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 چکیده

 زایی مورد استفادههای افزایشی و حلقهدر بسیاری از واکنش C≡Cگانه علت داشتن پیوند سهترکیبات استیلنی بهها یا آلکین

(، به دلیل امکان دپروتونه کردن  C≡C ̵ H Ar ̵) های آروماتیک در استیلنهیدروژن اسیدی  در صورت وجودگیرند. قرار می

 ارزش با مواد اولیهعنوان و بهتر شده سازی بیشاین دسته از ترکیبات برای مشتق ، جذابیتو تشکیل استیلید مربوطه ترکیب

تاکنون  ها ساده نیست.آریل استیلنسنتز ای برخوردارند. العادهدارویی از اهمیت فوقویژه در صنعت  در صنایع گوناگون و به

و یا  در شرایط غیر متعارف مانند دمای باال 2NaNHو  5PClآور برای محیط زیست مانند ترکیبات زیان از هانآبرای تهیه 

 د ویفسفر پنتاکلرمانند  آورزیاناز ترکیبات  روش پیشنهادی در پژوهش پیش رو، نه تنهاشده است. در استفاده می خالء قوی

 ،پروژهدر این گذشته است.های گزارش شده دراز روشتر مالیمبه مراتب شرایط واکنش نیز بلکه ، سدیم آمید استفاده نشده

به روشی استیلن(  تترامتیل فنیل -6،5،3،2) "استیلن دوریل"استیلن( و  فنیل متیلتری -6،4،2) "استیلن مزیتیل"ترکیبات 

شناسایی ( NMRسنجی تشدید مغناطیسی هسته )طیفساده در شرایط مالیم با بازدهی و خلوص باال سنتز و با استفاده از 

 شدند.
 استیلن. ،دوِرن ،مزیتیلن :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 هاآلکین

حداقل یک پیوند  با غیر اشباعی هایهیدروکربن ،هاآلکین

 ی باالپذیرواکنشبا خود،  در زنجیره کربنی C≡C گانهسه

های استیلنی نیز گفته ها، هیدروکربنبه آلکین .هستند

 هاکلی سری هومولوگ آلکینفرمول تجربی  شود.می

2 -2nHnC از اتِ  .استتین از اِ شروع شونده( 2ینH2C)  تا

های ترین آلکینعنوان مهمتوان بهمی (18H10C) سیندِ

 استخالف نام برد.بدون 

کربن های همها، مشابه آلکنهای فیزیکی آلکینویژگی

تری برخوردارند. از قطبیت کم ،هاآندر مقایسه با  بوده، اما

های غیرقطبی مانند نامحلول در آب و محلول در حالل

ها همانند سایر تتراکلرید، بنزن و اترها هستند. آلکین کربن

ها با نقطه جوش آن .هستندتر از آب سبک ،هاهیدروکربن

دار شدن کاهش افزایش تعداد کربن، افزایش و با شاخه

 یابد.می

 

 استیلن

 عضو خانواده  نیترکوچک 2H2Cبا فرمول  لنیاستتین یا اِ

. ریشه کلمه استیلن از زبان التین است هانیآلک

(acetum ) را  هانیرو آلک نیاز هم .استمنتج شده

برای  و صحیح روش جامع .ندنامیم نیز یلنیاست باتیترک

  است. IUPAC 1ها روش گذاری آلکیننام

طور تجاری به صورتولی به است، بو بدون خالص استیلن

یی مانند هاناشی از ناخالصی، مانند بوی سیر یبوی معمول

رنگ و گازی بی ،. استیلنهیدروژن سولفید و فسفین دارند

مشتعل در حضور گرما و اکسیژن  و تر از هوا بودهسبک

در تهیه مواد شیمیایی اولیه عنوان ماده بهاستیلن، شود. می

 مختلف مورد نیاز است.

برای تشکیل مولکول استیلن با دو اتم هیدروژن و دو اتم 

تشکیل  گانه بین دو کربنکربن، الزم است یک پیوند سه

 قیطرو از  spهیبریداسیون  های کربن باشود، یعنی اتم

متصل  گریکدی( به π وندیو دو پ σ وندیپ کیگانه )سه وندیپ

هر اتم کربن با  spهای هیبریدی یکی از اوربیتال شوند.

هیدروژن اتم  sربیتال وو دیگری با ا دیگر کربن sp ربیتالوا

                                                           
1 International Union of Pure and Applied Chemistry 

2 terminal acetylenes 

از هر  zP و yP اوربیتالهمپوشانی دو و  همپوشانی کرده

 .(1کنند )شکل ایجاد می  π ، دو پیوندهاآن بین اتم کربن

 
ب.  σ: الف. پیوندهای نمایش اوربیتالی استیلن -1شکل 

 πو  σج. پیوندهای  πپیوندهای 

ترتیب، برابر به C ̵ Hو ساده  C≡Cگانه طول پیوندهای سه

120 pm 106 و pm  (.2)شکل اند گزارش شده 

C C HH
106 pm

120 pm

180 o

 
 طول پیوندها در استیلن -2شکل 

 

 هاتقسیم بندی استیلن

به ترکیباتی از  2)ترمینال( انتهاییهای حقیقی یا استیلن

شود که حداقل یک اتم هیدروژن متصل این گروه اطالق می

 ن )متیلیپروپ ها وجود داشته باشد.در آن sp به کربن

 استیلن بوتیل -ترشیوهمچنین استیلن(، فنیل استیلن و 

 .باشندهای حقیقی میاز استیلن هاییمثال

حامل  C≡Cگانه کربن در پیوند سهاتم هرگاه هر دو 

 استیلنرا ترکیب  ،باشند غیر از هیدروژناستخالفی 

استیلن و  لفنی، دیاستیلن متیلنامند. از دیمی 3داخلی

های هایی از استیلنعنوان نمونهاستیلن، به ترشیوبوتیلدی

 توان نام برد.میداخلی 

3 Internal acetylene 
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 مهم استیلن مشتقاتبرخی از 

 )پروپین( متیل استیلن

نواده از خا CH≡C3CH ن با فرمول شیمیایییپروپ

صورت ن بهیخطر است. پروپبر خالف استیلن، بیو  هاآلکین

( و 3اِن وجود داشته )شکل تعادلی با ایزومر پروپادی

ن یپروپ. مخلوط است متداولدر جوشکاری  استفاده از آن

 شود.نامیده می 4MAPDاِن، و پروپادی

 
C CHH3C H2C C CH2

Propyne Propadiene 
 

 اِنتعادل بین پروپین و پروپادی -3کل ش

 

پروپانول، آلیل الکل،  -1توان از بخارات استیلن را می متیل

از ِدپروتونه . [1] ستن و فلز منیزیم در آزمایشگاه سنتز کرداَ

واکنشگر ، 5لیتیم بوتیلین ترکیب توسط نرمالشدن ا

ایجاد شده و با اضافه  متیل استیلید  نوکلئوفیلی لیتیم

ها و ه عاملی کربونیل به این واکنشگر، الکلکردن گرو

ن بوت -2به همراه متیل استیلن  .[2] شونداسترها تهیه می

ماده اولیه تهیه ویتامین ) هیدروکینون در سنتز تری متیل

E)  [3] گیردقرار میاستفاده مورد . 

 

 استیلن فنیل

 مایعی صورتبه و استیلن شامل گروه آروماتیک فنیل فنیل

از آن در توان می که گاهی باشدرنگ و ویسکوز میبی

استیلن استفاده  برای جایگزین مشابهیعنوان به تحقیقات

در مقایسه با استیلنِ مایع  یلفنبا  کردن کارزیرا ، کرد

 تر است.، آسانگازی شکل استیلنِ

استیلن را  فنیلمشخص است،  4شکلطور که در همان

 برومیددی از استایرن HBr دو مولکول توان با حذفمی

 .[4] آمید در آمونیاک تهیه کرد متوسط سدی

 

                                                           
4 Methy acetylene propadiene 
5 n-BuLi 

NaNH2

NH3 (l)

Styrene dibromide Phenylacetylene

Br

Br

 
 

 برمیددی استیلن از استایرن تهیه فنیل واکنش -4شکل 

 

کاهیده شده  6استیلن با استفاده از کاتالیست لیندالر فنیل

بنزن و  فنیلتری -4،2،1و منجر به تشکیل ( 5)شکل 

 .[5] شودبنزن می فنیلتری -5،3،1

 

C

C

H

Ph

3 CoBr2

Zn, ZnCl2
CH3CN

Ph

Ph

Ph

Ph

PhPh

+

1,2,4-Triphenylbenzene 1,3,5-TriphenylbenzenePhenylacetylene 
 

 لیندالر کاتالیزگربا فنیل استیلن  کاهشواکنش  -5شکل 

 

 کاتالیزگر در حضور استیلن فنیل دار شدنواکنش آب

Au(III)  وHg(II) شودمی استوفنون تشکیل منتهی به 

 .[6] نمایش داده شده است 6در شکل  که

 

C
C

H

NaAuCl4

H2O / CH3OH
1 h Reflux

CH3

C

O

Acetophenone
91% 

 دار شدن فنیلواکنش آب -6شکل 

 

 (فروسن تینیلاِ) استیلن فروسنیل

 ابتدا گیرد.انجام می مرحله دو در استیلن فروسنیلسنتز 

 سنتز به منجر 7کلرید فسفریل فروسن با اَستیل واکنش

)شکل  شودمی فروسن وینیل کلرو-1-فرمیل -2 ترکیب

در  هیدروکسید سدیم محلول افزودن ، بادوم مرحله در .(7

 -2 رفالکس تحت محلول به (mol/L 0/1) حال جوش

6 Lindlar catalyst 
7 POCl3 
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تهیه  فروسن تینیلترکیب اِ ،فروسن وینیل کلرو-1-فرمیل

 .[7] ودشمی

Fe

O

Fe
POCl3, DMF

C

Cl

CHCHO

NaOAc

NaOHFe

C CH

Dioxane

 
 فروسنیل استیلنتهیه  واکنش -7شکل 

 

 توسطتینیل اِ گروه به متصل اسیدی هیدروژنبا جداکردن 

 تشکیل استیلید فروسنیل لیتیم نمک ،لیتیم بوتیلنرمال

-1-فروسنیل -2ترکیب بیس ) آن، عنوان مثال ازبهشده و 

 .[8] کردتوان تهیه را می (8بوران )شکل  تینیل( فروسنیلاِ

 

Fe

C CH

Toluene
Fe

C C-Li+

n-BuLi
+ n-Bu-H

6

T
o
lu

en
e

Fe

C C-Li+

+ Fe

B
Br

Br

B

Fe
Fe

Fe

2

1

 
بوران فروسنیل (اتینیل -1-فروسنیل -2)سنتز بیس -8ل شک  

 

                                                           
8 Nilutamide 
9 Bicalutamide 

 سرطان کنترل در استیلن فروسنیل ترکیب بررسی

 پروستات

مطالعه  به توانمی ها،آلکین برروی شده انجام مطالعات دیگر از

 استخالف استیلن فروسنیل ترکیب ندروژنیاَ ضد هایویژگی

 سرطان در سرطانی هایسلول روی بر 8نیلوتامید ترکیب با شده

 عنوان به 9کالوتامیدبی و نیلوتامید ترکیب دو. کرد اشاره پروستات

 با و کرده عمل دروژنانَ هورمون هایگیرنده یمسدودکننده

 استروژن، هورمون با هاگیرنده این بین کنشبرهم از ممانعت

 و داده کاهش سرطانی هایسلول در را ندروژناَ هورمون تولید

 . [9]کنند می اختالل دچار را هاسلول این تکثیر

 قرار بررسی مورد که سرطانی ضد با خاصیت هادیگرمولکول از

 -4-[اتینفروسنیل]-آلفا17 ترکیب به توانمی ،اندگرفته

 توسط اشاره کرد که (9)شکل  ان -3-ال -بتا17-ندروستناَ

ترکیب  این. گزارش شده است 2009 سال در همکارانش و 10تاپ

 در هورمون از تکثیر و مستقل ضد به میزان قابل توجهی، ویژگی

 داده نشان خود از پروستات سرطان در سرطانی هایسلول برابر

 .[10] است

 

O

C C

Fe

OH

 
 

-[فروسنیل اِتین]-آلفا17 شیمیایی ترکیب ساختار -9ل شک

 ان -3-ال -بتا17-ندروستناَ-4

 

 هاآلکین آریل توسط هاماکروسیکل 11خودآرایی

 طریق های ماکروسیکلیک ازدر تشکیل حلقه هاآلکینآریل 

-11] گیرندقرار میاستفاده مورد روش تهیه پایین به باال 

 یک آریل ی ازمشتقی کربازول به کمک خودآرایی نوع .[13

 نمایش داده شده است. 10 شکلدر  استیلن

 

10 Top 
11 Self assembly 
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N R'

R'
EtC Mo[NAr(tBu)]3

+
p-nitrophenol

30 oC, 22 h
84%

R'

R'

N

N N

N

R

R R

RR 
 

 آلکینآریل کمک نوعی کربازول به  خودآرایی -10شکل 

 

 مرکاپتان استیلن با بنزیل دار شدن آریلهیدروتیول

 فنیل متوکسیتری -6،4،2دار کردن ترکیب یولهدف از ت

با  (Z)تهیه انانتیومر سیس آن  ،(11شکل ) 12استیلن

 . [14] خاصیت ضد سرطانی است

                                                           
12 2,4,6-trimethoxyphenyl acetylene 
13 Sonogashira couplung 

SH

O

NO2

+

O R

OO

base, solvent, temp. catalyst, time

S

O

O2N

OO

O

 
با هدف  گانه در آلکینپیوند سه  دار شدنتیول  -11ل شک

 سنتز ترکیب ضد سرطان

 

سنتز مشاهده است،  قابل 12در شکل طور که همان

عنوان به B3Etدر حضور انانتیومر سیس ترکیب مذکور 

به روش رادیکالی  ، اماآمیز نبودموفقیتآلی فلزی  کاتالیزگر

  .[14] انجام شد

 

+

Ar

H R'
S

Radical

Organometallic

R'
S

Ar

E

R'
S

Ar

E

and

R'

Ar

S

Z

Ar S
R' or

Markonikov anti-Markonikov

anti-Markonikov

 
 

 استیلن دار شدن آریلتیول -12شکل 

 

 13سونوگاشیرا شدنجفت

 در شدنجفت واکنش از ایسونوگاشیرا گونه شدنجفت

 با ترمینال استیلن از مشتق یک آن در که است آلی شیمی

 کاتالیزگر حضور در هالید وینیل یا هالید و آریل یک

را  استیلن داخلی از یترکیب جدید و داده واکنش پاالدیم،

 ۱۹۷۵ سال در واکنش . این(13شکل ) دهدتشکیل می

 . شد کشف 14سونوگاشیرا کنکیچی ژاپنی شیمیدان توسط

14 Kenkichi Sonogashira 
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R H + R' X

Pd Cat., Cu Cat. Base, RT

R R'

R' = Aryl, Vinyl
X = Cl, Br, I, OTF

 
 

 واکنش جفت شدن سونوگاشیرا -13شکل 

 

 های تجربیروش انجام آزمایش

 مواد شیمیایی مورد استفاده

 (40-60) اتر پترول، (Merck) تتراهیدروفوران

(Merck)سولفات  ، سدیم(%97 Aldrich, ≥ )سدیم ، 

(95/99  %Merck, ≥ ) ،95/99) پتاسیم  %Merck, 

 ,Sigma-Aldrich%98) بوتوکسیدپتاسیم ترشیو ، ( ≤

-دی برمو -2،1و  (1) اتان مزیتیل -1-دی برمو -2،1(،  ≤

در آزمایشگاه های متداول طبق روش (2) اتان دوریل -1

 .[15]تهیه شدند 

 

 های مورد استفادهتجهیزات و روش

 و سدیم آلیاژ مجاورت در ،شده کار برده به هایحالل

 و شده آبگیری و رفالکس روز 3( به مدت K/Na) پتاسیم

. شدند نگهداری آرگون گاز تحت مخصوص ظروف در

 برایآرگون انجام شدند.  گاز ها تحت جریانواکنش

تشدید سنج دستگاه طیف، شده سنتز ترکیبات شناسایی

 Bruker ARX 300) مغناطیسی هسته

spectrometer )  شیمیایی جاییجابه شد.استفاده (δ )

 مرجع ترکیب به نسبت NMR  ̵H1 برای و ppm حسب بر

  است. شده گیریاندازه( TMS) سیالن تترامتیل

 

 سنتز ترکیبات آریل استیلن کلی برای روش

پتاسیم ترشیو مقدار مشخصی ، 1بر اساس جدول 

 گاز تحت جریان THFحالل  mL 100در  15بوتوکسید

ای مجهز به شیر متصل به دهانهسهدرون بالن آرگون، 

. مقدار معینی از ریخته شد چکانندهقیف آرگون، مبرد و 

                                                           
15 (CH3)3CO−K+ 

، (1)مزیتیل  =)آریل  اتان آریل -1-دی برمو -2،1ترکیب

به  THFحالل  mL 100در  محلول( (2)دوریل  =آریل 

 مخلوطو شده قطره اضافه قطره ،چکانندهقیف کمک 

تحت  h 2به مدت  به تدریج گرم شده و سپس واکنش

پترول  mL  100از خنک شدن، پسگرفت. رفالکس قرار 

به اضافه و  مخلوطبه آب مقطر  mL 100و  (40-60) اتر

توسط قیف جداکننده فازهای آبی و آلی  هم زده شد. سرعت

هر بار توسط  دوبار و آبی،سپس فاز جدا شدند )مرحله اول(. 

mL 150  در ادامه شسته و  قیف جداکنندهآب مقطر در

فازهای آلی جدا شده در . شد )مرحله دوم(جدا فاز آلی 

پس از افزودن سدیم مراحل اول و دوم روی هم اضافه شده، 

هم  h 2ه مدت ب ،کامل آبگیریجهت  آلی ه فازسولفات ب

حالل توسط  ،کاغذ فیلترتوسط از صاف کردن  بعد. شد زده

 دستگاه روتاری تبخیر شد.
 

 (4)و  (3) مقادیر مورد نیاز از مواد اولیه برای تهیه -1جدول

 ترکیبات
 1اتانآریل -1-دی برمو -2،1

 THF1از  mL 100در 

 بوتوکسیدپتاسیم ترشیو 

 THF1از  mL 100در 

(3)  (1 :)g 30، mmol 98  g 23 ،mmol 196  

(4) (2 :)g 6/50 ،mmol 158  g 5/35 ،mmol 316 
 کار رفته باید خشک و خالص باشد.به THFحالل 1
 استفاده شد. (2)و  (1)ترتیب از ترکیبات ، به(4)و  (3)برای تهیه ترکیبات 2

 

 (3)استیلن  ترکیب مزتیل

 بازده وبوده  g 14 برابر با (3) ترکیب از آمده دستهب مقدار

 محاسبه شد. %99 معادل واکنش
1H ̵ NMR (300 MHz, CDCl3, RT): δ = 

2.43 (s, 3H; CH3 ̵ Ar), 2.58 (s, 6H; CH3 ̵ 

Ar), 3.6 (s, 1H; C≡C ̵ H), 7 (s, 2H; Ar ̵ H). 
 

 (4)استیلن  ترکیب دوریل

 وبوده  g5/21  ( برابر با4ترکیب )دست آمده از همقدار ب

 محاسبه شد. %95 بازده واکنش معادل
1H ̵ NMR (300 MHz, CDCl3, RT): δ = 2.27 

(s, 6H, CH3 ̵ Ar), 2.49 (s, 6H, CH3 ̵ Ar), 
3.52 (s, 1 H, H ̵ C≡C), 6.97 (s,1 H, H - Ar). 
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 نتایج و بحث و بررسی

 (3)( استیلن فنیل متیلتری -5،3،1استیلن ) مزیتیل

 بوتوکسیدپتاسیم ترشیو با  (1) ترکیب 16حذفی واکنش

 منجر به حذف دو اتم برم ،17تتراهیدروفوران درحالل

دو مولکول  خارج شدن و 18پتاسیم برمید صورت نمکبه

گانه بر به این ترتیب یک پیوند سه و ترشیو بوتانول شده

 (3) روی حلقه مزیتیلن ایجاد و ترکیب مزیتیل استیلن

 بوتوکسیدترشیوپتاسیم انتخاب (. 14شکل ) آیدمیدست به

 برای )با ممانعت فضایی( و حجیمآلی قوی  باز یک عنوانبه

 بسیار افزایش بازده واکنش تشکیل محصول مورد نظر و

 19دآلکوکسیمشتقات سایر در صورتی که از  مهم است.

)بازهای آلی  سیدسدیم اتوکمانند سدیم متوکسید یا 

خالص نخواهد بود استفاده شود، محصول واکنش  حجم(کم

موجب  واکنش جانشینی رقابت بین واکنش حذفی و و

  شود.می تشکیل محصوالت جانبی با مقادیر مختلف

 

Br
Br

+   2 tBuOK
THF

(1) (3)

- 2 tBuOH
- 2 KBr

 
 

 (3)مزتیل استیلن  تهیه واکنش -14شکل 

 

 ،15قابل مشاهده در شکل  (3ترکیب ) NMR  ̵H1طیف 

مربوط  = ppm 43/2 ppm,  58/2 δدو پیک در نواحی 

 در ناحیههای متیل روی حلقه بنزن، یک پیک به گروه

ppm 58/3 δ =  مربوط به هیدروژن متصل به پیوند

مربوط به   = ppm 00/7δگانه و یک پیک در ناحیه سه

 دهد.های روی حلقه بنزن را نشان میهیدروژن

 

                                                           
16 Elimination reaction 
17 THF 

 
 ترکیب  NMR  ̵H1  (MHz 300)طیف  -15 شکل

 c  ̊25در دمای 3CDClدر  (3) استیلن مزیتیل

 

 (4)(استیلن فنیل متیلتترا-6،5،3،2) استیلن دوریل

در  بوتوکسید ترشیو با پتاسیم (2ترکیب ) حذفی واکنش  

THF ،منجر بهحذف دو اتم برم و دو اتم هیدروژن با ، 

 (.16شکل شود )می( 4) استیلن دوریل ترکیب تشکیل

 

6

- 2 tBuOH
- 2 KBr

Br
Br

+   2 tBuOK
THF

(2) (4) 
 

 (4) استیلن دوریلتهیه واکنش  -16 شکل

 

دو پیک در (، 4)ترکیب برای  NMR  ̵̵H1طیف 

مربوط به دو گروه  = ppm  43/2 ppm,  27/2 δنواحی

 ppm 52/3 δ متیل روی حلقه بنزن، یک پیک در ناحیه

در ادامه،  و گانهمتصل به پیوند سهمربوط به هیدروژن  =

مربوط به هیدروژن = ppm  97/6  δیک پیک در ناحیه

 .(17)شکل  دهدمیروی حلقه بنزن را نشان 

 

18 KBr 
19 RO− 
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در  (4) ترکیب  NMR  ̵H1 (MHz 300) طیف -17 شکل

3CDCl در دمایC° 25 

 

 نوع سنتز چهار 9801در سال  20ییتس و مندراپیلیاس

. بر [16] گزارش کردند 2شرح جدول را بهاستیلن  آریل

 داده،با استوفنون مربوطه واکنش  5PClاساس این روش، 

تحت خالء قوی تقطیر و  کلرید تولید شده کسیاُ فسفر

 کلرومونو شاملواسط مخلوط محصوالت شود. میجداسازی 

آمید تحت واکنش حذفی قرار  کلرو به کمک سدیمو دی

 تشکیل مورد نظر محصول (،21هیدروکلریناسیون)دِگرفته 

بازده گزارش نشده است.  برای این  محصوالت، شود.می

شرایط دمایی  ،5PClآور مانند استفاده از ترکیبات زیان

بازدهی کم نیاز به تقطیر تحت خالء قوی و و  باالی واکنش

تر و دوستدار محیط های مالیماز نیاز به توسعه روش حاکی

، 2006در سال  باشد.ها میاستیلن زیست برای سنتز آریل

ها را با واکنش استیلن تعدادی از آریل و همکاران غفارزاده

. هرچند [17] در مایکروویو تهیه کردند 5PClاستوفنون و 

که به این ترتیب زمان واکنش کوتاه شده، اما از یک طرف 

 )حاصل از افزایش پیریدین به فسفر Py · 5PClاز معرف 

شده و از طرف دیگر بر اساس نتایج  استفادهپنتاکلرید( 

% متغیر 90% تا 57گزارش شده، خلوص محصوالت بین 

 ، درصد(استیلن آریل)اصلی  در کنار محصولبوده است. 

 وینیل بنزن مربوطه نیز تشکیل شده است. متغیری از کلرو

به شدت خورنده و پیریدین به  5PClاین در حالیست که 

در روش بررسی شده در پژوهش حاضر،  شدت سمی است.

های خالص با استیلن شرایط انجام واکنش برای سنتز آریل

 % ، مالیم )متعارف( بوده است.97بازدهی در حدود 
 

                                                           
20 K. Yates and G. Mandrapilias 

 

 استیلن   های تهیه آریلمقایسه روش -2جدول 
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21 Dehydrochloronization 
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 گیرینتیجه

( C≡C ̵ H Ar ̵) استیلن ترمینال آریلسنتز ترکیبات 

ویژه در  عنوان مواد اولیه با ارزش در صنایع گوناگون و بهبه

با راندمان باال به  در شرایط متعارف و ،صنعت داروسازی

اساس مقاالت معتبر ارائه  برباشد. سادگی امکان پذیر نمی

آور برای ها از ترکیبات زیاننبرای تهیه آ کنون،شده تا

آمید  (، سدیم5PClید )پنتاکلر فسفر محیط زیست مانند

(2NaNH( و پیریدین )N5H5C ) در شرایط غیر متعارف

در  شده است.استفاده می مانند دمای باال و یا خالء قوی

 -6،4،2) "استیلن مزیتیل"ترکیبات ، حاضرپژوهش

 -6،5،3،2) "استیلن دوریل"استیلن( و  فنیل متیلتری

از طور خالص، بدون استفاده استیلن( به فنیل تترامتیل

 با خوردندگی شدید، پنتاکلرید مانند فسفرمضر ترکیبات 

 ترشیو پتاسیماثر  از ،و یا پیریدین سمی مضرآمید  سدیم

دی  -2،1اتان و  یتیلمز -1-دی برمو -2،1بر  بوتوکسید

 C 66°در شرایط مالیم و دمای اتان  لدوری -1-برمو

به ترتیب تر از اغلب دماهای گزارش شده(، با بازدهی )پایین

سنجی تشدید و با استفاده از طیف سنتز% 95و  99%

 ( شناسایی شدند.NMRمغناطیسی هسته )
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