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 :کلسیمو یک اسید نسولفوهای دار شده با یونعامل Y-یتزئول نانو

 در  ی آنکاتالیستلکرد  و بررسی عم ساخت

 هاو پیریمیدو پیریمیدیندازولیبنزایم های مشتق  سنتز چهارجزئی
 

 ، قاسم رضانژاد ، سید احمد میرشکرایی+ *زهرا سیدزاده، مهدی کلهر 

 تهران، ایراندانشگاه پیام نور، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، 
  

ی  هادانیهتروسیکلی از اهداف شیم  هایترکیبسنتز آسان    برای آمد  های جدید و کارروش  ارایه امروزه    :چکیده
بازیافتهاکاتالیست کارگیری  ه  بکه    باشدمیآلی   ب  هامانند زئولیت  با بستر نانوحفره   ی قابل  این  ه سزایی در  کمک 

  روش از    (Y-H@zeolite3SO)  ابتدا زئولوسولفوریک اسید جامد  ، وهشژدر این پدلیل  همین    به   .توسعه داشته است
از    زئولوسولفوریکبستر  های فلز کلسیم بر  یون    سپس  .به دست آمدکلروسولفونیک اسید    با  NaY-واکنش زئولیت

با    جدید دوعاملی  نانومتخلخلاین    شناسیریختساختار و    .(Y-H@zeolite3Ca/SO) شدتثبیت   فلز  جابه جاییروش  
در ادامه،  فعالیت    .مورد بررسی و شناسایی قرارگرفت  BETو    FT-IR  ،FESEM  ،EDXدستگاهی    هایاستفاده از روش

 روشاز    مین بارچهار  برای  هادینریمییپ  [a-۵،۴]  پیریمیدو   [a-۲،۱]  بنزایمیدازو  های ترکیبی آن در سنتز  کاتالیست
  در شرایط سبز   گوناگون آمینو بنزایمیدازول، سیانو استامید و دو مول آلدهیدهای آروماتیک  -۲  واکنش چهارجزئی

( روی یک  -H3SO( و برونستد ) Ca+2های اسید لویس )، وجود مکانکاتالیستبارز این نانو  هایبرتریاز    .بررسی شد
سادگی روش   . باشد   و رهگشا   تواند خیلی مهم این موضوع در سنتزهای چند جزئی می باشد که  بستر جامد نانومتخلخل می 

 .باشد مزایای این روش می دیگر  از    و شرایط مالیم   بازده بال   ، فراورده جداسازی آسان و    کاتالیست  فت قابلیت بازیا  ، کار 
 

زئولکاتالیستنانو:  کلیدی  گانواژ اسید،یت/،  جزئی،  سنتز کلسیم،  سولفوریک    ، بنزایمیدازول  آمینو-۲  چهار 
 دین یپیریمیدو پیریم

 
KEYWORDS: Nanocatalyst, zeolite-Y/sulfuric acid, calcium ion, four-component synthesis, 2-amino 

benzimidazole, pyrimido pyrimidine 
 

 مقدمه  
بنیادی  موازین  اهداف   از  سبز  و   هایواکنش   طراحی   ، شیمی 

مصرف    ی که به علت هایآسیبباشد تا  سازگار با محیط زیست می 
اصلی از مسیرهای    یکی   . را به حداقل برساندرسد  می مواد شیمیایی  

های واکنش ی ناهمگن در  هاکاتالیست از  استفاده    ، رسیدن به این مهم 
 

  ,mekalhor@yahoo.com  +E-mail: mekalhor@pnu.ac.ir                                                                                            دار مکاتبات                عهده  *

این  های برتری از    . شیمیایی است به کاهش می   ، هاکاتالیست ی  توان 
نیاز  مورد  واکنش   ، واکنش   دمای  رساندن  حداقل  جانبی به   ،های 

به   ها ذره این    اگرچه   . پذیری واکنش اشاره کردافزایش بازده و گزینش 
راحتی در محیط واکنش حل    که بهساختار خاص خود  اندازه و    دلیل
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 : ساختار تعدادی از داروها با جزء پايه پيريميدين و بنزايميدازول 1شکل 

 
این   . ی همگن دارند هاکاتالیست کمتری نسبت به  فعالیت      ، دن شو نمی 

با می محدودیت   سطح  هاکاتالیست از   استفاده   تواند  با  متخلخل  ی 
حداقل به ها به کمک نانوفناوری  و افزایش سطح فعال آنجذب باال 

ی ناهمگن متخلخل با داشتن سطح به حجم هاکاتالیست نانو   . رسد ب 
واکنش   ،باال  از  بسیاری  انجام  را  سرعت  شیمیایی  طورهای   به 

واکنش جدا   فراورده به راحتی از    سرانجامچشمگیری افزایش داده و  
توان به  می   ، ل با سطح جذب باال ی متخلخهاکاتالیست از    . شوندمی 

با خلل و   های آلومینوسیلیکاتی ساختار ها  زئولیت . ها اشاره کرد زئولیت 
ها باعث شده که سطح جذب باالی آن  . باشند می ریز بسیار  های فرج 

 پزشکی  زیست   همچنین   و  کشاورزی  ،صنعت   در   کاربردهای فراوانی 

های عنوان سنگ   به   ها زئولیت   از   دلیل   همین   به   ، [ ۱]   شته باشند ا د 
آنها در صنعت از دیگر کاربردهای    . است   شده   برده   نام   نیز   جادویی 

 ها از آب و محیط زیستسنگین و آالینده  های حذف فلز  توان به می 
 [۴]  نفتی   های مشتق جاذب  و    [ ۳]سمی    های جاذب گاز و بخار   ، [ ۲] 

توانایی   ، هایی از قبیل گی ژ وی   داشتن ها با  زئولیتنین  چ م ه     . اشاره کرد
عدم   ، خاصیت اسیدی مناسب  ، ی باال گرمایپایداری    ، ها کاتیون   تبادل 

در حالل  آلی  حاللیت  واکنش های  از  بسیاری  شیمیایی  در  به های 
استفاده بهینه   به منظور   . شود کار برده می ناهمگن به   کاتالیست   عنوان 

را مورد اصالح شیمیایی قرار   ها سطح آن   ، ی زئولیتیهانانوکاتالیزگر از  
های چند ظرفیتی توان با نشاندن کاتیون مثال می  به طور   . دهند می 

خاصیت   ها بر بر روی زئولیت  ی و معدن   ی آل   های عاملی گروه   و یا   قلیایی 

و   بازی  یا  انتخاب  ، کارایی   سرانجام اسیدی  و  این   پذیری فعالیت 
 .[ ۵-۷]  افزود   ها کاتالیست 

یکی  راستای ی  پژوهش جذاب  های  حوزه از    دیگر   امروزه  در 
 ه ژ وی ی  های برتری از    .باشند جزیی می های چند شیمی سبز، واکنش 

به این   مر  حوزه،  رساندن  واکنش    های حله حداقل  ایجاد و  انجام 
توان ها می واکنش   کارگیری اینه  با ب   . باشد می   جانبی کمتر  فراورده
با خلوص و  از مواد ساده و ارزان،   ی پیچیده راداروها و  ها  مولکول 

 جایی که ساختارآن  از    . تولید نمود   و در یک مرحله  بازده بیشتر 
شی   اصلی  را  داروهای  تشکیل هتروسیکی    های ترکیب میایی 

این   ، های چندجزیی واکنش گیری  کار ه  توان با ب می امروزه    ، دهد می 
کرد را    ها حلقه ناجور  تک   .سنتز  ساختارهای  از  ای  حلقه یکی 
تک   . د باش می   پیریمیدیندار  ن ژ نیترو  ساختار  دو حلقه این  با  ای 

به  . وجود دارد طبیعی    های فراورده در    -۳و    ۱ن در موقعیت  ژ ترو نی 
از   مثال   طور  ساختار  ب  تعدادی  در  که  آلی   DNA, RNAازهای 

وراثتی(  سامانه )  انتقال  دارن های  پایه   ، د شرکت  حلقه  دارای 
هستند  س   های مشتق   . پیریمیدین  دارای این  هتروسیکلی  اختار 

می   زیستی و    ( ۱)شکل    دارویی   های ویژگی  که د  ن باش فراوانی 
 .[ ۸- ۱۳]   اشاره کرد  دردضد تومور و ضد   ، ریا البه ضد ما  توان می 

های خیلی  آمینو بنزایمیدازول نیز یکی از حلقه - ۲حلقه    ، از طرفی 
مهم در صنعت داروهایی است که به طور گسترده به عنوان جزء پایه  
  در تعداد زیادی از داروهای تجاری حضور دارد و بحث راجع به آن در 
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 بنزايميدارولوپيريميدوپيريميدين  هایترکيب: روش سنتزی 1طرح 

 
ها اشاره  به چند تا از این ترکیب   ۱گنجد و فقط در شکل  این مقاله نمی 

است   در  [ ۱۴] شده  پیریمیدین  حلقه  مناسب  حضور  به  توجه  با   .
خورده  ها و یا ساختارهای جوش های زیستی انتظار میرود مشتق ترکیب 
های فعال زیستی داشته  عملکرد مناسبی در ترکیب   ، حلقه هم به این  

  یا   ها پیریمیدوپیریمیدین   ، خورده این حلقه های جوش باشند. از مشتق 
ایزومر تنوع ساختاری جالبی    ۴باشند که با داشتن  می   ها تترا آزانفتالن 

سنتز    ، [ ۱۵- ۲0] دارند. اخیرا با توجه به اهمیت و کاربردهای زیستی  
  این   ای مورد توجه دانشمندان زیادی بوده است بر این ساختار دو حلقه 

توان به حضور حلقه پیریمیدو پیریمیدین در ساختار شیمیایی  می   ، اساس 
دی  ) داروی  ضد    ( Dipyridamoleپیریدامول  داروی  عنوان  به  که 

 اشاره نمود.   [ ۱۱] تشکیل لخته خون است  
سودمند پیریمیدین حلقه بنزایمیدازولو   هایمشتقیکی دیگر از  

  زیستی ای از فعالیت  پیریمیدینو پیریمیدین است که طیف گسترده
دارویی و کشاورزی و صنعت رنگ به کار   هایپژوهشدارند و در  
با توجه به اهمیت دارویی این ساختار   ،تاکنون  .[۲۱]اند  برده شده
آن هدف   هایمشتقسه گزارش سنتزی    ،ایی هتروسیکلی چند حلقه
ی از قبیل هایبرتری داشتن    با وجودگران شیمی آلی بوده که  پژوهش

- ۲۳]ه از حالل آب  و یا استفاد  کاتالیستعدم استفاده از حالل و  
عدم   ،برخی از آنها دارایی معایبی چون دمای باالی واکنش  ،[۲۱

توسعه یک روش جدید    ،بنابراین  .استفاده از حالل سبز می باشند
روش  شرایط  بهبود  یا  مناسب  ساختار   پیشینهای  سنتزی  این 

 . رسدنظر می ای با ارزش و شایسته بهچندحلقه
کارهای پژوهشی   واقعیات فوق و در ادامه در این راستا، با نگاه به  

برآن شدیم که در پژوهش حاضر، طراحی   ، [۶،  ۲۳-۲۶]در این حوزه  
های  شده با گروه  دارو ساخت یک نانوکاتالیست جامد زئولیتی عامل 

اسید - آلی سولفوریک  )-فلزی  و Y-H@zeolite3Ca/SOکلسیم   )
چهار  و  آسان  سنتز  در  آن  پیریمیدو جزیی  - کارایی  بنزایمدازولو 

 (. ۱ها را در شرایط سبز گزارش کنیم )طرح  پیریمیدین 

 بخش تجربی 
 ها مواد و دستگاه

در راستای انجام این کار پزوهشی از مواد شیمیایی مرک استفاده 
دستگاه  شد  در  برمید  پتاسیم  ازقرص  استفاده  با  فروسرخ   آنالیز 

 FT-IR  ساخت شرکتJASCO    های ثبت شد. طیف   ۴۲00ژاپن مدل
   Brukerمگاهرتز شرکت   NMR  ۵00رزونانس مغناطیسی با دستگاه  

( گرفته شده  6d-DMSOمتیل سولفوکسید دوتره ) آلمان در حالل دی 
پرتوایکس    است.  انرژی  پراش  از    (EDX)طیف سنجی  استفاده  با 

و تصویرهای میکروسکوپ الکترونی    شرکت فیلیپس (  XL30) دستگاه 
میدانی   نشر  مدل  با    (FESEM)روبشی   از   MIRA IIIدستگاه 

آمد.    TESCAN  شرکت  دست  وهم همچنین  به  جذب   دما 
)آنالیز   نیتروژن  دمای  BETواجذب  در  س   ۱9۶(   با  لسیوس درجه 

)   یک سامانه  مدل Micromeriticsمیکرومریتکس  آمریکا،  ( ساخت 
 (MicroActive  for TriStar II Plus Version 2 .03, Serial # 283  )

 به دست آمد.
 

 Y-H@zeolite3Ca/SO اتالیستکروش تهیه نانو

زئولیت  ۱  دهانه     NaY-گرم  دو  بالن  درون  لیتری میلی  ۱00در 
شد صورت    لیترمیلی  ۵/۱سپس    .ریخته  به  کلروسولفونیک  اسید 

  . دقیقه به مخلوط واکنش اضافه شد  ۲0قطره قطره در مدت زمان  
مخلوط   .انجام شد  سلسیوس در صفر درجه    2Nاین واکنش تحت جو  

در ادامه   .زده شددقیقه بر روی همزن مغناطیسی هم  ۲۵به مدت  
آ با دی کلرومتان و   ۵0دمای    در  ب شسته شد ومخلوط واکنش 

به دست زئولو سولفوریک اسید    تا نانو   شدخشک    سلسیوس درجه  
میلی   ۱۵0گرم زئولوسولفوریک اسید در یک بالن    ۱  ،سرانجام  .آید

  ، رموال میلی  ۲لیتری در دمای محیط به محلول آبی کلسیم کلرید )
ساعت هم زده و   ۲0این مخلوط به مدت    .میلی لیتر( اضافه شد  ۵0

- یدساختار هیبریدی اس  نانو  .شدصاف    ژسپس با کمک سانتریفیو
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دقیقه تحت حمام   ۳0( به مدت  Y-H@zeolite3Ca/SOفلز زئولیتی )
ساعت    ۲حفظ ساختار نانویی قرار گرفته و به مدت    برایفراصوت  
  .شددر آون خشک  سلسیوس درجه  ۷0در دمای 

 
 ها کرومن -H۴-آمینو- 2های روش عمومی سنتز مشتق

  ۱(سیانو استامید   -۲  ،آروماتیک آلدهید مولمیلی  ۲مخلوطی از  
درصد وزنی   ۱0  و  )مولمیلی  ۱ (آمینو بنزایمیدازول  -۲  ،)مولمیلی
بالن    ،گرم(  0۱/0)  کاتالیستنانو لیتر حالل   ۳  دارایبه یک  میلی 

توسط همزن    ۷0℃اتانول اضافه شده و در حمام روغن در دمای  
پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی الیه    .شودمغناطیسی مخلوط می

 ۳به    ۲هگزان با نسبت  -n( در حالل اتیل استات و  TLCنازک )
رسوب تشکیل شده    ،واکنش کردن ظرف سرد از پس  .شد دنبال

فرمامید    شدصاف   متیل  دی  حالل  در  رسوب  کردن  حل  با  و 
اتانول  آمده  دست  به هایفراورده  .هتروژن جدا شد  کاتالیست در 

مقایسه   و طیفی هایداده از استفاده با هاساختار ترکیب  .شدنوبلور  
 . گرفتند قرار  تأیید مورد شدهمنابع گزارش  فیزیکی با هایشاخصه

 
 ها فراوردهسنجی برخی از های طیفداده

2,5-Diphenyl-2,3,5,12-tetrahydrobenzo[4,5]imidazo 
[1,2-a]pyrimido[4,5-d]pyrimidin-4(1H)-one (4a): FT-IR 
(KBr) υmax: 3483, 3348 (NH), 2910 (CH), 1719 (C=O), 
1637, 1458, (C=N, C=C) cm-1; 1H NMR (500 MHz, 

DMSO-d6) δH: 8 .58 (br, 1H, NH), 7 .76 (br, 1H, NH), 7 .60–

7 .32 (m, 11H, H-Ar, and NH) 6 .99 (d, 2H, H-Ar), 6 .58 (s, 

1H, H-Ar), 6 .08 (s, 1H, H-Ar), 5 .70 (s, 1H, CH), 5 .28 (s, 1H, 

CH) ppm; 13C NMR (125 MHz, DMSO-d6) δC: 163 .7, 153 .1, 

142 .6, 135 .1 133 .3, 132 .6, 129 .2, 128 .5, 128 .4, 128 .3, 128 .7, 

121 .1, 118 .3, 115 .7, 115 .6, 110 .5, 62 .1, 59 .9, 59 .2 ppm . 
2,5-Bis(p-tolyl-2,3,5,12-tetrahydrobenzo[4,5]imidazo 
[1,2-a]pyrimido[4,5-d]pyrimidin-4(1H)-one (4g): FT-IR 
(KBr) υmax: 3453, 3351 (NH), 2921 (CH), 1710 (C=O), 
1631, 1598, 1459 (C=N, C=C), 1290 (C-O) cm-1; 1H NMR 

(500 MHz, DMSO-d6) δH: 8.17 (br, 1H, NH), 7.56 (br, 

1H,NH), 7.28-6.93 (m, 10H, H-Ar and NH), 6.73 (t, 1H, 

H-Ar), 6.43 (t, 1H, H-Ar), 5.82 (s, 1H, CH), 5.57 (d, 1H, 

H-Ar), 5 .01 (s, 1H, CH), 2 .36 (s, 1H, CH3), 2 .15 (s, 3H, CH3) 

ppm; 13C NMR (125 MHz, DMSO-d6) δC: 164 .2, 153 .6, 

143 .1, 139 .8, 139 .0, 133 .2, 130 .17, 130 .2, 129 .8, 129 .3, 

128 .6, 121 .5, 118 .7, 116 .1, 111 .1, 62 .2, 60 .6, 59 .3 ppm .   
2,5-Bis(3-nitrophenyl)-2,3,5,12-tetrahydrobenzo[4,5] 
imidazo[1,2-a]pyrimido[4,5-d]pyrimidin-4(1H)-one 

(4i): FT-IR (KBr) υmax: 3440 (NH), 2923 (CH), 1720 
(C=O), 1634, 1598, 1458 (C=N, C=C), 1534, 1350 (NO2) 

) cm-1,1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δH: 8.67 (br, 1H, 

NH), 8.45-8.34 (m, 3H, NH and H-Ar), 8.34-7.50 (m, 7H, 

H-Ar  and NH), 7 .27 (1H, H-Ar), 6 .98 (1H, H-Ar), 6 .66 (1H, 

H-Ar), 6 .36 (s, 1H, CH), 5 .82 (1H, H-Ar), 5 .22 (s, 1H, CH) 

ppm; 13C NMR (125 MHz, DMSO-d6) δC: 163 .1, 152 .6, 

144 .5 . 136 .9, 135 .1, 134 .6, 132 .4, 130 .4, 130 .2, 124 .9, 124 .3, 

123, 121 .5, 116 .0, 114 .9, 110 .7, 80 .9, 59 .5, 58 .2 ppm . 
 

 نتیجه و بحث 
 Y-H@zeolite3Ca/SO کاتالیستشناسایی نانو

 ی و معدن   یآل  یهابا گونه  NaY-تیزئولابتدا    ،پژوهش  نیدر ا
طرح    گونههمان  .شد  دارعامل در  است  ۲که  شده  داده   ، نشان 

از   اسید  کلروسولفون  روش زئولوسولفوریک  با   دیاس  کیواکنش 
نیتروژن    کلرومتاندی   در حالل  NaY-تیزئول سنتز و شرایط گاز 
روش     Ca(II)ی هاونی  ،سپس  .شد کمک  جاییبه  با   جابه  فلز 

رو  Naهای  یون و    تیتثب Y-H@zeolite3SOی  بر  این  شده  به 
ی ه  کترتیب  اس  عاملیچند  دیریبنانو  و قو  تهیدیبا  )لوئیس  ی 
شد  برونستد( برونستدد یاس  هایمکانتعداد    .ساخته  در    ی  موجود 

Y-H@zeolite3Ca/SO    از استفاده  باز -دیاس  ونیتراسیتروش  با 
  شناسی ریختساختار و  [۲۶]آمد دست  در گرم به مولمیلی ۲۶/0

مورد بررسی قرار گرفت    گوناگون های  فناوریبا    کاتالیستاین نانو
 .شودها پرداخته میکه در ادامه به آن

گروه تعیین  برای  کاتالیست  این  ساختار  بررسی  اولین  های در 
 ( فوریه  تبدیل  فروسرخ  زئولیتی از  (   FT-IRعاملی طیف  بستر  این 

زئولیت،    cm  ۴۵۸-1(. پیک ظاهر شده در ناحیه  ۲گرفته شد )شکل  
باشد که در هر سه طیف با تغییرهای می   Si-Oمربوط به پیوند خمشی  

است.   مشاهده  قابل  ترت  ۷9۲و    cm  ۱0۲۱-1ی  هاقلهکم  به   ب ی به 
گروه   ی کششهای  ارتعاش  نامتقارن  و  نسبت   Si-O-Si  ی هامتقارن 
 cm  ۱۶۳۶-1با پیک    OH-Siهمچنین پیوند ارتعاشی    ود. ش   ی داده م 
یا    Si-OHو ارتعاش کششی هیدروکسیل مربوط به پیوند     شدتایید  

با افزوده شدن گروه   .مشهود است ۳۴۵9آب در ناحیه  OHکششی 
H3SO–   اولیه زئولیت  بستر  بر    ،روی  جاییعالوه  اندک   جابه 

تواند به  ه که میشدظاهر    9۴۲یک پیک در ناحیه    ،های اصلیپیک
با مقایسه سه طیف و پهن شدگی   .مربوط باشد  S-Oارتعاش کششی  

می  ،هاقله آشکار  نکته  شاخصهاین  از  بعضی  که  گروه شود  های 
 صورت پیک ه  های ساختار زئولیت ترکیب شده و ب اسیدی با قله 
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 Y-H@zeolite3Ca/SO کاتاليست: سنتز نانو2طرح 

 

 
و ساختار زئولوسولفوريک    -NaY:  طيف فروسرخ ساختار هايزئوليت 2شکل  

 اسيد و کاتاليزگز زئولوسولفوريک اسيد /کلسيم 

 
ظاهر   ،هانکته قابل توجه دیگر در طیف  .ه استشدمستقل ظاهر ن

ن در  پیک  می  ۵۷۷-۵۵۵  هایاحیهشدن  نشان  که  با  است  دهد 
همچنان ساختار بلوری و نانویی ماده اولیه   ،دار شدن زئولیتعامل

است   شده  جایی  .[ ۲۷]حفظ  فرکانس  IR  یباندها  جابه    ی هابه 
)نییپا جاییتر  ط  جابه  در  در   Y-H@zeolite3Ca/SO  فی قرمز( 

اسیدبا    سهیمقا زئولوسولفوریک  تعداد  ،طیف  های  یوناز    یمبادله 
2+Ca ونبا ی تر( رانیسنگ ونی)کات  +Na [ ۸۲] کندیم دییتأ.  

که بیانگر اندازه    FESEMروبشی    الکترونی  آنالیز میکروسکوپ
دهد در شناسی ساختار کاتالیست را نشان میها، شکل و ریختذره

نشان می  ۳شکل   این تصویرها  است.  نظر  آورده شده  از  که  دهد 
ذره ریخت با  الیه  الیه  صورت  به  حفرهشناسی  یا  زیاد  ها  های 

تا   ۲۷ها را بین  های این آنالیز  اندازه ذره باشد. همچنین، شکلمی
مین  ۳۵ نشان  دو  انومتر  و  اولیه  زئولیت  تصویرهای  مقایسه  دهد. 

   دار شدن نشان از حفظ ساختار نانوکاتالیست است.مرحله عامل 
 (EDXبیانگر نمودار  انرژی پراش پرتو ایکس )   ۴شکل شماره  

    

    
)ب(:    FESEMتصويرهای  :  3شکل   زئوليت،  )الف(:  نانوساختار 

  Y-H@zeolite3Ca/SOد(:   زئولوسولفوريک اسيد و )ج و

 

 
 Y-H@zeolite3Ca/SO کاتاليست نانو EDXالگوی   -4شکل 

 
حضور تمام  رای بررسی و مطالعه بیشتر استفاده شده و که  باشدمی

 ( را تایید S, Na, Al, Si, O, Ca)  نانو کامپوزیت دهندهتشکیلعناصر  

 ب الف

 د ج

400        900        1400       1900       2400      2900       3400       3900 

20   

0 

۱000 

۵00 

0 

100 

10                                                  5 0 
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 Y-H@zeolite3Ca/SOهيبريد  و نانو زئولوسولفوريک اسيد  ، NaY-زئوليت  برای سنجيتخلخل مقدارهای: 1جدول 
Ma (%) SBET مواد 

 b (m2.g-1) VBJH
 c (cm3.g-1) (nm) d

BJHD DAap
e (nm) PAPS

f (nm) 

Zeolite –NaY - ۴۴۱ 0۳۲0/0 ۷۳/۶ ۲۱/۲ ۵9/۱۳ 

H@ZY3SO - ۲۸۵ 0۵۳۲/0 ۱۵/۵ ۳۵/۲ 0۶/۲۱ 

H@ZY3Ca/SO ۱۵ ۱۱۴ 0۳۴۶/0 ۴۵/۴ ۴۸/۴ ۴۵/۵۲ 
(a   های کلسيم روی نانوکاتاليست  درصد اوليه يون(Initial percentage of manganese ions)  (b    مساحت ويژه سطوح بيروني و داخلي نانو ساختار(Specific surface area )  (c   

حفره   حفره    d)  (Pore volume)حجم  حفره      e)  ( Pore size)اندازه  متوسط  نانوذره   )BETAdsorption average pore diameter (4V/A by )  f()قطر  متوسط   ها اندازه 
(Average particle size (Estimated using the Temkin method) ) 

 

 
هم:  5شکل   )نمودار  واجذب  و  جذب  نانوساختارBETدما  زئوليت،    ( 

 Y-H@zeolite3Ca/SOزئولوسولفوريک اسيد و 

 
نانو   .کندمی بستر  است  کاتالیستروی  رویت  از    .قابل  همچنین 

( حدود  Si/Alجدول کمی مقدار عناصر نسبت سیلیسیم به آلومینیوم )
   . کندرا تایید می   Yآمد که حفظ ساختار زئولیت تیپ    به دست  ۴0/۳

اندازه )روش  ویژه  سطح   میزان   بررسی  برای  BET)۱گیری 
  . است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  هاکاتالیست  ویژه  سطح  و  تخلخل

سنج پارامترهای ساختاری که با استفاده از آنالیز تخلخل  مقدارهای
   .بندی شده استخالصه ۱دست آمده است در جدول به
زئولیت بوده   هایهدهنده مجموع سطوح بیرونی ذرنشان  BETS  دارمق

مقدار عددی    .شودو سطوح داخلی تحت عنوان حفره شناخته می
BETS  به زئولیت  با    برای  برابر  برای   ،g/2m  ۴۴۱تنهایی 

نهایی   کاتالیستو برای نانو  g/2m   ۲۸۵زئولوسولفوریک اسید برابر  
(Y-H@zeolite3Ca/SO  برابر با )g/2m  ۱۱۴  کاهش   .آمد  به دست

نشان داد که فرایند تبادل    از طرفی  تهیه شده  کامپوزیت  نانوسطح  
زئولیت ساختاری   برای  از سوی  بهیونی  و  است  انجام شده  خوبی 

های  توسط گروه هاهپرشدن حفر به علتتواند دیگر این کاهش می
   .[۲9]تر کلسیم باشد عاملی آلی و فلز بزرگ

 

Brunaeur-Emmet-Teller  1 

هم کاتالیست منحنی  نیتروژن  جذب/واجذب  دمای 
کلسیم و زئولیت اولیه و حدواسط در شکل  -اسید  نانوزئولوسولفوریک

این منحنی برای زئولیت از الگوی منحنی   .نشان داده شده است  ۵
متخلخل   هایترکیبکند که مخصوص  پیروی می  Iدمای نوع  هم

حفره  قطر  و  آنبوده  در  داخلی  زیر  های   در  ،باشدنانومتر می  ۲ها 
برای    حالی کلسیم  کاتالیستکه  اسیدی  الگوی نانوزئولیت  از  دار 

نوع   همدمای  می  IVمنحنی  حلقه  پیروی  یک  دارای  که  کند 
 1Hبندی آیوپاک مقدار  هیسترسیس کوچک هم بوده و طبق طبقه

مشاهده حلقه هیسترسیسی در   .باشد می  P/P  9/۴-0 /0˚بازه  آن در  
ی با ابعاد  هایهدهنده وجود مزوحفرنشان   ،منحنی همدمای یک ماده

nm  ۵0-۲  حلقه این  مقایسه  با  و  است  ماده  آن  ساختار  با  در  ها 
داخلی    هایه توان به هندسه حفرمی  ،هیسترسیسی مرجع هایحلقه

برد منحنی    .پی  در  ایجاد شده  به حلقه هیسترسیسی   دماهمنگاه 
ای زئولیت با  یهگیری ساختار الیه ال شکل  ،نهایی  فراوردهنانوپروس  
های کلسیم  از تثبیت گروه عاملی سولفونیک و یون  پسمنافذ زیاد  

های نمودار دهد. همچنین بررسی داده وضوح نشان می را روی بستر به 
 ۱0- ۳ها در اندازه  دهد که بیشتر حفره ها نشان می توزیع اندازه حفره 

اندازه کوچک، باشند و شکل نمودار، وجود سه تیپ حفره با  نانومتر می 
 کند.است را تایید می   Y  متوسط و بزرگ که مشخصه زئولیت نوع 

 
 Y-H@zeolite3Ca/SOی کاتالیست رفتار 

ی  کاتالیستبررسی فعالیت    ،کاتالیستپس از سنتز و شناسایی نانو  
بنزایمیدازولو   هایمشتقآسان    در تهیه  فوق  نانوحفره جامد اسیدی
پیریمیدین مواد    پیریمیدو  بنزایمیدازول-۲اولیه  از  سیانو    ،آمینو 
بنزآلدئید و  الگوبه  ،استامید  واکنش  یک  تعیین    ،عنوان  منظور  به 

  گوناگون های هایی با حاللتست ،کاتالیستحالل و درصد مناسب 
های  طبق داده  .انجام شد  ۲و مقدارهای مشخص شده در جدول  

 گرم( میلی  ۳درصد وزنی )  ۵مقدار    ،در شرایط بهینه  ،دولموجود در ج

1       9/0     8/0   7/0     6 /0    5/0     4 /0    3/0     2/0    1/0      0 
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 Y-H@zeolite3Ca/SO  کاتاليستها در حضور نانوبنزايميدازولوپيريميدوپيريميدينسازی شرايط واکنش سنتز بهينه  -2جدول 

 
 a( %بازده ) زمان )دقیقه( ( ℃دما ) حالل  گرم(کاتالیست )میلی ردیف 

۱ H@ZY3Ca/SO (۶ )  ۲۴0 ۲۵ آب - 
۲ H@ZY3Ca/SO (۶ )  ۲۴0 ۵0 آب - 

۳ H@ZY3Ca/SO (۶ )  ۴0 ۱۲0 9۵ آب 
۴ H@ZY3Ca/SO (۶ )  ۴۵ 90 ۷0 آب و اتانول 
۵ H@ZY3Ca/SO(۶ ) ۸۸ ۴0 ۷0 اتانول 
۶ H@ZY3Ca/SO(۴ ) ۷۵ ۴0 ۷0 اتانول 
۷ H@ZY3Ca/SO(۸ ) ۸۸ ۳۵ ۷0 اتانول 
۸ H@ZY3Ca/SO(۶ ) ۵0 ۸0 ۵0 اتانول 
9 H@ZY3Ca/SO (۶ ) ۴۵ ۶0 ۷0 استونیتریل 
۱0 H@ZY3Ca/SO (۶ ) ۶0 ۷0 تولوئن - 
۱۱ H@ZY 3SO(۶) ۵0 ۴0 ۷0 اتانول 
۱۲ Zeolite-NaY(۶) ۱۲0 ۷0 اتانول - 
۱۳ H@ZY3Ca/SO (۶ ) - ۱00 ۶0 ۵۵ 
 ۳0 ۴0 ۷0 اتانول - ۱۴

a ) فراورده جداشده 

 
و   سلسیوس   درجه  ۷0دمای    ،Y-H@zeolite3Ca/SO  کاتالیستاز  

اتانول به   این واکنش در دمای محیط و شرایط   .دست آمدحالل 
 . بخشی را نشان ندادرضایت هاییجهبدون حالل نت

 واکنش با این ،روش کلی یافتن و شرایط کردن بهینه پس از
انواع   از  استخالف  آلدئیدهای  استفاده  با  های  آروماتیک 

ترتیب  شد  انجام دهنده الکترون و  کشنده الکترون بدین    و 
بازده خوب در حضور  با  بنزایمیدازولوپیریمیدوپیریمیدینهای  فرآورده

سنتز  کاتالیستنانو اتانول  حالل  در  و  )طرح   اسیدی   .(۱شدند 
آورده   ۳در جدول    a-j۴  هایمشتقاز سنتز  به دست آمده    هاینتیجه

تالش برای سنتز ساختارهایی با استخالف در موقعیت   .شده است
علت    ۲ به  ولیکن  شد  انجام  این  جلوگیری  آلدهیدها  در  فضایی 

   .نیامد به دستی افراوردهواکنش 
آلدهید آروماتیک   ،سیانواستامید  -۲سازوکار پیشنهادی واکنش  

ها  سنتز بنزایمیدازولوپریمیدوپیریمیدین  براینوبنزایمیدازول  آمی  -۲و  
عنوان اسید لوئیس به  کاتالیستابتدا    .( آورده شده است۳در طرح )

فعال   یا برونستد گروه کربونیل آلدهید و همزمان سیانو استامید را
 .شودیباعث انجام تراکم نووناگل مه و با حذف یک مولکول آب  کرد

الکترونگروه  ،وجود دانسیته  های  و کم شدن  آلدهید  روی  کشنده 
های نوکلئوفیل آسانتر از زمانی است که گروهحمله  ،الکترونی حلقه

-سپس از حمله هسته.  دندهنده روی آلدهید قرار داشته باشالکترون
پیوند دوگانه حدواسط ) به  آمین  مایکل و    ،(Iدوستی  افزایش  طی 

مولکولی،حلقه درون  )  زایی  به دست میIIترکیب شماره  در    .آید( 
دوستی به  الکترون آمین و آمید طی حمله هستهمجددا جفت  ،ادامه

شده توسط کاتالیست و حذف یک مولکول کربونیل آلدهید دوم فعال
 . شودتشکیل می a۴فرآورده  آب

برای واکنش    Y-H@zeolite3Ca/SOفرایند بازیافت کاتالیست  
 الگوها نشان داد که تکرارپذیری واکنش  آزمایش شد و نتیجه  الگو

تا بیش از پنج دوره کاهش محسوسی در بازده و زمان انجام واکنش 
ها توانست پایداری و فعالیت این کاتالیست  کند و این دادهایجاد نمی

 سنتز   یروش ارایه شده برا   یی کارا   ی به منظور بررس   .را ثابت نماید 
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 % 5آمينو بنزايميدازول در حضور  -2و    گوناگونسيانو استاميد، آلدئيدهای آروماتيک    -2جزئي  واکنش چهار   روشاز    a-j4  هایترکيب  : سنتز3جدول  
    70℃ ( و دمای Y-H@zeolite3Ca/SO)  کاتاليستگرم( نانوميلي 6وزني )

 شده()نقطه ذوب گزارش  (℃نقطه ذوب تجربی ) a( %بازده ) زمان )دقیقه( فراورده  شماره 

۱ 

 

۵0 ۸۵ 
۲۴0-۲۳۸ 

[۱۷] (۲۲۳-۲۲۵)b 

۲ 

 

۴۵ 90 
۲۴۴-۲۴۳ 

[۱۷ ](۲۳9-۲۳۷) 

۳ 

 

۴0 ۸۸ 
۲۳۲-۲۳0 

[۱۷ ](۲۳۱-۲۲9) 

۴ 

 

۴۲ ۸۴ 
۲۴۲-۲۴۱ 

[۱۷ ](۲۳۸-۲۳۶) 

۵ 

 

۴۵ ۸۱ 
۲۴0-۲۳۸ 

[۱۷ ](۲۲۴-۲۲۲) 

۶ 

 

۴۲ ۸0 
۲۳۳-۲۳۱ 

[۱۷ ](۲۳۲-۲۳0) 
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آمينو بنزايميدازول در حضور  -2و    گوناگونسيانو استاميد، آلدئيدهای آروماتيک    -2جزئي  واکنش چهار   روشاز    a-j4  هایترکيب  : سنتز3جدول  ادامه  
 70℃( و دمای  Y-H@zeolite3Ca/SO)  کاتاليستگرم( نانوميلي 6وزني ) 5%

 شده(( )نقطه ذوب گزارش℃نقطه ذوب تجربی ) a( ٪بازده ) زمان )دقیقه( فراورده  شماره 

۷ 

 

۴0 ۷۵ ۲۳۶-۲۳۴ 
[۱۷ ](۲۳0-۲۲۸) 

۸ 

 

۴0 ۸۷ ۲۳۳-۲۳۲ 
[۱۸ ](۲۳0) 

9 

 

۴0 ۸۵ ۲۳۶-۲۳۴ 
[۱۸ ] (۲۳۲-۲۳0) 

۱0 

 

۵0 ۸۳ ۲۱۴-۲۱۲ 
[۱9 ](۲۲۴) 

a ) فراورده جداشدهb) نقاط ذوب گزارش شده در منابع 

 
 بنزايميدازولوپيريميدوپيريميدين  هایمشتقسنتز  برایهای گزارش شده : مقايسه روش4جدول 

 مرجع  ( %بازده ) ( ساعتزمان )  شرایط کاتالیست  ردیف 
 ۱۸ ۸0-9۲ ۲-۸ حالل آب رفالکس  - ۱
 ۱۷ ۸۸-9۴ ۱-۳/۱ دمای محیط - PEG400حالل - ۲

۳ SO3H@SiO2  ۱9 ۸0-99 ۱ درجه   ۱۲0حالل اتیلن گلیکول دمای 

۴ Ca/SO3H@ZY این پژوهش  90-۷۵ ۶۶/0 ۷0-اتانول 

 
  روش گزارش   ۳ای بین روش سنتزی حاضر با  مقایسه ،  a-j۴  های فراورده 

گونه که  همان   . ( ۴جدول  شده اخیر از نظر شرایط واکنش صورت گرفت ) 
مقدار مصرفی   ، زمان  ، شود با در نظر گرفتن بازده ی م  مشاهده  در جدول 
در    ی خوب   ار ی بس   یی کارا   حاضر   روش   ، واکنش   ط ی شرا سایر  و    کاتالیست 

 . دارد   بنزایمیدازولوپیریمیدو پیریمیدین   های سنتز سبز فرآورده 

 گیرینتیجه
طراحی، سنتز و شناسایی  در این پروژه ما توانستیم برای اولین بار  

آلی  هیبریدی  کاتالیست  نانو  اسیدی  -یک  گروه  تثبیت  با  فلزی 
های کلسیم روی بستر آن از روش پیوند کواالنسی  سولفونیک و یون

 (Y-H@zeolite3Ca/SO را با موفقیت انجام داده و بررسی کاربرد ) 
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 Y-H@zeolite3Ca/SOبنزايميدازولوپيريميدو پيريميدين در حضور   هایمشتق : سازوکار تهيه3طرح 

 
فراورده  آسان  تهیه  در  را  بنزایمیدازولوپیریمیدو  آریل    - ۵،۲ها  آن 

تراکمی تک  هاپیریمیدین جزئی  ظرفی چهار -از روش یک واکنش 
آروماتیک    -۲ آلدهیدهای  و  استامید  سیانو  بنزایمیدازول،  آمینو 

نماییم. زمان کوتاه واکنش، بازده   گوناگون در شرایط سبز گزارش 
آوردن فراورده    دست  باال، قابلیت بازیافت چندین باره کاتالیست و به

»شیمی سبز« قرار داده است.    مره آسانی، این روش را در زخالص به  
ها با اهمیت  تواند در سنتز این دسته از ترکیب همچنین این روش می

 قوی مورد استفاده قرار گیرد.  طورزیستی به

 قدردانی 
های دانشگاه پیام نور صمیمانه تشکر  نویسندگان مقاله از حمایت

 . نمایندمی
 
 

 
 ۱۴00/   06/  ۲۲ پذیرش : تاریخ    ؛  ۱399/   ۱۲/  ۲7 دریافت :  تاریخ
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