ،شماره  ،2تابستان 97
()JARC
نشریه پژوهشهای کاربردی در
شیمیاست.
زدهشده

105

سرانجام ،بر اساس شرایط بهینه شده ،واکنش شبهتراکمی چهارجزیی تکمرحلهای و تکظرف آنیلینها ،ایساتینها به نسبت  1:2و

محسوسی در پیشرفت مشاهده نشده است.
****بازده جداسازی شده و بقیه از روی
زدهشده است.

TLC

با توجه به بیشترین پیشرفت واکنش حدس

سرانجام ،بر اساس شرایط بهینه شده ،واکنش شبهتراکمی چهارجزیی تکمرحلهای و تکظرف آنیلینها ،ایساتینها به نسبت  1:2و
تهیه و شناسایی یک نانوکاتالیست مؤثر و جدید اسیدی جامد و ...

استون ( 2میلیلیتر) در حضور نانوکاتالیست  0/28( ρ-TSA@nano SiO2گرم) در آب ( 5میلیلیتر) تحت شرایط بازروانی بهعنوان

تراکمی
واکنش شب
بهینه درشده،
گرفتهشرایط
اساس
است 0/28( p-TSA@nano SiO2 .گرم) در آب ( 5میلیلیتر) تحت
آوردههشده
جدول 3
شد .نتایج
سرانجام ،دربرنظر
واکنش بهینه
چهارجزیی تکمرحلهای و تکظرف آنیلینها ،ایساتینها
شرایط بازروانی بهعنوان واکنش بهینه در نظر گرفته شد .نتایج در
به نسبت  1:2و استون ( 2میلیلیتر) در حضور نانوکاتالیست
جدول  3آورده شده است.
جدول -1′ -3آریل-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل) اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-
 p-TSA@nanoدر آب تحت شرایط بازروانی
شرایطSiO
تحتحضور
آبنها در
دریاو
اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-د
-1′آریل-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل)
جدول -3
بازروانی
ها در حضور ρ-TSA@nano SiO2
دیاون
2
*

**

بازده

***

نقطه ذوب

ردیف

R1

R2

فراورده

زمان

1

H

H

4a

 1ساعت و  15دقیقه

83

H

Cl

4b

H

Br

4c

 1ساعت و  15دقیقه

92

H

NO2

4d

H

CH3

4e

H

OCH3

4f

PhCH2

Cl

4g

PhCH2

ها]37
82کلروآنیلین [
 Brهمینطور-N4h،بنزیل 30
230های مربوط را با بازده عالی تولید کردند (ردیفهای  8و
فراورده
دقیقه با -4برمو و -4
ایساتین ))1b

2
3
4
5
6

7
8

 1ساعت و  30دقیقه
 2ساعت

 30دقیقه
 30دقیقه
 1ساعت

(درصد)
91
55
94
93
84

() C
o

[224 ]37

[254-251 ]36
[222 ]37
[201 ]37

[228-233 ]36
[235-239 ]36

[238-243 ]37

*زمان گزارش شده بر اساس بیشترین پیشرفت واکنش بوده و با اعمال زمان بیشتر ،تغییر محسوسی در پیشرفت
مشاهده نشده است.
**بازده جداسازی شده.
**بازده جداسازی شده .صورت که ،در ابتدا ایساتینها  1که با  ρ-TSA@nano SiO2در موقعیت گروه کربونیل  C3فعال شدهاند ،با آریل آمین  2وارد واکن
شده و مرجع مواد شناخته شده.
*** نقاط ذوب مشاهده
*** نقاط ذوب مشاهده شده و مرجع مواد شناخته شده.

قبولینشده
پیشرفتقابلمشاهده
محسوسی
بیشتر ،تغییر
بوده و با
است .فراوردهها پیشنهاد میشود (شکل  .)5بد
برای تهیه
اما درسازوکار
مشخص نیست،
زمانکامل
اعمالطور
واکنش به
واکنش این
پیشرفتسازوکار
*زمان گزارش شده بر اساس بیشترین اگرچه

شده و حدواسط -N-3آریل ایمینوایساتینها ( )IIرا تولید کردند .از طرفی ،استون  Aتحت تأثیر نانوکاتالیست به فرم انولی  Bدرآمد

همانطور که در جدول  3دیده میشود ،آنیلین و آنیلینهای
تولید شد .درنتیجه ،در اثر حمله الکتروندوستی گروه -αمتیل
شد .درنتیجه ،در اثر حم
تولید
به موقعیت  C3الکتروفیلی ایساتینهای فعال شده حمله کرده و ایساتیلیدن استونها ()III
یلینباال
بسیار
واکنش را
کشنده
الکترون
های
همانگروه
حامل
IV
افزایشی
قسمت ایمینو
حدواسط
انجام
باال
فراوردهبسیار
حدواسط راIIبا بازده
کشنده واکنش
IIIیبهالکترون
گروهها
های حامل
بازده و آن
شود ،باآنیلین
دیده می
جدول 3
که در
طور
دست آمد .درنهایت ،فراوردهه
های IVبه
افزایشی
حدواسط  IIفراورده
قسمت ایمینو
 IIIبه
انجام دادند (جدول  ،3ردیفهای  .)1-3ولیالکتروندوستی
پارانیتروآنیلین
مشابه 4
اسپیرواکسیندول
فراوردههای
درنهایت،
حدواسطآمد.
گروهبا-αمتیلبهدست
دادند (جدول  ،3ردیفهای  .)1-3ولی پارانیتروآنیلین با بازده نسبی کمتری واکنش را انجام داد (ردیف -4 .)4متیلآنیلین و -4
بازده نسبی کمتری واکنش را انجام داد (ردیفاسپ-4 .)4متیل
دست آمدند.
پرتون ب
تبادلتبادل
افزایی و
حلقه
آنیلینمشابه 4ازازطریق
دستهآمدند.
پرتون به
افزایی و
واکنشحلقه
طریق واکنش
یرواکسیندولهای
دهنده فراوردههایی با بازده بسیار باالیی تولید کردند (ردیفهای  6و.)5
گروههای
ترکیب
متوکسیآنیلین
الکترونهای
حامل گروه
حاملهای
عنوانهایترکیب
عنوان به
-4متوکسیبهآنیلین
و
الکترون دهنده فراوردههایی با بازده بسیار باالیی تولید کردند 8
(ردیفهای  6و .)5همینطور-N ،بنزیل ایساتین ( )1bبا -4برمو
و -4کلروآنیلینها فراوردههای مربوط را با بازده عالی تولید کردند
(ردیفهای  8و .)7اگرچه سازوکار این واکنش بهطور کامل
مشخص نیست ،اما سازوکار قابل قبولی برای تهیه فراوردهها
پیشنهاد میشود (شکل  .)5بدینصورت که ،در ابتدا ایساتینها 1
که با  p-TSA@nano SiO2در موقعیت گروه کربونیل  3Cفعال
شدهاند ،با آریل آمین  2وارد واکنش شده و حدواسط -N-3آریل
ایمینوایساتینها ( )IIرا تولید کردند .از طرفی ،استون  Aتحت تأثیر
نانوکاتالیست به فرم انولی  Bدرآمده و به موقعیت  3Cالکتروفیلی
پیشنهادی
سازوکار
()IIIسازوکار پیششکل 5
-1′آریل-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل)-3′پیرولین]-2′،3-
تهیهاکسوایندولین-3-ایل) اسپیرو[ایندولین،5-
برای(-2
آریل-2′-
تهیه -1′
نهادی برای
ایساتینهای فعال شده حمله کرده و ایساتیلیدن استونهاشکل 5
p-TSA@nano SiOρ-2TSA@nano
SiOنها در حضور
اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-د2یاو
دیاونها در حضور

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

97مورد بررسی قرار گرفت .پ
تابستاننیز
چهارچرخه
دوازدهم ،4a،در
تهیه فراورده
شماره ،2
قابلیت استفاده دوباره از نانوکاتالیست  ρ-TSA@nano SiO2درسال

106

از پایان واکنش ،کاتالیست صاف و سپس کاتالیست صاف شده با اتانول ( 5میلیلیتر) شسته و در مدت  30دقیقه در دم

 110°Cخشک شد .سپس ،نانوکاتالیست تا رسیدن به دمای محیط سرد شد .درنهایت باقیمانده کاتالیست جمعآوری و برای چر

نیکوفر و همکاران
قابلیت استفاده دوباره از نانوکاتالیست p-TSA@nano SiO2

در تهیه فراورده  ،4aدر چهارچرخه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پس از پایان واکنش ،کاتالیست صاف و سپس کاتالیست صاف
شده با اتانول ( 5میلیلیتر) شسته و در مدت  30دقیقه در دمای
 110 ˚Cخشک شد .سپس ،نانوکاتالیست تا رسیدن به دمای
محیط سرد شد .درنهایت باقیمانده کاتالیست جمعآوری و
برای چرخه دیگر دوباره بهکار گرفته شد .نتایج بهدست آمده
در شکل  6نشان میدهد که از این نانوکاتالیست میتوان
حداقل  4بار در تهیه فراورده  4aاستفاده کرد بدون آنکه
کارایی آن کاهش یابد.

شکل  6قابلیت استفاده

نتیجهگیری
در این پژوهش ،نانوکاتالیست پاراتولوئن سولفونیک اسید نشانده
شده روی نانوسیلیکا (  )p-TSA@nano SiO2با واکنشگر قابل
دسترس تهیه و از لحاظ ساختاری با استفاده از روشهای متداول
شناسایی شد .سپس ،فعالیت کاتالیستی این نانوساختار با تهیه
تعدادی از مشتقهای -1′آریل-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل)
اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-دیاونها از طریق واکنش
شبهتراکمی چهارجزیی ،تکمرحلهای و تکظرف آنیلینها،
ایساتینها و استون در حضور آب تحت شرایط بازروانی بررسی
شد .روش ارائه شده در این پژوهش ،دارای مزیتهایی چون
زمانهای کوتاه واکنش ،استفاده از آب بهعنوان حالل سبز و قابل
دسترس ،بازده عالی فراوردههای مورد نظر بدون آنکه هیچگونه
فراورده جانبی در اثر تراکم آلدولی بهدست آید ،قابلیت بازیافت و
استفاده مجدد کاتالیست با روش ساده و آسان است .در ضمن ،در
این روش از گرما معمولی بدون نیاز به امواج فرابنفش ،فراصوت
و یا ریزموج استفاده شد.

نانوکاتالیست
شکل  6قابلیت استفاده مجدد از
سپاسگزاری

ρ-TSA@nano
SiO2
نانوکاتالیست
مجدد از

شکل  6قابلیت استفاده مجدد از نانوکاتالیست  ρ-TSA@nano SiO2در
سازیدر4aآمادهسازی 4a
ρ-TSA@nano
SiO2
آماده

در آمادهساز
ی aاز4دانشگاه الزهرا (س) بابت حمایت از انجام این
نویسندگان
پژوهش سپاسگزاری میکنند.

در انتها ،بهمنظور مقایسه کارایی این روش با روشهایی که تاکنون برای تهیه این گروه از مواد ارائه شدهاند ،در جدول  4برای
اینهایی
تهیهروش
روش با
مقایسهکهکارایی
روش بباهمنظور
در انتها،
گروهکهاز مواد ارائه شدهاند ،در جدول  4برای
این برای
تاکنون
روشهایی
ظور مقایسه کارایی این
مشتق  ،4eاین مقایسه انجامشده است.
تاکنون برای تهیه این گروه از مواد ارائه شدهاند ،در جدول  4برای
سه انجامشده است .مشتق  ،e4این مقایسه انجامشده است.
جدول  4مقایسه روشهای تهیه -4-1′متیل آنیلین-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل)

جدول  4مقایسه روشهای تهیه -4-1′متیل آنیلین-2(-2′-اکسوایندولین-3-ایل) اسپیرو[ایندولین-3′،5-پیرولین]-2′،3-دی اون()4e

ایل])-2′،3-دی اون ()4e
پیرولین
ایندولین-3′،5-
اکسوایندولین-3-
اسپیرو-2[(-
جدول  4مقایسه روشهای تهیه -4-1′متیل آنیلین2′-
زمان

**

بازده

اونل()4e
کاتالیست-2′،3
ردیف-3′*،پیرولین]-
اسپیرو[ایندولین5-
(میلی لیتر) ،دما ()°C
دیحال
(گرم)،
**
بازده
زمان
*
(میلی لیتر) ،دما (
ردیف
36
62
)°Cاسید ( 5میلی لیتر) ، -،دمای محیطمرجع 300
استیک
کاتالیست (گرم) ،حالل 1
(درصد)
(دقیقه)
37
90
35
 ،)0/28( MgBi2O4آب (50 ،)5
2
36
62
300
استیک اسید ( 5میلی لیتر) ، -،دمای محیط
1
کار حاضر
94
30
،)0/28( ρ-TSA@nanoSiO2آب ( ،)5بازروانی
3
37
90
35
 ،)0/28( MgBi2O4آب (50 ،)5
2
*در تمامی موارد از نسبت مولی  2:1ایساتین و پارامتیلآنیلین 2 ،میلیلیتر استون استفاده شده است.
شده است.
حاضرمیلیلیتر استون استفاده
آنیلین2 ،
ل
پارامتی
و
ایساتین
2:1
مولی
نسبت
از
موارد
تمامی
*در
کار
94
30
،)0/28( ρ-TSA@nanoSiO2آب ( ،)5بازروانی
3
**بازده جداسازی شده.
جداسازی شده.
**بازده
*در تمامی موارد از نسبت مولی  2:1ایساتین و پارامتیلآنیلین 2 ،میلیلیتر استون استفاده شده است.
(دقیقه)

(درصد)

مرجع

**بازده جداسازی شده.
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در این پژوهش ،نانوکاتالیست پاراتولوئن سولفونیک اسید نشانده شده روی نانوسیلیکا ( )p-TSA@nano SiO2با واکنشگر قابل

فعالیت قابل
سپس،واکنشگر
شد )p-.با
TSA@nano
متSiO2
سیلیکا (
روی نانو
نشانده شده
لحاظ اسید
تهیه وسوازلفونیک
پاراتولوئن
ش ،نانوکاتالیست
کاتالیستی این نانوساختار با تهیه
داول شناسایی
روشهای
استفاده از
ساختاری با
دسترس

... تهیه و شناسایی یک نانوکاتالیست مؤثر و جدید اسیدی جامد و
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A Novel Efficient Solid Acid Nanocatalyst for the Synthesis of
1'-Aryl-2'-(2-oxoindolin-3-yl)spiro[indoline-3,5'-pyrroline]-2,3'-dione
Derivatives
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Abstract: Para-toluene sulfonic acid embedded on nano silica (ρ-TSA@nano SiO2) has been
synthesized via a simple procedure and characterized by fourier transform infrared spectroscopy
(FT-IR), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), and scanning electron microscopy (SEM)
techniques. The synthesized nanocatalyst has been utilized to accelerate the one-pot multicomponent
condensation reaction of isatins, anilines, and acetone to obtain the corresponding 1'-aryl-2'-(2oxoindolin-3-yl)spiro[indoline-3,5'-pyrroline]-2,3'-diones at water media under reflux conditions.
Utilization of H2O as available and green solvent, excellent yields of products, short reaction
times, avoidance of by-products which could be obtained via Aldol condensation of acetone,
easily-handle, inexpensive, non-toxic, and heterogeneous nano acid catalyst are some advantageous
of the reported method. The recovery and reusability of the nano catalyst has been examined for
four runs without activity loss.
Keywords: Multi-component reaction, Spiro compounds, One-pot reaction, Heterogeneous

catalyst, Nanocatalyst
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