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 ړل السته راو نفتول -۲د يل اميوالکايت -۱نفتول او  -۲ديام ليالکا -۱د  په شتون کې د زرغونو کتلستونو

 اڅانګې استاديميک يا پوهنتون ښوونې اوروزنې پوهنځيم اهلل وطن دوست د پکتيار حميپوهن

 استادپوهنيار خدايداد کوچی د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي د کيميا څانګې 

 زيلنډ

چې ددغو کتلستونو په  ،ې ارزانه او د الس رسي وړ دييمت يق ،ان نه رسوييال ته زيريزرغون کتلستونه د هغو کتلستونو څخه عبارت دي چې چاپ

په  عضوي موادوچې د  مرکبات السته راغلي  دغه السته راوړو. نفتول  -۲ل يو الکايت -۱نفتول او  -۲ل يالکا -۱لکه مرکبونه  ځينېشو  يکوالواسطه 

دارويې خواص لري فوق  يستيزچې مشتقات  ځينېږي، د دغو مرکباتو يدارو ګڼل ک ېي( مشتقات) له جملې څخه  دويد ا هم يږي او يث استفاده کيح

ل يالکا۱کې  مقاله چې په دغه ږي.يموثره استفاده ک له پارهزړه ناروغۍ  همدا راز د اوفشار کمولو  وينېت لري. د دغه ډول مرکباتو څخه د يالعاده اهم

 زرغونت السته راغلي چې دغه يموجود ا شنو کتلستونو په يد زرغونو چې  ې تعامالتيو مرحله ي ا ينفتول  -۲د يل اميو الکايت -۱نفتول او  -۲ ديام

 ېيڅومرحله  ږي.يترسره ک نه شتونونو په مت ارزان او د الس رسي وړ دي، د عضوي حالليچې ق ،د دييک اسيو ستراد يک اسيکتلستونه سولفون

سانتي ګراد درجي کې ترسره  ۱۰۰ږي. چې دغه تعامل ډير ساده په يد په واسطه څيړل کيت اميو اسيا تيد يت امينفتول او اس -βد يهايتعامالتو لکه الد

په ږي، يته ضرورت نشته( او ښه محصول ورڅخه حاصل طريقې کومېڅ د خالص کولو ي)ه مانه سره خالص ديياته پيې په زيږي، السته راغلي مواد يک

ال سره يريڅخه دادي چې له چاپ عواملوو له مهمو يچې د دغه تعامالتو  ږي.يک ستليڅخه ګټه اخ موادو  او ارزانو ر زهري(ي)غ رسمييغ ې ديتعامل کې 

 .اسانه دي جداکول يېاو  یې توافق کړي

 تعامالت. ېيمرحله د او څو ياس ستريک ،يدک اسيسلفون مالِيم  نفتول -۲د يل اميالکا -۱: ي کليميبنسټيز

اتو تعامالتو د ترسره کولو په يا زيږي، چې د دوو يګڼل ک قهيطروه ښه ي له پارهده جوړښتونو د السته راوړلو يچيتعامالت د هغه پ ېيمرحله څو سريزه: 

شو  يليږي. پس ويستل کيګټه اخ طريقې سادهله  له پارهکو جوړولو يا اړيو رابطو ينو د او اتيې زي، محصول ياتهې زيچې ګټه ږي، يجه کې سرته رسينت

  . (۱:۴۲) و د توجه وړ مسئله دهي له پاره استادانو او نورو څيړونکو ايميتعامالتو بحث د عضوي ک ېيمرحله  څوچې د 

هغه تعامالتو په  ا ديږي. يدل کيته پکې ضرورت نه ل يچې حل کوونک ،ږييا اصولو مطابق د هغو تعامالتو په شان اجراکيميدغه تعامالت د زرغوني ک

 هوه ښه او معتبره الري له پاره زيسنت تعامالتو د ېيمرحله  څوشو چې  يکوال نو ،ږييث د اوبو څخه پکې استفاده کيچې حالل په ح ،ږييشان اجرا ک

  .(۷:۲)انتخاب کړو

. چې يدل ديمرکباتو باندې بدل ياليريپه چاپيې ل يت لري، چې دليمشتقات فوق العاده اهم نفتول -۲د يامل يو الکايت -۱نفتول او  -۲د يل اميالکا -۱د 

نفتول  β، ديهايتراکم لکه الد ېيمرحله  څوشو د  يدغه مرکبات کوال همدارنګه  .(۱۲۲:۳)شي يدايفشار ک وينېر د زړه ناروغۍ او د يددغو مرکباتو تاث

څخه اماده  .ديک اسيکان سلفوريسلاو   2iOS.3CleF ،3Yb(OTF)  ،نيوديزابو لکه ايا بروستد تيزابو يس تيدونه چې د لوياما مختلف يل يتريتونياو اس

اثتثنات موجود دي لکه  ځينېڅخه  جملېله  یدو ګټوري دي. مګر د طريقېپه کار اچول شوي  له پارهباتو د السته راوړول ي. مګر ددغه ترک(۴۹:۴) ږييک

محصول کچه  او ې لوړيمت يق ،زهرجن ونهتان څخه استفاده کول چې دغه کتلستيکلورو م یاکلورفارم او د مثال په توګه دحاللونه  ،زهر جنات وخت يز

په قو يو طريکشف شوي چې د پخوان طريقېنوي  له پارهټه ده. چې دغه اثتثناتو ته په کتوسره په اوسني وخت ددغه ډول تعامالتو د السته راوړولو يې ټي

 .(۸۷:۵)ښي او د توجه وړدي ېنسبت ډير

 ېموخ



2 
 

 .ړلالسته راونفتول  -۲تيوالکايل اميد  -۱نفتول او  -۲اميد الکايل -۱د  .1

 د زرغونو کتلستونو پيژندنه. .2

 .ړلالسته راونفتول  -۲تيوالکايل اميد  -۱نفتول او  -۲اميد الکايل -۱د د حل کوونکو په نه شتون کې د  .3

وړولو عمومي طريقه د ستريک اسيد کتلست په انفتول  د السته ر -۲تيو الکايل اميد  -۱نفتول او  ۲الکايل اميد  -۱د  :مواد او د کار طريقه

ملي مول په  ۰.۴ملي موله اسيت اميد يا تيو اسيت اميد سره مخلوط کوو او بيا ورسره د ۲نفتول او  βملي مول ۱ملي مول الديهايد، ۱د  .موجوديت کې

سانتي ګراد ته رسوو، په يوه ټاکلي وخت کې يې د مقناطيسي همزن په واسطه ګډو. د  ۱۰۰اندازه ستريک اسيد کتلست اضافه کوو، حرارت درجه يې 

راغلي جامده ماده په واسطه څيړو، وروسته د تعامل د تکميليدو څخه السته  ټوټې نازکېکولو( ميتود يا يوې  تعامل مخته تګ د کروماتو ګرافي )جدا

جامده ماده د اوبو په  ې، او د کتلست د جداکولو څخه وروسته السته راغلووکپه ګرمو ايتانولو کې حل کوو او وروسته ورڅخه دغه حل کوونکي تبخير

 السته را شي.واسطه مينځو او وروسته د وچولو څخه السته راغلي مواد  د مصرف شويو موادو په ملي مول باندې ويشو چې يو ښه محصول 

 د تجروبو برخه

ړنه يداري شوي، نوي مرکبات چې په دغه څيه خرخج شرکتونو څيړنه کې په کار وړل شوي د فلوکا، مرګ او الدريچې په دغه څ يول مواد او حل کوونکټ

د يل اميو الکايت -۱نفتول او  ۲د يامل يالکا -۱د  .شوي ديژندل يپه واسطه پ   [C NMR]فياو کاربن ط[H NMR]ايف يطدروجن يکې السته راغلي د ها

ا هم ينفتول مخلوط  β يمل ۱د، يهايمول الد يو مليد: چې د يک اسيکتلستونو لکه سولفون مويمالد  چې يډول د په دېقه يعمومي طر له پارهنفتول  -۲

ګراد  يسانت ۱۰۰. او مخلوط شوي تعامل په ديشوي د کتلست اضافه يک اسيمول د سولفون يمل ۰.۳ او ديت اميو اسيا تيد يت اميمول اس يمل ۱.۸

ګرم شوي  محلول ته دو څخهيبشپړله . وروسته د تعامل سرته رسوووه مقناطيسي همزن په واسطه يو ټاکلي وخت کې د ينه شتون او په  يد حل کوونککې 

سره دي، په هغه  يپه مل مقدار چې راغليروو او السته يتانول هم د حرارت په واسطه تبخيتانول ور اضافه کوو، او کتلست ورڅخه جدا کوو، چې ايا

 کې  ۱۰۰په مت يق یا دغه السته راغليالس راځي. او ب موو، چې وروسته د السته راغلو موادو سلنه پهيتقس شوي ديپه تعامل کې مصرف  مقدار چې

 و ښه محصول به ورڅخه په الس راشي.يضربوؤ، 

 ث حب

په عضوي   راوړل مرکباتو السته وغو دود ا دينفتول   -۲د يل اميالکا تيو -۱نفتول او  ۲د يل اميالکا -۱و کارونو او خواصو ته په کتو سره د يد ذکر شو

 ۲د يامل يالکا -۱  ړنه کې ديپه دغه څ (.۶۰:۶) په دغو خواصو کې د کتلست معرفي او د مرکب السته راوړل شامل ديمهم رول لوبوي. چې کې ا يميک

چې دغه کتلست  . شوي دياستفاده ا شنو کتلستونو څخه ينه شتون کې د زرغونو نفتول مشتقات د عضوي کتلست په  -۲د يل اميالکا تيو -۱نفتول او 

 ، وړل شويا شنه کتلستونه په کار يړنه کې چې د کومو زرغونو يپه دغه څشکالت او ستونزې نه رامنځته کوي. اساس کوم م په دېنو  ،نه ديسمي 

د څخه د کتلست يک اسيد څخه دي. چې د سلفونياس ستريکد او يک اسيچې دغه کتلستونه عبارت له سلفون ،الس رسي وړ دي داره، ارزان، ديپا

  .(۱۷۲:۷) په الس راوړو عضوي مرکبات او نور مختلفن مشتقات د هايدرو پيريدي، ن مرکبيکومار

کوم سنتيز د حالل په نه شتون کې طرحه  ،ږيياستفاده ک له پارهد نورو عضوي مرکباتو نونو او يديريدرو پيها یدا د کتلست ديک اسيسترله  همدارنګه 

 . (۱۳:۸) شوي د چاپيريال له پاره کوم خطر نلري او د محصول کچه يې زياته ده.

 

 :طيد تعامل شرا

سره  استفادېڅخه په  ديت امينفتول د اس۲د او يهايا پارا کلورو بنز الديوټاکو. او بط يشرا له پارهنفتول د السته راوړلو  ۲د يل اميالکا -۱د د يبا لومړی

 . طابق د کتلست په توګه استفاده کوود جدول مت کې يد د مختلفو اندازو په موجوديک اسيسلفون يترا
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 ړلالسته راو نفتول ۲د يل اميالکا -۱( معادله د ۱)

ب يپه ترتي خالص مواد غلاالسته رولو د توجه وړ يدرې عاملونو په نظر کې ن او دوياتيږي د تعامل د سرعت د زيدل کيهغه ډول لکه چې په  جدول کې لپه 

الس راځي. او د په ماده ګرامه( ۰.۱۰۹)مادې څخه موله  يمل ۰،۳ګرامه( او  ۰.۱۰۶) مادي څخه موله يمل ۱،۸مقداز  راغليد څخه السته يت اميسره د اس

مختلف  راغليطو ته په کتو سره السته يو شراي، چې ټاکل شوشوي ديمول استفاده  يمل۱نفتول اندازه  په ثابته توګه  -۲د اويهايپارا کلورو بنز الد

 نفتول  -۲د يل اميالکا -۱له  يد عبارت مشتقات

 

 نفتول السته راوړل ۲د او يل اميو الکايت -۱نفتول او  ۲د يل اميالکا -۱( معادله د ۲)

. د کتلست په نه شتون کې د دغو مرکباتو السته راوړل ښه محصول نه ورکوي، نو ددغو شوي ديذکر   جدول کېالندې  په هم جه ينت دغو مرکباتو چې د 

د کتلست په يت اميو اسيمول ت يمل ۱.۸نفتول د  -۲د يل اميالکا تيو -۱ږي. همدارنګه د يکتلست شتون ضروري ګنل ک له پارهمرکباتو د السته راوړلو 

سره چې دغه د  استفادېد کتلست څخه په يک اسيستر  .ږييطو کې ترسره کيږي په همغه شرايپکې کارول ک يد په ځايت اميت کې چې د اسيموجود

مول په اندازه  يمل ۰.۴د د ياس ستريکقه کې د ياستفاده کوو. چې په دغه طر له پارهز يد مرکباتو د سنت ،ږيياديسره ا شنو کتلستونو په نوم يزرغونو 

 .ات محصول او خالصي سره السته راځيينفتول  په ز -۲د يل اميالکا تيو -۱نفتول او  ۲د يل اميالکا -۱استفاده شوي او مختلف مشتقات د 

 -۱کې  د  نه شتونپه  يحل کوونکګراد کې د  يسانت ۱۰۰سره په  استفادېمختلفو اندازو څخه په د د کتلستونو يک اسيد او سلفونيت اميد اس :جدول ۱

 .ښيې نفتول السته راوړل -۲د يل اميالکا

 د محصول سلنه وخت په ساعت سره مول يد اندازه په مليت اميد اس مول يد کتلست اندازه په مل ګڼه

۱ ۰.۱ ۱.۶ ۳ ۷۸ 

۲ ۰،۲ ۶.۱  ۳ ۸۳ 

۳ ۰،۳ ۶.۱  ۳ ۹۰ 

۴ ۰،۴ ۶.۱  ۳ ۹۰ 

۵ ۰،۵ ۱.۸ ۳ ۷۹ 

۶ ۰.۶ ۸.۱  ۳ ۸۰ 

۷ ۰.۷ ۸.۱  ۳ ۹۸ 

۷ ۰.۸ ۸.۱  ۳ ۸۲ 

 -۱ګراد د حالل په نه شتون کې  د  يسانت ۱۰۰د او په ياس ستريک ،ديک اسيلکه سلفون م کتلستونهيد او ماليت اميو اسيد، تيت امينفتول اس ۲د 

مول.  يمل )۸،۱او۳،۰د )يک اسيم سلفونيمال ،ديت اميو اسيا تيد يت امينفتول او اسβد، يهايقه: الديطر لومړي : ه راوړلنفتول الست -۲د يل اميالکا

 .ترسره کيږي په نه شتون کېتعامل د کتلست مول  ي( مل۲او۰.۴د )يک اسيستر ،ديت اميو اسيا تيد يت امي، اسنفتول βد يهايقه: الديدوهمه طر

 نفتول السته راول۲الکایل امید  -۱موجودیت کې د جدول: د مالیمو کتلستونو په ۲

 ګڼه

 لومړي طريقه طريقهدوهمه 

 R السته راغلي مواد
کيدو نقطه په  ييلد و

 ګراد يسانت
 محصول

 سلنه
 وخت

محصول 

 سلنه
 وخت
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۱ ۹۴ ۱۸۰ ۹۸ ۱۸۰ 

 

464 HCCl  ۲۲۸-۲۲۹ 

۲ ۸۷ ۱۸۰ ۹۱ ۱۳۵ 

 

464 HCBr   ۲۴۰-۲۴۱ 

۳ ۶۷ ۲۸۵ ۷۲ ۲۱۰ 

 

464 HCOH   ۲۲۶-۲۲۸ 

۴ ۹۲ ۱۸۰ ۹۷ ۱۵۰ 

 

464 HCF   ۲۲۶-۲۲۷ 

۵ ۹۲ ۲۶۰ ۹۰ ۲۲۰ 

 

464 HCMe  ۲۱۶-۲۱۷ 

 پرله پسي جدول 

۶ ۷۸ ۳۰۰ ۷۸ ۲۴۰ 

 

439HC  ۲۲۰-۲۲۱ 

۷ ۸۴ ۱۸۰ ۸۱ ۱۲۰ 

 

463 HCHO  ۲۳۳-۲۳۴ 

۸ ۷۲ ۳۶۰ ۶۱ ۳۶۰ 

 

4623 HCNO   ۲۲۸-۲۲۹ 

۹ ۸۰ ۳۶۰ ۶۶ ۳۶۰ 

 

464 HCF   ۳۱۷-۳۱۸ 

۱۰ ۸۱ ۳۶۰ ۸۰ ۳۶۰ 

 

464 HCMe  ۳۳۰-۳۳۱ 

۱۱ ۸۸ ۳۶۰ ۸۶ ۳۶۰ 

 

464 HCCl   ۳۱۴-۳۱۵ 
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۱۲ ۶۹ ۳۶۰ ۸۸ ۳۶۰ 

 

464 HCBr   ۲۹۹-۳۰۰ 

۱۳ ۲۷ ۲۶۵ ۲۹ ۲۲۵ 

 

464 HCMeCO  ۲۹۹-۳۰۰ 

ږي. د يدل کينه لپکې څ کوم فرعي محصول يه ،ات او ښه دييو خالصي او محصول زدو مواراغلږي، د السته يدل کيکې ل ګه چې په دوهم جدوللکه څرن

د په ياس ستريکا يد يک اسيمو کتلستونو لکه سلفونيد د ماليت اميو اسيد، تيت اميد او اسيهاينفتول الد ۲ ېيو مرحله ي اوتراکمي  ېيمرحله  څو

د يهايږي. د الديل ګروپ په سرعت سره فعاليځان نښلوي او د کربون پورېل ګروپ په اوکسجن يد کربوندروجن يها يزابيت کې لومړي تيموجود

کول اوبو يو ماليڅخه السته راځي. او وروسته د مرکب ور لومړيباندې حمله کوي او  ي حلقهکيله امله په ارومات ياتواليزد خواصو  يليالکتروف

 معادله(. ۳السته راځي)هم مرکب  ميدرېجه کې يد سره په تعامل کې برخه اخلي او په نتيږي، چې د اميمرکب حاصل دوهمخارجولو څخه 

 

 يدروکسيها-۲، ليفن کلورونايترو۴قو څخه استفاده کوو،  چې د يو طريوړاندې شو ويد مخکن له پاره کولو سهيمقا کارولو او طريقې يد دغه کتلست

دغه  . دشوي ديکل يط او محصول ليم جدول کې د تعامل شرايې. په دراستفاده کووز د نمونې په توګه يد سنتڅخه د يت امياسل يتايم -ليا-۱ن ينفتال

 ات دي. يموادو محصول ز راغلوالسته  ،تود کېيچې په دغه م ييجدول رقمونه مونږ ته دا ښا

 قو په شانيو طرينيقو پرتله کول د مخکيطرستي يشوي  کتل نه ديد وړا :جدول ۳

 سلنه محصول ګراد يسانت ست يکتل ګڼه

 ۹۱ ۱۲۰ ديک اسيبور ۱

 ۹۵ ۱۰۰ تيدرجن سلفيم هايپتاش ۲

 ۹۳ ۹۰ ذرات يکوچن ۳

 ۸۸ ۱۲۰ ديک اسيتيکلور اس يترا ۴

 ۹۸ ۱۰۰ ديک اسيم سلفونيمال ۵

 ۹۴ ۱۰۰ دياس ستريک ۶

 وجود نلري. يحل کوونکقو کې يو طريپه ټولو پرتله شو

 نتيجه ګيري

. چې ددغه شوي ديژندل يپه واسطه پ  (H NMR) ا همي هسته( يسيزونانس مقناطي)ر فيدروجن طيهاد مرکبات  راغليړنه کې ټول السته يپه دغه څ

ک د يمرکباتو پ  )H NMR1(ا يف يطدرجن ينفتول د ها ۲د يل اميوالکايت۱نفتول او  ۲د يل اميالکا-۱مشخصي په الندې ډول دي. د  يفيمرکباتو ط

ک د يږي او همدارنګه ددغه مرکب پنه ديې څرګک 2.23ppmڅخه تر  ۱،۹۹تات دي، چې په ځانګړي ډول دغه شاخه د يک ګروپ اسيفاتيل اليتايم

10ppm  10.13څخه ترppm دي.  اړوندل په ګروپ پورې يدروګسيپورې د ها 
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 السته راغلو مرکباتو طيفونه

1-butyl-3-methyl imidazolium Chloride (bmim Cl) 

1H NMR (300 MHZ; CDCl3, 25 oC ); δ(ppm): 0.93 (3H, t, N, (CH2)3 CH3), 1.36 (2H, m, N(CH2)2-CH2CH3), 1.8 (2H, m, N-CH2-

CH2CH2CH3), 4.09 (3H, s, NCH3), 4.3 (2H, t, NCH2(CH2)2-CH3), 7.44 (1H, s, H-4), 7.59 (1H, s, H-5), 10.63 (1H, s, H-2) 

13C NMR (75.4 MHZ; CDCl3, 25 oC); δ (ppm): 13.33 (N(CH2)3-CH3), 19.31 (N-(CH2)2-CH2 CH3), 32.04 (NCH2-CH2-

CH2CH3),36.38(N-CH3),49.58 (N-CH2-(CH2)2-CH3), 122.02 (C-4),123.7(C-5),137.5(C2). 

چې  ،فونو نورې نمونې په الندې ډول دييږي او ددغو طيډول په بازار کې خرڅ يپه تجارت کومېت لري مشابهفونه د هغه نمونو سره يط غه السته راغليد

 .ی دیړل شويف پکې څيدروجن طيکاربن او ها

1-hexyl-3-Methyl Imidazolium chloride [hmim] Cl 

1H NMR (300 MHZ; CDCl3, 25 oC ); δ(ppm): 0.58 (3H, t), 0.99 (6H, m), 1.64 (2H, m), 3.85 (3H,s), 4.05 (2H, t), 7.34 (1H, s), 

7.56 (1H, s), 1026 (1H, s). 
13C NMR (75MH, CDCl3); δ(ppm): 13.7, 22.1, 25,6, 30.22, 30.81, 36.25, 49.78, 121.91, 123.72, 137.3. 

1–Octyl-3-Methyl imidazolium Chloride [omim]Cl 

1H NMR (300 MHZ; CDCl3, 25 oC); δ(ppm): 0.75 (3H, t), 1.171.2 (10, m), 1.8 (2H, m), 4.03 (3H, s), 4.2 (2H, t), 7.41 (1H, s), 

7.65 (1H, s), 10.46 (1H, s). 
13C NMR (75MH, CDCl3); δ(ppm): 13.9, 22.39, 26,07, 28.78, 28.84, 30.19, 31.48, 36.37, 49.85, 121.90, 123.78, 137.47. 

N-butyl pyridinium Chloride [b py] Cl 

1H NMR (300 MHZ; CDCl3, 25 oC); δ(ppm): 0.81 (3H, t, N(CH2)3-CH3) 1.22 (2H, m, N-CH2)2-CH2-CH3), 1.93 (2H, m, N-

CH2-CH2-CH2CH3), 4.92 (2H, N-CH2-(CH2)2-CH3), 8.05 (2H, t, meta), 8.41 (1H, t, para), 9.7 (2H, d, orto). 
13C NMR (75 MHZ , CDCl3); δ(ppm): 13.35, 19.10, 33.74, 61.32, 128.29, 144.86, 145.35. 

N-hexyl pyridinium Chloride [h py] Cl 

1H NMR (300 MHZ; CDCl3, 25 oC); δ(ppm): 0.52 (3H, t, N(CH2)5-CH3) 0.94-1.08 (6H, m), 1.76 (2H, m), 4.73 (2H, N-CH2-

(CH2)4-CH3), 7.91 (2H, t, meta), 8.28 (1H, t, para), 9.48 (2H, d, orto). 

13C NMR (75 MHZ, CDCl3); δ(ppm): 13.65, 22.04, 25.39, 30.83, 31.75, 61.54, 128.28, 144.85, 145.21. 

N-Octyl pyridinium chloride [o py] Cl 

1H NMR (300 MHZ; CDCl3, 25 oC); δ(ppm): 0.8 (3H, t), 1.22(10H, m), 2.0 (2H, m), 4.97 (2H, t), 8.15 (2H, t,meta), 8.49 (1H, t, 

para), 9.60 (2H, d). 
13C NMR (75 MHZ, CDCl3); δ(ppm): 13.91, 22.39, 25.94, 28.82, 28.88, 31.50, 31.95, 128.44, 144.94, 145.31. 

 فونهيعاتو څخه السته راغلو مرکباتو طيما يونيد ا

3-methyl- n-butyl pyridinium Chloride [3-Me-n-b py] Cl 

1H NMR (300 MHZ; CDCl3, 25 oC); δ(ppm): 0.71(3H, t), 1.19(2H, m), 1.83(2H, m), 2.43(3H, s), 4.76(2H, t),7.84(1H, t), 

8.05(1H, d), 9.33(1H, d,), 9.56(1H, s). 

13C NMR (75 MHZ, CDCl3); δ (ppm): 13.36, 18.44, 19.14, 33.70, 61.11, 127.64, 139.41, 142.47, 144.80, 145.30.  

4-methyl- n-butyl pyridinium Chloride [3-Me-n-b py] Cl 

1H NMR (300 MHZ; CDCl3, 25 oC); δ(ppm): 0.69 (3H, t), 1.16(2H, m), 1.78(2H,m), 2.42(3H, s), 4.68(2H, t), 7.69(2H, d), 

9.36(2H, d). 
13C NMR (75 MHZ, CDCl3); δ(ppm): 13.33, 19.08, 22.00, 33.52, 60.46, 128.68, 144.42, 158.32. 

1-butyl-3- methyl imidazolium Chloride (bmim Cl) 

FT-IR; (NaCl Cell), wave number cm-1, 3431 (H2O), 3245-2935 (C-H strech), 1628, 1572, 1169. 

 

Catalytic behavior of green and eco-friendly catalysts in one-pot synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols and 1-thioamidoalkyl-2-

naphthols as biologically active compounds  
Associate: HamimullahWatandost 

 

Associate: Khudaidad khochai           

Abstract: In this study synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols and 1-thioamidoalkyl-2-naphthols using green, inexpensive, and 

available catalysts in solvent free condition through multicomponent reaction of aldehyde with ß-naphthol and acetamide or 

thioacetamide was probed. 2-Amidoalkyl naphthol derivatives are of significant importance because of their promising biological 

and pharmaceutical activities. The hypotensive and bradycardiac effects of these compounds have been evaluated.  Synthesis of 

these compounds has been performed using two green, effective, affordable and accessible catalysts without using any organic 

solvent through one-pot multicomponent reaction of aldehyde with ß-naphthol and acetamide or thioacetamide. Using cheap and  

nontoxic material, eco-friendly of this method, and ease of separation of products are main advantages of this study. 
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