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سید تانیک ا زانتن با استفاده از هایسنتز چند جزئی مشتق

 طبیعی  هایستعنوان کاتالیبه و آلژینیک اسید 

 مهتاب معینی مهر ،+*ملیحه السادات صفایی

 ، ایراننهاوند، ، دانشگاه نهاوندتولیدات گیاهان داروییگروه 

 واکنش کی بسیار کارآمد برای سنتز های ست، تانیک اسید و آلژینیک اسید به عنوان کاتالیشهژودر این پ :چکیده

 -دی متیل -9،9،[ زانتن  a,jدی بنزو  ] -H 14 ،اکتا هیدروزانتندی اکسوــ8،1ـآریلـ9 هایمشتق ظرفی تک چندجزیی
 هایکاتالیست در شرایط بدون حالل و خنثی استفاده شد. ایناون -11-زانتن[ a] بنزو -تتراهیدرو -12، 10، 9، 8آریل  -12

 تفاده ازت بازیافت بدون اسرزان بودن و تجزیه پذیری با قابلیچون ا هاییبرتریدارای   ،ناهمگنپلیمری طبیعی زیست
 و سازگار با محیط زیست ، راندمان باالکارآمد، با زمان کوتاه، ساده، بسیار هاهای سمی هستند. ما معتقدیم که این روشحالل 

 .دبرتری دارپیشین  زانتن ها بر روش های گزارش شدههای گوناگون مشتق به منظور ساخت شیوه  این ،همچنین است.

 
 .واکنش چند جزیی ؛زانتن ؛تانیک اسید ؛لژینیک اسیدآ کلیدی: واژه های

 
KEYWORDS: Tannic acid; Aliginic acid; Xanthene; Multicomponent reaction. 

 

 مقدمه
آن انجام  هایی سنتز زانتن و مشتقزیادی درباره هایهمطالع

ها اترهای حلقوی پلی آروماتیکی هستند که دارای شده است. زانتن
 ند وباشهای آروماتیک میپیران متصل به حلقههیدروی تتراحلقه
  .[1[د دهندار را تشکیل میهای اکسیژنهای مهمی از هتروسیکلگروه

ده گزارش ش های زانتنسازآماده یبرا یگوناگونهای روش به تازگی
شامل واکنش امواج  یک،های کالساست که شامل روش

 [4-6[س یلوئ گوناگون یدهایاساستفاده از  [،3[ فراصوت ،[2[یوماکروو
 ای و تک مرحله زانتن هاید. روش سنتز مشتقنباشمی و...
ای هستزانتن در حضور کاتالی هایسنتز مشتق .است یجزئچند

 اتان دی ایل بیس-N،Nʹ-2،1-دی برمو-ʹN،Nی از جمله گوناگون
 اسید سولفونیک[، 1[[، تریتیل کلرید 7[تولوئن سولفون آمید( -)پارا

 [،8[سبز  یونی مایع عنوان به ایمیدازولیوم هاینمک با دارشدهعامل
 
 

[، 10[د آلومینا سولفوریک اسی [،9[سولفونیک اسید روی سطح سیلیکاژل 
 ،[12[د نانوتیتانیم اکسی [،11[د تری اتیل آمین سولفونیک اسی

 montmorillonite-3+Fe ]31] ،ید نشانده شده روی اس یکسولفور
 [4Mg(BF-]4BMlm][BF]]51(2 و مایع یونی [14[سطح کربن فعال 
 زانتن دیون  هایهای اخیر سنتز ترکیبدرسال انجام شده است.

  هایویژگیها ازجمله و دارویی آن زیستی هایویژگیبه علت 
  اسپاسمو ضد ضدتومور ضد التهاب،ضد ویروسی، ضد باکتری، 

 اند. توجه قرارگرفته مورد بسیار سیلینآمپی همانندی هایویژگیو 
ی در فتودینامیک درمان هااین ویژگی بودن ها به دلیل دارادیون زانتن

 اثر فلج کنندگی  برابرو به عنوان یک عامل بازدارنده در 
 اهکاربردهای این ترکیبشوند. از دیگر استفاده می (1)زوکسازول آمین

  اها راین ترکیب .ها در کشاورزی اشاره کردآن توان به کاربردمی
 
 

                                                                                                                 E-mail: azalia_s@yahoo.com+                                                                                                                                            عهده دار مكاتبات*
     

(1)  Zoxazolamine 
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  برای دیدن pHحساس به  توان به صورت مواد فلوئورسنتمی
ر ها به خاطلیزر نیز به کار برد. زانتن فناوریها و در زیست مولکول

 ترمودینامیکی طیفی هایویژگیی مزدوج و داشتن پیوندهای دوگانه
  هابه عنوان رنگ نیز کاربرد دارند. بنابراین سنتز این مشتق

اری به سمت توجه بسی به تازگی برخوردار است.ای از اهمیت ویژه
 ی با عملکرد باال از نقطه نظر ستهای کاتالیسامانهتوسعه نوآورانه 

صرف و ممناسب کارایی اقتصادی  سبز با هایفرایند و محیط زیست
بز سبز یک عنوان فرعی برای شیمی س ستشده است. کاتالیکم انرژی 

در حال حاضر  های فوری مورد نیاز مهندساناست. یکی از چالش
ز و پایدار سب ستکاتالی های سبز است.ستطراحی و استفاده از کاتالی

 تر، پذیری باال تر، گزینشجمله فعالیت بیشهایی از دارای ویژگی
اقتصادی مقرون به صرفه، در دسترس بودن و قابلیت بازیابی از نظر 

جزء غالب جلبک  n)6O8H6(Cآلژینیک اسید با فرمول شیمیایی  است.
ومر ربوهیدرات پلیمری متشکل از دو منک و یک ایدریایی قهوه

اتصال  باکه بوده  (GIA) ( و اسید گولورونیکMnA)مانورونیک اسید 
ز ای اویژه شکلتانیک اسید است. به دست آمده α  4-1گلیکوزیدی 

 ولو به طور معم به حساب می آیدماده تانن است که نوعی پلی فنول 
ی که گروه عاملی فنولدست می آورند. از آنجاییهآن را از پوست بلوط ب

د و ی پایینی دارد. آلژینیک اسیفراوانی در ساختارش وجود دارد اسیدیته
 ای طبیعی،هستنتن به عنوان کاتالیزا هایمشتقتانیک اسید در سنتز 

و و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه در درسترس  ،سبز، بسیار فعال
 .به کار برده می شوند دوبارهقابل استفاده 

 

 بخش تجربی
 هادستگاه مواد و

 به طور پژوهشاین ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در حالل
 (1)های مرک وزیگما آلدریچاز شرکتباشند و تجاری در دسترس می

مورد استفاده قرار  دوبارهسازی خریداری شدند، و بدون خالص
 المر ـ ساخت پرکین FT-IR به وسیله دستگاهIR هایطیفگرفتند. 

 NMR- توسط دستگاه H NMR1هایطیف اند.گرفته شدهو جاسکو 
Bruker NMR-Ultra shield spectrometer 400 MHz & 250 

MHz وNMR- Bruker  Spectrometer 250 MHz NMR- 

Bruker and Joel FT–NMR–90MHz   در دانشگاه اصفهان و
 گرفته شدند. سینابوعلی
 

ها با استفاده از زانتندرویاکتاهاکسوـی دـ8،1ـلیآرـ9سنتز 

 های تانیک اسید و آلژینیک اسیدکاتالیست

 میلی مول( و 1گرم،  1/0در یک بالن ته گرد، بنزآلدهید )
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 .اسيد آلژينيکساختار  ـ1 طرح
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 .ساختار تانيک اسيد ـ2 طرح

 
 میلی مول( به همراه تانیک اسید  2گرم،  28/0دایمدون ) 

در شرایط بدون  سلسیوسدرجه  80گرم( ریخته و در دمای  005/0) 
دقیقه  هم زده شد و همچنین در واکنشی  150حالل به مدت  

میلی مول( و 1، گرم 1/0، بنزآلدهید )بالن ته گرددیگر در یک 
  آلژینیک اسید به همراه میلی مول( 2گرم،  28/0دایمدون ) 

 در شرایط  سلسیوسدرجه  60گرم( ریخته و در دمای  01/0) 
 پیشرفت واکنش  .دقیقه  هم زده شد 85بدون حالل به مدت  

  ( مورد بررسی7/3هگزان به نسبت–n)اتیل استات و  TLCبا استفاده از 
 به مخلوط واکنش ها واکنش هر یک از پایانقرار گرفت. پس از 

دقیقه همزدن،  15از  پسمیلی لیتر اتیل استات افزوده و  5
خیر د. پس از تبشبا صاف کردن از مخلوط واکنش جدا ها ستکاتالی

توسط نوبلورسازی  پایانی یفراوردهحالل مورد نظر در دمای اتاق، 
خالص  یفراوردهگرم  276/0 سرانجامدست آمد که هبا اتانول داغ ب

گرم  303/0برای واکنش با تانیک اسید و مقدار  درصد 80با بازده 
با آلژینیک اسید  درصد برای واکنش 88خالص با بازده  یفراورده

 دست آمد. هب
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 تانیک اسید ستزانتن ها با استفاده از کاتالی دی بنزوسنتز 
 میلی مول( و  1، گرم 1/0بنزآلدهید )بالن ته گرد، در یک 

 گرم( 01/0میلی مول( به همراه تانیک اسید )  2گرم،  28/0بتا نفتول ) 
 در شرایط بدون حالل  سلسیوسدرجه  60ریخته و در دمای 

پیشرفت واکنش با استفاده  .زده شددقیقه  هم  دو به مدت  سی و
 ( مورد بررسی قرار گرفت.7/3 هگزان به نسبت–n)اتیل استات و  TLCاز 

 میلی لیتر اتیل استات 10واکنش به مخلوط واکنش  پایانپس از 
 از با صاف کردن ستکاتالی دقیقه همزدن، 15از  پسافزوده و 

د. پس از تبخیر حالل مورد نظر در دمای شمخلوط واکنش جدا 
ت آمد دسهنهایی توسط نوبلورسازی با اتانول داغ ب یفراوردهاتاق، 
 درصد  82خالص با بازده  یفراوردهگرم  293/0 سرانجامکه 

 دست آمد. هب

 
 نیک  اسیدآلژی ستزانتن ها با استفاده از کاتالی تترا هیدرو بنزوسنتز 

 میلی مول(  1، گرم 1/0بنزآلدهید ) بالن ته گرد، در یک 
 گرم،  14/0میلی مول( و دایمدون )  1گرم،  28/0و بتا نفتول ) 

 گرم( ریخته و  02/0میلی مول( به همراه آلژینیک اسید )  1
 در شرایط بدون حالل به مدت دو ساعت سلسیوسدرجه  60در دمای 

  TLCپیشرفت واکنش با استفاده از (. 2هم زده شد )شکل
( مورد بررسی قرار گرفت. 7/3 هگزان به نسبت–n)اتیل استات و 

میلی لیتر اتانول افزوده  10واکنش به مخلوط واکنش  پایانپس از 
با صاف کردن از مخلوط  ستزدن، کاتالیدقیقه هم 15از  پسو 

د. پس از تبخیر حالل مورد نظر در دمای اتاق، شواکنش جدا 
ه دست آمد کهنهایی توسط نوبلورسازی با اتانول داغ ب یفراورده

 دست آمد.هدرصد ب 86خالص با بازده  یفراوردهگرم  30/0 سرانجام

 
 و بحث هانتیجه

 ی واسطههها بها و بنزوزانتنیوندها شامل زانتنانتنز
های دارویی و زیستی توجه در زمینه هاگسترده آن ی فعالیتبازه

ترین روش سنتز رایج اند.آلی را به خود جلب کردههای شیمیدان
ای هیمدون در حضور کاتالیزگراها با دها از واکنش آلدهیددیونزانتن

 ی هستند هایعیب های موجود دارایبرخی از روش اسیدی است.
 استفاده  زمان طوالنی واکنش، ،هایفراوردهبازده پایین  جمله از

توان ها میسمی آلی و شرایط سخت آنهای و حالل هااز واکنشگر
  در سنتز پژوهشیروند کارهای گروه  در ادامهبنابراین  اشاره کرد.

  ،نوینهای هتروسیکل با استفاده از کاتالیست هایترکیب

ه عنوان ب های آلژینیک اسید و تانیک اسیدکاتالیزگر ژوهشدر این پ
 قابل دسترسظر تجاری از ن ارزان، غیر سمی، طبیعی، هایترکیب

ها  زانتنهای گوناگون سنتز مشتقدر  و سازگار با محیط زیست
 . معرفی شد

 
ها با استفاده تانیک زانتندرویاکتاهاکسوـی دـ8،1ـلیآرـ9سنتز 

 ستاسید و آلژینیک اسید به عنوان کاتالی

 واکنش يطشرا یساز ينهبه

یک  واکنش ،ستکاتالی دست آوردن مقدار بهینههب برای نخست
 دون در دمای مول دایم میلی مول بنزآلدهید با دو میلی

در شرایط بدون حالل مورد آزمایش و بررسی  سلسیوسدرجه  80
میلی گرم  10میلی گرم تانیک اسید و  5که مقدار  ،قرار گرفت

آلژینیک اسید به عنوان بهترین حالت تشخیص داده شد. در ادامه 
 واکنش بنزآلدهید با دایمدون را در شرایط بدون حالل 

 سلسیوسدرجه  80و دمای شدبهینه شده انجام  ستو با مقدار کاتالی
برای  سیوسسلدرجه  60برای واکنش با تانیک اسید و دمای 

 .(1)جدول  انتخاب شد واکنش با آلژینیک اسید به عنوان دمای بهینه
گرم 005/0 واکنش نمونه را با مقدار حالل بهینه، تشخیص به منظور
 و همچنین  سلسیوسدرجه  80تانیک اسید و دمای  ستاز کاتالی

  آلژینیک اسید و دمای ستگرم از کاتالی 01/0با مقدار 
 که  گرفت انجام گوناگونهای در حالل سلسیوسدرجه  60
 دست آمده شرایط بدون حالل به عنوان شرایط بهینههب هاینتیجهاز 

  .(2)جدول  انتخاب شدبرای هر دو واکنش 
 

کاربرد کاتاليستي تانيک اسيد و آلژنيک اسيد در سنتز مشتقات 
 اکتا هيدرو زانتندی اکسو ــ8،1ـآريلـ9

شرایط واکنش، تراکم آلدهیدهای گوناگون سازی پس از بهینه
با دایمدون مورد بررسی قرار گرفت که در این میان آلدهیدهای 

 ها دهنده و هالوژنکشنده، الکتروندارای استخالف الکترون
 (.3به خوبی واکنش دادند )جدول 

 
با استفاده ازتانیک اسید   زانتن[a,j]دی بنزو-H1۴آریل -1۴سنتز 

 کاتالیستبه عنوان 

 سازی شرايط واکنشبهينه

 ول ممول بنزآلدهید با دو میلیتراکمی یک میلیواکنش  نخست
 ررسیسازی شرایط واکنش مورد ببتا نفتول به عنوان واکنش مدل برای بهینه

 آورده شده است. 5و  4  هایدر جدول هاهای این بررسیقرار گرفت. نتیجه
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 .1زانتندروياکتاهاکسوـیدـ8،1ـفنيل ـ9 و دمای واکنش برای سنتز   کاتاليست مقدارهایسازی بهينه  ـ1جدول 

 (C)دما  (gr) (II)یا آلژِینیک اسید(I)ک اسیدتانیکاتالیست مفدار ردیف
 )دقیقه( بازده )%(/ زمان

I 
  )دقیقه( بازده )%(/ زمان

II 

1 0 80 0 /278 0 /360 

2 005/0 80 80/150 69  /185 

3 01/0 80 85/320 78 /122 

4 02/0 80 82/300 75 /130 

 - 410/ 39 محیط 005/0 5

6 005/0 60 52/210 - 

7 005/0 100 69/164 - 

 420/ 55 - محیط 01/0 8

9 01/0 60 - 88  /85 

10 01/0 100 - 76  /98 

 بدون حاللشرایط واکنش: بنزآلدهید )یک میلی مول(، دایمدون )دو میلی مول(،  1

 
 ها زانتندروياکتاهاکسوـیدـ8،1ـليآرـ9 ـ  بهينه سازی حالل واکنش برای سنتز 2جدول 

 1  (II)و آلژينيک اسيد (I)های تانيک اسيداتاليستکبا استفاده از  

 بازده )%(/ زمان )دقیقه( حالل ردیف
I 

 بازده )%(/ زمان )دقیقه(

II 

 54/130 64/245 اتانول 1

 25/110 25/275 آب 2

 35/140 35/400 اتیل استات 3

4 - 80/150 88/85 

    

 C60در دمای  گرمII (01/0 ))) کاتالیستو  C80دمای  گرم( در 005/0) I)) کاتالیستشرایط واکنش: بنز آلدهید  )یک میلی مول(، دایمدون )دو میلی مول( ،  1 

 

OO O

HAr

2

O

Ar OO

Tannic acid (I)

Alginic acid (II)

1a-k
2a-k 

 

 .و آلژينيک اسيدها با استفاده از تانيک اسيد اکتا هيدروزانتندی اکسوــ8،1ـآريلـ9سنتز ـ 3 طرح
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 درشرايط بدون حالل (I) با استفاده از تانيک اسيد  اکتا هيدروزانتندی اکسوــ8،1ـآريلـ9 هایسنتز مشتق ـ3جدول 
 .C60 1در شرايط بدون حالل و دمای  (II)و آلژينيک اسيد C80و دمای  

 فراورده آلدهید ردیف
 شماره
 فراورده

 / زمان)دقیقه()%(بازده 
I 

 ()دقیقه/ زمان)%(بازده 

II 

1 

CHO 
O

OO

 

2a 80/150 88/85 

2 

CHO

Cl

 
O

OO

Cl

 

2b 88/180 92/60 

3 CH3(CH2)3CHO 

O

OO

(CH2)3CH3

 

2c 40/250 60/225 

4 

CHO

Cl

 
O

OO

Cl

 

2d 79/190 90/70 

5 

CHO

N
H3C CH3

 
O

OO

N
CH3H3C

 

2e 77/320 70/190 

6 

CHO

NO2

 
O

OO

NO2

 

2f 74/120 90/65 

7 

CHO

OH

OMe

 
O

OO

OMe

OH

 

2g 51/290 89/125 

8 

CHO

OH

 
O

OO

OH

 

2h 62/280 78/112 

9 

CHO

OH

 
O

OO

OH

 

2i 98/200 86/130 
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 درشرايط بدون حالل (I) با استفاده از تانيک اسيد  اکتا هيدروزانتندی اکسوــ8،1ـآريلـ9 هایقسنتز مشت ـ3جدول 
 )ادامه(. C60 1در شرايط بدون حالل و دمای  (II)و آلژينيک اسيد C80و دمای  

10 

CHO

OH

OEt

 
O

OO

OH

OEt

 

2j 98/210 79/160 

11 
CHO

OH

 
O

OO
OH

 

2k 82/380 82/110 

 C60در دمای  گرمII (01/0 ))) کاتالیستو  C80دمای  گرم( در 005/0) I)) کاتالیستشرایط واکنش:آریل آلدهید  )یک میلی مول(، دایمدون )دو میلی مول(، بدون حالل،  1
 

 زانتن [a,j]دی بنزو-H14فنيل -14تانيک اسيد و دمای واکنش برای سنتز  کاتاليستبهينه سازی مقدار  ـ4جدول 
 .1در شرايط بدون حالل با استفاده از تانيک اسيد

 I بازده)%( /زمان )ساعت( (C)دما  (gr) تانیک اسید کاتالیست ردیف

1 0 60 0 /12 

2 005/0 60 58 /6 

3 01/0 60 68 /5 

4 02/0 60 79 /2   

5 03/0 60 78  /3 

  6/ 41 محیط 02/0 6

7 02/0 90 53 /3       

8 02/0 200 47 /3   
 شرایط واکنش: بنزآلدهید )یک میلی مول(، بتانفتول )دو میلی مول(، بدون حالل 1 

 

0/02 gr Tannic acid

Solvent-free, 60 oC

OH

2

O

Ar
O

Ar H

3a-l 
 

 با استفاده از تانيک اسيد زانتن ها[a,j]دی بنزوH14آريل -14سنتز  -4طرح 

 

آريل -14 هایاسيد در سنتز مشتق کاربرد کاتاليستي تانيک
H14دی بنزو[a,j] زانتن 

 تانیک اسید، دمای کاتالیستگرم  02/0شرایط بهینه، مقدار 
 

 در شرایط بدون حالل می باشد. برای ارزیابی سلسیوسدرجه  60

در حضور  گوناگونعمومیت واکنش، بتا نفتول و آلدهیدهای 
ایهکاتالیست تانیک اسید مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه
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 .اتانيک اسيد کاتاليستبا استفاده از زانتن  [a,j]دی بنزوH14فنيل -14بهينه سازی حالل واکنش برای سنتز  ـ 5جدول 

 I  بازده)%( /زمان )دقیقه( حالل ردیف

 64/130 اتانول 1

 25/80 آب 2

 35/140 اتیل استات 3

4 - 79/120 
 C 60دمای گرم( و 02/0تانیک اسید ) شرایط واکنش: بنزآلدهید )یک میلی مول(، بتانفتول )دو میلی مول(، 1
 

 .C 601با استفاده از تانيک اسيد در شرايط بدون حالل و دمای   زانتن ها[a,j]دی بنزوH14آريل -14 هایسنتز مشتق ـ 6جدول

 بازده)%( /زمان )دقیقه( فراوردهشماره  فراورده آلدهید ردیف
I 

1 
CHO 

O 

3a 79 /120 

2 

CHO

Cl

 
O

Cl

 

3b 98 /150 

3 CH3(CH2)3CHO 

O

(CH2)3CH3

 

3c 81 /240 

4 

CHO

Cl

 
O

Cl

 

3d 78 /120 

5 

CHO

N
H3C CH3

 
O

N(CH3)2

 

3e 70 /80 

6 

CHO

NO2

 
O

NO2

 

3f 93 /120 

7 

CHO

OH

OMe

 

O

OMe

OH

 

3g 85 /240 
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 . )ادامه( C601با استفاده از تانيک اسيد در شرايط بدون حالل و دمای  زانتن ها[a,j]دی بنزوH14آريل -14 هایقسنتز مشت ـ 6جدول

8 

CHO

OH

 
O

OH

 

3h 98 /170 

9 

CHO

OH

 
O

OH

 

3i 59/180 

10 

CHO

OH

OEt

 
O

OH

OEt

 

3j 67 /190 

11 

CHO

OH

 
O

OH

 

3k 90/180 

12 
O

CHO

 
O

O

 

3l 72 /300 

 C60دمایگرم( و  02/0( شرایط واکنش: آریل آلدهید )یک میلی مول(، بتانفتول )دو میلی مول(، بدون حالل، تانیک اسید )1

 

O

Ar H

O O

O

O Ar

+
0/02 gr Alginic acid

Solvent-free

60 oC

OH

+

4a-k  
 

 با استفاده از آلژينيک اسيداون -11- زانتن [a]تترا هيدرو بنزو  هایسنتز مشتق -5طرح 

 
در این میان آلدهیدهای اند. خالصه شده 6این واکنش ها در جدول 

به  هادهنده و هالوژنکشنده، الکتروندارای استخالف الکترون
کشنده و آلدهیدهای دارای گروه الکترونواکنش دادند. خوبی 

اشته و تری دکه کربن مورد نظر کمبود بار بیشدلیل اینههالوژن ب
 باعث  نتیجهیابد، در افزایش می آن قدرت الکترون دوستی

 منجر به کاهش زمان و  سرانجامتر شدن آلدهید و فعال
  دارای آلدهیدهای ند. همچنینشوبازده واکنش میافزایش 

 را دلخواهی هاینتیجه به تقریبدهنده نیز های الکترونگروه
 دهند.می نشان

با استفاده آلژینیک اون -11- زانتن [a]هیدرو بنزو تترا هایمشتق سنتز

 کاتالیستاسید به عنوان 

 واکنشبهينه سازی شرايط 

 تسبرای دمای واکنش، مقدار کاتالی سازی شرایط واکنشبهینه
تفاده مورد اس کاتالیستسازی مقدار و حالل انجام گرفت. برای بهینه

در واکنش، واکنش یک میلی مول بنزآلدهید با دو میلی مول 
 در شرایط بدون حالل سلسیوس درجه 60دایمدون در دمای 

 کاتالیستگرم  02/0مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت و مقدار 
 بهترین حالت تشخیص داده شد.
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-H8-فنيل-12-دی متيل-9،9-دی هيدرو-10،9و دمای واکنش  برای سنتز  (II)آلژينيک اسيد کاتاليستبهينه سازی مقدار  ـ 7جدول
 .1حالل در شرايط بدون اون- )11H)12-زانتن[a]بنزو

 II    بازده)%( /زمان )ساعت( (C)دما  (gr)آلژینیک اسید کاتالیست ردیف

1 0 60 0 /12 

2 005/0 60 43  /6 

3 01/0 60 54 /5 

4 02/0 60 62 /4 

 27/18 محیط 02/0 5

6 02/0 40 50/12 

7 02/0 80 78/4 

8 02/0 100 76/4 

 شرایط واکنش: بنزآلدهید )یک میلی مول(، دایمدون )یک میلی مول(، بتا نفتول )یک میلی مول(، بدون حالل 1
 

 اون -) 11H)12-زانتن[a]بنزو-H8-فنيل-12-دی متيل-9،9-هيدرودی -10،9بهينه سازی حالل واکنش برای سنتز  ـ 8جدول 

  1(II)آلژينيک اسيد کاتاليستبا استفاده از 

 II   )ساعت( بازده)%( /زمان  حالل ردیف

 54/4 اتانول 1

 25/6 آب 2

 35/8 اتیل استات 3

4 - 86/2 

   
 C 60گرم( و دمای  02/0شرایط واکنش: بنزآلدهید )یک میلی مول(، دایمدون )یک میلی مول(، بتا نفتول )یک میلی مول(، آلژینیک اسید ) 1

 

تترا هيدرو  هایر سنتز مشتقد آلژينيک اسيد کاتاليستکاربرد 
 اون-11- زانتن [a]بنزو 

 ونگوناگلدهیدهای سازی شرایط واکنش، تراکم آپس از بهینه
 9دول ج هاینتیجه .نفتول مورد بررسی قرار گرفتبا دایمدون و بتا

کشنده و هالوژن دهد که آلدهیدهای دارای گروه الکتروننشان می
درت تری داشته و قکربن مورد نظر کمبود بار بیشکه دلیل اینهب

ر شدن تیابد، در نتیجه باعث فعالاش افزایش میالکترون دوستی
منجر به کاهش زمان و افزایش بازده واکنش  سرانجامآلدهید و 

دهنده نیز های الکترونند. همچنین آلدهیدهای دارای گروهشومی
 دهند.را نشان می دلخواهی هاینتیجهتقریب به 

 
 ای زانتنههای تانیک اسید و آلژینیک اسید در سنتز مشتقبازیابی کاتالیست

 زانتندرویاکتاه اکسوـیدـ8،1ـفنیل ـ9پس از پایان واکنش سنتز 

کاتالیزگر آلژینیک اسید با استفاده ازاتانول و کاتالیزگر تانیک اسید 
  دوبارهبا استفاده از اتیل استات از محیط واکنش جدا شده و 

به خوبی  بازیابی شده کاتالیستشد  دیدهمورد استفاده قرار گرفتند. 
 کاتالیستی مورد استفاده  ویژگیمرتبه بدون از دست دادن  5برای 

 قرار گرفت.
با  پژوهشدر این  شده استفادهروش به منظور مقایسه  سرانجام

 ـ8،1ـفنیل ـ9سنتز  ،هاهدر مقالهای گزارش شده روش
ین در اهای به کار رفته کاتالیستبا  زانتندرویاکتاهاکسوـید

را مورد مقایسه  هاههای گزارش شده در مقالو کاتالیستپژوهش 
که  گونهگزارش شده است. همان 11ل در جدو هانتیجهقرار دادیم. 

 هگزارش شد هایتوان نتیجه گرفت که روشنشان داده شده است می
 تر تر یا شرایط سختدر دمای باالتر یا زمان واکنش بیش

شوند.انجام می
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 .C 60 1در شرايط بدون حالل و دمای   با استفاده از آلژينيک اسيد اون-11 -زانتن [a]تترا هيدرو بنزو  هایسنتز مشتق ـ9 جدول

 II    بازده)%( /زمان )ساعت( فراوردهشماره  فراورده آلدهید ردیف

1 

CHO 
O

O

 

4a 

86 /2 

2 

CHO

Cl

 
O

O

Cl

 

4b 

79 /3 

3 

CHO

OH

OMe

 
O

O

OH

OMe

 

4c 

64 /4 

4 

CHO

Cl

 
O

O

Cl

 

4d 

70 /4 

5 

CHO

OH

 
O

O

OH

 

4e 

74 /4 

6 

CHO

NO2

 

O

O

NO2

 

4f 

90 /3 

7 

CHO

OH

 
O

O

OH

 

4g 

85 /5 

8 

CHO

OH

 
O

O

OH

 

4h 

91 /5 
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 )ادامه( .C 60 1با استفاده از آلژينيک اسيد در شرايط بدون حالل و دمای   اون-11 -زانتن [a]تترا هيدرو بنزو  هایقسنتز مشت ـ9 جدول

 II    بازده)%( /زمان )ساعت( شماره فراورده فراورده آلدهید ردیف

9 

CHO

OH

OEt

 
O

O

OH

OEt

 

4i 89 /5 

10 

CHO

N
H3C CH3

 
O

O

N(CH3)2

 

4j 62 /4 

11 
O

CHO

 

O

O

O

 

4k 52 /7 

 C 60گرم( و دمای  02/0( شرایط واکنش: آریل آلدهید )یک میلی مول(، بتانفتول )یک میلی مول(، دایمدون )یک میلی مول(، بدون حالل، آلژینیک اسید )1

 
 .زانتندروياکتاهاکسوـیدـ8،1ـفنيل ـ9مرتبه بازيابي در سنتز  5ي تانيک اسيد و آلژينيک اسيد با کاتاليستفعاليت  ـ10جدول 

 واکنش
 1 بازده/ زمان )دقیقه(

2a / I 

 1 بازده/ زمان )دقیقه(
2a / II 

 2بازده/ زمان )دقیقه(
3a / I 

 3 بازده/ زمان )دقیقه(
4a / II 

1 80  /150 79 /120 88  /84 86  /120 

2 80  /150 77  /126 86  /87 86  /120 

3 79  /156 77  /138 87  /85 85  /150 

4 78  /156 75  /138 86  /88 86  /180 

5 78  /162 73  /150 87  /90 84  /180 

 C 60گرم(  در دمای  01/0) (II)و آلژینیک اسید  C 80گرم( در دمای /005) (I)بنزآلدهید )یک میلی مول(، دایمدون )دو میلی مول(، تانیک اسید ( 1
 C 60گرم( در دمای  02/0تانیک اسید )بنزآلدهید )یک میلی مول(، بتانفتول )دو میلی مول(، ( 2
 C 60گرم( در دمای  02/0بنزآلدهید )یک میلی مول(، بتا نفتول )یک میلی مول(، دایمدون )یک میلی مول(، آلژینیک اسید )( 3

 

 گیرینتیجه 

 ایههای چند جزیی با استفاده از ترکیبزانتن از واکنش هایمشتق
بیعی که ط کاتالیستعنوان هطبیعی آلژینیک اسید و تانیک اسید ب

، ارزان و همچنین قابلیت سمیاز جمله غیر هاییویژگیدارای 
 مورد نظر هایکاتالیستهستند سنتز شد.  دوبارهبازیافت و استفاده 

  اهکاتالیز نمودند. واکنشبه خوبی زانتن را  هایسنتز مشتق

ر شرایط بدون حالل و سازگار با محیط زیست با بازده مناسب د
. باشدساده می کاتالیستو  هافراوردهانجام شدند. روش جداسازی 

 های مورد استفاده به سادگی بازیافت شده مورد استفادهکاتالیست
 سنتز شده، خالص سازی و  هایفراوردهقرارگرفتند. دوباره 

ید یها مورد تأناسایی شده و ساختار آنبراساس داده های طیفی ش
 قرار گرفت.
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 زانتندروياکتاهاکسوـیدـ8،1ـفنيل ـ9های گزارش شده به منظور سنتز کاتاليستی آلژينيک اسيد و تانيک اسيد با ديگر مقايسه -11جدول
(٪بازده)( /  دقیقه) زمان  

 [مرجع]
کاتالیستمقدار  )C)oدما   ردیف کاتالیست 

35  /90 

[4] 
85   0/012 gr O2.8H2ZrOCl 1 

36  /83 
[5] 

100 15   mol % 2 کلرید ایندیمتری 

40  /80  

[5]  
100 20  mol % فسفر (V)3 اکسید 

 75ساعت /  5/4
[9] 

80 20- 5  
mol% 

 4 روی سطح سیلیکاژلسولفونیک اسید 

77ساعت /  4  
[10]  

 5 آلومینا سولفوریک اسید gr 2/.0  بازروانی

94ساعت /  4  
[13]  

100  0/05gr Fe3+/ montmorillonite 6 

20  /85  

[15]  
100   0/02gr   2نانوZrO 7 

150  /80  8 تانیک اسید 0/005 80 

85  /88  9 آلژینیک اسید 0/01 60 

 

 

 .زانتنيدرواکتاه-8،7،6،5،4،3،2،1اکسو  دی-1،8–(يلوفنکلر-4)-9-يلتترامت-6،6،3،3 طيفي ترکيبهای داده-12جدول 

9-(4-Chlorophenyl)-3,3,6,6-tetramethyl-3,4,5,6,7,9-hexahydro-1H-xanthene-1,8(2H)-dione: White solid; m. p: 233-235 C (m. p: 231-233 C); IR 

(KBr, cm-1): 3028, 2951, 1681, 1661, 1625, 1469, 1361, 1198, 1166, 1141, 1013, 852, 528. 

1H NMR (90 MHz, CDCl3) δ(ppm): 0.981(s, 6H, 2×CH3), 1.098(s, 6H, 2×CH3), 2.170(s, 4H, 2CH2), 2.447(s, 4H, 2CH2), 4.672(s, 1H, CH), 7.201-

7.255(d, JHH=4.86HZ, 4H, ArH) 

 

 

 

 
 
 
 

 زانتنيدرواکتاه-8،7،6،5،4،3،2،1اکسو  دی-8،1–(يلوفنکلر-4)-9-يلتترامت-6،6،3،3 ترکيب-6طرح 
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