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مقایسۀ قابلیت گزینشپذیری سنتز اتیلن گلیکول و زیست مولکول گلیسرآلدهید از
طریق واکنش فورموس در حالل آب و متانول
آرش وجود ،محمّد خدادادی مقّدم* ،غالمرضا ابراهیم زاده رجائی* ،سحر مهاجری ،علی شامل
گروه شیمی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت 11/14/11 :تاریخ تصحيح 44/43/52 :تاریخ پذیرش44/40/11 :

چکيده
در مقاله حاضر ،ابتدا واکنش فورموس برای تولید پُلیاُلها در حالل متانول و در حضور کاتالیست معدنی آروزیل ( فیوم سیلیکا) مورد بررسی قرار گرفتهه
است .مکانیسم واکنش فورموس در واقع همان تراکم آلدولی است که در محیط قلیایی انجام میپذیرد و وجود کاتالیزور ناهمگن آن را تسریع مینمایهد.
محصوالت مشاهده شده در محیط واکنش ،اتیلن گلیکول و گلیسرآلدهید میباشند .نهایتاً گزینشپذیری سنتز این دو محصول پُلهیاُلهی بها دو محصهول
متناظر سنتز شده از طریق واکنش فورموس در حالل آب مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت .مطالعۀ حاضر نشان میدهد که در حضهور کاتهالیزور فیهوم
سیلیکا در حالل آب ،با افزایش  pHاز  7/6تا  9/3میزان تولید اتیلن گلیکول کاهش مییابد ،درحالیکه تبدیل اتیلن گلیکهول بهه گلیسهرآلدهید افهزایش
مییابد .در نتیجه مقدار اتیلن گلیکول موجود در مخلوط واکنش در pHهای قلیایی ،در مقایسه با pHهاای خنثهی کهاهش مهییابهد ،ولهی در مقابهل،
گزینشپذیری واکنش نسبت به تولید گلیسرآلدهید افزایش مییابد .تغییر حالل از آب به متانول نیز باعث کاهش تولید محصول میگردد .بنهابراین ،ایهن
امر نشان دهندۀ گزینشپذیری پایین محیط متانولی در مقایسه با محیط آبی نسبت بهه تولیهد دو محصهول -2 ،1اتهان دی اُل و -3 ،2دی هیدروکسهی
پروپانال است.
کلمات کلیدی :پیدایش حیات ،واکنش فورموس ،تراکم آلدولی ،حالل متانول ،گزینشپذیری فیوم سیلیکا ،پُلیاُل.

-1مقدمه
آب از فراوانترین و مهمترین حاللهای معدنی و قطبی روی کرۀ زمین است که حیات بدون آن میسر نیست .در چندین آیه از
قرآن کریم نیز از آب (حالل جهانی) صراحتاً به عنوان ریشۀ زندگی؛ هم در منشاء و پیدایش خلقت و هم در صحنۀ هستی و
تداوم حیات؛ یاد شده است ] .[1-9حیات بر روی زمین ،به احتمال بسیار ،نتیجۀ تعداد زیادی آزمایشهای طبیعی است که
طی آنها انواع مختلف مولکولهای آلی باهم ترکیب شده و سیستمهای فعال پیچیدهای را به وجود آورده است ].[4

* .نویسنده مسئوول اول :استادیار شیمی فیزیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران

gh_rajaei@iauardabil.ac.ir

* .نویسنده مسئوول دوم :استادیار شیمی فیزیک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران

m_khodadadi@iauardabil.ac.ir
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پیش از پیدایش حیات ،مولکولهای حیات نظیر آمینواسیدها ،هتروسیکل و مواد قندی بایستی برای تشکیل پلیساکاریدها
وجود داشته باشند ] .[5مونوساکاریدها یا کربوهیدراتها به همراه پروتئینها و چربیها ،اساس ماده زنده را تشکیل داده و
نقش مؤثری در پیدایش حیات دارند .برای مثال ،مونوساکاریدها سازندۀ غشای سلولی بوده و اصلیترین جزء متابولیسمهای
ضروری قندها هستند ] 7و .[6این ترکیبات از عوامل کلیدی در سنتز نوکلئوتیدها و بسیاری از اسیدهای آمینه نیز محسوب
میشوند .در واقع ،این عوامل مهم نشان دهنده نقش قندها به عنوان مواد اولیه دخیل در پیدایش حیات هستند ] .[8چنین
تصور میشود که سنتز پیش حیاتی قندها به واسطه واکنش فورموس بوده باشد ] .[3این واکنش برای پرسش در مورد منشاء
حیات اهمیّت شایانی دارد ،چرا که مسیری بالقوه برای تولید مونوساکاریدهای پیچیده ] 11و [14و پایۀ واکنشهای شیمیایی
غیرزیستی بوده و نیز فرآیندی احتمالی برای تولید غیرزیستی قندها است ].[11-14
برای نخستین بار در سال  ،1861شیمیدان روس ،الکساندر میخائیلوویچ باتِلروف 1متوجه تشکیل مواد قندی طی واکنش
فرمالدهید با یک ترکیب قلیایی ضعیف شد و واکنش فورموس را کشف کرد .مکانیسم این واکنش همان تراکم آلدولی است که
در محیطهای قلیایی و در حضور کاتالیزورهای ناهمگن تسریع میشود ] 15-13و .[8بسیاری از ترکیبات معدنی و آلی نیز در
این واکنش از خود فعالیت کاتالیزوری نشان میدهند .با وجود این ،هیدروکسید کلسیم که برای اولین بار توسط باتِلروف
استفاده شد ،مؤثرترین کاتالیزور این واکنش محسوب میشود ] 11و .[14به عبارتی ،مطالعات انجام شده در خصوص واکنش
فورموس از حیث بیان روشهای کاتالیزوری سنتز مونوساکاریدها و پُلیاُلهای نادر و غیرطبیعی حائز اهمیت هستند ] .[11بر
اساس این مطالعات ،یکی از موانع اولیه در تأثیرگذاری احتمالی واکنش فورموس در سنتز قند پیش حیاتی ،یعنی ناپایداری
محصول (قند) ،با استفاده از سیلیکات برطرف میشود ].[7
واکنش فورموس در حاللهای آبی یا غیرآبی مانند اتانول و متانول (سادهترین نوع الکلها) که از یک گروه متیل متصل به یک
گروه هیدروکسیل تشکیل شدهاند ،قابل انجام است .متانول یا متیل الکل یک حالل قطبی پروتیک ،سمی ،سبک ،بیرنگ ،قابل
اشتعال ،با فراریت باال و اسیدیتۀ باالتر از آب است ] .[19-17از طرفی ،قطبیت حالل بیان کنندۀ توانایی آن برای پایدار کردن
ذرات باردار است .از این رو ،حاللی قطبی مانند آب یا متانول میتواند یونها را به طور مؤثر حالل پوشی و پایدار کند .اثر
قطبیت حالل بر واکنشهای شیمیایی را میتوان به دو صورت بیان کرد .نخست آنکه افزایش قطبیت حالل واکنشهایی را
تسریع میکند که حالت گذاری آنها با افزایش جدایی بار (نسبت به واکنش دهندهها) همراه است .از سویی دیگر ،افزایش
قطبیت حالل به کند شدن واکنشهایی میاَنجامد که حالت گذاری آنها با کاهش جدایی بار (نسبت به واکنش دهندهها)
همراه است .همچنین ،ثابت دی الکتریک یا ثابت گذردهی نسبی برای حاللها از اهمیّت خاصی برخوردار است .این ثابت،

Alexander Michailowitsch Butlerow
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خاصیتی فیزیکی و کمیتی است که توانایی یک حالل در جداسازی زوج یونهای مثبت و منفی را از یکدیگر نشان میدهد.
بنابراین ،ثابت دی الکتریک آب در دمای  15درجهی سانتیگراد ( )78/9از متانول ( )91/7بیشتر است ] .[18-94شایان ذکر
است ،آب و متانول به ویژه محلولهای تهیه شده از آنها ،در زندگی روزمره اهمیّت و کاربرد فراوانی دارند .این حاللها در
صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی ،پزشکی و غیره استفاده میشوند ] 95و.[19
گزینشپذیری به میزانی که روش تولید را بتوان تا آن مقدار برای تعیین آنالیتهای خاص در مخلوطها بدون مزاحمت دیگر
سازندهها با رفتار مشابه بکار برد ،مرتبط است .به عبارت دیگر ،گزینشپذیری نشان دهنده انتخاب آنالیت موردنظر از دیگر
گونهها یا در واقع معیاری برای تشخیص سیگنال آنالیت از سیگنالهای مزاحم است .هدف از بررسی گزینشپذیری در این
مقاله هدایت واکنش فورموس در جهت افزایش حجم تولید محصول قندی مورد نظر با افزایش گزینشپذیری این واکنش
است ].[96 -93
با توجه به این که بسیاری از پژوهشگران ،واکنش فورموس را بهترین گزینه برای سنتز پیش حیاتی قندها میدانند ] 44و،[15
ابتدا در این پژوهش با هدف رسیدن به چگونگی تشکیل قندها در شرایط پیش حیاتی سیارۀ زمین ،از طریق واکنش فورموس
در حالل متانول و در حضور کاتالیزوز ناهمگن آروزیل (فیوم سیلیکا) یا در اصطالح کف سیلیکا به فرمول شیمیایی  ،SiO2پودر
جامد سفید رنگ ،بدون بو ،پرحجم ،کُرکی شکل و بسیار سبک میباشد و نیز یک ترکیب معدنی است که ماهیت اصلی آن،
سیلیس ( )SiO2یا دی اکسید سیلیسیم است که دارای درصد باالیی از سیلیس بوده و به عنوان مهمترین اکسید عنصر
سیلیسیوم ( )Siشناخته میشود ،اقدام به سنتز اتیلن گلیکول (یک ترکیب شیمیایی آلی به شکل مایع غلیظ بیرنگ ،بیبو،
شیرین مزه و بسیار سمی) و مونوساکارید گلیسرآلدهید (یک آلدوتریوز با مزه شیرین به شکل جامد بیرنگ است و یکی از
ترکیبات مهم در متابولیسم کربوهیدراتها) خواهد شد .این هدف با یکی از فرضیات پیدایش حیات در زمین اولیه ،مبنی بر
تبدیل مواد آلی ساده به مواد آلی پیچیده و پلیمرها روی سطح زمی ن که بعد از سرد شدن و آرام شدن کرۀ زمین رخ داده
است ،هماهنگ است ] 41-44و .[4در ادامه پژوهش ،پارامتر گزینشپذیری سنتز -1 ،1اتان دی اُل (اتیلن گلیکول) و -9 ،1
دی هیدروکسی پروپانال (گلیسرآلدهید) در حالل آب و متانول ،با استناد به نتایج یک گزارش تجربی در مورد انجام واکنش
فورموس در حالل آب [ ،]45با نتایج گزارش شده در مقاله حاضر (انجام واکنش فورموس در حالل متانول) ،مورد ارزیابی و
مقایسه قرار خواهند گرفت.
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-2بخش تجربی
-1-5مواد شيميایي و دستگاههاي مورد استفاده
کلیۀ مواد شیمیایی مورد استفاده شامل متانول ،هیدروکلریک اسید  ،%97آستون و سولفات سدیم بدون آب از شرکت مِرک و
آروزیل (کاتالیزور معدنی) از شرکت سیگما آلدریچ ،تهیه شدند .محلول آبی فرمالدهید  ،%97و سدیم هیدروکسید که به عنوان
باز قوی از آن استفاده شد ،از شرکت ایرانی آروین شیمی دلتا ،خریداری شدند .همچنین ،از جریان پیوستۀ گاز نیتروژن به
درون بشر سه دهانۀ (حاوی مخلوط واکنش) جهت شبیهسازی و ایجاد جو نیتروژن در داخل آن ،استفاده شده است .آنالیز
پُلیاُل (یک مولکول آلی با دو گروه هیدروکسیل یا بیشتر) در داخل نمونهها با استفاده از دستگاه  ،GC-MSمدل،5975C
شرکت  Agilontامریکا و جداسازی مؤثر و مالیم فاز مایع نمونهها توسط عمل تبخیر ،توسط دستگاه تبخیر روتاری (تبخیر
کننده دوار) ،مدل  ،RE200شرکت  Bibbyانگلستان ،انجام شد .از طرفی ،برای شناسایی و تعیین مشخصات اجزای کاتالیزور
معدنی آروزیل از دستگاه ،FESEMمدل  ،MIRA IIIشرکت  Tescanچک ،دستگاه آنالیز  EDXکوپل شده با دستگاه FESEM

مذکور و دستگاه  ،FTIRمدل  ،TENSOR 27شرکت  Brukerآلمان .استفاده شد .همچنین ،برای تنظیم  pHواکنش فورموس
از دستگاه  pHمتر ،مدل ،Inolab 720شرکت  WTWآلمان و جهت کنترل دما از هیتر استیرر ،مدل  ،HO502شرکت

Bibby

انگلستان و برای توزین مواد مورد نیاز از ترازو ،مدل  ،SPB55شرکت  Scaltelآلمان و قبل از تزریق نمونهها در دستگاه

GC-

 ،MSبرای جداسازی ذرات جامد معلق در نمونهها از دستگاه سانتریفیوژ ،مدل  ،155شرکت زاگ شیمی ایران ،استفاده شد.
 -5-5روش فورموس براي سنتز پُلياُل در حالل متانول
در این مرحله ،کلیه آزمایشها برای سنتز دو پُلیاُل اتیلن گلیکول و گلیسرآلدهید از طریق واکنش فورموس در یک محیط
غیرآبی انجام شد .بر این اساس ابتدا 11 mL ،محلول آبی فرمالدهید (فرمالین) را با  144mLمتانول به درون یک بالن سه
دهانۀ  154mLمنتقل کرده و به دمای  64درجۀ سانتیگراد رسانده میشود .سپس ،محلول  1موالر سدیم هیدروکسید بر روی
آن افزوده میشود تا  pHبه عدد  7/8برسد و در نهایت 4/48گرم از کاتالیزور آروزیل به درون محتویات بالن اضافه شده تا
واکنش شروع شود .همچنین ،از زمان شروع واکنش تا پایان آن ،به یک دهانۀ بالن سه دهانه ،مُبرد (کندانسور) که انتهایش
توسط مقداری پنبه آغشته به سولفات سدیم بدون آب و یک بادکنک مسدود شده ،وصل میشود و نیز دهانۀ چپ آن هم کامالً
با چوپ پنبه و چسب بسته میشود و تنها از دهانۀ راست آن مرتب و پیوسته گاز نیتروژن به فضای داخلی بالن سه دهانه
جریان مییابد و دما هم در بین محدودۀ دمایی  55تا  65درجه سانتیگراد کنترل میشود .در ادامه ،در بازههای زمانی مورد
نظر ،مقدار  5 mLاز مخلوط داخل بالن سه دهانه برداشته شده و بالفاصله با محلول  6نرمال اسید هیدروکلریک اسیدی شده
تا واکنش متوقف شود .سپس ،این نمونههای مایع در دستگاه تبخیر روتاری به آرامی کامالً خشک میشوند تا به نمونههای
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جامد سفید رنگ تبدیل شوند و بعد از حل شدن این نمونههای جامد در  5 mLمتانول ،سانتریفیوژ میشوند تا مراحل آنالیز در
دستگاه  GC-MSانجام شود.
-3بحث و نتیجهگیری
 -1-6مشخصه یابي و شناسایي کاتاليزور آروزیل
 -1-1-6تحليل طيف مادون قرمز ()FTIR

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ( ،)FTIRبرای شناسایی و شرح ساختار اجزای آروزیل استفاده شد .همانطور که در شکل 1
مشاهده میشود ،طیف  FTIRمربوط به این کاتالیزور معدنی شامل؛ یک باند جذبی پهن در ناحیه  9554 cm-1مربوط به ارتعاشات
کششی  O-Hمولکولهای آب جذب شده بر روی سطح فیوم سیلیکا ،یک پیک در ناحیه  1394 cm-1مربوط به  C-Hکششی ،یک
پیک در ناحیه  1964 cm-1مربوط به گاز  CO2موجود در فاز گازی ] ،[46یک پیک در ناحیه  1699 cm-1مربوط به ارتعاشات
خمشی  OHمولکولهای آب جذب شده بر روی سطح آرزویل و سه پیک در محدودۀ  811 ،471و  1145 cm-1که به ترتیب به
ارتعاشات کششی و خمشی  Si-O-Siنسبت داده میشوند ].[47

شکل  -1طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز مربوط به آروزیل
 -5-1-6بررسي تصویر ميکروسکوپ الکترونيکي روبشي)(FESEM

شکل  1تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMمربوط به آروزیل را با بزرگنمایی متفاوت نشان
میدهد .تصاویر  FESEMارائه شده نشان دهنده ساختار آمورف و غیر بلورین این ماده میباشد .آروزیل دارای خلل و فرج
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زیادی بین دانههای خود میباشد که در تصاویر میکروسکوپ الکترونی به خوبی قابل رویت میباشد.

شکل  -2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی آروزیل
 -6-1-6بررسي طيف تفرق انرژي اشعه ایکس ()EDX

تصویر  EDXدر شکل  9نشان داده شده است .نتایج آنالیز عنصری  EDXحضور عناصر اکسیژن و سیلسیوم را نشان میدهد.
نتایج موجود در شکل  9به خوبی با فرمول شیمیایی این ماده سازگاری دارد و نشان میدهد که هیچ گونه شیمیایی مزاحمی
در سطح ماده وجود ندارد.
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شکل  -3تصویر طیف انرژی تفرق اشعه ایکس ساختار آروزیل
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 -6-5کاتاليزور آروزیل در حالل متانول
برای بررسی اثرات حالل بر تولید محصوالت طبق واکنش فورموس در حضور کاتالیزور آروزیل ،این واکنش در حالل متانول
انجام گرفت pH .محلول در مقدار تقریبی  7/8تنظیم شد .مقدار اندکی آب با محلول اسید کلریدریک وارد سیستم شده و به
جز آن ،هیچ آبی به سیستم افزوده نشد .نهایتاً دو محصول اصلی سنتز شده از طریق واکنش فورموس که عبارتند از -1 ،1اتان
دیاٌل (اتیلن گلیکول) و -9 ،1دی هیدروکسی پروپانال (گلیسرآلدهید) ،برای آنالیز انتقال داده شدند.
شکلهای  4و  5نتایج حاصل از انجام واکنش فورموس در  pH=7.8و در یک محیط غیرآبی (متانول) را نشان میدهند.

شکل  -4تغییرات غلظت اتیلن گلیکول طی زمان در واکنش فورموس درحالل متانول

شکل  -5تغییرات غلظت گلیسرآلدهید طی زمان در واکنش فورموس درحالل متانول
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 -6-6کاتاليزور آروزیل در حالل آب (pHهای مختلف)
برای بررسی اثرات حالل بر واکنش فورموس با کاتالیزور آروزیل ،این واکنش در حالل آب انجام گرفت pH .محلول در مقدار
تقریبی  7/6تنظیم شد و همانند قبل مقادیر اتیلن گلیکول و گلیسرآلدهید در طول زمان دنبال شد .شکلهای  6و  7نتایج
حاصل از انجام واکنش فورموس را در  pH=7.6نشان میدهند .مقایسه این دو شکل نشان میدهد مقدار اتیلن گلیکول سنتز
شده در این  pHحدود هشتاد برابر مقدار زیست مولکول گلیسرآلدهید میباشد.

شکل  -6تغییرات غلظت اتیلن گلیکول طی زمان در واکنش فورموس در pH=7.6

شکل  -7تغییرات غلظت گلیسرآلدهید طی زمان در واکنش فورموس در pH=7.6
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شکل  6نشان دهنده سنتز اتیلن گلیکول در واکنش فورموس میباشد .مقدار اتیلن گلیکول از ابتدای واکنش در مخلوط افزایش
مییابد تا به مقدار بیشینه  9میلی مول بر دسی لیتر در زمان  454دقیقه برسد .ادامه واکنش تا زمان  694دقیقه نشان دهنده
کاهش اندکی در مقدار اتیلن گلیکول داخل مخلوط میباشد ،به طوریکه مقدار این ماده در غلظت  8/6میلی مول بر دسی لیتر
به حالت پایدار میرسد.
با توجه به مکانیسم واکنش فورموس و اینکه پُلیاُلهای با تعداد کربن زیاد از پُلیاُلهای با تعداد کربن کمتر ساخته میشوند،
دلیل این کاهش اندک و رسیدن به حالت پایا در زمانهای باال را میتوان به حصول تعادل در سرعت سنتز اتیلن گلیکول و
سرعت تبدیل آن به گلیسرآلدهید نسبت داد.
شکل  7مقدار گلیسرآلدهید سنتز شده در فرآیند فورموس را نشان میدهد .اهمیت این ماده به حضور آن در فرآیندهای
زیستی موجودات زنده امروزی میباشد .با توجه به شکل  7مشخص است که مقدار گلیسرآلدهید حین فرآیند به آرامی افزایش
یافته و به مقدار  0/22میلی مول بر دسی لیتر میرسد و در این غلظت حالت پایا ایجاد میگردد .دلیل چنین رفتاری ایجاد
تعادل در سرعت تولید اتیلن گلیکول و سرعت تبدیل آن به گلیسرآلدهید میباشد.
نسبت غلظت اتیلن گلیکول به گلیسرآلدهید در  pH=7.6در حالت پایا حدود  99میباشد .بدین معنی که در این  pHحدود
 93برابر گلیسرآلدهید تولیدی ،اتیلن گلیکول بدست میآید .این فرآیند در شرایط مذکور میتواند به عنوان فرآیندی جهت
تولید صنعتی اتیلن گلیکول نیز در نظر گرفته شود.

شکل  -8تغییرات غلظت اتیلن گلیکول طی زمان در واکنش فورموس در pH=8.6
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شکل  -9تغییرات غلظت گلیسرآلدهید طی زمان در واکنش فورموس در pH=8.6

در شکل  8مقدار اتیلن گلیکول تولیدی حین فرآیند فورموس در  pH=8.6مشاهده میگردد .مقایسه شکل  8با شکل  6دو
مطلب را به روشنی آشکار مینماید .مورد اول کاهش قابل توجه مقدار اتیلن گلیکول تولیدی در  pH=8.6نسبت به

pH=7.6

میباشد .بیشینه مقدار اتیلن گلیکول تولیدی در  pH=8.6حدود  7/5برابر کمتر از بیشینه اتیلن گلیکول تولیدی در

pH=7.6

میباشد .این یافته به روشنی نشان میدهد که افزایش  pHباعث کاهش تولید اتیلن گلیکول در محلول میگردد .شکل  3نشان
دهنده میزان تولید مونوساکارید گلیسرآلدهید در  pH=8.6میباشد .مقدار گلیسرآلدهید تولیدی در فرآیند فورموس طی زمان
به صورت پیوسته افزایش مییابد و نهایتاً به مقدار  4/16میلی مول بر دسی لیتر میرسد .اما مقایسه نسبت اتیلن گلیکول
تولیدی به گلیسرآلدهید تولیدی (بیشینه تولید هر دو ماده) در pHهای  7/6و  8/6نکته جالبی را آشکار مینماید .همانگونه
که قبالً اشاره شد نسبت اتیلن گلیکول به گلیسرآلدهید در  93 pH=7.6برابر است ،اما این نسبت در  pH=8.6به حدود 7/5
میرسد.
این یافتهها نشان می دهند که افزایش  pHاثری منفی بر تولید اتیلن گلیکول گذاشته و مقدار تولید این ماده را حدود 7/5
برابر کمتر کرده است ،اما بر مقدار تبدیل اتیلن گلیکول به گلیسرآلدهید تأثیر مثبتی داشته و باعث افزایش حدود  5/1برابری
نسبت گلیسرآلدهید به اتیلن گلیکول در مخلوط واکنش میگردد .به عبارت دیگر ،افزایش  pHباعث کاهش میزان تبدیل ماده
اولیه (فرمآلدهید) و افزایش گزینش پذیری تولید محصول نهایی (گلیسرآلدهید) میگردد .افت شدید غلظت اتیلن گلیکول در
شکل  8را نیز میتوان به افزایش تبدیل آن به گلیسرآلدهید نسبت داد.

48

سال هفدهم ،شماره  36تابستان 1041

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

شکل  -11تغییرات غلظت اتیلن گلیکول طی زمان در واکنش فورموس در pH=9.3

شکل  -11تغییرات غلظت گلیسرآلدهید طی زمان در واکنش فورموس در pH=9.3

شکلهای  14و  11به ترتیب تولید اتیلن گلیکول و گلیسرآلدهید را در  pH=9.3نشان میدهند .مقایسه شکل  14با شکلهای
 6و  8نشان دهنده الگویی مشابه میباشد .بدین صورت که افزایش  pHباعث کاهش مقدار اتیلن گلیکول تولیدی به  0/9میلی
مول در دسی لیتر شده و در عین حال ،پس از اینکه مقدار اتیلن گلیکول در زمان  184دقیقه به بیشینه مقدار خود میرسد،
به صورت پیوسته با زمان کاهش مییابد .تفاوت عمده نمودار شکل  14با شکلهای  6و  8در این است که کاهش تولید اتیلن
گلیکول با تغییر  pHمحیط از  7/6به  8/6حدود  7/5برابر و با تغییر  pHاز  8/6به  3/9حدود  1/9برابر میباشد .این امر نشان
میدهد که حساسیت واکنش فورموس به  pHدر pHهای باالتر کاهش مییابد.
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شکل  11نشان میدهد که مقدار گلیسرآلدهید در طول واکنش افزایش مییابد و به مقدار ثابت  4/11میلی مول بر دسی لیتر
میرسد .این م قدار کمتر از مقدار نهایی گلیسرآلدهید تولیدی در  pHهای  8/6و  7/6میباشد .نسبت اتیلن گلیکول به
گلیسرآلدهید (مقادیر بیشینه هر دو ماده) در  pH=9.3حدود  7/5میباشد که مشابه  pH=8.6است .همچنین ،از مقایسه نتایج
بدست آمده در  pH=9.3با  pHهای قبلی در محیط آبی مشاهده شد که افزایش  pHاز  7/6به  8/6باعث کاهش میزان تبدیل
فرمآلدهید و همزمان افزایش گزینشپذیری تولید گلیسرآلدهید میشود .افزایش بیشتر  pHاز  8/6به  3/6تنها به کاهش میزان
تبدیل فرمالدهید میانجامد و تأثیر محسوسی بر گزینشپذیری فرآیند ندارد [.]45
 -6-0مقایسۀ گزینشپذیري اتيلن گليکول و زیست مولکول گليسرآلدهيد در حالل آب و متانول
شکل  4نشان دهنده مقدار اتیلن گلیکول تولیدی در حالل متانول در طول زمان میباشد .مقایسه این شکل با محیط آبی نشان
میدهد که مقدار اتیلن گلیکول تولیدی در محیط متانولی کمتر از محیط آبی میباشد .مقایسه بین شکلهای  4و ( 6که

pH

نزدیک به هم دارند) نشان دهنده کاهش تولید بیش از ده برابری اتیلن گلیکول در محلول متانولی میباشد .در عین حال
کاهش محسوسی در مقدار اتیلن گلیکول تولیدی در حالل متانول در طول زمان دیده نمیشود.
در شکل  5تولید مونوساکارید گلیسرآلدهید در حالل متانول نشان داده شده است .مقدار گلیسرآلدهید تولیدی در این شرایط
بسیار کمتر از محیط آبی میباشد .مقایسه شکل  5با شکل ( 7با  pHنزدیک به هم) نشان دهنده کاهش حدود  5/5برابری
مقدار گلیسرآلدهید تولیدی میباشد .بررسی شکلهای  4و  5نشان میدهد که در حالل متانول ،مقدار تولید اتیلن گلیکول و
هم مقدار گلیسرآلدهید ،هر دو کاهش مییابد .نسبت اتیلن گلیکول به گلیسرآلدهید نیز در حالل متانول بیش از  11برابر
میباشد که نشان دهنده گزینشپذیری پایین محیط متانولی نسبت به تولید گلیسرآلدهید است.
 -4نتیجهگیری
واکنش فورموس یک واکنش شیمیایی بر اساس مکانیسم تراکم آلدولی میباشد که طی آن ترکیبات آلدهیدی با کربن کمم بمه
ترکیبات پُلیاُل با کربن بیشتر تبدیل میشوند .این فرآیند بمه عنموان پایمه بمرای واکمنشهمای شمیمیایی غیمر زیسمتی تولیمد
کربوهیدراتها شناخته میشود .این واکنش در محیط قلیایی و در حضور کاتالیزور ناهمگن تسمریع ممیگمردد .همچنمین ایمن
واکنش ،گامی به سوی حیات و اغلب به عنوان یک منبع قندی به تصویر کشیده میشود و تحت تأثیر عوامل زیادی در محمیط
پیرامونش ،مانند نوع حالل ،دما ،درجه قلیایی بودن ،مواد معدنی و  ...قرار دارد [ 48-51و .[15در این پژوهش واکنش فورموس
در حضور کاتالیزور معدنی آروزیل و در حالل متانول انجام گرفته است .محصوالت مشاهده شده شامل اتیلن گلیکمول و زیسمت
مولکول گلیسرآلدهید میباشند .بررسیها نشان میدهد که گزینشپذیری تولید گلیسرآلدهید در حالل متانول نسبت به حمالل
آبی با  pH=7.6باالتر ،امّا نسبت به مابقی pHها پایینتر میباشد .بطورکلی ،مقدار محصول تولیدی در حالل متانول در مقایسمه
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 این امر نشان دهندۀ گزینشپذیری پایین محیط متانولی در مقایسه با محیط آبی نسبت به، بنابراین.با حالل آب کمتر میباشد
 با نگرش به اهمیّت بارز آب در پیدایش حیمات، در خاتمه قابل ذکر است.تولید دو محصول اتیلن گلیکول و گلیسرآلدهید است
 بطور کلی استفاده از حالل آبمی بمرای،به تأیید قرآن کریم این منبع جاوید و جامع وحیانی و با استناد به گزارشات علمی اخیر
 قابل قبولتمر و مناسمبتمر ارزیمابی، در مقایسه با حالل سَمی و بسیار فرّار متانول،انجام واکنش فورموس در جهت تولید قندها
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