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سنتز سه جزئی –1،2،3تریآزولها با استفاده از از واکنش کلیک در حضور کمپلکس
مس-تریآزول تثبیت شده بر روی پیویسی ()PVC
رضایی3

علی کیوانلو* ،3،مصطفی قلی زاده ،2الناز
 1دانشکده شیمی ، ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 2گروه شیمی  ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاريخ دريافت17/91/99 :

تاريخ تصحيح17/91/11:

تاريخ پذيرش17/91/99 :

چکيده
در این تحقیق ،کمپلکس جدید مس) (Iیدید-تریآزول تثبیت شده بر روی پیویسی ( (PVC-Triazole-CuIبه وسیلهی واکنش  ،PVCسدیم
آزید ،پروپارژیل الکل و مس) (Iیدید در آب تهیه شد .ساختار این کاتالیزگر به وسیلهی طیف نگاری فروسرخ ،آنالیز عنصری ICP ،و میکروسکوپ
الکترونی روبشی تایید گردید .در ادامه از این کمپلکس پلیمری به عنوان کاتالیزگری کارآمد در سنتز -1،2،1تری آزولهای استخالف شده در موقعیتهای
 1و  4به وسیلهی واکنش کلیک استفاده شد .از مزیت های این روش سنتزی ،زمان کوتاه واکنش ،بهرهی باال و قابلیت بازیابی کاتالیزگر و همچنین
استفاده از آب به عنوان یک حالل سبز است.
کلمات کلیدی  :واکنشکلیک ،پیویسی ،سدیم آزید ،الکین انتهایی-1،2،1 ،تریآزول.

 -1مقدمه
مفهوم شیمیکلیک به انواع واکنشهایی اطالق میشود که سریع ،آسان ،با دامنهی وسیع ،مواد اولیهی قابل دسترس و بهرهی
باال هستند .این واکنشها گزینش پذیر هستند ،فاقد محصول جانبی بوده و محصول واکنش بدون نیاز به روشهای کروماتوگرافی
خالص سازی میشوند [ .]7یکی از واکنشهای کلیک ،واکنش سیکلوافزایشی آزید-آلکین کاتالیز شده با مس میباشد ،که به
طور گزینشی منحصرا محصول -1،2،7تریآزولهای استخالف شده در موقعیتهای  7و  4را ایجاد میکند [-1،2،7 .]2،1
تریآزولها دستهی مهمی از ترکیبات آلی هتروسیکل هستند که کاربردهای زیادی در زمینههای متنوع پژوهشی مانند شیمی
آلی سنتزی [ ،]4شیمی مواد [ ]5و شیمی دارویی [ ]6دارند .این ترکیبات دارای خواص زیستی متعددی شامل آنتی باکتری،
ضد التهاب ،ضد سرطان ،ضد حساسیت و ضد ویروس  HIVمی باشند [.]1

.نویسنده مسئوول :دانشیار شیمی آلی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
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کيوانلو و همکاران

در میان کمپلکسهای فلزهای واسطه ،کمپلکسهای مس به عنوان کاتالیزگری موثر در انواع واکنشهای شیمیایی به دلیل
قیمت پایین و گزینش پذیری باال مورد استفاده قرار گرفتهاند و همچنین کاربردهای وسیعی در صنعت دارند [ .]8نمکهای
مس) (Iبه طور گسترده ای در واکنشهای سیکلوافزایشی آزید-آلکین به عنوان کاتالیزگر استفاده شده است که به طور انتخابی
منجر به تشکیل -1،2،7تری آزولهای استخالف شده در موقعیتهای  7و  4میگردد [ .]9نمکهای مس) (Iمانند CuBr,
) CuCl, CuI, Cu(OTfبه طور مستقیم در واکنشهای سیکلوافزایشی مورد استفاده قرار میگیرند .معموال به دلیل ناپایداری
گونههای مس) (Iاین گونههای فعال به صورت درجا از کاهش نمکهای مس) (IIمانند  CuCl2, CuSO4, Cu(OAc)2به
وسیلهی سدیم اسکوربات تولید شده و مورد استفاده قرار میگیرند [ .]71مواردی گزارش شده است که نمکهای مس) (Iدر
حضور لیگاند برای واکنشهای کلیک استفاده شده است .لیگاند باعث پایداری گونههای مس) (Iمیگردد و از اکسایش آن در
هوای آزاد جلوگیری میکند [.]77
کاتالیزگرهای ناهمگن به دلیل مزیتهایی مانند استفاده آسان ،مساحت سطح باال ،قابلیت بازیابی و استفاده مجدد ،قیمت پایین
و جلوگیری از آلودگی محیط زیست توجه زیادی را به خود جلب کرده است .این کاتالیزگرها به طور موثری در سنتز ترکیبات
هتروسیکل مانند پیرولهای چهاراستخالفی [ ،]72تتراهیدروبنزو[]bپیرانها [ ]71و مشتقات اسپیرو[ایندولین-4 ،1-
پیرانو[]c-2،1پیرازول [ ]74بکار گرفته شده است .همچنین ازکاتالیزگرهای ناهمگن بر پایهی مس ،به طور وسیعی در سنتز
-1،2،7تریآزولها به وسیلهی واکنش کلیک استفاده شده است .مواردی از واکنشهای کلیک با گونههای مس تثبیت شده بر
روی بسترهایی مانند زئولیت [ ،]75پلیمرها [ ،]76سیلیکا [ ،]71زغال فعال [ ،]78آلومینا [ ]79و تیتانیوم دیاکسید []21
گزارش شده است .با توجه به کاربرد گستردهی -1،2،7تریآزولها در صنایع دارویی و صنایع شیمیایی ،ارایهی روشهای جدید
سنتزی با استفاده از کاتالیزگرهای ناهمگن جایگاه ویژه ای را در سنتز ترکیبات آلی به دست آورده است .بنابراین انجام
واکنشهای شیمیایی با فرآیندهای کاتالیزگری سبز ،از نظر زیست محیطی اهمیت فراوانی دارند .در این تحقیق کمپلکس-1،2،7
تریآزول -مس) (Iتثبیت شده بر روی  PVCدر دو مرحله ساخته شد PVC .به وسیلهی سدیم آزید عاملدار گردید ،سپس
 PVCعاملدار شده با پروپارژیل الکل و مس( )Iیدید واکنش داده شد .در ادامه کاتالیزگر تهیه شده در سنتز -1،2،7تریآزولها
مورد استفاده قرار گرفت.
-2بخش تجربی
 -9-1مواد و دستگاهها
همه مواد شیمیایی و واکنشگرهای الزم این پژوهش از شرکتهای سیگما ،آلدریچ و مرک خریداری شد و بدون هیچگونه فرآیند
آماده سازی به کار گرفته شدند .طیف نگاری زیر قرمز ) (FT-IRنمونهها با دستگاه  Rayleigh WQF-510Aبه دست آمد.
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ریختشناسی کاتالیزگر تهیه شده به وسیلهی میکروسکوپ الکترونیروبشی ) (SEMمدل  MIRA-II TESCANبررسی
گردید .آنالیز عنصری نمونه ها با دستگاه  Perkin Elmer 2400و آنالیز مس با دستگاه نشر اتمی پالسمای جفت شده القایی
( )ICP-AESشرکت  Varianانجام شد.
 -1-1تهيهي کاتاليزگر مس(–)Iتريآزول تثبيت شده بر روي پيويسي ()PVC–Triazole–CuI
 -9-1-1واکنش سديم آزيد با  PVCو تهيهي PVC-N3

به محلولی از سدیم آزید ( )1/51 mmolدر  5میلیلیتر آب در یک بالن  25میلیلیتری مقدار  1/5گرم  PVCاضافه شد و
مخلوط حاصل به مدت  48ساعت بازروانی گردید .پس از سرد شدن بالن ،مخلوط واکنش صاف شد و مادهی جامد روی صافی
برای خارج کردن سدیم آزید اضافی از محصول ) ،(PVC-N3سه بار به طور کامل با آب شستشو داده شد و سپس خشک
گردید .آنالیز  ،CHNمقدار نیتروژن را  75/17درصد نشان میدهد.
 -1-1-1واکنش  PVC-N3با پروپارژيل الکل و مس( )Iيديد و تهيهي PVC-Triazole-CuI

مخلوطی از  ،)1/1 g( PVC-N3پروپارژیل الکل ( )2 mmolو مس( )Iیدید ( )1/2 mmolدر حالل اتانول ( )5 mLبه مدت
 6ساعت در جو آرگون و در دمای محیط همزده شد .سپس به آن مقدار  2میلیمول دیگر مس( )Iیدید اضافه شده و در دمای
 81˚Cبه مدت  4ساعت بازروانی گردید .مخلوط واکنش صاف شد و به منظور خارج کردن مس( )Iیدید اضافی با حاللهای
داغ اتانول ،استونیتریل و کلروفرم هر کدام به مقدار  5میلیلیتر ،شستشو داده شده و رسوب به دست آمده خشک گردید .آنالیز
 ICPمقدار مس را  2/2درصد نشان میدهد.
 -9-1-1تهيهي مشتقات -9،1،9تريآزولهاي استخالف شده در موقعيتهاي  9و5

مخلوطی از مشتقات آلکیلهالید ( ،)7/2 mmolآلکین انتهایی ( ،)7 mmolسدیم آزید ( )7/2 mmolو کاتالیزگر ( )1/71 g
در حالل آب ( )1 mLبه مدت معین در دمای  51˚Cهمزده شد .مخلوط واکنش صاف گردید و رسوب به دست آمده در هوای
آزاد خشک شد .برای جدا کردن محصول از کاتالیزگر ،رسوب به وسیلهی  6میلیلیتر کلروفرم دو بار استخراج گردید .پس از
حذف حالل از محلول زیر صافی ،محصول به دست آمده در حالل اتانول/آب متبلور شد .دمای ذوب ،بهرهی واکنش و مشخصات
طیفی تعدادی از ترکیبات سنتز شده به صورت زیر میباشد:
-7بنزیل-4-فنیل-1،2،7-7H-تریآزول ()4a
دمای ذوب728-729 ˚C :

بهرهی واکنش%95 :

زمان 1 :ساعت

H-NMR, δ (DMSO-d6), 8/6 (s, 7H, CH triazole), 1/9-1/1 (d, 2H, ArH), 1/1-1/6 (m, 8H, ArH),

1

5/1 (s, 2H, CH2); IR, (KBr, cm-1): 1771, 1111, 7611, 7441
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-2(-7(-2کلروبنزیل)-1،2،7-7H-تریآزول-4-ایل)-پروپان-2-ال ()4f
دمای ذوب91-99 ˚C :

زمان  1/5 :ساعت

بهره واکنش%85 :

H-NMR, δ (DMSO-d6), 1/9 (s, 7H, CH triazole), 1/1-1/5 (m, 4H, ArH), 5/1 (s, 2H, CH2), 7/4 (s,

1

6H, 2CH3); IR, (KBr, cm-1): 1291 (OH), 1771,7581, 2991, 7441
-2(-7کلروبنزیل)-4-فنیل-1،2،7-7H-تریآزول ()4g
دمای ذوب82-84 ˚C :

زمان 1 :ساعت

بهرهی واکنش%86 :

H-NMR, δ (DMSO-d6), 8/6 (s,7H, CH triazole), 1/9-1/1 (d, 2H, ArH), 1/5-1/1 (m, 1H, ArH),

1

5/1 (s, 2H, CH2); IR, (KBr, cm-1):7421 1771, 2991, 7581
-4(-7متیل بنزیل)-4-فنیل-1،2،7-7H-تریآزول ()4i
دمای ذوب716-719 ˚C :

زمان 1 :ساعت

بهرهی واکنش%85 :

H-NMR, δ (DMSO-d6), 8/6 (s, 7H, CH triazole), 1/9-1/8 (d, 2H, ArH), 1/4-1/1 (m, 1H, ArH),

1

5/6 (s, 2H, CH2), 2/1 (s, 1H, CH3); IR, (KBr, cm-1): 2921, 7611, 7421 1717
-4(-7(-2متیل بنزیل)-1،2،7-7H-تریآزول-4-ایل)پروپان-2-ال ()4k
دمای ذوب99-717 ˚C :

زمان 1/5 :ساعت

بهرهی واکنش%84 :

H-NMR, δ (DMSO-d6), 1/9 (s, 7H, CH triazole), 1/7-1/1 (m, 4H, ArH), 5/5 (s, 2H, CH2), 2/1 (s,

1

1H, CH3), 7/4 (s, 6H, ArH); IR, (KBr, cm-1): 1171 (OH), 1717, 2911, 7581, 7441
-4(-7نیترو بنزیل)-4-فنیل-1،2،7-7H-تریآزول ()4q
دمای ذوب757-751 ˚C :

زمان 2 :ساعت

بهرهی واکنش%89 :

H-NMR, δ (DMSO-d6), 8/1 (s, 7H, CH triazole), 8/4-8/2 (d, 2H, ArH), 1/9-1/2 (m, 1H, ArH),

1

5/9 (s, 2H, CH2); IR, (KBr, cm-1): 1771, 2991, 7611, 7521(NO2), 7141،7421 (NO2).
 -3بحث و بررسی نتایج
-1،2،7تریآزولها به علت سنتز آسان توسط شیمی کلیک و ویژگیهای جذاب مانند فعالیتهای بیولوژیکی متعدد ،نقش مهمی
را نه تنها در شیمی آلی بلکه در شیمی دارویی نیز ایفا میکنند .اگر چه روشهای متعددی برای سنتز -1،2،7تریآزولها گزارش
شده است ،ولی ارایهی روشهای نوین و استفاده از کاتالیزگرهای جدید برای سنتز این ترکیبات مفید به نظر میرسد( .بررسی
متون علمی برای سنتز -1،2،7تریآزولها نشان میدهد تا کنون از کاتالیزگر کمپلکس مس(-)Iتری آزول تثبیت شده روی
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 PVCدر سنتز این دسته از ترکیبات ،گزارش نشده است ).در این تحقیق ابتدا کاتالیزگر ناهمگن جدید مس( )Iیدید تثبیت
شده روی  PVCبا استفاده از لیگاند تریآزول ،از واکنش  PVCبا سدیم آزید ،پروپارژیل الکل و مس()Iیدید سنتز شد و سپس
کارایی آن در سنتز -1،2،7تریآزولها در واکنش سه جزیی الکین انتهایی ( ،)7هالید آلی ( )2و سدیم آزید ( )1مورد بررسی
قرار گرفت (طرح )7

طرح  : 1سنتز -1،2،1تریآزولها با استفاده از کاتالیزگر مس( )Iیدید-تریآزول تثبیت شده روی PVC

 -9-9سنتز کاتاليزگر مس( )Iيديد-تريآزول تثبيت شده روي PVC
در این تحقیق کاتالیزگر جدید کمپلکس مس( )Iیدید-تریآزول تثبیت شده روی  PVCدر دو مرحله از  ،PVCسدیم آزید،
پروپارژیل الکل و مس( )Iیدید سنتز شد.

طرح  : 2سنتز کاتالیزگر مس( )Iیدید-تریآزول تثبیت شده روی PVC
 -9-9-9بررسي ساختار PVC-N3

برای اثبات تشکیل  PVC-N3و قرار گرفتن گروه آزید به جای تعدادی از اتمهای کلر در بستر  PVCاز مقایسه طیفهای FT-
 IRمحصول  PVC-N3با بستر  PVCو همچنین آنالیز عنصری استفاده شد .طیف  FT-IRمربوط به  PVC-N3عالوه بر
جذبهای بستر  PVCیک نوار قوی در  2729 cm-1نشان میدهد که مربوط به جذب کششی گروه آزید ( )N3میباشد (شکل
 .)7در طیف  FT-IRبستر  ،PVCجذب مربوط به  C-Clرا در  ،619 cm-1جذبهای خمشی  C-Hدر  7251 cm-1و 7421
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و جذبهای کششی  C-Hرا در  2918 cm-1و  2914مشاهده میشود (شکل  .)2همچنین آنالیز  ،CHNمقدار نیتروژن را
 75/17درصد نشان میدهد .بنابراین قرار گرفتن گروه آزید روی  PVCتأیید میگردد.

شکل  -1طیف  FT-IRمربوط به  PVCعاملدار شده با سدیم آزید ( )PVC-N3

شکل  -2طیف  FT-IRبستر PVC
 -1-9-9بررسي ساختارکاتاليزگر PVC-Triazole-CuI

کاتالیزگر  PVC-Triazole-CuIکه از واکنش  PVC-N3با پروپارژیل الکل و مس( )Iیدید در حالل اتانول به دست آمد،
ساختار آن با استفاده از طیف  FT-IRو آنالیزهای  SEM ،CHNو  ICPمورد تأیید قرار گرفت .در طیف  FT-IRاین
کاتالیزگر ( )PVC-Triazole-CuIکه در شکل  1نشان داده شده است ،جذب  N3در 2729 cm-1مربوط به مرحلهی قبل
( )PVC-N3حذف شده است و جذب کششی  C-Oمربوط به گروه  CH2OHمتصل به حلقهی تریآزول در 7178 cm-1
ظاهر شده است .جذبهای کششی  Cu-Nو  Cu-Oدر محدودهی  611-511 cm-1قرار دارند که با نوارهای موجود در PVC
در این ناحیه همپوشانی کرده و قابل مشاهده نیست ( شکل .)1
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شکل  -1طیف  FT-IRکاتالیزگر مس( )Iیدید-تریآزول تثبیت شده روی پیویسی ()PVC-Triazole-CuI

تصاویر میکروسکوپ الکترونیروبشی ( )SEMمربوط به پیویسی ( )PVCو کاتالیزگر  PVC-Triazole-CuIدر شکل 4
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود  PVCخالص ( )aسطح صافی را نشان میدهد ولی در سطح کاتالیزگر ()b
ناهمواریهای مشخصی وجود دارد.
با استفاده از آنالیزهای  CHNو  ICPساختار این کاتالیزگر جدید به طور کمی مورد تأیید قرار گرفت .آنالیز عنصری ()CHN
حا صل از کاتالیزگر  ،PVC-Triazole-CuIمقدار نیتروژن را  75/17در صد ن شان میدهد که معادل  7/11مول نیتروژن در
 711گرم از نمونه استتت .با توجه به اینکه لیگاند دارای ستته اتم نیتروژن میباشتتد تعداد مولهای لیگاند در  711گرم نمونه،
 1/151مول استت .نتایج حاصتل از آنالیز  ،ICPمقدار مس را  2/2درصتد نشتان میدهد که معادل  1/49 ×71-2مول مس در
 711گرم از نمونه میباشد.

()a

()b
شکل  -4تصاویر میکروسکوپ الکترونیروبشی ( PVC :)aو (PVC-Triazole-CuI :)b
11

سنتز سه جزئي –9،1،9تريآزولها با استفاده از از واکنش کليک در حضور کمپلکس ...

کيوانلو و همکاران

 -1-9بهينه کردن شرايط واکنش
برای سنتز مشتقات -1،2،7تریآزول ،ابتدا شرایط واکنش بهینه شد و سپس مشتقات مورد نظر سنتز گردید .برای بهینه کردن
شرایط واکنش ،از واکنش بنزیلکلرید ( )7aبا فنیلاستیلن ( )2aو سدیمآزید ( )1به عنوان واکنش مبنا استفاده شد (طرح )1
و اثر حالل ،مقدار کاتالیزگر ،زمان و دما بر روی بهرهی واکنش مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)7

طرح  : 1واکنش مبنا برای بهینه سازی شرایط واکنش در سنتز -1،2،1تریآزولها با استفاده از کاتالیزگر PVC-Triazole-CuI

با توجه به جدول ( ،)7واکنش در حاللهای اتانول ،اتانول/آب-t ،بوتیل الکل ،آب ،دی متیل سولفوک سید ،ا ستونیتریل ،ا ستن و
دی متیل فرمامید در دماهای متفاوت و مقادیر مختلف از کاتالیزگر انجام شتتد .بررستتی شتترایط واکنش نشتتان می دهد که
واکنش در حالل های پروتیک بهتر انجام می گیرد .واکنش در حاللهای اتانول و آب بیشترین بهرهی محصول را دارد .بررسی
اثر دما ن شان میدهد واکنش در دمای اتاق آه سته انجام می شود و زمان واکنش طوالنی و بهرهی واکنش پایین ا ست .برر سی
اثر کاتالیزگر نشتان میدهد ،کاهش مقدار کاتالیزگر به مقدار  1/15گرم بهرهی واکنش را کاهش داده و زمان واکنش را افزایش
می دهد .بهترین شترایط برای ستنتز ترکیبات -1،2،7تریآزول استتفاده از آب به عنوان حالل و بکارگیری مقدار  1/71گرم از
کاتالیزگر در دمای  51˚Cبه مدت  1ساعت میباشد (ردیف  ،8جدول )7که به عنوان شرایط بهینه در نظر گرفته شد.

ردیف
7
2
1
4
5
6
1
8

جدول ( )1اثر حالل ،دما و مقدار کاتالیزگر بر روی واکنش بنزیل کلراید با فنیل استیلن و سدیم آزید
بهرهی واکنش
زمان
مقدار کاتالیزگر
دما (℃)
حالل
()%
(ساعت)
(گرم)
اتانول
اتانول
اتانول
اتانول
اتانول/آب ()7/7
-tبوتیل الکل
آب
آب

51
51
51

1/15
1/71
1/75
1/75
1/71
1/71
1/15
1/71

r. t
51
51
51
51
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6
1
1
71
1
5
5
1

51
81
95
15
85
15
61
95
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9
71
77
72
71
74
75
76

آب
آب
آب
آب
دی متیل سولفوکسید
استونیتریل
استن
دی متیل فرمامید
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51
11
41

1/75
1/71
1/71
1/71
1/71
1/71
1/71
1/71

r. t
51
51
51
51

1
1
5
71
5
1
54
5

95
95
91
55
65
52
11
12

 -9-9سنتز مشتقات -9،1،9تريآزولها با استفاده از کاتاليزگر PVC-Triazole-CuI
با استفاده از شرایط بهینه مشتقات جدیدی از -1،2،7تریآزولهای استخالف شده در موقعیتهای  7و  4از واکنش سه جزیی
الکینهای انتهایی ،هالیدهای آلی و سدیم آزید در ح ضور کاتالیزگر جدید سنتز گردید .نتایج در جدول ( )2ن شان داده شده
است.
جدول ( )2بهرهی واکنش و نقطهی ذوب مشتقات سنتز شده ی -1،2،1تریآزولهای استخالف شده در موقعیتهای  1و 4

بهرهی
واکنش
)(%

نقطهی ذوب
) ℃(

4a

1

95

728-729

729
][27

4b

1

92

18-19

18
][27

4c

2/5

81

61-11

11-17
][21

4d

2/5

91

59-67

61-62
][24

4e

1

91

11-18

11
][27

4f

1/5

85

91-99

-

4g

1

86

89-91

91-97
][25

ترکیب

ساختار

زمان
(ساعت)

19

نقطهی ذوب
مرجع )℃(
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4h

1

85

771-777

771-772
][25

4i

1

85

719-771

771
][27

4j

1/5

91

775-776

776-778
][25

4k

1/5

84

99-717

-

4l

1

85

46-41

42-44
][22

4m

1

11

17-12

11-17
][24

774-775
775-776
95
1
4n
][22
61-67
61-67
91
2/5
4o
][22
748-751
741-748
85
2/5
4p
][22
756-751
755-756
89
2
4q
][27
برر سی جدول ( )2ن شان میدهد ،آلکینهای آلیفاتیک ،آروماتیک و پروپارژیل الکلها به خوبی واکنش میدهند و مح صول با
بهرهی باال تولید میکنند .همچنین بنزیل کلرید ها با گروه الکترون دهنده مانند متیل و هالوژن مانند کلر و گروه الکترون
کشنده مانند نیترو ،نیز به خوبی واکنش داده و محصول با بهرهی باال تولید میشود.
 -5-9بازيافت کاتاليزگر PVC-Triazole-CuI
یکی از مزیتهای این کاتالیزگر قابل بازیافت بودن آن میباشد ،به همین علت در پایان واکنش ،کاتالیزگر از محصول -7بنزیل-
-4فنیل-1،2،7-7H-تریآزول به وسیلهی شستشو با کلروفرم جدا شد و بعد از خشک شدن دوباره مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج در جدول ( )1نشان داده شده است.
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جدول ( :)1بهرهی واکنش و زمان انجام واکنش تا سه بار بازیافت کاتالیزگر مس( )Iیدید-تریآزول تثبیت شده روی PVC

تعداد دفعات بازیافت
7
2
1

بهرهی واکنش ()%
91
85
11

زمان انجام واکنش (ساعت)
1
5
5

همانطور که م شاهده می شود در اولین بازیافت بهرهی واکنش کاهش چندانی نمییابد ولی در سومین بازیافت بهرهی واکنش
به مقدار %11کاهش یافته است.
 -4-9مکانيسم واکنش
مکانیستتم پیشتتنهادی این واکنش تک ظرفی ،یک مکانیستتم چند مرحلهای استتت که در آن مس( )Iیدید تثبیت شتتده روی
 PVC-Triazoleنقش استتاستتی را در مرحلهی تشتتکیل پیوند کربن-نیتروژن دارد (طرح  .)4در ابتدا آلکین انتهایی ( )7در
ح ضور مس( )Iیدید-تریآزول تثبیت شده روی  PVCبه ا ستیلید مس  Aکه یک ترکیب فعال ا ست تبدیل می شود .سپس
این واستتطه فعال با آلکیل آزید که خود از واکنش ستتدیم آزید و هالید آلی به وجود میآید واکنش میدهد و در نتیجهی یک
واکنش حلقهزایی -7،1دوقطبی ،از طریق واسطههای  Bو  Cمنجر به تشکیل محصول میگردد.

طرح  : 4مکانیسم واکنش سنتز -1،2،1تریآزولها در حضور کاتالیزگر PVC-Triazole-CuI
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... –تريآزولها با استفاده از از واکنش کليک در حضور کمپلکس9،1،9 سنتز سه جزئي

 نتیجه گیری-4
تریآزولها از واکنش آلکیلهالیدها با آلکینهای انتهایی در حضتتور ستتدیم آزید با-1،2،7 در این پژوهش مشتتتقات جدیدی از
 از ویژگیهای این روش میتوان به. ستتنتز گردیدPVC تریآزول تثبیت شتتده روی-) یدیدI(استتتفاده از کاتالیزگر جدید مس
، تک ظرفی بودن واکنش که نیازی به جدا سازی وا سطهها نی ست، انجام واکنش در شرایط مالیم،قابل بازیافت بودن کاتالیزگر
 نتایج این. انجام واکنش در حالل آب به عنوان یک حالل ستتبز و بهرهی باالی واکنش اشتتاره کرد،جداستتازی آستتان کاتالیزگر
تری آزولهای-1،2،7  کاتالیزگر جدید سنتز شده کاتالیزگری موثر و کارآمد در سنتز،تحقیق نشان میدهد در روش ارائه شده
. به وسیلهی واکنش کلیک می باشد4  و7 استخالف شده در موقعیت های
تشکر و قدردانی
.نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود برای حمایت مالی این پژوهش تشکر و قدردانی مینمایند
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