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مروري بر نقش مولکولهاي حالل کوئوردينه شده ،مهمان،
ليگاند پيالر و اتصال دهندههاي دي کربوکسيالتي در سنتز
نانو ذرههاي روي( )IIاکسيد از چارچوبهاي فلز ـ آلي نانو متخلخل
+

مريم معينيان ،فاطمه شاهنگي شيرازي ،کامران اخباري*
دانشکده شيمي ،پرديس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چكيده :چارچوبهاي فلز ـ آلي به دليل داشتن ويژگيهاي منحصر به فرد ،کاربردهاي زيادي دارند .چارچوبهاي فلز ـ آلي
هنگامي که مورد استفاده قرار ميگيرند بايد به چارچوبهاي فلز ـ آلي فعال شده ،يعني ساختاري با حفرههاي خالي
تبديل شوند .نانو ذرههاي  ZnOرا ميتوان از کلسينه کردنِ چارچوب هاي فلز ـ آلي غير فعال و فعال شده تهيه کرد.
در اين مقاله ،مروري بر نتيجههاي به دست آمده از پژوهشهاي اخير خود در زمينه تهيه نانو ساختارهاي ZnO
از چارچوبهاي فلز-آلي خواهيم داشت .نتيجههاي به دست آمده نشان ميدهند که چارچوبهاي فلز ـ آلي
غير فعال ميتوانند پيش ماده هاي بسيار مناسبي براي تهيه نانو ذرههاي کروي  ZnOباشند اما در شکل فعال آنها،
تمايل به سمت ايجاد ساختارهاي تجمع يافته و آگلومره شده است .ميتوان گفت که اگر تعداد و اجزاي آلي بهکار رفته
در ساختار يک چارچوب فلز ـ آلي بيشتر باشد ،نانو ذرههاي  ZnOبه دست آمده از آن اندازه کوچکتر و
ريخت شناسي يکنواختتري خواهند داشت.
واژههاي كليدي :چارچوب فلز ـ آلي؛ نانو متخلخل؛ نانو ذره؛ روي ( )IIاکسيد
KEYWORDS: Metal-organic framework; Nanoporous; Nanoparticle; Zinc(II) oxide.

مقدمه

چارچوبهاي فلز ـ آلي ( MOFها) ،که با نام پليمرهاي
کوئورديناسيوني متخلخل ( PCPها) نيز شناخته ميشوند ،طبقهاي
نوظهور از مواد متخلخل هستند که از ترکيب گرههاي فلزدار
(که با نام واحدهاي ساختاري ثانويه يا  SBUsنيز شناخته ميشوند)
و اتصال دهندههاي آلي ساخته ميشوند .با توجه به اينکه حوزه
مطالعاتي  MOFها به لحاظ ساختاري و عملکردي بسيار مورد توجه
قرار گرفته است ،به يکي از زمينههاي داراي باالترين سرعت رشد
در علم شيمي تبديل شده است [ .]1موج بيسابقه پژوهش
بر روي  MOFها را م ي توان ناشي از دست يابي به پنج
*عهده دار مکاتبات
مروری

پيشرفت زير دانست )1( :پيشرفتهاي اخير در زمينه شيمي
خوشهاي )2( ،بلوغ سنتز آلي مربوط به آمادهسازي ليگاند و
روشهاي پسا سنتز )3( ،بهبود در تعيين ساختار به ويژه به روش
بلورشناسي پرتو ايکس ،و نيز توسعه سخت افزاري و نرم افزاري
براي ارزيابي ويژگيهاي جذب )4( ،رشد ميان رشتهاي پژوهشها
بر روي  MOFها با حوزههاي همجوار آن و ( )5پتانسيل گسترش
روز افزون کاربردهاي  MOFها [ .]1پايداري شيميايي ،گرمايي و
استحکام ساختاري  MOFها در زمان جذب /واجذب برگشتپذير،
ويژگيهاي کليدي  MOFها به لحاظ کاربردهاي صنعتي
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در کاتاليست و ذخيرهسازي/جداسازي گاز هستند [ .]2-6محتملترين
زمينههاي آتي کاربرد صنعتي  MOFها عبارتند از :فرايندهاي
جداسازي ،کاربردهاي پزشکي ،سنجش شيميايي و کاتاليز کردن [.]7
شيمي  MOFها دستهاي گسترده از مواد بلوري متخلخل داراي
پايداري باال با ويژگيهاي قابل تنظيم را فراهم آورده است [.]7
تا به حال ،روشهاي بسياري از جمله سل ـ ژل [ ،]8-9اسپري
پيروليز [ ،]11هيدروترمال [ ،]8تجزيه گرمايي پيش ماده مناسب [،]11
و  ...به منظور تهيه نانومواد  ZnOمورد استفاده قرار گرفتهاند.
پليمرهاي کوئورديناسيوني نيز به عنوان پيش مادههاي نوين
براي تهيه نانو اکسيدهاي فلزي [ ،]12-16از جمله نانو مواد ZnO
به کار برده شدهاند [ .]17-19در اين پژوهش ،درنظر است
مروري بر نقش ليگاندها و مولکولهاي مهمان در تجمع يافتگي و
ريخت شناسي نانو ذرههاي روي) (IIاکسيد تهيه شده از چارچوبهاي
ميزبان انجام شود .در پايان ،هدف پيدا کردن ارتباطي ميان ريختشناسي
چارچوبهاي فلز ـ آلي فعال شده با نانو مواد  ZnOبه دست آمده
از همين چارچوبهاي فلز ـ آلي فعال شده ميباشد.
چارچوب فلز-آلي ( [Zn2(ndc)2(DMF)2]∙(H2O)4 )1و نمونه
فعال شده آن ([Zn2(ndc)2] )2

واکنش بين  -2،6نفتالن دي کربوکسيالت ) (ndc2-و
 Zn(NO3)2,6H2Oدر  DMFدر شرايط بازرواني در دماي 151 °C
منجر به تشکيل پودر سفيدرنگ ([Zn2(ndc)2(DMF)2](H2O)4 )1
ميشود .اين پليمر کوئورديناسيوني نانو متخلخل داراي ساختاري
همانند با ترکيب  MOF-105اما با مولکولهاي آب مهمان،
ميباشد (شکل  1الف) .اين چارچوب از اليههايي که داراي حفرهها
هستند و تا حدي از باال و پايين توسط مولکولهاي DMF
کوئوردينه شده به اتم هاي  Znاز اليههاي مجاور پر شدهاند،
ساخته شده است (شکل  1ب) [.]21
آناليز وزن سنجي گرمايي ( )TGAچارچوب فلز-آلي 1
نشان ميدهد که از دست دادن مولکول هاي  DMFکوئوردينه شده
به روي) (IIو مولکولهاي آب مهمان آزاد در بازهي دمايي
 31-225 °Cاتفاق ميافتد .پس از حذف مولکولهاي حالل
کوئوردينه شده و مولکولهاي مهمان آزاد ،اين چارچوب شروع
به تجزيه شدن مي کند و به طور کامل در دماي حدود 525 °C
فرو ميريزد .پودر سفيدرنگ ( [Zn2(ndc)2] )2را ميتوان از گرما دادنِ
نيمي از پودر ترکيب  1در دماي 211 °Cبه مدت  8ساعت
2
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تهيه نمود .نانوساختارهاي  ZnOرا ميتوان از کلسينه نمودن پودر
ترکيبهاي  1و  2در  531 °Cدر يک کوره و اتمسفر ساکن هوا
به مدت سه ساعت بهدست آورد .در شکل  ،2تصوير SEM
ميکرو ميلههاي چارچوب فلز-آلي غير فعال  1و فعال شده  2و همچنين
تصوير  SEMنانوذرههاي  ,ZnOکه توسط فرايند کلسينه کردن
از اين دو نمونه چارچوب فلز ـ آلي تهيه شده اند ،نمايش
داده شده است [.]21
چارچوب فلز ـ آلي ( [Zn2(bdc)2(H2O)2]∙(DMF)2 )3و نمونه
فعال شده آن ([Zn2(bdc)2] )4

واکنش بين  -1،4بنزن دي کربوکسيالت )  (bdcو
 Zn(NO3)2,6H2Oدر  DMFدر شرايط بازرواني در دماي 151 °C
منجر به تشکيل پودر سفيدرنگ ([Zn2(bdc)2 (H2O)2](DMF)2 )7
ميشود .در شکل  3سمت راست واحد سازنده ي اوليه و در سمت
چپ اليههاي دو بعدي اين چارچوب فلز ـ آلي را که شکلگيري
حفرههاي يک بعدي را نشان ميدهد ،ديده ميشود (ملکولهاي
 DMFمهمان براي روشني بيشتر حذف شده است) .ترکيب 7
همانند ترکيب  1که در بخش پيشين در مورد آن صحبت شد،
يک چارچوب اليهاي (4و )4دو بعدي شامل واحدهاي ساختماني
ثانويهي چرخهاي پرهدار  Zn2(COO)4که توسط اتصال دهندههاي
 bdc2به هم متصل شدهاند ،ميباشد [.]21آناليز وزن سنجي گرمايي ( )TGAنشان مي دهد که چارچوب
فلزـ آلي  7مولکولهاي  DMFمهمان و آب کوئوردينه شده
خود را در بازهي دمايي  61-195 °Cاز دست ميدهد .چارچوب
بدون مهمان بهدست آمده تا دماي  411 °Cپايدار مي باشد.
همچنين منحني  TGAنشان ميدهد که فرايند تجزيه چارچوب
بدون مهمان ( [Zn2(bdc)2] )4در دماي  551 °Cتکميل ميشود.
پودر سفيدرنگ ( [Zn2(bdc)2] )4را ميتوان از گرما دادنِ نيمي از
پودر ترکيب  7در دماي 211 °Cبه مدت  8ساعت تهيه نمود.
نانوساختارهاي  ZnOرا ميتوان از کلسينه نمودن پودر ترکيبهاي
 7و  4در  531 °Cدر يک کوره و اتمسفر ساکن هوا به مدت
سه ساعت بهدست آورد .در شکل  ،4تصوير  SEMنانوساختارهاي
چارچوب فلز-آلي فعال شده  4و همچنين تصوير  SEMنانوذرههاي
 ,ZnOکه توسط فرايند کلسينه کردن از اين دو نمونه چارچوب
فلز ـ آلي تهيه شدهاند ،نمايش داده شده است [.]21
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ب

شکل 1ـ الف) واحد ساختاری اوليه و ب) يک قطعه از ترکيب  1با اليه دو بعدی که منجر به تشکيل کانالهای تک بعدی ميشود
(مولکولهای  H2Oمهمان برای روشني بيشتر حذف شدهاند) [.]23

شکل 2ـ تصويرهای  :SEMچارچوب فلز ـ آلي الف) غير فعال  ،1ب) فعال شده  ،2ج و د) نانوذرههای  ZnOکه توسط فرايند کلسينه کردن
از اين دو نمونه چارچوب فلز ـ آلي تهيه شدهاند [.]21
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شکل 7ـ الف) واحد سازندهی اوليه و ب) اليههای دو بعدی چارچوب فلز ـ آلي ([Zn2(bdc)2(H2O)2]∙(DMF)2 )7
(مولکوهای  DMFمهمان برای وضوح بيشتر حذف شدهاند) [.]23

شکل 4ـ تصويرهای  :SEMالف) چارچوب فلز ـ آلي فعال شده  ،4ب و ج) نانوذرههای  ZnOکه توسط فرايند کلسينه کردن از نمونه غيرفعال
و فعال اين چارچوب فلز ـ آلي تهيه شده است [.]21
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شکل  5ـ ساختار شمايي از چارچوب ترکيب ([Zn2(1,4-bdc)2(dabco)]∙4DMF∙1⁄2H2O )5
(مولکولهای  H2Oو  DMFمهمان برای وضوح بيشتر حذف شدهاند) [.]25
چارچوب فلز-آلي ([Zn2(1,4-bdc)2(dabco)]∙4DMF∙1⁄2H2O)5
و نمونه فعال شده آن ([Zn2(1,4-bdc)2(dabco)] )6

واکنش بين  -1،4بنزن دي کربوکسيالت ) dabco ،(bdc2-و
 Zn(NO3)2,6H2Oدر  DMFدر شرايط بازرواني در دماي 151°C
به تشکيل پودر سفيدرنگ ([Zn2(1,4-bdc)2(dabco)]·4DMF·1⁄2H2O )5
منجر ميشود .شکل  5ساختار شمايي از چارچوب ترکيب  5را
نشان ميدهد [.]22
آناليز وزن سنجي گرمايي ( )TGAنشان ميدهد که چارچوب
ميزبان ،مولکولهاي مهمان خود را در بازهي دمايي 111-175 °C
از دست ميدهد و چارچوب بدون مهمان بهدست آمده پس از
دماي  251 °Cشروع به تجزيه مي کند .اطالعات  TGAنشان ميدهند
که فرايند تجزيه ترکيب  5در دماي  551 °Cتکميل ميشود.
پودر سفيدرنگ ( [Zn2(1,4-bdc)2(dabco)] )6را ميتوان
با گرما دادن نيمي از پودر ترکيب  5در دماي  91 °Cبه مدت
 8ساعت در آون خالء تهيه نمود .نانوساختارهاي  ZnOرا ميتوان
از کلسينه نمودن پودر ترکيبهاي  5و  6در  551 °Cدر يک کوره و
اتمسفر ساکن هوا به مدت سه ساعت بهدست آورد .در شکل ،6
تصوير  SEMميکرو ميله هاي چارچوب فلز ـ آلي غير فعال  5و
فعال شده  6و همچنين تصوير  SEMنانوذرههاي ،ZnO
مروری

که توسط فرايند کلسينه کردن از اين دو نمونه چارچوب فلز ـ آلي
تهيه شدهاند ،نمايش داده شده است [.]22
نتيجههاي مربوط به اين شش چارچوب فلز ـ آلي و
نانو ساختارهاي روي) (IIاکسيد به دست آمده از آنها در جدول 1
خالصه شده است .در ادامه به بررسي نتيجههاي به دست آمده
از اين دادهها پرداخته ميشود.
1ـ همانگونه که در جدول  1ديده ميشود ،در اثر کلسينه کردنِ
ترکيبهاي  7 ،1و  5به نانو ذرههاي کروي  ZnOبه دست آمده
ميشود .اما اگر از چارچوب هاي فلز ـ آلي فعال شده آنها
(ترکيبهاي  4 ،2و  )6براي تهيه نانو ساختارهاي ZnO
استفاده شود ،به ساختارهاي آگلومره شده از نانو ذرههاي ZnO
خواهيم رسيد .به عبارت ديگر در چارچوبهاي فلز ـ آلي فعال شده
تمايل نانو ساختارها به آگلومره شدن افزايش مييابد .در حقيقت،
با تجزيهي گرمايي چارچوبهاي فعال شده  4 ،2و  ،6حذف
قسمتهاي آلي چارچوب فلز ـ آلي رخ داده و نانو ذرههاي تجمع يافته
 ZnOرا نتيجه ميدهد [.]21-22
2ـ از مقايسهي ريختشناسي ترکيبهاي ( 1ميکرو ميله)
و ( 7ميکرو صفحه) ميتوان نتيجه گرفت که ويژگي مؤثر
در تشکيل آنها نوع ليگاند اتصال دهندهي دي کربوکسيالتي
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شکل  6ـ تصويرهای  :SEMچارچوب فلز-آلي الف) غير فعال  ،5ب) فعال شده  ،6نانوذرات  ZnOکه توسط فرايند کلسينه کردن
از نمونه ج) غيرفعال و د-ه) فعال اين چارچوب فلز ـ آلي تهيه شده است [.]22
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جدول 1ـ مقايسهی بعد و ريخت شناسي شش چارچوب فلز ـ آلي غير فعال و فعال شده و نانوذرههای  ZnOبه دست آمده از آنها.

ريخت شناسي نانو ذرههاي روي ) (IIاکسيد
به دست آمده

ريخت شناسي چارچوب
فلز ـ آلي

بعد چارچوب
فلز ـ آلي

چارچوب فلز-آلي

نانو ذره

نانو ميله

دو بعدي

([Zn2(ndc)2(DMF)2]·(H2O)4 )1

نانو ذره آگلومره شده

نانو ميله

دو بعدي

نانو ذره

نانو صفحه

دو بعدي

([Zn2(bdc)2(H2O)2]·(DMF)2 )3

نانو صفحه متشکل از نانو ذرههاي آگلومره شده

نانو صفحه

دو بعدي

([Zn2(bdc)2] )4

نانو ذره

نانو ميله

سه بعدي

([Zn2(1,4-bdc)2(dabco)]·4DMF·1⁄2H2O )5

نانو ميله متشکل از نانو ذرههاي آگلومره شده

نانو ميله

سه بعدي

([Zn2(1,4-bdc)2(dabco)] )6

(-2،6نفتالن دي کربوکسيالت در  1در مقابل بنزن-4،1-دي
کربوکسيليک در  )7است [.]23
3ـ به وسيله تجزيهي گرمايي حالت جامد ترکيب  1با ريخت شناسي
ميکرو ميله ،توزيع پراکندهاي از نانو ذرههاي اکسيد روي بهدست آمد
اما با تجزيه گرمايي حالت جامد ترکيب  7با ريخت شناسي
ميکرو صفحه ،تمايل نانو ذرههاي اکسيد روي به تجمع يافتن
افزايش يافت .زيرا واحدهاي سازنده ثانويهي چرخهاي پرهدار
( Zn2(COO)4 )SBUsدر ترکيب  1با چهار مولکول DMF
در مقابل دو مولکول آب در ترکيب  7ميباشند .چهار مولکول DMF
(با نقطه جوش باالتر در مقايسه با آب) خيلي سختتر نسبت به
دو مولکول آب از واحدهاي سازنده ثانويهي چرخهاي پره دار
( Zn2(COO)4 )SUBsجدا ميشوند .بنابراين واحدهاي شبکهاي
 Zn2در  Zn2(COO)4تمايل کمتري به اتصال يافتن به يکديگر
در ترکيب  1دارند و سرانجام با تجزيه گرمايي حالت جامد آن ،ميتوان
توزيع پراکندهاي از نانو ذرههاي  ZnOداراست .سرانجام
نتيجه گرفته ميشود که  MOFغير فعال  1ميتواند براي تهيه
نانو ذر ههاي  ZnOبا توز ي ع پراکندگي بهتر مورد استفاده
قرار گيرد [.]23
4ـ به نظر ميرسد که با حذف ليگاند پيالر از ساختار ترکيب ،5
تمايل نانو ذرهها به تجمع يافتن و اندازه ذرههاي آنها
افزايش مييابد .بنابراين ترکيب  5در مقايسه با ترکيب  7پيش ماده
بهتري براي تهيه نانو ذرههاي  ZnOبا اندازه کوچکتر و
ريختشناسي يکنواختتر ميباشد .در حقيقت نقش ليگاند dabco
در ترکيب  ،5همانند نقش پايدار کنندههاي پليمري در تشکيل
نانو ذرهها ميباشد [.]24
مروری
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 5ـ به نظر ميرسد که چارچوبهاي فلز ـ آلي فعال شده
( [Zn2(bdc)2] )4و ( ،[Zn2(1,4-bdc)2(dabco)] )6تأثير مستقيمي
بر روي ريخت شناسي پودر به دست آمده از آنها دارد .ترکيب4
که شامل شبکههاي دو بعدي در شبکه بلورين خود ميباشد،
ريختشناسي نانو صفحهها را در شکل پودري خود تشکيل ميدهد
و ترکيب  6که شامل ساختار ستوني اليهاي در شبکه بلورين خود ميباشد،
ريختشناسي نانو ميلهها را در شکل پودري خود تشکيل ميدهد.
همچنين نانو ساختارهاي  ZnOبا ريخت شناسي همانند با پيش مادهاي
اوليه را ميتوان از چارچوبهاي بدون مهمان تهيه کرد [.]25
پس چارچوبهاي فعال شده آنها ميتوانند به عنوان قالبي
براي بهدست آوردن نانو ساختارهاي  ZnOبا ريختشناسيهاي
مشخص و قابل پيش بيني مورد استفاده قرار گيرد.
نتيجه گيري

در سالهاي اخير تالش زيادي براي سنتز چارچوبهاي فلز ـ آلي
( )MOFsشده است .اين مواد به دليل داشتن ويژگيهاي منحصربه فرد،
کاربردهاي زيادي در صنعت دارند MOF .ها هنگامي که مورد استفاده
قرار ميگيرند بايد به چارچوبهاي فلز-آلي فعال شده ،يعني
ساختاري با حفرههاي خالي تبديل شوند .يکي از موارد کاربردهاي آنها،
استفاده از آنها به عنوان پيش ماده براي تهيه نانو ساختارهاي
اکسيد فلزي ميباشد .بهطور خالصه ،در اين مقاله به شکل مروري
به مقايسه نتيجههاي به دست آمده از گزارشهاي اخير در رابطه
با استفاده از شش چارچوب فلز-آلي (،[Zn2(ndc)2(DMF)2]·(H2O)4 )1
()4( ،[Zn2(bdc)2(H2O)2]·(DMF)2 )7( ،[Zn2(ndc)2] )2
] [Zn2(1,4-bdc)2(dabco)]·4DMF·1⁄2H2O )5( ،[Zn2(bdc)2و
3

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مريم معينيان و همکاران

( [Zn2(1,4-bdc)2(dabco)] )6براي تهيه نانو ذرههاي
پرداخته شد .اين مقايسهها نشان ميدهند که بهطور کلي
چارچوبهاي فلز ـ آلي غير فعال ميتوانند پيش مادههاي بسيار مناسبي
براي تهيه نانو ذرههاي کروي  ZnOباشند اما در شکل فعال آنها،
تمايل به ايجاد ساختارهاي تجمع يافته و آگلومره ديده شده است.
همچنين يکي از عاملهاي تأثير گذار بر تشکيل يک چارچوب
فلز ـ آلي با ريخت شناسي ويژه ،نوع ليگاند اتصال دهندهي
دي کربوکسيالتي است .هر چه تعداد مولکولهاي مهمان حالل
در حفرههاي چارچوب فلز ـ آلي و يا تعداد مولکولهاي حالل
کوئوردينه شده به واحدهاي کالستري سازنده ثانويهي چرخهاي
پرهدار  Zn2(COO)4در گرههاي چارچوب فلزـ آلي بيشتر باشد،
نانو ذرههاي  ZnOبه دست آمده اندازه کوچکتري خواهند داشت.
از سويي در چارچوبهاي فلز ـ آلي داراي ليگاند پيالر ،حذف آن
ZnO
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از ساختار ترکيب در طي فرايند تجزيه گرمايي منجر به کاهش اندازه
ذرههاي  ZnOدر مقايسه با چارچوبهاي فلز ـ آلي بدون ليگاند پيالر
ميشود .بنابراين نانو ذرههاي  ZnOبا اندازه کوچکتر و
ريختشناسي يکنواخت تري بهدست خواهد آمد .در پايان ميتوان گفت
که اگر تعداد و اجزاي آلي بهکار رفته در ساختار يک چارچوب
فلز ـ آلي بيشتر باشد ،نانو ذرههاي  ZnOبه دست آمده از آن
اندازه کوچکتري خواهند داشت .همچنين چارچوب هاي فلز ـ آلي
فعال شده ميتوانند به عنوان قالبي براي بهدست آوردن
نانو ساختارهاي  ZnOبا ريخت شناسيهاي مشخص و قابل پيشبيني
مورد استفاده قرار گيرند.

تاريخ دريافت  0315/01/ 8 :؛ تاريخ پذيرش 0316/4/01 :

مراجع
[1] Zhou H.-C. ‘‘J’’., Kitagawa S., Metal–Organic Frameworks (MOFs), Chemical Society Reviews,
43: 5415-5418 (2014).
[2] Li J.-R., Sculley J., Zhou H.-C., Metal–Organic Frameworks for Separations, Chemical Reviews,
112: 869-932 (2012).
[3] Furukawa H., Cordova K.E., O’Keeffe M., Yaghi O.M., The Chemistry and Applications of
Metal-Organic Frameworks, Science, 341: 974-986 (2013).
[4] Schneemann A., Henke S., Schwedler I., Fischer R.A., Targeted Manipulation of Metal–Organic
Frameworks To Direct Sorption Properties, Chem. Phys. Chem., 15: 823-839 (2014).
–[5] Schneemann A., Bon V., Schwedler I., Senkovska I., Kaskel S., Fischer R.A., Flexible Metal
Organic Frameworks, Chemical Society Reviews, 43: 6062-6096 (2014).
[6] Akhbari K., Morsali A., Modulating Methane Storage in Anionic Nano-Porous MOF Materials
via Post-Synthetic Cation Exchange Process, Dalton Transactions, 42: 4786-4789 (2013).
[7] Tong X.-L., Lin H.-L., Xin J.-H., Liu F., Li M., Zhu X.-P., Recent Advances as Materials of
Functional Metal-Organic Frameworks, Journal of Nanomaterials, 2013: 1-11 (2013).
[8] Kim K.S., Jeong H., Jeong M.S., Jung G.Y., Polymer-Templated Hydrothermal Growth of
Vertically Aligned Single-Crystal ZnO Nanorods and Morphological Transformations Using
Structural Polarity, Advanced Functional Materials, 20: 3055–3063 (2010).

] [9خاني ،وجيهه؛ شريفي ،ليال؛ پيامي ،آرش ؛ کوهاني ،حسين ؛ ميرحسيني ،سيد حسين؛ تهيه نانوپودر روي اکسيد
به روش سوختن ژل و استفاده از آن در ساخت پوششهاي مقاوم به خوردگي کامپوزيتي پليمر/روي اکسيد،
نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران 1 :74)2( ،تا .)1394( 12
8

مروری

1793 ،1  شماره،73 دوره

... ، مهمان،مروری بر نقش مولکولهای حالل کوئوردينه شده

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[10] Ghaffarian H.R., Saiedi M., Sayyadnejad M.A., Rashidi A.M., Synthesis of ZnO Nanoparticles
by Spray Pyrolysis Method, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 30(1): 1-6 (2011).
[11] Xu F., Dai M., Lu Y., Sun L., Hierarchical ZnO Nanowire-Nanosheet Architectures for High
Power Conversion Efficiency in Dye-Sensitized Solar Cells, The Journal of Physical
Chemistry C, 114: 2776–2782 (2010).
[12] Das R., Pachfule P., Banerjee R., Poddar P., Metal and Metal Oxide Nanoparticle Synthesis
from Metal Organic Frameworks (MOFs): Finding the Border of Metal and Metal Oxides,
Nanoscale, 4: 591-599 (2012).
[13] Hyuk Im J., Kang E., Yang S.J., Park H.J., Kim J., Park Ch.R., Simple Preparation of Anatase
Titanium Dioxide Nanoparticles by Heating Titanium-Organic Frameworks, Bulletin of the
Korean Chemical Society, 35: 2477-2480 (2014).
[14] Nasihat Sheno N., Morsali A., Joo S.W., Synthesis CuO Nanoparticles from a Copper(II)
Metal-Organic Framework Precursor, Materials Letters, 117: 31–33 (2014).
[15] Alavi M.A., Morsali A., Joo S.W., Min B.-K., Ultrasound and Modulation Assisted Synthesis
of {[Cu2(BDC-NH2)2(dabco)]DMF.3H2O} Nanostructures; New Precursor to Prepare
Nanorods and Nanotubes of Copper(II) Oxide, Ultrasonics Sonochemistry, 22: 349-358 (2015).
[16] Liu B., Zhang X., Shioyama H., Mukai T., Sakai T., Xu Q., Converting Cobalt Oxide Subunits
in Cobalt Metal-Organic Framework into Agglomerated Co3O4 Nanoparticles as an Electrode
Material for Lthium Ion Battery, Journal of Power Sources, 195: 857–861 (2010).
[17] Luo B., Gladfelter W.L., On the Way to Monodispersed ZnO Nanocrystals: Structure of a Zinc
Dimer Bearing Primary Amido Ligands, Journal of Coordination Chemistry, 64: 82-92 (2011).
[18] Rashidi Ranjbar Z., Morsali A., Sonochemical Synthesis of a Novel Nano-Rod TwoDimensional Zinc(II) Coordination Polymer; Preparation of Zinc(II) Oxide Nanoparticles
by Direct Thermolyses, Ultrasonics Sonochemistry, 18: 644-651 (2011).
[19] Khanpour M., Morsali A., Retailleau P., Sonochemical Syntheses of a Straw-Like NanoStructure Two-Dimensional Mixed-Ligand Zinc(II) Coordination Polymer as Precursor for
Preparation of Nano-Sized ZnO, Polyhedron, 29: 1520-1524 (2010).
[20] Shahangi Shirazi F., Akhbari K., Preparation of Zinc Oxide Nanoparticles from Nanoporous
Metal–Organic Framework with One-Dimensional Channels Occupied with Guest Water
Molecules, Inorganica Chimica Acta, 436: 1-6 (2015).
[21] Moeinian M., Akhbari K., How the Guest Molecules in Nanoporous Zn(II) Metal-Organic
Framework can Prevent Agglomeration of ZnO Nanoparticles, Journal of Solid State
Chemistry, 225: 459-463 (2015).
[22] Akhbari K., Morsali A., Effect of the Guest Solvent Molecules on Preparation of Different
Morphologies of ZnO Nanomaterials from the [Zn2(1,4-bdc)2(dabco)] Metal-Organic
Framework, Journal of Coordination Chemistry, 64(20): 3521–3530 (2011).

9

مروری

1793 ،1  شماره،73 دوره

مريم معينيان و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[23] Shahangi Shirazi F., Akhbari K., Linkers and Coordinated Solvent Molecules; The Two
Effective Factors on Formation of Zinc Oxide Nanoparticles from Metal–Organic Frameworks,
Inorganic Chemistry Communications, 63: 5–10 (2016).
[24] Moeinian M., Akhbari K., Effect of the Pillar Ligand on Preventing Agglomeration of ZnO
Nanoparticles Prepared from Zn(II) Metal-Organic Frameworks, Nano Chemistry Research,
1(1): 57-62 (2016).
[25] Moeinian M., Akhbari K., Solid‑State Synthesis of Zinc Oxide Nano-Structures with Similar
Morphologies to Their Precursors and Metal–Organic Frameworks Topology, Journal of the
Iranian Chemical Society, 13: 547–552 (2016).

مروری

11

