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 مقدمه -1-1

زولیین ها ی ی زز وزکلش های بلیادی در سلتز های لزمایشگاهی و صلعتی زس .  1ایشزپوکس        

وسیعی زز وزکلش ها مورد در گستره  3علاصر وزسطه به علوز  کاتالیزور 2زخیرز، کم     های شیف باز

 ثریؤمی گیرن . کم     های شیف باز مولیت   با رفتار زسی ی باال کاتالیزور های بسیار م رزستیاده قرز

ترکیتا  للی نظیر سولیی ها، زل ل ها و لل ن ها محسوب می شون .  برزی زنوزع وزکلش های زکسایش

رتی باال و دوست زر محیط زیس ، به علوز  با پای زری حرز (TBHP) 4ترشیوبوتیل هی روژ  پرزکسی 

 به فرزوزنی به کار برده می شود. ی  کلل ه در وزکلش های زکسایشزکس

، کاتالیزور های همگن دزرزی کاستی هایی همچو   کلو  سلتز ش ه زندر میا  کاتالیزورهایی که تا         

  زز زنجام وزکلش و نیز کاتالیزور عبازیاف  نتود  و غیر فعا  ش   ب شستشوی دشوزر محصوال ، قابل

و ناکافی بود  سطح کاتالیزور و دشوزری ج زسازی رو به ربا مح ودی  هایی همچو   5ناهمگنهای 

با فعالی  باال و پای زری بیشتر به رور چشمگیری، مورد توجه  هاهستل . زمروزه سلتز و تهیه نانوکاتالیزور

پوشش دزده ش ه توسط سی ی ا سطح جام   6مغلاریسی محققین و صلعتگرز  بوده زس . نانوارز 

 ملاستی برزی تیتی  کم     شیف باز به علوز  کاتالیزور ناهمگن زس . زصالح سطح نانوارز 

کم     شیف باز به علوز  یک کاتالیزور ناهمگن با با لیگان  و ف ز رز فرزهم می کل  که یک  مغلاریسی

ی کل . زز ررفی، زمروزه بازگردزنی و زستیاده مج د زز کاتالیزور باال عمل م 0سطح بیشتر و گزین پذیری

                                                
1-Epoxidation 
2- Schiff

 
base

 
3-Ctalyst 
4-Tert butyl hydroperoxide
5-Heterogeneous 
6-Magnetite nanoparticles
7-Selectivity



به دلیل زهمی  مسائل مالی و زیس  محیطی زهمی  فوق زلعاده زی پی ز کرده زس . لذز، نانوارز  با دزرز 

می ز  مغلاریسی خارجی زز  ، قاب ی  ج زسازی لسا  و کم هزیله توسط یک1بود  خاصی  مغلاریسی

 دزشته و زز زین جه  گامی ب ل  در رزستای شیمی ستز بردزشته زس .مخ وط وزکلش رز 

 شیف بازها -1-2

محصو  زیمیلی زز ترزکم ترکیتا  للی با پیون  دوگانه  1864برزی زولین بار در سا   2هوگو شیف      

به نام ترکیتا  شیف باز ثت  ش .  . و زین نوع ترکیتا  به زفتخار وی،[1] نیتروژ  رز گززر  دزد-کربن

شیف بازها جزو ترکیتا  للی با کاربردهای وسیع محسوب می شون . زز جم ه کاربردهای مهم لنها می 

ی پ یمر، کاتالیزورها، دزروهای ض  ه علوز  رنگ زنه ها، تیتی  کلل ه توز  به موزرد زستیاده ل  ها ب

 .[3, 2] زشاره کرد تریوژی ی نظیر ض  قارچ و ض  باکوزد موثر بیولسررا ، م

کلل ه، یک نقش ک ی ی رز در شیمی  3لی ها به علوز  لیگان های کیدر دو دهه زخیر، شیف باز    

. زین لیگان  ها می توزنل  [5, 4] کئوردیلاسیو  ف زز  وزسطه و همچلین ف زز  گروه زص ی، زییا کرده زن 

زین لیگان  ها زغ ب  .[6] های ف زز  وزسطه زیجاد کلل  به رزحتی، کم     های پای زری رز با زغ ب یو 

. ع   زیل ه زین [0] زز مسیرهای سلتزی مستقیم با بازده خوب و درجه خ و  باال حاصل می شون 

می باشل  به خوز  زل ترونی و  4یگان ها مورد توجه شیمی کئوردیلاسیو ها بیشتر زز سایر للیگان 

های رزیج، دسترسی ساده برزی تهیه لنها و تلوع ساختاری گسترده زین  حاللی  ملاسب لنها در حال 

 .[8] دترکیتا  مربوط می شو

                                                
1-Magnetic 
2-Hogu Schiff 
3-Chelate 
4-coordination



کم     های ف زز  وزسطه با لیگان های شیف باز دهل ه زکسیژ  و نیتروژ  به خارر توزنایی شا  در  

لحاظ تغییر پذیر بود  ساختاری و حساسی  لنها به محیط های مول ولی  دزشتن پی ربل ی های متلوع، زز

. کم     های ف زی حاصل زز لیگان های شیف بازی که دزرزی هر [0] زز زهمی  ویژه زی برخوردزرن 

های دهل ه نرم سولیور در ساختار شا   دو نوع زتم های دهل ه سخ  میل زکسیژ  و نیتروژ  و زتم

سلتز و زستیاده زز . همچلین [17, 9] هستل ، زغ ب خوز  فیزی ی و شیمیایی جالتی نشا  می دهل 

 ها بیش زز قتل مورد توجه قرزر گرفته زس  ر برزی زنوزع وزکلشومتقار  به علوز  کاتالیزشیف بازهای نا

[5]. 

 و ناهمگن 1کاتالیزورهای همگن -1-3

کاتالیزوری و گزین پذیری  2در گذشته، تمرکز زص ی تحقیقا  در زمیله کاتالیزور زفززیش فعالی      

 بود. کاتالیزورها نقش مهمی در ت لولوژی به علوز  زفززیش دهل ه بازده وزکلش ها، کاهش دمای فرلیل 

ناهمگن  های نامتقار  دزشتل . کاتالیزورهای همگن وگزیلی در سلتزهای شیمیایی و زفززیش زنانتیومر

دونوع زص ی زز کاتالیزورها هستل . در نوع همگن، کاتالیزور و وزکلش دهل ه در یک فاز ی سا  و غالتا 

مح و  هستل . در حالی که در نوع ناهمگن، کاتالیزور در فاز جام  با وزکلشی که در سطح زنجام می 

مایع کم     های ف زی فعا  کاتالیزوری روی بستر های  -ت لیک های جام  در زغ ب گیرد، قرزر دزرد.

کاتالیزورهای  .[11] های مع نی تیتی  می شون   پ یمرهای للی، رزین ها و زکسی جام  نامح و  مانل

میزز   بلابرزین، ه زی دزرن .ر مول ولی ساختار تعریف ش همگن دزرزی زین مزی  مهم هستل  که زز ملظ

 س  و حتی تح  شرزیط مالیم، گزینبسیار باال ز 3دسترسی وزکلش دهل ه ها به زین کاتالیزورهای ملیرد

خارج کرد  زین کاتالیزورها زز  ،. با زین حا [12] پذیری و فعالی  کاتالیزوری باالیی مشاه ه می شود

                                                
1-Homogeneous
2-Activity
3-Single-site 



مخ وط وزکلش به ملظور ج وگیری زز للودگی محصو  نیاز به مرزحل خالص سازی گرز  و خسته کلل ه 

ع ی  ،کاتالیزورها حاوی ف زها و لیگان های گرز  قیم  هستل . به همین دلیل زین به عالوه،زی دزرد. 

 زستیاده قرزر می گیرن  % فرزیل های صلعتی مورد27در کمتر زز ژ  ززیای ازتی، کاتالیزورهای همورغم م

ه و مورد زستیاده  زز مخ وط وزکلش ج ز ش می توزنل  به رزحتی ناهمگنکاتالیزورهای  ،. در مقابل[13]

سرع   باعث کاهش فعالی  کاتالیزوری ش ه و طح کم،به دلیل س زغ ب ل  ها ،ولیمج د قرزر بگیرن . 

سرع  تت یل خوبی  فعای  کاتالیزوری و در حالی که کاتالیزورهای هموژ  .وزکلش رز کاهش می دهل 

 .[14] دزرن 

 نانو ذرات  -1-4 

 در ع م و فلاوری نانو بوده و خوز  جالب لنها باعث گردی ه که کاربردترین علاصر  ارز  رزیجنانو    

های بسیار متلوعی در صلایع مخت ف دزشته باشل . با توجه به ترکیب شیمیایی، زین ارز  به زنوزع ف زی، 

 و هازهزن ز با و مول و  یا زتم هاص  یا هاده زز ارز شون . نانوهادی تقسیم میسرزمی ی، پ یمری و نیمه

 که ارز نانو زن . زغ بش ه ساخته غیره  سوزنی و کروی، کریستالی، لمورف،) مخت ف هایمورفولوژی

 زلتته. باشل می مایع صور  به یا و خشک پودر ش ل به گیرن ،می قرزر زستیاده مورد تجاری رور به

 نیز زس ، ش ل خمیری یا سوس انسیو  ش ل به که لبی یا للی مح و  یک در ش ه ترکیب ارز نانو

 نظیر ترکیتی، ارز نانو ها،هادیو نیمه عایت ها ف زی، نوع بر عالوه ارز نانو .باش می توجه مورد

-می حساب به هاخوشهپایین نانو هایزن ززه در ارز نانو. شودمی شامل نیز رز 1الیه-هسته هایساختار

 .[15] هستل  ارز نانو مجموعهزیر ادی نیز،هنیمه کوزنتومی نقاط و هاب ورنانو .لیل 

                                                
1-Core-shell 



میال . دهل می بروز خود زز زینش ه کلتر  و ملظمنا متیاو ، کامال رفتار نانو، مقیاس موزد در        

 خوز  زز برخی تغییر با ارز ،نانو به ارز می رو زز گذر شون . بامی ترنرم سرزمیک و ترسخ  ف زز 

 و حجم به سطح مساح  نست  زفززیش :زز عتارتل  لنها زز مهم مورد دو که شویممی روروبه فیزی ی

 کاهش با ت ریج به که حجم به سطح مساح  نست  زفززیش .کوزنتومی زثرز  ق مرو به اره زن ززه ورود

. شودمی درونی هایزتم رفتار به اره سطح در وزقع هایزتم رفتار یافتن غ ته باعث ده ،می رخ اره زن ززه

 سطح، زفززیش. گذزردمی زثر موزد دیگر با ل  تعامال  بر و زنزوز حال  در اره خصوصیا  بر پ ی ه زین

 در سطح در موجود زتمهای یا مول ولها تع زد زیرز ده ،می زفززیش ش   به رز ارز نانو پذیریوزکلش

به همین دلیل،  .[16] زس  زیاد بسیار نمونه توده در موجود مول ولهای یا ها زتم تع زد با مقایسه

هر  های همگن معرفی کردن .وز  بستری برزی نشان   کاتالیزوربه عل رزشمل ز  سطح بزرگ نانوارز  دزن

حاصل فعالی  کاتالیزوری و سرع  تت یل  کاتالیزور های ناهمگن چه زن ززه نانواره کوچک تر باش ،

 .[10]تری خوزه  دزش  بیش

   نانوذرات مغناطیسی -1-5

زز مخ وط  1به سختی توسط ت لیک های فی ترزسیو  ،نانومتر 177با زن ززه کمتر زز  نانوارز        

زغ ب تلها رزه ج زسازی  2وزکلش ج ز می شون . در چلین حالتی، ت لیک پرهزیله ی زولترزسانتیریییوژ

زز نانوارز  مغلاریسی رفع می شود. کاتالیزور زز مخ وط وزکلش زس . زین نقص بزرگ با زستیاده 

خاصی  مغلاریسی نانوارز  مغلاریسی زم ا  ج زسازی لسا  کاتالیزور زز محیط وزکلش و قاب ی  

 . [18] رز فرزهم می کل  زستیاده ی مج د زز ل 

 

                                                
1-Filtration
2-Ultacentrifuge 



 خواص نانوذرات مغناطیسی 1-5-1

 عم ه به رورکه  زس  یسیمغلار خاصی  کل ، یمییر تغ ماده ادزبعکاهش  باکه  یخوزص جم ه زز       

 چل  ح  تا اره زبعادکاهش  با. نمود زشارهش    1ی سوپرپارزمغلارزی چو   ی هپ بروز  به توز  یم

 یدزرز یسینانوارز  مغلار .شود گرفته نظر در یسیمغلار ی حوزه یک به علوز  توزن  یم اره ، هرنانومتر

 قانو  زساس بر یگرد ررف زز. ترصور  می گیرد سادهها  ل  مغلاری  ش   و بوده یکم یها حوزه تع زد

 ین،. بلابرزیاب  یم یشزفزز ی،خودبخود یل فرل یک در یملزو یستمس یک در نظمی یب یلامیک،ترمود دوم

 و دزرن  خود یعیرت ی وضع به برگش  یبرز ی یش  یلتما شون ، یم خارج یعیرت حال  زز که یموزد

 یبرز یادیز یروین به یازن یسینانو ارز  مغلار چو  زما. زس  مورد ینز در یمیال ش   یغلاریسم

 یچل زن یلتما ش   ییسمغلار زز پ  و گیرن  ینم فاص ه یعیرت حال  زز ی یخ ن زرن ، ش   یمغلاریس

 .[19] ن زرن  یهزول ی وضع به بازگش  و یسیمغلار ی خاص دزد  دس  زز یبرز

 شدن پدیده سوپرپارا مغناطیس 1-5-2

 سوپر خاصی  زیجاد نتیجه در و مغلاریسی های حوزه  کاهش دلیل به مغلاریسی، ارز نانو      

 لنیزوتروپی تاثیر مستقیما تح  ارز نانو مغلاری پارز  سوپر خوز . دزرن  درخشانی  لیل ه پارزمغلاری 

یاب ، زیرز نیز کاهش می 2سیویتهیاب ، کوئرن ززه اره کاهش میهمچلا  که ز  .زس  ارز نانو مغلاریسی

تع زد زس ین های بسیار کمی در حوزه مغلاریسی نیاز به چرخش دزرن . بلابرزین با کاهش زن ززه، زنرژی 

  تاثیر کاهش 1-1رس . ش ل )الزم برزی تغییر مما  مغلاریسی اره به سطح زنرژی گرمایی محیط می

 تمام باش ، زنرژی فعالسازی  زز  بیشتر گرمایی زنرژی زگر ده .سیویته رز نشا  میکوئرزن ززه ارز  بر 

 مانل  مغلاریسی ارز نانو  ک ی زساسا رفتار. گیرن  می قرزر زی کاتوره جها  در مغلاریسی مما  و جها 

                                                
1-Superparamagnetic
2-Coercivity



 یک مانل  اره هر ن ،دزر کمی  مغلاریسی خاصی  ارز  هلوزنانو زگرچه. زس  مغلاری پارزسوپر های زتم

 نامی ه پارزمغلاری سوپر رفتاری،  چلین. دزرد بزرگی مما  مغلاریسی زما کل ، می عمل مغلاری پارز زتم

 به .زس  تغییر حا  در سریعا خاصی، جه  جای  به ارز نانو مغلاریسی جه  زین موزد، در. شود می

 .[27] گیرد می  قرزر لنها  زن ززه تاثیر تح  موزدنانو مغلاریسی خوز  تمام ترتیب زین

 

 

 .: تاثیر اندازه ذرات بر کوئرسیویته(1-1شکل)

 نانوذرات اکسید آهن -1-6

متیاو  زس .  یسیخوز  مغلار یدزرز یبمخت ف بوده که هر ترک یتا ترک یلهن دزرز هایی زکس      

 ،Fe2O3، Fe3O4 عتارتل  زز:  یسیمورد عالقه با ه ف زستیاده زز خوز  مغلار یتا ترک ین،ب یندر ز

Fe2O3MO   که در ل( Mشامل Mn، Cu، Co  وNi هستل  1مغلاری یفر ی خاص یموزد دزرز ینزس  . ز .

زلعمل  -ع   ازتا نی ل و کتال  لهن، مانل  مغلاری فرو موزد با مقایسه در مغلاری فری هایزکسی 

. دزرن  پای زرتری یمغلاریس خوز  و بوده ترمقاوم زکسایش برزبر در زما. دهل ینشا  م یکمتر یسیمغلار

 زص ی جزء علوز  به ظرفیتی سه لهن زکسی  زز که باشل می زیپیچی ه مغلاریسی هایزکسی  ها،2فری 

 فرزوزنی هایکاربرد قر  نیم زز کمتر رو  در که هستل  نرمی مغلاریسی موزد هافری . زن ش ه تش یل

                                                
1-Ferromagnetic 
2-Ferrate 



 هایپژوهشرزستا  ینبوده و در ز هافروسیا  خ سا برزی موزد ترینمرسوم 2مگمای  و 1مگلتی . زن یافته

زس .  مع وس یللبا ساختار زس  مغلاری فری ماده یک مگلتی . زن دزده زختصا  خود به رز بسیاری

 .[21] زس  Fe3O4مول و   8 یزنگستروم و دزرز 037حجم  یدزرز ی س و  وزح  مگلت

 

 مگمایت. و مگنتیت مولکولی ساختار(: 2-1) شکل
 

 حضور متیاو  وزالن  حال  دو در که س ز ل  لهن یونهای زز ناشی مگلتی  مغلاریسی مما       

-فری ماده دو هر. زس  مگلتی  به نزدیک مغلاریسی خوز  و مشابه ساختار دزرزی مگمای . دزرن 

 مغلاریسی خوز  ،ک ی بطور. دزرد کمتری زشتاع مغلاری  مگمای  که تیاو  زین با هستل ، مغلاری 

 رنگ، نظر زز. زس  زیشت ه زیر های برهم لش ل  ع   که زس ، تر ضعیف مگلتی  زز کمی مگمای 

Fe یونهایل تلها شام ی رنگ زس . زز نظر ساختار، مگما زیقهوه مگمای  و تر تیره مگلتی 
. باش یم +3

Fe یونهاینصف  ی ،مگما یدر ساختار ب ور
-هش  موزضع در دیگر نصف و وجهیدر موزضع چهار +3

Feیونهای شامل مگلتی . زن گرفته قرزر وجهی
Feو  +3

 یمی ززکه ن یزس . به رور 1به  2با نست   +2

Fe یونهای
Fe یونهایو تمام  وجهیهش  موزضع در دیگر نیمی و وجهیدر موزضع چهار +3

در  +2

Fe یونهای یسیمغلار یها زز مما  یکل ناش یسیمما  مغلار ینقرزر دزرن . بلابرز وجهیموزضع هش 
2+  

                                                
1-Magnetite
2-Magmayt



 مغلاری  مق زر باالترین دزرزی مگلتی  ف زی، هایفری  میا  در. زس  جهیو هش  موقعیتهای در

 تش ی  تصویربردزری در کاربرد برزی دهما ترینملاسب مگمای  یا مگلتی زتاق زس .  یزشتاع در دما

ب    یو در دما ی زرن پا یلب یموزد در مح ولها ینز یرزهستل . ز یف ز هایزکسی  تمام بین در مغلاریسی

 . [21] دزرن  ییزشتاع باال ی کم، مغلار یزعمال یسیمغلار ی ز و تح  م

 سنتز نانوذرات اکسید آهن -1-6-1

 سلتز گرمایی، تجزیه رسوبی، هم همچو  متلوعی های ت لیک زز مغلاریسی نانوارز  سلتز مسیر در      

 در. زس  ش ه زستیاده لیزری پیرولیز ت لیک و   دما هم)  هی روترما  شرزیط تح  یا ها می روزمولسیو 

Fe  های نمک لبی مح و  با رسوبی، هم رو  ها، رو  زین میا 
3+

Feو 
تح   1به  2با نست   +2

Fe  نست  به تلها نه ارز  زین ش ل و زن ززه. یردگ یزنجام م یطمح یو دما یخلی یطشرز
3+ 

/Fe
 بستگی +2

 وزبسته یزن ها دهل ه وزکلش غ ظ  و وزکلش زما  وزکلش، دمای وزکلش، خ و  میزز  به ب  ه دزرد،

 و لبی های مح و  زز زستیاده دسترس، در ف زی ترکیتا  زز زستیاده سادگی، در رو  زین مزی . زس 

 دیگر عتار  به یا ارز  زن ززه کلتر  رو  زین عم ه مح ودی  یک ،زلتته. زس  ل  باالی محصو 

 برزی ها زل ترولی  زز زستیاده مح ودی  زین بردزشتن میا  زز برزی. زس  زی الیه چل  محصو  زیجاد

 .[22]شود  می توصیه ک ویی ی مح و  تیتی  و کلتر 

 اصالح سطح نانوذرات مغناطیسی-1-6-2

 یینست  سطح به حجم باال یدزرز ،نانو ارز  یرهمچو  سا یزلهن ن ی زکس یسینانو ارز  مغلار       

ش   زس   یز خهارز  به ک و ینز یلل  تما ی یجهدزرن  که نت باالیی بسیار سطحی زنرژی بلابرزین و بوده

 یارز  برز ینز ،پذیری گزیلشبر ل  به خارر ع م  الوهع .شود یها م ل  یسطح ژیکه باعث کاهش زنر

 یسر یکبا  یسیمغلار ی زصالح ملاسب هسته ین. بلابرزیستل ملاسب ن یچی هپ یها با باف  ییها نمونه



زتصا   یتزز رر ها ل فعا  مخصو  به خارر غ ته بر مش ال  باال الزم زس . پوشش دزد   یها گروه

 بوده پذیر زم ا   سطحی فعا  عوزمل یاها  یمر)پ  یلل یها مول و  یا   یلاوملل یا ی ی ا)س یمع ن یتا ترک

 ینچل هم و کرده ج وگیری ارز  زین ش   زکسی  زز برده باال رز مغلاریسی هسته شیمیایی پای زری که

عامل دزر کرد  خود پوشش  یا. عالوه بر ل  زصالح شود یم ها یو  برزی پذیری گزینستب فرزهم لم   

در جذب  یژهو یا خصوص یجادبه ملظور ز یمع ن یا یلل یعام  یها گروه یتزز رر توزن  یهم م ینمع 

 .[23]یرد زنجام پذ

 کاربرد نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در انواع واکنش ها -1-7

رو  های ج زسازی پیچی ه و ق یمی مال  لور میل فی ترزسیو  یا سانتریییوژ کرد  زمروزه جای       

خود رز به ج زسازی مغلاریسی در نانوارز  مغلاریسی دزده زس  که یک رون  ستز و سالم در نظر گرفته 

 شود. در نتیجه، للودگی و هزیله ج زسازی به صور  قابل مالحظه زی کاهش یافته زس .می 

در مح وده وسیعی زز زنتقا  دهل ه های للی صلعتی به  nm 57نانوارز  ک ویی ی با قطر کمتر زز    

کربن شامل -. زز جم ه ل  ها، جی  ش   کربن[24] علوز  کاتالیزور های ناهمگن زی ه ل  کاربرد دزرن 

Pdکه زنوزع کم     های  3و سونوگشیرز 2، سوزوکی1وزکلش های هک
2+ ،Ru

2+ ،Rh
و  [26, 25] +2

Cu
الیه نشان ه ش ه و به علوز  کاتالیزور بسیار فعا  در زین زمیله -بر روی نانوارز  هسته [28, 20] +2

Pdای هی روژ  دزر کرد  با زستیاده زز نانوارز  معرفی ش ه زن . وزکلش ه
2+ ،Pt [29-31]      و کم

Ruهای 
تیتی  ش ه بر روی نانوارز  مغلاریسی، وزکلش های سلتز نامتقار  مانل  زستیاده زز  [32-34] +2

بر روی نانوارز  مغلاریسی زکسی  لهن که با توجه به گرز  بود  ترکیتا   Ruکم     های کایرز  

                                                
1-Heck 
2-Suzuki 
3-Sonogashira



، وزکلش های زنتقا  [36, 35] فعا  نوری، بازیابی و زستیاده مج د زز ل  ها بسیار مقرو  به صرفه زس 

 زشاره کرد. 1و زنوزع وزکلش های زکسایش زل ل ها و زپوکسی دزر کرد  زولیین ها [47-30] فاز

و دزروها در  زکسایش زل ل ها و زولیین ها به دلیل نقش ل  ها به علوز  ماده زولیه تولی  موزد شیمیایی   

 صلایع شیمیایی زز زهمی  فوق زلعاده زی برخوردزر زس .

 ها و بازار تجاری آن ها 2اپوکسید -1-8

زپوکسی ها زز جم ه ح وزسط های بسیار مهم در در وزکلش های للی به شمار می لیل . ساختار         

ربیتالی در زپوکسی ها زپوکسی ها به ش ل یک ح قه سه عضوی زس . به همین دلیل، هم پوشانی زو

زکسیژ  در زین ترکیتا  بسیار سس  می باش . زین شرزیط ساختاری و -ضعیف بوده و پیون  زتری کربن

زل ترونی باعث وزکلش پذیری باالی زین ترکیب ش ه زس . به گونه زی که، برخالف زترهای معمولی، 

ن زولیی. زپوکسی ها زز زز زپوکسایش پیون  زتری در زین ترکیب حتی در حضور بازها نیز گسسته می شود

 ها به دس  می لیل .

ها، و تولی  زد با مصارف دزرویی، سلتز ح وزسط ها، زفزودنی زپوکسی ها به علوز  پیش ماده برزی تولی  مو

زنوزع کاالهای صلعتی کاربرد دزرن . زتی ن و پروپی ن زکسی  دو محصو  عم ه فرزیل های زپوکسایش رز 

زتی ن زکسی  به علوز  یک ح وزسط مهم در تولی  زتی ن گ ی و  و موزد فعا  کلل ه ی  تش یل می دهل .

سطح همچو  لل یل فلیل زتوکسیال  های غیر یونی و پاک کلل ه های زل ل زتوکسیال  ها و همچلین 

اشین شون  و در صلایع شویل ه ها، منیتی که زز زتی ن زکسی  مشتت می  در تولی   بسیاری زز ترکیتا  مهم

همچلین، زپوکسی ها به علوز  پیش ماده در سلتز بسیاری زز موزد مهم  ال  و صلایع دزرویی کاربرد دزرن .ل

 .[33]زسترها، زدک ن ها و رزین های زپوکسی کاربرد دزرن   -میل پ ی

                                                
1-Olefins 
2-Epoxide 



 اپوکسایش کاتالیزوری اولفین ها -1-9

 -زولیین ها در حضور زکسی زن  های مانل  متا وزکلش زکسایش شیوه ق یمی تهیه زپوکسی ها،      

 (NaOCl)و س یم هی وک ری   (PhIO)، ی وبلز  دی زستا  (m-CPBA)ک روپروکسی بلزوییک زسی  

زز ل  جا که زین فرلیل ها زما   .[23]در حال  های للی ) به خصو  حال  های للی ک ر دزر  می باش  

. کاتالیز ف زی زین وزکلش ها، در  [41] بر بوده و بازده کمی دزرن ، با زصو  شیمی ستز سازگاری ن زرد

ترشیوبوتیل  و (O2) دی زکسیژ  ، H2O2هی روژ  پرزکسی  ) انل حضور زکسی زن  های مالیم م

 . [42] زستای شیمی ستز زس گامی ب ل  در ر (TBHP) هی روژ  پرزکسی 

 واکنش اپوکسایش در حضور فلزات واسطه -1-9-1

رز   IIIو لهن )  IIIفرین های ملگلز )به صور  ج زگانه پور 2و مونیر 1برزی نخستین بار، تابوشی        

ری وسیعی زز نمک . س[34] به صور  موفقی  لمیزی به علوز  کاتالیزورهای زپوکسایش معرفی کردن 

dهای ف زی و یا کم     های علاصر وزسطه  با لرزیش 
o  و ظرفی  باال نظیرMo(VI) ،Ti(IV) ،V(V) 

کاتالیزورهای موثری برزی زپوکسایش گزیلش پذیر لل ن ها به وسی ه  Re(III)و  Cr(IV)و  W(VI)و 

. تا کلو ، زنوزع مخت یی زز کم     های زین ف زز  با [35] لل یل هی رو پروزکسی  ها معرفی ش ه زن 

زپوکسایش زنوزع لل ن ها مورد زستیاده قرزر لیگان  های مخت ف، سلتز و به علوز  کاتالیزور همگن در 

گرفته زن . زستیاده زز زین کم     های ف زز  وزسطه به علوز  کاتالیزور همگن، در حضور زکسی زن  

های مالیم تر زنجام می شود که زین زمر باعث تولی  محصوال  جانتی کمتر و حتی میی  تر ش ه و بازده 

 .[42] وزکلش رز باال می برد

 

                                                
1-Tabushi 
2-Meunier 



 مکانیسم واکنش اپوکسایش در حضور فلزات واسطه -1-9-2

سم وزکلش ری دهه های زخیر، زستیاده زز دزده های محاستا  کولنتومی شیمی برزی تعیین م انی       

زپوکسایش در حضور ف زز  وزسطه زبززر زرزشمل ی بوده زس . زکلو  می دزنیم که در وزکلش های 

(OAT) 1زپوکسایش، ف زز  وزسطه مذکور زنتقا  زتم زکسیژ 
رز تسهیل کرده، زنرژی فعا  سازی وزکلش   

ها در وزکلش  زپوکسایش رز کاهش دزده و باعث زفززیش سرع  وزکلش های زپوکسایش می شون . ل 

 M-OOHو  M-OORهای زپوکسایشی با هی روژ  پر زکسی ها و لل یل پرزکسی ها تش یل گونه های 

می دهل  که ح وزسط های زص ی در فرزیل های زپوکسایش به شمار می رون . ف ز مرکزی به علوز  زسی  

پیون  فرزهم می کل  و  رز زز رریت جابجایی دزنسیته زل ترونی در زین O-Oلویی  شرزیط تی یک پیون  

ی رز برزی زضافه ش   به پیون  دوگانه زولیین فعا  م نست  به ف ز ب ین رریت نزدیک ترین زتم زکسیژ 

ل  دزنسیته کسایش یک وزکلش زکسایش زل تروفی ی می باش  که درکل . زز ررف دیگر، زین وزکلش ز

گروه ترک کلل ه خوبی به صور   ، ه دورتر  دور ش ه و زتم زکسیژ  وزقع در فاصزل ترونی زز زتم زکسیژ

OH  یا OR  تش یل می ده . در وزقع، به نظر می رس  یک کاتالیزور  فعا  برزی زپوکسایش هم در نقش

یک زکسل ه ضعیف و هم به علوز  یک زسی  لویی  به نست  قوی عمل می کل  که زین خاصی  در 

  برهم لش زوربیتا  ها رز در حال  گذزر 4-1)ف ززتی در حال  زکسایش باال مشاه ه می شود. ش ل 

*به زوربیتا   لل ن πنشا  می ده  که ری زنتقا  زل ترو  زز زوربیتا  
σ   پیون O-O متصل ش ه و در

ش سته ش ه و زتم زکسیژ   O-O پیون ش سته ش   زین پیون  نقش به سززیی رز زییا می کل . در نهای ، 

 .[35]ضافه می شود ززولیین -پیون  دوگانه زولیین به

 

                                                
1-Oxigen atom transfer 



 

 ژن به اولفین.(: اوربیتال های شرکت کننده در حالت گذار انتقال اکسی 3-1شکل ) 

 خواص کاتالیزوری مولیبدن -1-11

برزی زولین بار کاربرد ف زز  وزسطه زی همچو  مولیت  ، تلگستن و کروم به علوز  کاتالیزور در         

گززر  ش ن  و تاکلو  نیز تع زد بسیار زیادی زز  1توسط زسمی  1956وزکلش زپوکسایش در سا  

یت   با لیگان  های زکسو سلتز ش ه زن  که کاتالیزور های موثری برزی کم     های کایرز  و ناکایرز  مول

پروپن به لکری ونیتریل،  ل ین فرزیل  صلعتی میل زکسایشزپوکسایش زولیین ها محسوب می شون . چ

زنجام می شون . به   Mo(VI)زپوکسایش زولیین ها و وزکلش های متا زولیین ها به وسی ه کاتالیزورهای 

نجا که مولیت   در سیستم های بیولوژی ی به وفور یاف  می شود، شیمی کوردیلاسیو  عالوه، زز ل

Mo(VI)  زز دی  بیوشیمی زهمی  زیادی یافته زس . و بسیاری زز کم     هایMo(VI)  به علوز  نمونه

 .[43] های لنزیمی مولیت   مورد مطالعه قرزر گرفته زن 

 شیمی کوردیناسیون مولیبدن -1-11-1

        تا (II)و زع زد زکسایش متلوع زز  8تا  4مولیت   به ستب دزشتن گستره زی زز زع زد کوردیلان            

(VI)،   مهم ترین حال  های زکسایش [30]نشا  می ده   های تجمع رززنوزع بسیار زیادی زز حال .

می باش . حال  های زکسایش باالتر معموال در ترکیتاتی که  (VI)و  (V)، (IV)، (III)، (II)، (0)مولیت   

مولیت   با زتم های زل ترونگاتیو مانل  زکسیژ  و هالوژ  ها پیون  دزرد، شلاسایی ش ه زس . پایین ترین 

                                                
1-Smith 



ربونیل، ک حاال  زکسایش مولیت   عموما در مح وده شیمی للی ف زی قرزر می گیرن  که با لیگان های

. برخی زز کم     [44, 47, 39] ای متلوع غیر کربلی پیون  تش یل دزده زس فسیین های للی و لیگان ه

هم در زپوکسایش لل ن ها در حضور لل یل پرزکسی ها مورد زستیاده قرزر گرفته زن  زما  (V)های مولیت   

کمتر زس . در وزقع  (VI)معموال در زین موزرد بازده زپوکسی  در مقایسه با کم     های مولیت   

نقشی در وزکلش  (V)می شود و مولیت    (VI)به مولیت    (V)لیت   مق زری زز زکسل ه صرف تت یل مو

 . [45] کاتالیز می شود (VI)زکسایش ن زرد و وزکلش عمال زز رریت مولیت   

 مولیبدن در سیستم های بیوشیمیایی -1-11-2

تاکلو ، بیش زز بیس  لنزیم شلاسایی ش ه زس  که در محل فعا  شا  مولیت   وجود دزرد. کاربرد     

ی شود. یت   در زپوکسایش لل ن ها شامل مول و  های ساده وپیچی ه بیولوژی ی نیز ملکم     های مو

نقش زین علصر در کاهش نیترز ، تیتی  نیتروژ  و چرخه بیولوژی ی ل  مشهود زس . همچلین، دسته 

زی زز متالولنزیم ها زز قتیل زکسی ززها، پرزکسی ززها و غیره وزکلش های خا  زکسایشی رز در حضور 

O2  . ه سوبسترز یا برع   رز در عوض گروه دیگری زز لنزیم ها کار زنتقا  زتم زکسیژ  بزنجام می دهل

زنجام می دهل  که در ل  ها لب به علوز  ملتع زکسیژ  عمل می کل . زز زین لنزیم ها که در محل فعا  

 .[46] یاد می شود 1خود دزرزی زتم های مولیت   و تلگستن هستل ، به علوز  زکسوترزنسیر

  کاربردهای کاتالیزورهای مولیبدن در صنعت -1-11-3

ترکیتا  بسیار زیادی زز مولیت   به صور  جام  یا مح و  به علوز  کاتالیزورهای فرزیل های        

از ها، موزد ض  خوردگی، زنوزع پوشش ها هی روگوگردزدزیی، هی روژ  دزر کرد ، زکسایش و نیز روز  س

و رنگ زنه های گوناگو  در صلع  مورد زستیاده هستل . مولیت   با بسیاری زز علاصر غیر ف زی زز جم ه 

                                                
1-Oxotrasfer



هالی  ها، نیتری ها وکاربی  ها ترکیتا  دوتایی تش یل می ده  و زز زین جه  نیز زز نظر صلعتی مورد 

  و نیز فعالی  لنزیم های  MoS2به فرم سولیی  ل  ) مولیت ن  :  زهمی  زس . وجود مولیت   در رتیع 

حاوی مولیت   در محیطی با مق زر گوگرد باال نشا  دهل ه خص   گوگرد دوستی مولیت   بوده و زز زین 

 .[40] لحاظ نیز در کاربردهای صلعتی نقش دزرد

 اپوکسایش کاتالیزوری همگن به کمک کاتالیزورهای دی اکسو مولیبدن -1-11

ن . در سا  زکسی  های ف زی در ریف گسترده زی زز فرزیل های کاتالیزوری صلعتی کاربرد دزر      

 MoO2Cl2 2نخستین مول و  زکسی  ف زی رز با علوز  کم     زکسوهالی  1وس، لقای برزی ی1826

میالدی زدزمه یاف . ی ی زز معایب زین  27و  19معرفی کرد. توجه به زین زکسی  های مع نی در قرو  

ترکیتا  مع نی پای زری زن ک ل  ها می باش . با کئوردیله ش   لیگان  های للی به مرکز ف زی زکسی  

ف زی عالوه بر دزشتن تلوع -ف زی به دس  می لیل . زین ترکیتا  للی-زی، زکسی  های للیهای ف 

فرزوز ، یک محصو  بسیار میی  زز برهم لش بین زکسی  های ف زی و ترکیتا  للی می باش  که با وجود 

 .[43] ل  نیازی به زستیاده زز کاتالیزور های للی در کلار کاتالیزور های مع نی وجود ن زرد

 نقش لیگاند در فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های دی اکسو مولیبدن -1-11-1 

وع لیگان  کوردیله ش ه به فعالی  کاتالیزوری کم     های دی زکسو مولیت   به ش   به ن       

، در تش یل های قوی تری با ف ز مرکزی دزرن هایی که پیون به روری که لیگان مولیت   وزبسته زس . 

و هی روژ  پرزکسی  ممانع  زیجاد می کلل  و لذز باعث کاهش فعالی  کم     بین کاتالیزور 

تع زد ع د کوردیلاسیو  ف ز مرکزی  کاتالیزوری کم     دی زکسو مولیت   می شون . بلابرزین، هرچه

 .[48] کمتر باش ، فعالی  کاتالیزوری کم     دی زکسو مولیت   بیشتر زس 

                                                
1-Berzelius 
2-Oxohalide



کاتالیزوری کم     های دی زکسو مولیت   به خص   هما  رور که قتال زشاره ش ، فعالی        

ل  ها نیز وزبسته زس . مهمترین نقش مولیت   در زین کم     ها، کلار کشی   زل ترو   1زسی ی لوئی 

زز زکسیژ  های پرزکسی ی زس  که لنها رز به موقعی  های ملاسب تری جه  حم ه هسته دوس  هایی 

لیگان  های زکسو متصل به ف ز مرکزی زهمی  به سززیی دزرد. گروه  مانل  لل ن ها تت یل می کل . وجود

های زکسو به علوز  زل ترو  کشل ه، محصو  زکسایش سوبسترز محسوب می شون  و می توز  ل  ها رز 

به علوز  ح وزسط زنتقا  زتم زکسیژ  زز عامل زکسل ه به سوبسترز فرض کرد. ثاب  ش ه زس  که 

با لیگان  زکسو ی ی زز فعا  ترین کاتالیزورها و بهترین زنتقا  دهل ه زتم  کم     های همگن مولیت  

 . [49, 40] زکسیژ  برزی وزکلش های زکسایش زس 

 انواع کمپلکس های دی اکسو مولیبدن -1-11-2

که نمونه زی زز کم     های کاربردی مولیت   زس ، در  MoO2(acac)2برزی نخستین بار ترکیب     

ساخته ش . در ل  زما  فرمو  زین ترکیب تشخیص دزده نش ه بود و سا  ها بع   2اچتوسط گ 1977سا  

  ساختار فضایی زین ترکیب 5-1فرمو  صحیح زین ترکیب توسط روسلیم و بردیم شلاسایی ش . ش ل )

 .[57] رز نشا  می ده 

 

 MoO2(acac)2.(: ساختار فضایی 4-1شکل)
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