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 چکیده:

بدون  یطتحت شرا یآل یهابر انسان، واکنش ینو همچن یستز یطبر مح یآل یهاحالل یراتبا توجه به تاث :هدف

ساده و پاک بدون  یهاتوسعه واکنش ینانان سنتز مواد را به خود جلب کرده است. بنابرایدیمحالل، توجه ش

از  یاریدر بس (C-S) گوگرد-کربن وندیپ .است یمی سبزاز مباحث مهم در ش یکی یآل یهااستفاده از حالل

روش قدرتمند  یک یکلما-سولفا یشافزا شواکن وجود دارد. ییو دارو یکیولوژیفعال ب باتیو ترک یعیمحصوالت طب

 باشدیگوگرد م-کربن یوندپ یلتشک یبرا

در  یگرد یباتترکسنتز  یبرابه عنوان سینتون  هایدرازینه یلسولفون یلآر :یپروژه پژوهش ینهدف از ا

 لیسولفونآریل عوامل سولفونه کننده،  گریبا د سهیدر مقا .استسنتز و در دسترس  یبه راحت شود.گرفته مینظر

و نقش آریل سولفونیل هیدرازین ا توجه به اهمیت ب .مناسب هستند اریسولفونه کردن بس یبرا ها،نیدرازیه

حاصل از واکنش آریل سولفونیل هیدرازین با تحقیقاتی مشتقات  پروژه مشتقات آن، در این ییبیولوژیکی و دارو

 .دان دهش سنتز حاللتحت شرایط بدون  راشباعیغα، - βترکیبات 

 یلسولفون یکلما -یشبا استفاده از واکنش افزاسولفون از  یدیمشتقات جدحاضر  یقاتی: در پروژه تحقهایافته

IR ،NMR-H1، -C13 یها فیتوسط ط باتیساختار همه ترک. ه استشد سنتز `یراشباعغ ترکیباتبا  نیدرازیه

NMR وMass  شده است دییتا. 

دمای  درو  DABCOدر مجاورت غیراشباع α، - βای ها با استرهسولفونیل هیدرازین آریل واکنش: یریگیجهنت 

شرایط بدون حالل،  مشتقاتی از سولفون سنتز شدند.ساعت با راندمان باال  5گراد در مدت زمان درجه سانتی 80

-4،1بازهای آلی و معدنی آزمایشات انجام شده نشان داد که از بین  ها بوده است.شرایط خوبی برای انجام واکنش

   .بهترین کارایی را دارد  (DABCO)اکتان ]2،2،2[ بی سیکلو دی آزا

 یط، شرایراشباعغ α ،- βترکیبات یکل،ما-سولفا یشافزا سولفون، یدرازین،ه یلسولفون یلآر های کلیدی:واژه

  بدون حالل

 
 

 

 

 



 

 

 مقدمه و هدف -1

 

 1شیمی سبز -1-1  

متوجه انسان و  ییایمیش ندهاییکه از سوی مواد و فرآ یاریبس یهاینگران لیامروزه به دل

 یمیش .[2, 1]مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است اریسبز بس یمیش ،شده است ستیز طیمح

و استفاده از مواد خطرناک را  دیکه تول ،است ییندهایو فرآ ییایمیمحصوالت ش یسبز، طراح

 1990 سالبار در نیسبز اول یمیاصطالح ش .[4, 3]شودیم فیتعر برندیم نیکامالً از ب ایکاهش 

سازمان  کیکه  EPA)مشهور به  کایمتحده آمر االتیا ستیز طیسازمان حفاظت از مح لهیبه وس

 دیتول ایکه استفاده  دیجد ییایمیش هایندیفرآ جیتوسعه و ترو یاست( به معن کایدر آمر یدولت

حذف  ای دهدیکاهش م ییایمیهای شو استفاده از محصول ساخت ،یمواد خطرناک را در طراح

مواد پرانرژی  یمراحل طراح یهیسبز در کل یمیتوجه به اصول دوازده گانه ش شد. یمعرف کندیم

 [.1است] یضرور یصنعت یهاو فاضالب عاتیدفع ضا ایسازی و  نهیبه د،یتول ندهاییو فرآ

متحده  االتیا ستیز طیاز سازمان حفاظت از مح 3و جان وارنر 2، پل آنستاس1998 درسال

سبز مطرح کردند که  یمیش یو عمل، دوازده اصل را برا یسبز در تئور یمیدر کتاب ش کایآمر

حداکثر واکنشگرها به  لیتبد جهیبهره وری و در نت شیافزا عات،یضا دیاز تول یریعبارتنداز: جلوگ

ای که ضمن به گونه نیگزیمحصوالت جا دیتول ت،یسم نیبا کمتر هیاستفاده از مواد اول ،محصوالت

 یها و مواد جانباستفاده از حالل ،برخوردار باشند زیکمتری ن تیمورد انتظار از سم ییحفظ کارا

 طیاالمکان در دما و فشار مح یبه طوری که حت ندهایفرآ یها، طراحکمتر در واکنش تیبا سم

که  ییهاو واکنش ندهایاز انجام فرآ جلوگیری ر،یدپذیتجد یهیانجام شوند، استفاده از مواد اول

امکان  ندشانیفرآ انیکه در پا یمحصوالت یطراح شوند،یم رضرورییمشتقات غ دیمنجر به تول

ی مورد استفاده را داشته باشند، نوع مواد و شکل ماده عتیو بازگشت به طب اثریبه مواد ب هیتجز

مانند  ییایمیاز حوادث ش یای انتخاب شود که خطرات ناشبه گونه دیبا ییایمیش ندیدر فرآ

اصول  نیا .[6, 5]ابدیآتش سوزی کاهش و  انفجار ط،یدر مح ییایمیش رهاشدن ناخواسته مواد

و  ترمنیا رییخود را از مس یعلم قاتیو تحق هاتیالتا فع کندیکمک م اندانیمیسبز به ش یمیش

که  ندینما یرا طراح ندیید تا فرآنکنیکمک م یمیش نیتر انجام دهند. به عالوه به مهندسپاک
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3- John Warner 



 

 یبه سمت طراح ادییسبز تا حد ز یمید. لذا اصول شناز لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باش

 .[7, 1]دنرویم شیکم خطر پ ییهاندیآفر

 

 حالل طیتحت شرا یآل یهاواکنش -1-2

 .شوندیها شامل مرا حالل ییایمیش عیدر صنا ،یطیمح ستیز یهاتیاز فعال یبخش مهم

فرآیند جداسازی  در و شیمیاییواکنشهای  در آلی هایحالل .دندار شیمیدر بنیادی  نقش هاحالل

ای از اهمیت ویژهها حالل شیمیایی فرآیندهایدر بیشتر  .[9, 8]گیرندمی قرار استفاده مورد

 مورد هایحالل. بخش وسیعی از دنگیرمی قرار استفاده مورد زیادی مقدار به ،بوده برخوردار

 استفاده که است الزمبنابراین  و بوده مضر محیطی زیست لحاظ از شیمیایی رآیندهایف در استفاده

 مجدداً هاحالل .دارد امکان که جایی تا صنعت در .گردد حذف کامالً یا رسانده حداقل به هاآن از

بازیافت پایین باشد با وارد شدن بازده  که زمانی اما .گیرندمی قرار استفاده مورد و شده بازیافت

کاهش  ست،یز طیدر مح یندگیکاهش آال منظور به .[10] شودآلودگی ایجاد می ،حالل به محیط

حالل  یدهیا ر،یاشتعالپذ و خطرناک یهای سمحالل ،ییایمیهای شاز واکنش حاصل عاتیضا

 برای ینیگزیاز استفاده از حالل و جا یناش یطیمح ستیز اثرات با به حداقل رساندن "سبز"

 ریو آتشگ یسم هایستفاده از حالل. اردیگیممد نظر قرار ییایمیمواد ش دیدر تول یهای آلحالل

 ستیز طیمحه ها بحالل نیدر ضمن، ورود ا .است ییایمیشع یدر صنامهم مسائل  نیاز مهمتر

 به صرف کنترل آنها خواهد شد.زیادی  هاینهیهز عتاًیطبو  شودیمضر م هایندهیآال جادیباعث ا

 تخطراها و حالل نیکامل ا افتیباز محصوالت، ها ازاز جداسازی حالل یمشکالت ناش یطورکل

های سبز سمت استفاده از حالل به که توجه محققان را هستند یاز جمله عوامل یطیمح ستیز

های جایگزین برای انجام واکنش های آلی استفاده کرد مانند: می توان از حالل. دنکنیمعطوف م

 مایعات یونی.و  های فوق بحرانی، حاللآب

خطر، بسیار ارزان و قابل دسترس، نظر پژوهشگران را در راستای به عنوان یک حالل بی آب

به  ،یبحرانفوق یهااز حالل استفاده .است جلب کردهبه خود خطر های کامالً بیاستفاده از حالل

کند و به راحتی از مخلوط واکنش که بخش وسیعی از مواد را در خود حل می دیاکسیدکربن ژهیو

مورد توجه خاص پژوهشگران هایی مانند مایعات یونی شود و حاللجدا شده و بازیافت می

 .[12, 11]دنباشمی

 



 

 

 حالل بدون  طیتحت شرا یآل یهاواکنش -1-3

تحت  یآل یهاانسان، واکنش رب نیو همچن ستیز طیبر مح یآل یهاحالل راتیبا توجه به تاث

توسعه  نیدانان سنتز مواد را به خود جلب کرده است. بنابرایمیبدون حالل، توجه ش طیشرا

سبز  یمیاز مباحث مهم در ش یکی یآل یهابدون استفاده از حالل ،ساده و پاک یهاواکنش

 است یشگاهیآزما قاتی، تحقیآل دانانیمیش فیوظا نیتریاز اصل یکی وزهامر .[6]محسوب می شود
و  یطیمح یسترا توسعه دهند که از نظر ز ییهارا حفظ کرده و روش یستز یطکه مح یبه گونه

تحت  ستیز طیمناسب و سازگار با مح یاوهیبه ش یآل باتیسنتز ترک .دنقابل قبول باش یاقتصاد

 با بدون حالل طیسنتز در شرا .سبز است یمیش یهاروش نیاز بهتر یکیبدون حالل  طیشرا
 یهاو فرآورده عاتیاز ضا یریاز جمله، جلوگ یمهم یایمزا یدارامناسب،  یواکنشها یطراح

باال  یریپذ نشیگزهمچنین ، برای سنتز واکنش زمان کوتاه مدت محصوالت، یبازده باال ،یجانب

و در مورد استفاده قرار نگرفته  مضر یهاحاللدر این صورت  است که هااز واکنش یاریدر بس

 یهابدون حالل، روش یهافراوان واکنش یایبا توجه به مزا .شودمی استخراج آسان ندیفرآ نهایت

مورد  باتیاز ترک یاریدر بس ستیز طیمحبا  بدون حالل سازگار شرایطز مواد در سنت دیجد

 .[12]گیرندمیاستفاده قرار 

 

  4مایکل یافزایشواکنش -4-1

 .شودیگفته م کلیواکنش ما ای کلیما شیکه اغلب به آن افزا یهسته دوست یشیواکنش افزا

مزدوج  شیافزا ای( 4،1) شیافزا به کلیواکنش ما .است یآل باتیسنتز ترک یهاواکنش نیترمهماز 

 .شودیمگفته  راشباعیغ- β ،α لیکربون باتیبه ترک

 ای ونیکربان کیآن  یکه ط .است یدوست تههس یشیاز واکنش افزا یاگونه کلیما شیافزا

 نی. که نخستدهندیواکنش م راشباعیغ- α ،β لیکربون باتیها، با ترکدوست از هسته گرید یاگونه

روش مهم  کی کلیما یشیشد. واکنش افزا یمعرف 5کلیآرتور ما ،ییکایآمر یآل دانیمیبار توسط ش

معموالً  ش،یافزا نیاست. ا یآل یمیش یهترو اتم در سنتزها -کربن و کربن-کربن وندیپ جادیا یبرا

قلع،  وم،یسیلیاز جمله: کربن، س )هسته دوستی( یلینوکئوف یدهنده الکترون کی شیشامل افزا

الکترون  یهافعال شده توسط گروه ینیآلک ای یآلکن یرندهیپذ کیفسفر، به  ژن،یاکس تروژن،ین

 (.1-1شکل) باشدیو ... م تروین ل،یترین د،یکشنده از جمله: کتون، استر، آم
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 کلیما یشیافزاواکنش  شمای کلی  -1-1شکل  

 یخنث طیمواقع در شرا یبعض ایو  یباز ،یدیاس طیدر شرا کلیما یشیواکنش افزا یبه طور کل

 یمیدر ش یعیوس کاربرد دنیآیبه دست م مایکل یواکنش افزایشکه از  یباتیترک .شودیهم انجام م

 .[14, 13]دارند یآل باتیترک یمی، سنتز و شییدارو

 

 در حالل کلیما یشیواکنش افزا -1-4-1

. جهت تسریع سرعت [15]دنگیرهای مشخصی انجام میلی شیمیایی در حالهااغلب واکنش

. یکی از این گیرندهای مشخصی مورد اسفاده قرار میتکنیک های شیمیاییواکنش در حالل

در انجام واکنش  ،6استفاده از ریزموجها که اخیراً مورد توجه محققان قرارگرفته است تکنیک

های اخیر استفاده از ریزموج در سنتزهای آلی بسیار مورد توجه در سال .باشدشیمیایی می

، افزایش سرعت های شیمیاییکاربرد این تکنیک در واکنشقرارگرفته است. از جمله دالیل 

ها و آلودگی محیط ها، بازده باالی محصوالت، کاهش محصوالت جانبی، کاهش هزینهواکنش

ها واکنشبرخی از  ن،یعالوه بر ا .[16]اشاره نمود میزان کم حالل مورد استفادهبه خاطر  ،زیست

 فیط جه،یدر نت. [13]دنشویانجام مریزموج تابش  لهیبه وس د،نشویانجام نمحرارت که تحت 

از  یبرخ ،[18, 17, 14, 5] ینی، حذف، جانش7ییحلقه زا مانند ییایمیش یهااز واکنش یعیوس

 نگیمانند کوپل ییها( و واکنشی)تک ظرف 8یامرحله کی یهااز جمله واکنش هاواکنش

تابش ریزموج  قیاز طر کلیما شیو افزا 11تسونوبویم یها، واکنش10سنیکال یی، نوآرا9یوکسوز

 .دنشویانجام م

                                                                                                                               
1- MW 
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 یبرا [20, 19]ها واکنش نیترو مهم نیاز پرکاربردتر یکی، 12 کلیآزا ما یشیواکنش افزا

 هیته یمناسب برا یریمس کلیاست. واکنش آزا ما یآل یمیدر ش تروژننی - کربن وندیپ لیتشک

محصوالت تولید شده  همچنین است. دینواسیآم- β از جمله مشتقات لینوکربونیآم- β باتیترک

 .[21] باشندلحاظ خواص دارویی، سنتزی و بیولوژیکی حائز اهمیت می از ،هااز این حدواسط

در متانول، ریزموج (، تحت تابش 2-1شکل (13تاکروتون لیو مت نیآم لیبنز نیب واکنش 

 نیواکنش ببا  به طور معمول .دهدمی ساعت 3 در مدت زمان درصد98-83با بازده را  تیمحصوال

با  یدر حمام روغن محصوالت گراد،یدرجه سانت 65 یروز در دما 5 یط 14هادهندهواکنش نیا

 عیروش مناسب و سر کی ریزموج به عنوانواکنش از تابش  نیدر ا. دنشویسنتز م درصد 73بازده 

استفاده شده است. در مدت  راشباعیغα، - βیاستر باتیبه ترک نیآم لیبنز کلیما شیافزا یبرا

 [22]دنشویم دیتول گرید یهابا روش سهیبا بازده باال در مقا یزمان کوتاه، محصوالت

 

 کروتونات  لیو مت نیآم لیواکنش بنز  -2-1شکل  

 

 

 

 

 

 

 ،فعال لنیمت باتیترکانواع مختلف با  گیرنده مایکلبه عنوان  ،هالکوناچ کلیما یافزایش واکنش

هگزانون به عنوان  سیکلو ، اتیل استون ومالونات، استیل استات لیات ید ،ترومتانیمانند ن

در مجاورت این واکنش  کنند.، محصوالت مایکل را با راندمان باال تولید میمایکلی هادهنده

انجام کوتاه نفش در مدت زمان ب تحت تابش اشعه ماورائ  KFو بازی، آلومیناگرهای کاتالیز

                                                                                                                               
4- Aza Michael 

5- Metyl crotonate 
6- Substrates 



 

 .[23](3-1)شکل شودمی

4

 
 مایکل چالکون با ترکیبات مختلف متیلن فعال یافزایشواکنش   -3-1شکل  

 

 بدون حالل طیدر شرا کلیما یشیافزاواکنش  -1-4-2

تحت  یآل یهاانسان، واکنش رب نیو همچن ستیز طیبر مح یآل یهاحالل راتیبا توجه به تاث

-1)0مطابق شکل. [6]سنتز مواد را به خود جلب کرده است دانانیمیبدون حالل، توجه ش طیشرا

بدون  طیشرا در شده با ترکیبات متیلن فعالغیراشباع  α،- βهای کتون ،کلیما شیواکنش افزا( 4

 ،قهیدرمدت چند دق .گیردانجام می سریع ،رحضور پتاسیم کربناتد ،ریزموجحالل و تحت تابش 

 . [24]دنکنباال تولید می با بازده یمحصوالت

 شدهفعال  لنیمت باتیبا ترک راشباعیغ α ،-β یهاتونمایکل ک یشیواکنش افزا  -4-1شکل  

 

 هانیتروآلکن-βا ب ،هادی کربونیل 3، 1باتیترک مایکل ی( واکنش افزایش5-1باتوجه به شکل )

سریع  ساده، شود. این واکنش به عنوان یک روشبدون حالل و بدون کاتالیزور انجام میدرشرایط 

 [25]کنند.با خالص سازی باال تولید میرا  هاانواع مختلفی از مشتقات نیترو دی کتون ،و مناسب



 

 

 

 هاتروآلکنینβ -به  هالیکربون ید 3، 1ترکببات کل،یما یشیافزاواکنش   -5-1شکل  

 

 

 15کلمای–سولفا  یشیواکنش افزا -5-1

-سولفا  شیاشباع، افزا ریغ α،- β لیکربون باتیبه ترک مزدوج هسته دوست گوگرد شیافزا

واکنش  .[26]باشدیگوگرد م-کربن  وندیپ لیتشک یبرا ثرموروش  کی شود.گفته می کلیما

الکترون  یهافعال شده با گروه یلیالکتروفای کربن چندگانه -کربن وندیگوگرد و پ یلینوکلئوف

 یلیتنوع نوکلئوف لیبه دل یتا حدود که .کنندیم فایامایکل –در افزایش سولفا  ینقش مهم، کشنده

 . [27](6-1)شکل واکنش است نیموجود در ا یلیو الکتروف

و  یکیولوژیفعال ب باتیو ترک یعیاز محصوالت طب یاریدر بس (C-S) گوگرد-کربن  وندیپ

و مناسب  یهاروش توسعه یبرابسیاری  یهاتالشهمین دلیل  به است.شناخته شده  ییدارو

عناصر فلزات واسطه به کارگیری  صورت گرفته است (C-S)گوگرد -کربن  وندیپایجاد  یبراجدید 

در این دانان را یمیش نظر لیگروه سولفوناز و نیز استفاده کوچک  یآلاستفاده از کاتالیزورهای  ای

 است. به خود جلب کرده زمینه 

 

 
 کلیما-سولفا  یشیواکنش افزا  -6-1-شکل  

                                                                                                                               
1- Sulfa-Michael addition (SMA) 



 

 

مایکل را انجام دهد.  یتواند واکنش افزایشنوکلئوفیل میعنوان ه بدار،گوگرد  گوگرددر ترکیبات 

 لیتبد دوست( هسته نوکلئوفیل ) کیبه  یکه به آسان .است یگروه ای بیترک کی ،16لیپرونوکلئوف

( 7-1)شکلکنندمی را تولید واتریت یشیمحصول افزا، لیپرونوکلئوفها به عنوان اکثر تیول .شودیم

 ت،یسولفیب ها،ناتیمثل سولف یشیامختلف اکس یهادر حالت یگوگرد باتیکه ترک یدر حال

 .[28]دهندیانجام م کلیما-سولفا  یشیبه ندرت واکنش افزا دیاس کیسولفون

. 

 
 

 هاولیت کلیما-سولفا  یشیافزاواکنش   -7-1شکل  

 

 حالل طیتحت شرا کلمای–سولفا  یشیواکنش افزا -1-5-1

با  DBU ،یباز زوریدر حضور کاتال درازونیه لیتوس -N التیاکس یگل لیات افزایشی واکنش

 یگل لیات . در این واکنشدنکنرا تولید می با بازده خوب یمحصبوالت ،غیر اشبباع -β ،α ترکیبات

 لیسولفون ونیآن .شودتبدیل می ازوید بیو ترک لیسولفون ونیبه آن درازونیه لیتوس N-التیاکس

 ریغ- α ، βباتیترکبا  کلیما-کرده و واکنش سببولفا  ملع)هسببته دوسببت(  لیعنوان نوکلئوفه ب

واکنش  نیا .شببودیسببولفون م یدروکسببیه- γکتو و γ-تولیدمنجر به که  .دهدیانجام ماشببباع 

 .[26](8-1 ل)شک دباشمیبا بازده خوب  یسولفونمحصوالت برای تولید  میمستق یروش

 

                                                                                                                               
1- Pronucleophile 



 

 

 
 اشباع ریغ α،-β باتیترک .با ،یباز زوریدر حضور کاتال درازونیه لیتوس N-التیاکس یگل لیواکنش ات  -8-1  شکل

 
سیه لیسولفونآریل – Nواکنش ضور دارای کمبود الکترون،  یهاآلکن با هانیآم یدروک در ح

 این (.9-1)شببکل. کنندتولید می را هاسببولفون لیآر لیآلک ،اسببتات میسببدو باز متانول حالل 

شی روش  کی ،واکنش ستهافزای ست ه ستسولفون لیآر لیسنتز آلک یبرا یدو روش  نیا. ها ا

 طیو تحت شببرا هیو در دسببترس بودن مواد اول یهمچون سبباده بودن روش سببنتز ،یایمزا یدارا

 . [29]دنکنیرا سنتز م یبا بازده خوب یمحصوالت م،یمال

 

 

 دارای کمبود الکترون یهابا آلکن هانیآم یدروکسیه لیسولفون لیآر- Nواکنش  -9-1شکل  

 

صوالت  یدر طراح داریسبز و پا یمیش تیبه اهم باتوجه ش یندهایفرآ ایمح و  ییایمیمهم 

ستفاده و تول یستیز سانندیمواد خطرناک را به حداقل م دیکه ا معموالً به دنبال  هاانانیدمیش .ر

 ییهاواکنش ژهیبه و ندهست زوریکاتالیا  واسطه فلزات از جمله سنتز بدون دار،یسبز و پا یهاروش

. مورد توجه هستند ،ستیزطیمحعدم آلودگی و  به دلیل حفظ شوندانجام می زوریکاتال بدون که

سولفون شدنواکنش  سولفونیل هیدرازین نآلک ،دار  شرایط های فعال با  در و  زوریبدون کاتالدر 

با بازده  را هااستر سولفون-βترکیبات از  یعیوس فیواکنش ط نیگرفته است. اانجام آب مجاورت 



 

صول جانب .کنندباال تولید می ست تروژنین یکه در آن مح  نیب کلیما-سولفا  یشیواکنش افزا .ا

ستالکترون  ستههای مختلف دو ست و ه شرا دیسولف یهادو شی  ،زوریبدون کاتال طیدر   یبرارو

 .[30](10-1است )شکل (C-S) وندیپ لیتشک

 
 

 سولفون استرβ -  سنتز یبرا فعال شده یهابا آلکن نیدرازیه لیواکنش سولفون  -10-1شکل  

 

 لبدون حال طیدر شرا کلیما -سولفا یشیواکنش افزا -1-5-2

برای انجام واکنش  هاترالیسبببمانند  راشبببباع،یغ-  α،βیدیهآلد باتیترک اب هاولیواکنش ت

 یستیفعال ز باتیدر سنتز ترک ینقش مهم هاترالیاستفاده شده است. س مایکل-افزایشی سولفا

ند.  تابش2 نا،یآلوم و KF( 1این واکنش در حضبببور دار حت  به عنوان ریزموج، (ت روش  کی و 

)شکل  باشدمی بدون حالل طیشرا تحتو  یگوکرد در سنتز آل-کربن  وندیپ لیتشک یمناسب برا

1-11). 

 سنتز( منجر به اتم یبهره ور شیاقتصاد دائم و افزا)شبز  یمیواکنش با هدف اصل دوم ش نیا

 .[31] استشده  همراهجانبی  یهاکاهش فرآوردهباال و نیز بازدهبا  ییایمیمحصوالت شتهیه  و

 
 راشباعیغ -α ، βیدیآلده باتیترک اب هاولیمزدوج، ت شیافزا  -11-1شکل  

 

کربن  وندیپ لیکه منجر به تشکاشباع  ریغ α،-β یلنیبات کربوترک اب ها،ولیت یلینوکلئوف شیافزا

در این . باشدمیفعال  یکیولوژیب باتیو سنتز ترک وسنتزیواکنش مهم در ب کی .باشدمیگوگرد -



 

 

درجه  30-80 یدماای محدودهدر  زوریکاتال ابیدر غ ها،افزایش نوکلئوفیلی تیول ،واکنش

 ریغ- α، βات کربونیلی بیترک ،با افزایش نسبت مولی .گرفته استقرار  شیمورد آزما گرادیسانت

 نیتوجه اقابل یهایژگیو .استدست آمده ه باال بدرصد خلوص با  یمحصوالت هاولیتو اشباع 

 مت،یو گران ق یسم یهااز مصرف معرف یریواکنش، جلوگ یواکنش، سادگ میمال طیواکنش، شرا

  .[32](12-1)شکل  بدون حالل است طیمدت زمان کوتاه واکنش، بازده خوب و شرا

 
 اشباع  ریغ α، -β لیکربون باتیترک اب ها،ولیت یلینوکلئوف یشیافزاواکنش   -12-1شکل  

 

 هانیدرازیه لیسولفون -1-6

در  دیمف یهااز معرف که. هسبببتند هانیدرازیه لیسبببولفون ها،نیدرازیاز مشبببتقات ه یکی

( نیدرازیه لیبنزن سببولفون لیمت-4) نیدرازیه لیتوسبب. شببوندمحسببوب می یآل یهاواکنش

ست  هانیدرازیاز ه یمهم ینماینده ش یمتنوع یهاکه پژوهشا صورت گرفته  یمیدر مورد  آن 

 .[32](13-1است)شکل 

 

 
 متیل بنزن سولفونیل هیدرازین-4  -13-1شکل  

 

با محلول  (1) دیکلر لیاز واکنش سولفون یتوان به راحتیرا م ینیدرازیه لیسولفون باتیترک

 دروفورانیمربوطه در حالل تتراه دیکلرا لیسولفوناضافه کردن کرد. با  هیته(2)  دراتیه نیدرازیه



 

رنگ  دیرسوبات سف ،و آب مقطر به آن دراتیه نیدرازیمحلول ه یجیتدر شیو افزا خیدر حمام 

به صورت ماده جامد،  هانیدرازی(. ه14-1)شکل دیآیدست مبه (3) نیدرازیه لیبه سولفون وطمرب

 .[33] هستند ندیناخوشا یسازگار با آب و بدون بو رخورنده،یغ

 

 
 ینیدرازیه لیسولفون باتیسنتز ترک  -14-1شکل  

حد  باتیترک نیااند. سولفونیل هیدرازین به عنوان ترکیبات دارویی و بیولوژیکی شناخته شده

مختلف به کار گرفته ترکیبات  لیتشک برای هادر انواع واکنش و باشند،یم یمهم سنتز هایواسط

 هادرازونیه هیته یو به طور گسترده برا یدر سنتز آل هانیدرازیه لیسولفون. [36-34]دانشده

 ییو شناسا شیآزما رینظ یمتنوع یکاربردها یکه دارا .[35]گیرندمیمورد استفاده قرار 

 17رویواکنش شاپ و دارلیکربون باتیحفاظت از ترک ها،دراتیها و کربوهکتون ،یدیآلدئ یساختارها

 یهاگروه .دهندیاز دست م دیمیایددر حضور یک باز مناسب  ن،یدرازیه لیلفونسوهستند. 

 تروژن،ین-گوگرد، گوگرد -کربن  وندیپ لیقادر به تشک باقی مانده از حذف دای ایمید سولفونیل

 یاگسترده فیگوگرد که همراه با ط- ومیسلن گوگرد،-ومیگوگرد و اوران -هالوژن، گوگرد-گوگرد 

 ها،دیهال لیسولفون ها،دیها، سولفونامسولفون توانیم نیهمچنهستند. آلی  باتیاز ترک

 لیتشک یهااز واکنش یبرخ ن،یالوه بر اع .کرد هیته را نیز هاها و سلنو سولفاناتتیوسولفونات

  .[38-36]ندستهمربوط  هاکلیو هتروس هالوکسیبه ساختار کرب گوگرد-کربن 

 

 هاسولفون -1-7

نشان  2R-2S(O)-1R یفرمول ساختاربا  و هستنددار گوگرد آلی باتیاز ترک یها، عضوسولفون

 ،یو الکترون یساختار یهایژگیبا توجه به و ،بودهآلی  یگروها 2Rو  1Rآن  که در. شوندیداده م

 تیاهم لیها به دلسولفون یمیش .[39]کنندیم فایمختلف ا یهانهیدر زم را یها نقش مهمسولفون

 ییایمیفعال ش یهااز مولکول یاگسترده فیط دیتول یبرا ،های سنتزی ها به عنوان حدواسطآن

 همورد مطالع ایضد ماالر وHIV  ضد سرطان، ضد ،یکروبیضد م ،یضد التهاب ژهیبه و یکیلوژویو ب

                                                                                                                               
1- Shapiro reaction 



 

 

مورد استفاده  یکیولوژیو عوامل ب هامریپل در ساختنبه عنوان حالل همچنین و  .رندیگیقرار م

مورد استفاده  یدارند مولکول ها یاهژیو تیاهمها سولفون ییدارو یمیر شد .[35]دنریگیقرار م

های یژگیاز و 20 ییایضد باکتر تیو خاص 19و سرطان پروستات  18گرنیدر درمان م ،یدر پزشک

 روکسولفونی، پ21ونیدر مزوتر یکشاورز یمیدر ش نیگروه سولفون همچنمی باشد. هاسولفون گروه
 .[40](51-1د)شکلنها کاربرد داربه عنوان علف کش 23کافنسترول  ای، 22

 

 
 یو کشاورز ییدارو یمیکاربرد گروه سولفون در ش  -15-1شکل  

هستند.  داریپا اریبس ییایمیو ش یو از نظر حرارت رنگیها در حالت خالص بمعموالً سولفون

 یدروژنیه یوندهایپ ،هاسولفون دها،ی. برخالف سولفوکسشوندیپروتونه م یقو یدهایتوسط اس

 .دهندیم لیرا تشک یفینسبتاً ضع

 cm  0213-0013-1 و cm 0611-0411-1در فرکانس  یقو یهاجذب توسط لیگروه سولفون

 .[41]دنشوینشان داده م IR طیف در

                                                                                                                               
1- Eletriptan 

2- Bicalutamide 

3- Dapsone 

4- Mesotrione 

5- Pyroxasulfone 

6- Cafenstrole 



 

 

 هاسنتز سولفون -1-8

مورد از آنها  نیما به چند نجایکه در ا .روش وجود دارد نیچند ها معموالًسولفونسنتز  یبرا

 از: عبارتند .اسبببت جیها راسبببنتز سبببولفون یکه هنوز هم برا یمیقد هایروش .میپرداز یم

س سیاک س ای دهایسولف ونیدا سیمربوطه، آلک یدهایسولفوک واکنش  نات،یسولف یهانمک ونیال

سولف-دلیفر سیکرافتس از نوع  ، هانیآلک ها وآلکن یشیافزا یهاو واکنشی بنزن حلقهبا  ونینا

شد شتهگذ یهاهرچهار نوع واکنش در دهه شف  ستک  ییها با کارااز واکنش یدیو انواع جد ه ا

سعه و دیجد یهامعرف نیسولفون و همچن هایگروه س در حال تو ستند. د یبرر ها روش گریه

سولفون ییمثل نوآرا شتقات  س کیو واکنش م به ندرت  یحلقو یهاواکنش ای هالیبا نوکلئوف دیا

ها سنتز سولفون یبرا ییهنوز هم روش مناس هادیشدن سولف دیاکس .رندیگیمورد استفاده قرار م

 ند.وواکنش اسببتفاده شبب نیا یبرا توانندیم هادانتیاز اکسبب یکه انواع مختلف ی. در حالباشببدیم

س دروژنیه س بیدر ترک دیپراک ست دیبا ا ستهیبه طور پ کیا ستفاده قرار م و عامل  د.ریگیمورد ا

به واکنش کامل  دنیرسبب یبرا یا زمان واکنش طوالنیحرارت باال و  درجه شببتر،یکننده ب دیاکسبب

 (. 16-1ها، الزم است)شکلبه سولفون دهایسولفوکس

 
 دهایشدن سولف دیاکس قیها از طرسنتز سولفون  -16-1شکل  

 

 کی نیشامل واکنش ب .شودیها استفاده مسنتز سولفون یکه به طور گسترده برا یگریروش د

  سیلوئ دیاسمانند  ،مناسب زوریکاتال کیدر حضور  کیسولفون دیاس ای دیهال لیسولفون کیو بنزن 
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Abstract 
The goal: due to the effects of organic solvents on the environment and also on 

human, organic reactions under solvent - free conditions have attracted the attention 

of chemists in the materials synthesis. therefore , the development of simple and pure 

reactions without using organic solvents is an important issue in green chemistry. 
The carbon - sulfur bond exists in many products and biological and pharmaceutical 

active compounds the sulfa-Michael addition reaction is a powerful method for the 

formation of carbon- sulfur bonds.  
Purpose of this research:. Arylsulfonylhydrazines are considered synthons for 

other synthetic compounds. that are readily synthesized and available. Compared to 

other sulfonating agents, sulfonylhydrazines are very suitable for sulfonation. Due 

to the importance of Arylsulfonylhydrazine and the biological and pharmacological 

role of its derivatives, in this, research project derivatives of Arylsulfonylhydrazine 

reaction with α, β- unsaturated compounds were synthesized under solvent - free 

conditions  
Results: In the present research, new derivatives of sulfone have been synthesized 

using the Michael additiond reaction sulfonylhydrazide with α, β- unsaturated 

compounds. The structure of all compounds is confirmed by IR, 1 H - NMR, 13 C - 

NMR and Mass spectra . 
Conclusion: The reaction of sulfonylhydrazines with acrylate esters was 

synthesized by DABCO at 80 °C for 5 h with high efficiency. Solvent-free 

conditions have been good conditions for reactions. Experiments have shown that 

the organic and inorganic base of 4,1-diazabicyclo [2,2,2] octane (DABCO) works 

best. 

Keywords:. Arylsulfanyhydrazin, Sulfone, Sulfa-Micheal addition, α,β-unsaturated 

compounds, solvent -free conditions. 
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