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سایی کاتالیزورهایی از قبیل       هدف:   شنا ساخت و  ضر طراحی،  آلی از  -های فلزو چهارچوب SBA-15هدف پروژه حا

سی کارایی آنها در واکنش  2NH-101-MIL و IRMOF-3قبیل  شیرا،       بر پایه پاالدیم و برر سونوگا شدن  های جفت 

 .باشدهک و هیاما می-میزوروکی
ناسننی پ:وهش:   روش با رو        در شنن عه محصووووالت سووونتز شووووده  طال یل   این م  های کمی و کیفی از قب

IR-FT ،H NMR1،C NMR13،TEM ، SEM، C NMR13 Solid، EDAX ،XRD ،XPS، ICP  وVSM   سی و برر

 .مطالعه شدند
آلی تثبیت شده   -در این پروژه کاتالیزور مغناطیسی متخلخل کمپلکس داده شده با پاالدیوم و چهارچوب فلز  : هایافته

های        یک  با تکن پاالدیوم  ، IR-FT ،H NMR1،C NMR13،TEM ، SEM، C NMR13 Solid، EDAX ،XRD با 

XPS، ICP  وVSM      شد نانو سایی  شرایط، در واکنش    شنا سازی  شدن   کاتالیزور مغناطیسی پس از بهینه  های جفت 

شیرا، میزوروکی   شتقات مختلف از واکنش    هک و هیاما -سونوگا شد. م ستفاده  شدند. ا   همچنین های هک و هیاما تهیه 

شان داد  های فلز آلی تثبیت شده با پاالدیوم در واکنش مورد بررسی قرار گرفتند.  چهارچوب که آریل یدیدها و  نتایج ن

و چندین بار مورد   دارند های مذکوربرای واکنش فعالیت خوبی هادهند و کاتالیزورآریل برمیدها نتایج بهتری نشان می

 .  باالیی دارند TOFو همچنین کاتالیزورهای سنتز شده  نداستفاده قرار گرفت
به دلیل خاصوویت مغناطیسووی  NHC-Pd(II)کاتالیزور متخلخل مغناطیسووی عاملدار شووده با کمپلکس گیری: نتیجه

شووود و پس از   و اسوووتفاده مجدد   ذاتی، در پایان واکنش به راحتی و با کمک آهنربای قوی از محیط واکنش بازیابی        

ست و    شود د             ش صیت کاتالیزوری آن دیده  سی در خا سو شدن بدون اینکه کاهش مح شک  وباره در چرخه  شو و خ

مرتبه   5و واکنش سوونوگاشویرا    مرتبه 6، واکنش هیاما مرتبه 6تا قرارگرفت. برای واکنش هک مورد اسوتفاده  واکنش 

 IRMOF-3آلی -های فلزچهارچوبهمچنین  که کاهش محسوووسووی در کارایی آن دیده شووود.بازیابی شوود بدون آن

و پس   ندشد  و استفاده مجدد  از محیط واکنش بازیابی کمک سانتریفیوژ  با تثبیت شده با پاالدیوم  2NH-101-MIL و

شود دوباره در چرخه                صیت کاتالیزوری آن دیده  سی در خا سو شدن بدون اینکه کاهش مح شو و خشک  شست و از 

-MIL-101 کاتالیزور  و  مرتبه  3 تا  IRMOF-3-Pd(II) ، کاتالیزور  قرارگرفت. برای واکنش هک  مورد آزمایش  واکنش 

Pd(II)-2NH   که از نظر اقتصووادی  ، که کاهش محسوووسووی در کارایی آن دیده شووودمرتبه بازیابی شوود بدون آن 4تا

 .باشدمقرون به صرفه است و مهمتر از آن از نظر زیست محیطی دارای اهمیت می

-IRMOF-3-Pd(II) ،MIL-101کاتالیزور متخلخل مغناطیسووی کمپلکس داده شووده با پاالدیوم، های کلیدی: واژه

Pd(II)-2NH، های جفت شدن، واکنش هک، واکنش سونوگاشیرا، ، واکنش هیاما.، واکنش 







 مقدمه -1

 1شيمي سبز -1-1

شرفت با  صوالت  ،علم پی شیمیایی جایگاه ویژه    مح شری  صنایع  ای در زندگی روزمره جوامع ب

صوالت اند. این پیدا کرده شرفت  شیمیایی طی روند رو به  مح ساالنه میلیون  پی ها تن مواد خود، 

آالینده محیط زیسووت را وارد محیط و طبیعت کرده و نگرانی و مشووکيت زیسووت محیطی بی     

شده    ها،  آالیندهجهت حذف و یا کاهش میزان این  اند. بنابراین محققان هموارهشماری را موجب 

دادهای را در این راستا انجام های گستردهمتعددی در نظر گرفته و تحقیقات و پژوهش تدبیرهای

 شده است.  که موجب پیدایش و پیشرفت شاخه شیمی سبز اند

یک         یه تکن عاریف موجود، شووویمی سوووبز طراحی و ارا با ت طابق  های علمی و عملی برای  م

 اقتصادی منابع  مصرف فرایندهای شیمیایی، در جهت تداوم سيمتی موجودات زنده، بهینه کردن   

از جمله مهمترین این اصوووول جلوگیری از تولید پسوووماندهای   اسوووت.محیطی بوده  زیسوووتو 

 . [1]شیمیایی و استفاده از کاتالیزورها است 
 

 کاتاليزور -1-2

شیمیایی را با کاهش میزان انرژی فعال    ستند که فرآیندهای   2سازی  کاتالیزورها ترکیباتی ه

سیاری از موارد در انتهای واکنش بدون       شیده و در ب ساختار آن  سرعت بخ تغییر قابل توجه در 

سال    باقی می صطيح کاتالیزور برای اولین بار در  شده و از     1835مانند. ا سط برزیلیوس بیان  تو

توان به  های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. کاتالیزورها را می آن پس به صورت وسیع در زمینه  

 تقسیم کرد.   4همگنو نا 3دو دسته کلی همگن
 

 

                                                                                                           
1. Green Chemistry 

2. Activation Energy 

3. Homogeneous 

4. Heterogeneous 



 

 اليزورهای همگنکات -1-2-1

های همگن، فاز مواد اولیه و کاتالیزور یکسوووان اسوووت و به همین خاطر این نوع          در واکنش

ی آنها  باشوود که از جملهها بازده باالیی دارند. واکنش با کاتالیزور همگن معایبی را دارا میواکنش

یزور و همچنین از توان به مشکيتی از قبیل جداسازی بسیارسخت، آلودگی محصوالت به کاتالمی

سبز          بین شیمی  صول  شاره کرد. بنابراین طبق ا سازی ا رفتن یا تخریب کاتالیزور در مراحل جدا

 .[2]ای همراه است های نگران کنندهاستفاده از کاتالیزورهای همگن با محدودیت

 

 کاتاليزورهای ناهمگن -1-2-2

دهنده و کاتالیزور در یک فاز نیسووتند و  مواد واکنش واکنش با کاتالیزورهای ناهمگن، انجامدر 

تری نسوووبت به واکنش با  مواد اولیه به سوووطوح کاتالیزور، راندمان پایین 5به خاطر مشوووکل نفوذ

کاتالیزو همگن دارند. اما مزیت عمده این کاتالیزورها، امکان جداسوووازی و بازیافت راحت آنها از                  

 .[3] اقتصادی بسیار مورد توجه است باشد که از نقطه نظر زیست محیطی ومحیط واکنش می

های متعدد    های اخیر در پژوهش با توجه به معایب کاتالیزورهای همگن و ناهمگن، در سوووال          

تي  برای حذف این معایب و ارتقاء کیفیت کاتالیزورها، منجر به دسوووتیابی به مفهوم جدیدی                

یزورها به طور همزمان ( شووده اسووت. این کاتال 1-1)شووکل 6موسوووم به کاتالیزورهای بین فازی

های کاتالیزورهای همگن )بازده و فعالیت باال( و کاتالیزورهای ناهمگن )قابلیت بازیافت و                     مزیت 

 . [4]استفاده مجدد( را دارا هستند 

 

 . شمایي کلي از کاتاليزور بين فازی1-1شکل 

شووود، از سووه بخش بسووتر  مشوواهده می 1-1شووکلطور که در بین فازی همان کاتالیزورهای

                                                                                                           
5. Diffusion 

6. Interphase Catalysts  



 

 

با   هاتشووکیل شووده اسووت. در این کاتالیزور  9و قسوومت فعال کاتالیزوری 8، فاصووله دهنده7جامد

از گروه فاصله دهنده یا لینکرهای آلی، بخش فعال کاتالیزوری از قسمت جامد فاصله می     استفاده 

رسوود و تحر  مترین مقدار خود میبه کگیرد و در نتیجه ممانعت فضووایی در سووطت کاتالیزور  

شووود. با افزایش این تحر ، عملکرد سوویسووتم کاتالیزوری   بیشووتر میقسوومت فعال کاتالیزوری 

شود. از طرف دیگر با اتصال پیوندهای کوواالنسی     تر میناهمگن به عملکرد سیستم همگن نزدیک  

 شود.کاتالیزور به بستر جامد، امکان بازیافت مجدد کاتالیزور فراهم می

نوع کاتالیزورها بسترهای جامد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. انواع متنوعی   اینبرای 

ستایرن )رزین [5]از پلیمرها  ضی و رزین    10هاهای تبادل یون، پلی ا صاالت عر های با پیوندها و ات

و ...( از جمله  هاولیتی، اکسووید آلومینیوم، ز11سوویلیکا تبادل یونی فلویوردار و ...( و مواد معدنی )

های سیلیکایی و   . در این میان نانوذرات مغناطیسی، مزو حفره [7, 6]این بسترهای جامد هستند   

های متخلخل، به دلیل پایداری حرارتی و شوویمیایی  نانوذرات مغناطیسووی پوشوویده با سوویلیکات 

اند و در لب کردهای را به خود جبیشتر نسبت به سطوح پلیمری و منظم بودن ساختار، توجه ویژه  

 اند.مطالعات بسیار زیادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته

 

 نانوذرات مغناطيسي و سنتز آنمروری کلي بر  -1-3

نانوذرات مغناطیسوووی یکی از موارد مورد مطالعه جالب برای تحقیق در محدوده وسووویعی از         

نه  ناطیسوووی       زمی یاالت مغ له سووو ها     [8]ها از جم تالیزور کا ، بیوتکنولوژی و بیوپزشوووکی،  [9]، 

های مناسبی  باشد. امروزه رو  می [11]ها و ذخیره داده [10]تصویربرداری رزونانس مغناطیسی   

و نانوذرات کبالت و ... از مواد  4O3Fe ،3O2Fe-γبرای سوونتز و تهیه نانوذرات مغناطیسووی اعم از  

ست. کاربردهای نانوذرا   های باال  ت مغناطیسی که در قسمت  اولیه متنوع و گوناگون توسعه یافته ا

ستگی باالیی دارد. چون این         شرایط گوناگون و اندازه ذرات ب شد، به پایداری ذرات تحت  شاره  ا

شوند و خاصیت مغناطیسی خود را از دست  ذرات اگر در معرض اتمسفر هوا قرار گیرند اکسید می

شش داده        می سب پو صورت منا ستی به  سایش مازاد آهن جلوگیری  شوند تا از  دهند. لذا بای اک

 بهترینشود. همچنین عملکرد این ذرات به اندازه آنها بستگی دارد به طوری که در بیشتر موارد،    

 نانومتر باشد.   20الی  10کاربردهای عملی ذرات موقعی است که اندازه آنها حدود 

                                                                                                           
7. Matrix 

8. Spacer 

9. Active Site of Catalyst  
10. Cross-linked Polystyrene 

11. SiO2  



 

 توان بطور کلی به چهار نوع تقسیم بندی کرد:نانوذرات مغناطیسی را می

  Niو  Fe ،Coمثل  فلزات( 1

  FePtو 3FePt مثل آلیاژها( 2

   4O3Feو  FeO ،3O2Feهای فلزی مثل  اکسید( 3

 4O2CoFe ,4O2MnFe ها مثل فریت( 4

صیت          آنهادر بین  شترین خا شترین کاربرد و بی سیدهای آهن بی سید های فلزی بویژه اک ، اک

پیرامون ذرات مغناطیسووی اکسوویدهای آهن  مغناطیسووی را دارند، به همین دلیل ابلب مطالعات 

)مگمیت،( بیشووتر   3O2Fe-γ)مگنتیت( و  4O3Fe اند. در میان اکسوویدهای آهن نیزانجام شووده

 .[12] باشندنسبت به اکسیژن بسیار حساس می FeOمورد توجه هستند، زیرا نانوذرات کوچکتر 

ترین  پوشووشووی نانوذرات از مهمدار کردن سووطت کاهش دادن اندازه نانوذرات و همچنین حفره

سطت نانوکامپوزیت رو  سطت به حجم موجب افزایش تعداد    ها میها برای افزایش  شد. افزایش  با

آورد که این امر موجب افزایش راندمان و بهبود گروه عاملی در نسبت سطت به حجم را فراهم می  

سیلیکاتی به دلیل مقاومت حرار    عملکرد کاتالیزور می تی و مکانیکی باال و همچنین شود. پوشش 

سی             شش دادن نانوذرات مغناطی ست در زمینه پو شده ا شیمیایی آن موجب  سیار کم  فعالیت ب

 .[13]بیشتر مورد استفاده قرار گیرد 

 

 کاربردهای اخير نانوذرات مغناطيسيای بر پيشينه -1-3-1

سی نانوذرات بر   صنعت در  سازی مغناطی ستیابی و به دام  بیوتکنولوژی و بیودارویی از جدا ای د

ها که از نظر کاربردهای صووونعتی و      های خاص یا دیگر بیومولکول   اندازی قابل اطمینان پروتئین    

شووود چون برای اسووتفاده در این  آزمایشووگاهی از ارز  باالیی برخوردار هسووتند، اسووتفاده می 

ی معموال به  باشوود. نانوذرات مغناطیسووهای تحقیقاتی روشووی سووریع، سوواده و با صوورفه میزمینه

گیرند، به این معنی که نانوذرات مغناطیسووی  صووورت سوووپر پارامغناطیس مورد اسووتفاده قرار می

توانند با میدان خارجی یا آهنربا مغناطیسوووی شوووده و به سووورعت از محیط مورد مطالعه                می

نانوذرات مغناطیسوووی در صووونعت بیوتکنولوژی و           جمع آوری گردند. مثالی از کاربردهای مهم 

ای دوپامین به سووهولت به سووطت  باشوود، در یک مطالعهشووناسووی جداسووازی پروتئین میزیسووت

سازی پروتئین       شد و برای جدا سید آهن پیوند داده  سی اک ستفاده قرار  نانوذرات مغناطی ها مورد ا

تواند با سوووطت نانوذرات    که می  داری اسوووتلیگاند دندانه    گرفت. مولکول دوپامین لیگاند ایندول      

ای حباب مانند با یک هندسووه اکتاهدرال با   ( و به سوواختار شووبکه 2-1)شووکل اندرکنش دهد 

سید         شود و یک پیوند محکم دوپامین با اک شده تبدیل  سیژن کئوردینه  مرکزهای آهن که با اک



 

 

 .[14]دهد آهن را نتیجه می
 

 
 شمایي کلي از نانوذرات مغناطيسي پوشيده با دوپامين .2-1شکل 

 

های پژوهشووی مشووکل عمده  کاربردهای نانوذرات مغناطیسووی در بسوویاری از زمینه مطالعهدر 

باشد. عمي این نانوذرات تمایل دارند برای  ای شدن نانوذرات مغناطیسی می  تجمع یافتن یا کلوخه

ای تجمع یابند. نانوذرات مغناطیسی بدون پوشش مناسب کاهش انرژی سطحی، به صورت کلوخه

ت شیمیایی باالیی دارند در نتیجه این رفتارها موجب کاهش پراکندگی مناسب  یا بیر فعال، فعالی

سی کلی نانوذرات می    صیت مغناطی شش با   شوند. رو  و همچنین کاهش خا های پیوندزنی یا پو

شش با الیه     گونه سطحی، پلیمرها یا پو شامل مواد فعال  سیلیکا یا   های آلی  های بیرآلی از قبیل 

سی به کار می      هاییکربن از جمله رو  سطت نانوذرات مغناطی ستند که برای محافظت  روند و  ه

ای الیه های محافظتدهند. بسووویاری از رو کارایی آنها را به صوووورت قابل توجهی افزایش می

 (.3-1عيوه بر محافظت، شرایط را برای عاملدار کردن بعدی فراهم می کنند )شکل 

 

 
 کا و عاملدار شده با ترکيبات آلي. نانوذره مغناطيسي پوشيده شده با سيلي3-1لشک



 

 

مغناطیسووی عاملدار شووده برای کاربردهای کاتالیزوری، بیونشوواندار کردن سووطت و     نانوذرات

 .[12]بیوجداسازی امیدوار کننده هستند 

 

 دار کردن سطح نانوذرات مغناطيسيپوشش -1-3-2

پذیری تک تک نانوذرات مغناطیسی شود که   موجب کاهش مغناطیستواند عوامل سطحی می 

این عوامل از طریق پوشووشوودار کردن سووطت نانوذرات به سووادگی قابل کنترل بوده و همچنین   

دهد. کاهش گشوووتاور     مقاومت شووویمیایی نانوذرات را به مقدار قابل توجهی تحت تا یر قرار می           

سم    سی نانوذرات به مکانی توان به وجود یک  ستگی دارد که از آن جمله می های مختلفی بمغناطی

. همچنین، [15]ا ر( یا بیرفعال مغناطیسوووی بر روی سوووطت نانوذرات اشووواره کرد الیه مرده )بی

سی افزایش می          سی با کاهش اندازه نانوذرات مغناطی شتاور مغناطی ست که گ شده ا یابد  گزار  

ش دادن تا یرات عوامل محیطی و بیرونی  ترین رو  برای کاهترین و مقرون به صرفه . ساده [16]

باشوود، که سوویلیکات بر روی نانوذرات مغناطیسووی، پوشووش دادن سووطت با یک الیه بیرفعال می

شکل      ست ) شان داده ا های  (. مقداری از برهمکنش4-1بهترین عملکرد را در این زمینه از خود ن

توان با کنترل ضووخامت الیه  دوقطبی به فاصووله بین نانوذرات مربوا اسووت بنابراین می-دوقطبی

سی جدید         سیلیکاتی، این برهمکنش را تا حد امکان کنترل کرد. به این ترکیب مغناطی شی  ش پو

 .[12] شودای بیرفعال پوشش داده شده است، نانوذره هسته پوسته گفته میکه با الیه

 

 

 پوسته(-سيليکات )هستهنانوذره پوشيده شده با  .4-1شکل 

های مختلفی دارد که این ضخامت به تکنیک پوششدار کردن    الیه پوششی سیلیکات ضخامت    

ای از شود. الیه ای شدن نانوذرات مغناطیسی می  سطت وابسته است و موجب عدم تجمع و کلوخه   

خواهد   فلزات قیمتی مختلف در اطراف نانوذرات نیز خواص مغناطیسوووی نانوذرات را تحت تا یر       

گذاشت. برای مثال نانوذرات مغناطیسی کبالت که با ذرات طي پوشش داده شده اند، آنیزوتروپی      



 

 

ضعیف    سی  شش دارند. لیگاندها یا       مغناطی سی کبالت بدون پو سبت به نانوذرات مغناطی تری را ن

د و روی گیرنهای عاملی آلی نیز برای پایدارسازی نانوذرات مغناطیسی مورد استفاده قرار میگروه

که آنیزوتروپی یکی از عواملی   خواص مغناطیسووی و آنیزوتروپی نانوذرات تا یرگذار هسووتند. چون

شوووود.  دوقطبی در بین نانوذرات مغناطیسوووی می-اسوووت که موجب افزایش برهمکنش دوقطبی

و همکاران گزار  کردند ذرات کلوییدی کبالت پوشووش داده شووده با لیگاندهای آلی   12پایولوس

و همکاران  13. هورمز[17]شود  موجب پایین آمدن گشتاور مغناطیسی و آنیزوتروپی نانوذرات می  

های متنوع )مس، طي و...( روی ذرات مغناطیسی کبالت را بررسی کردند و همچنین تا یر پوشش 

ش  سطت، موجب تغییر خواص        نتایج مطالعه ن شی روی  ش ضخامت الیه پو ان داد که نوع و اندازه 

و همکاران مشوواهده کردند لیگاندها با پیوندهای سووطحی    14لیوونون . [18]شووود نانوذرات می

پذیری  گذارند که نتیجه آن پایین آمدن مغناطیسروی گشوووتاور مغناطیسوووی نانوذرات تا یر می

دهنده از قبیل  العه آنها نشوووان داد که لیگاندهای الکتروناسوووت. همچنین نتایج حاصووول از مط

. به طور کلی پوشش دادن [19]ها بر روی خاصیت مغناطیسی نانوذرات نیکل تا یری ندارند آمین

ای بر روی خواص و عملکرد نانوذرات  سوووطت نانوذرات مغناطیسوووی تا یر مسوووتقیم و سوووازنده  

 مغناطیسی دارد. 

ل سووهولت سوواخت و همچنین داشووتن خاصوویت مغناطیسووی در مغناطیسووی به دلی نانوذرات

 هستند.مورد توجه  کاتالیزورها بسیار

  
 . نانوذرات مغناطيسي اصالح شده با مایع یوني5-1شکل 

 

-1شکل  )نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با مایع یونی و اسید برونشتد        سطت اصيح   

کلرو  -3سووولفونات ایمیدازولیوم هیدروژن سووولفات، با اسووتفاده از لینکر -3-پروپیل-1 بر پایه (5

                                                                                                           
1. Paulus 

2. Hormes 

14. Leeuwen 



 

ی تهیهواکنش پروپیل تری متوکسووی سوویين، ترکیب را به کاتالیزور توانایی برای اسووتفاده در   

 .[20]کرده است  بیودیزل تبدیل
 با مواد متخلخل دار کردن سطح نانوذرات مغناطيسيوششپ -1-3-3

اند به طوری که های اخیر در تجارت صنعتی یافته متخلخل نقش بسیار مهمی را در سال  مواد 

سرمایه در زمینه   شد.   های مختلف مربوا به این مواد در حال گرد  میسالیانه میلیاردها دالر  با

های حرارتی، تعویض  ها در عایقتوان به اسووتفاده از آناین مواد کاربردهای بسوویاری دارند که می

ها، به عنوان ها، به عنوان الکترود در باتریهای خالص سووازی و فیلترهای یونی، سوویسووتم ندهکن

سیار دیگر    های سوختی، مواد جاذب، عایق کاتالیزور، سل  های صدا، فیبرهای نوری و کاربردهای ب

ت المللی شوویمی محض و کاربردی مواد متخلخل را بر اسوواس قطر حفرااشوواره کرد. اتحادیه بین

سته طبقه    هانآ سه د کند: مواد میکروحفره، مواد مزوحفره و مواد ماکروحفره )جدول  بندی میبه 

1-1.) 

 .[21]. انواع مواد متخلخل و مشخصات آنها 1-1جدول 

 نام مواد متخلخل اندازه قطر حفرات نوع مواد متخلخل

 ها و برخی از پلیمرهازیولیت نانومتر 2کمتر از  مواد میکرو حفره

 SBAو  MCMخانواده  نانومتر 50الی  2 مزوحفره مواد

 پلیمرها نانومتر 50بیشتر از  مواد ماکروحفره

 

 SBAو  MCM هایخانواده 1-3-3-1

معرفی گردید. و  15توسووط کمپانی نفتی موبیل 1992نخسووتین بار در سووال  MCMخانواده 

توان به  آنگسووتروم شوودند. از مزایای آنها می 14ها کوچکتر از هایی که اندازه آنجایگزین زیولیت

نانومتر قابل تغییر  10الی  2شکل و قطر حفرات قابل کنترل که از  مساحت سطت باال، حفرات هم  

MCM-، 16وجهی دوبعدیبا ساختار شش   MCM-41و تنظیم است. از مهمترین اعضای خانواده   

 (.6-1ن نام برد )شکل تواای میبا ساختار الیه MCM-50با ساختار مکعبی و  48

 

                                                                                                           
1. Mobil Oil Company 

2. 2-D hexagonal  



 

 

 
 MCM. ساختارهای مختلف خانواده 6-1شکل 

 

صری بر روی کارایی آن مبا  شده با حفرات     MCMتوان پی برد که ها، میطالعه مخت ساخته 

سوب می    MCM-41شش وجهی دوبعدی تحت عنوان   ضو این خانواده مح شود. در   مهمترین ع

ساخت آن  سورفاکتانت یونی  رو   =X شود که در آن  به کار برده می X+N3)2(CH33H16C-ها 

OH, Cl, Br مزوحفره [23, 22]باشوود می .MCM-41 توان جمله میمعایبی نیز دارد که آز آن

 به موارد زیر اشاره کرد:

 بازیافت بودن سورفاکتانت بکاربرده شده در ساخت این دسته از مواد متخلخل. بیرقابل. 1

نانومتر( که موجب کاهش پایداری         1تا   3/0) (SBAاده های ناز  )نسوووبت به خانو     . دیواره2

 شود.مکانیکی این ترکیب می

 شود.. پایداری گرمایی کم آن که از ضخامت کم دیواره ناشی می3

گیری از مواد مؤ ر متخلخل سطحی   مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه بهره  پیشرفت با 

توسووط ژایو و   1998جدید، دسووته نوینی از سوواختارهای سوویلیکاتی مزوحفره منظم در سووال   

شدند       SBAهمکاران با عنوان خانواده  سایی  شنا سورفکتانت [24]تهیه و  های پلیمری به کار  . 

یمرهای بلوکی  شوووند عموما کوپلای شوودن سوویلیکات می ها که موجب حفرهرفته در این ترکیب

با فرمول  P-123توان پلورونیک ترین آنها میباشووند که از جمله مهمترین و شووناخته شووده  می

متقارن  سووه بلوکه مریکوپل کی 123Pنام برد.  F-127و پلورونیک  20EO70PO20EOسوواختاری 

شامل پل    ست که  س  لنیات یا س  لنیپروپ یو پل (PEO) دیاک شد ( میPPO) دیاک صورت  که  با به 

ناوب  یخط به      PEO-PPO-PEO) مت ( تشوووکیل شوووده اسوووت فرمول مولکولی این کوپلیمر 

شد می H20O)2CH2(CH70)O)3CH(CH2(CH20O)2CH2HO(CH  صورت  شکل   با (1-7). 

درجه کلوین در آب  288ویژگی منحصووور به فرد این ترکیب این اسوووت که در دماهای باالتر از  

در آب اسووت که این امر موجب تشووکیل مایسوول  نامحلول محلول و در پایین تر ازین دما محلول 

 گردد.می



 

 
 ساختار پليمری پلورونيک .7-1شکل

 

سازند و در نتیجه  های متفاوتی را میها یا مایسل های مختلف، شکل در بلظت کوپلیمرهااین  

مواد متخلخل حاصل از این ساختارها دارای معماری، شکل و اندازه مزوحفره متفاوتی هستند. از     

ضای خانواده  معروف سیلیکاتی  SBAترین اع سیاری از    می SBA-15، مزوحفره  شد که توجه ب با

های مرتبط با کاتالیزور و مطالعات دیگر شوویمی به خود جلب شوویمیدانان و محققان را در زمینه

توان به موارد زیر اشاره  که آن را متمایز ساخته است می SBA-15های مهم کرده است. از ویژگی

 .[26, 25]کرد 

 
 SBAخانواده  -1-3-3-2

ها با  که ضخامت دیواره  باشد. به طوری این سیلیکات متخلخل بسیار ضخیم می    هایدیواره. 1

 کند.ها برابری میقطر حفره

 های اسیدی و شرایط هیدرولیزی سخت.. مقاومت حرارتی و مکانیکی باال در محیط2

 نانومتر. 30قطر حفرات و امکان افزایش قطر دیواره سیلیکاتی تا حدود  تنظیمقابلیت  .3

 . حفرات با شکل کندوی عسل و بسیار منظم.4

 ميیم برای سنتز این ترکیب. شرایط. داشتن 5

بودن و ارزان بودن مواد واکنشوووگر اولیه به کار رفته برای سووواخت این        دسوووترس. قابل   6 

 مزوحفره.

 تفاده مجدد سورفکتانت.بازیافت و اس سهولت. 7
 

 و عاملدار کردن آن SBA-15دهي نانوذرات مغناطيسي با سيليکات متخلخل پوشش -1-4

های مهم در علم شوویمی کارایی یک کاتالیزور با افزایش سووطت نانوکامپوزیت از چالش افزایش

پوشووش دادن نانوذرات مغناطیسووی با سوویلیکای متخلخل عيوه بر پایدارسووازی این    باشوود.می

سطت مو ر نانوکامپوزیت نیز می  سیار مهم در مطالعات     نانوذرات، موجب افزایش  شود که امری ب

(  IIنانو ذرات مغناطیسی با استفاده از آهن )   باشد. در یک مطالعه، کاتالیستی، جذب و واجذب می 

 XRDه رو  هم رسووبی به صوورت هم شوکل و هم اندازه سونتز شودند. با آنالیز      ( بIIIو آهن )



 

 

سی ا بات گردید.    سط    ساختار نانوذرات مغناطی با رو   SBA-15 سیلیکای حفره دار  سپس تو

سیلیکای حفره دار      ژل-سول  شد. منبع  شد می (TEOSسیلیکات ) اورتواتیلتترا پوشش داده  .  با

بعد از سنتز و شناسایی،   شود. های متفاوتی استفاده می از سورکتانت های سیلیکا  برای ایجاد حفره

 .  [27]این ترکیب برای آزادسازی دارو مورد مطالعه قرار گرفت 

باشد که  ای منظمی میدارای ساختار مزوحفره  SBA-15 نشان دادند که  همکارانو  17تیلمان

. قطر این حفرات در  باشووندبه صووورت هم شووکل )شووش ضوولعی( و هم اندازه می   قطر حفرات 

شووود که قابل تنظیم اسووت. ضووخامت دیواره های سوویلیکایی این های مختلفی سوواخته میاندازه

از پایداری مکانیکی   MCM-41باشد که در مقایسه با نانومتر متغیر می 4/6تا  1/3مزوحفره ها از 

سطت داخلی این مزوحفره ها از     ست.  متر مربع در   900ا ت 400و هیدروترمالی باالیی برخوردار ا

واجذب و   شووود این مواد کاربرد باالیی در جذب،باشوود که این مزیت باعث میهر گرم متغیر می

شند که می    سطت را دارا با ستفاده     توان از آنتثبیت گروههای مختلف بر  ست ا ها به عنوان کاتالی

 .  [13]کرد 

توان به جمله میکه از آنشووود ها میکردن سووطت سوویلیکا موجب افزایش کارایی آنعاملدار 

ها اشووواره کرد. به طور معمول از دو رو  برای عاملدار کردن سوووطت این      کاربرد کاتالیزوری آن   

 شود:ها استفاده میترکیب

قابل مشاهده است، در این رو  ابتدا    (1-8که در شکل ) طور همان: 18زدن روش پيوند -الف

نه اصووولی     ته می     ماده بد کای مزوحفره سووواخ له شوووسووویلی عاملی     ود و در مرح عد گروه  ی ب

گیرد. از قرار می دارسوویلیکا حفرههای سوویين, بر روی سووطت دیواره حفره آلکوکسوویتریآلکیل

توان عدم  توان اشووواره کرد، و از معایب آن میمزایای این رو  به سوووادگی و راحت بودن آن می

 .[21]ها اشاره کرد یکنواختی گروه عاملی در سطت و مسدود شدن حفرات درون کانال

 
 روش کلي پيوند زدن بر روی سطح. 8-1شکل 

                                                                                                           
1. Thielemann 

18  .  Grafting 



 

سل  -ب های آلی حاوی گروه در این رو  ترکیب مزوحفره 9-1بر طبق شووکل : 19ژل-روش 

شکل   سطت، از تراکم و  سی تریگیری همزمان آلکیلدر  سی و تترآ 20سیين آلکوک سیين در   لکوک

توان به توزیع یکنواخت های این رو ، می. از مزیتشووودمیشوورایط اسوویدی یا بازی تشووکیل  

ها، مسووودود شووودن کمتر   های مزوحفره، تغییرات کم در اندازه حفره  های آلی درون کانال   گروه

 .[21] ه کرداشار های آلی در بدنه سیلیکاییها و پایداری قابل توجه اتصال گروهحفره

 
 ژل-روش کلي سل. 9-1شکل 

 

سووطت نانوذرات را با هدف خنثی سووازی نانوذرات مگنتیت در برابر اکسووایش،   همکارانو 21لی

سهیل عاملدار کردن با   شش دادند  2SiOجلوگیری از تجمع نانوذرات و هم چنین ت شکل   پو (1-

اصلی سنتز این ترکیب برای   . پوشش دادن با سیلیکا و عاملدار کردن سطت و حفرات مرحله    (10

سب برای واکنش  شان داد که    های کوپلینگ میفراهم کردن یک کاتالیزور منا شد، این مطالعه ن با

گ را با راندمان قابل توجهی های کوپلینکاتالیزور پایداری مناسوووبی داشوووته و هم چنین واکنش

                                                                                                           
19. Sol-Gel 
20. Alkyltrialkoxysilane: RSi(OR')3 
21. Li 



 

 

 .[28]برد میپیش 

 

جفت شدن  یهاآن در واکنش کارایيي پوشيده با سيليکا بر پایه پاالدیوم و سينانوذرات مغناط. 10-1شکل 

 هک. و رايسونوگاش ،يسوزوک

 

اصيح شده با   SBA- 15 هایشده با مزوحفره بر روی نانوذرات مگنتیت پوشیده مطالعهنتایج 

شان می    سیل و آمینو ن سنتز  دهد که این کاتالیزور واکنش بیجینلی را به گروههای کربوک منظور 

باشووود   برد و کاربرد کاتالیزوری باالیی را دارا می    ای پیش میها با شووورایط بهینه   پیرانهیدرو دی

[29]. 
 

 
 عاملدار شده با سيستئين SBA-15. شمایي از نانوذرات مغناطيسي پوشيده با 11-1شکل
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Abstract 

Research Aim: The purpose of the present project is to design, fabricate and 

characterize Pd-based catalysts such as SBA-15 and metal-organic frameworks such 

as IRMOF-3 and MIL-101-NH2 and to evaluate their performance in Sonogashira, 

Mizoruki-Hack and Hiyama Coupling reactions.  
Research method: In this study, synthesized products were studied by quantitative 

and qualitative methods such as FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, TEM, SEM, Solid 

13C NMR, EDAX, XRD, XPS, ICP and VSM. 
Findings:  In this project, palladium complexed porous magnetic catalysts and 

palladium-stabilized metal-organic frameworks charachterized by FT-IR, 1H NMR, 

13C NMR, TEM, SEM, Solid 13C NMR, EDAX, XRD, XPS, ICP and VSM 

techniques. Magnetic nano-catalyst after optimization of conditions, used in 

Sonogashira, Mizoruki-Hack and Hyama coupling reactions. Different derivatives 

were prepared from Hack and Hima reactions. And palladium-immobilized metal-

organic frameworks were investigated in Heck reaction. The results showed that aryl 

iodide and aryl bromides performed better and the catalysts performed well and were 

used several times and also they have high TOF. 
Conclusion: The porous magnetic catalyst functionalized with NHC-Pd (II) complex 

due to their intrinsic magnetic properties were easily recovered and reused at the end 

of the reaction using a external magnet, after washing and drying without loss of 

catalytic activity. This catalyst was recycled to the Heck reaction up to 6 times, the 

Hiyama reaction 6 times and the Sonogashira reaction 5 times without any 

noticeable decrease in its efficiency. Also, palladium-stabilized metal-organic 

frameworks IRMOF-3 and MIL-101-NH2 were recovered by centrifugation so 

washed and dried and used to other recycle of reaction without any noticeable 

decrease in catalytic activity. IRMOF-3-Pd (II) was recovered up to 3 times for the 

Heck reaction and the MIL-101-NH2-Pd(II) recycledup to 4 times for without any 

appreciable decrease in its efficiency. And more importantly, they are 

environmentally important. 
 

Keywords: Palladium Complexed Magnetic mesoporous catalyst, IRMOF-3-Pd(II), 

MIL-101-NH2-Pd(II), Coupling Reactions, Sonogashira reaction, Mizoruki-Heck 

reaction, Hiyama reaction. 
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