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  (کومارینهیدروکسی  -4بنزیلیدین بیس ) ی هامشتق سنتز 

 ی با استفاده از نانو کامپوزیت پلیمر
 

 جلیل خضری ، +*پیماقاسم راهنظری فر،  محمدرضا
 گروه شیمی، واحد المرد، دانشگاه آزاد اسالمی، المرد، ایران 

 
 مؤثر و  کاتالیستعنوان يک  تارونه نخل به فنول و  آمینو-2  هي پلیمری بر پا  تينانو کامپوز  پژوهش،   در اين  : چكيده

 تعیین برایاستفاده شد.  (  کومارينهیدروکسي-4ی بنزيلیدين بیس )هامشتق سنتز  و با موفقیت برای   شدارزان معرفي  

تازگي     شد. استفاده   (SEM)روبشي   الکتروني میکروسکوپ فناوری از کاتالیست ساختاریهای  ويژگي   به 
،  شوند يمشامل  هتروسیکل را  های  مهمي از ترکیب  یدسته که    (کومارينهیدروکسي-4بیس ))بنزيلیدين(    ی هامشتق

دلیل   قرار  زيستي  های ويژگيبه  موردتوجه  بسیار  سودمند  دارويي  و  اندگرفتهو  نوين  روش  پژوهش،  اين  در   .
ترکیب   برایکارآمدی   اين  پايهها  سنتز  میان    یبر  و  کوهیدروکسي  -4واکنش  آروماتیک  های  آلدهید مارين 

از  گوناگون استفاده  کامپوز  با  پا  تينانو  بر  نخلآمینو-2  ی  هيپلیمری  تارونه  و   ناهمگن   يکاتالیستعنوان  به   فنول 
زمان درصد(    99تا    84)بسیارخوب    بازده با   در  کوتاه   یهاو  اتان   ( دقیقه   5تا    2)  بسیار  )ودر حالل  و آب   ( 50%ل 

 به دست آمد. 
 

 .آروماتیکهای آلدهیدکومارين؛ هیدروکسي-4 ؛تارونه نخل ؛آمینوفنول-2 ؛تيمپوزنانو کا :يديكل يهاواژه

 
KEYWORDS: Nanocomposite; 2-aminophenol, Palm date; 4-hydroxycoumarin; Aromatic 

Aldehydes. 

 

 مقدمه

از   زیادی  کاتالیستی   هایویژگیدارای    نانوهای  هذرتعداد 
 ها ست ی کاتال   نانو   ی طور گسترده در تهیه   به   رو   ن ی ا   از   هستند   ای یگانه 

نانو.  شوداستفاده می از  مواد شیمیایی    هاستیکاتالامروزه  تولید   در 
صنایعو   از  زیادی  هااستفاده   بسیاری  وجود    .شودمیی  دلیل 

در    هایویژگی که    های هذرکاتالیستی  است  این  مواد نانو   وقتی 
می برده  نانو  مقیاس  از    ،شوندبه   مانند  هاآن  هایژگیویبسیاری 

و    هایویژگی مغناطیسی  نوری،  تغییر  غیره  الکتریکی،  دچار 
زیاد  کوچکهمچنین  ،  شودمی چشمگیر   اندازه،  شدن  افزایش 

حجم به  سطح  اتم  نسبت  تعداد  شدن  زیاد  سطح و  روی    ،های 
 

دلیل مهم  در    های   ترین  کاتالیستی  خاصیت    نانو های  هذر پیدایش 
  شوند، انحنای بسیارخیلی کوچک می ها ه ذر ی زمانی که اندازه. است

می پیدا  ا  کنندباالیی  حالت  این  در  روی سطح تمکه  زیادی  های 
اتم  دارند،خود   اتماین  با  ضعیفی  بسیار  پیوند  سطحی   های های 

و    زیاد است بسیار  ها  ه این ذر   انرژی سطحی     رو   ن ی ا   از ،  توده شبکه دارند 
فعال فعالیت شیم  به شدت  باال سبب  هستند، همین    شودیمیایی 

 مستعد باشند.  های شیمیاییبرای انجام بسیاری از واکنشتا 
وجودسوییاز   باال   ،  بسیار  سطحی  ذرانرژی   تواندیمها  هی 

باشندتمایل  ها  هذر  که   باعث شود  که  دیگر بچسبند  به یک  داشته 
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شده ای  اصطالح کلوخه  به  تجمع پیدا کرده وها  هدر این صورت ذر
خارج    اندازه  از  و از    موردها  تربیشدر  .  شوندنانو  جلوگیری  برای 

 گوناگونهای  بر روی یک بستر به روش   ، اه ه نانو ذر ی شدن  اکلوخه 
سپس   و  شده  قرار نشانده  ترتیب؛  رند ی گ ی م مورداستفاده  این     به 

فضاییکنشبرهم   بابستر   و  الکترواستاتیک   را  ها  هنانوذر  ،های 
از  اندازدبر روی سطح خود گیر می نانوذر  و  پیدا کردن  ها هتجمع 

 . [1]کند جلوگیری می
در این پژوهش تارونه نخل به عنوان یک هسته و بستر برای 

پلیمری  ریگشکل کامپوزیت  نانو  سنتز    برای  فنول آمینو  -2ی 
) ها مشتق  بیس  بنزیلیدین     شد. استفاده  (  کومارین هیدروکسی -4ی 

زیاد   در  هادروژنیه و  OHی  هاگروهتعداد  نیتروژن  به  متصل  ی 
بسیار   در  کاتالیست عملکرد    گسترده سطحی  را  خوبی  بسیار  ی 
میان   آلدهیدهیدروکسی  -4واکنش  و  آروماتیک کومارین  های 

 . کندیمفراهم 
عامل اصلی بو  و    ی در گیاهان دارنداگسترده ها قلمرو  کومارین

گیاهان هستند تجاری،    ولی  در  استفاده  دلیل  زیادهاسالبه  ی  ی 
شوند.   می  تولید  مصنوعی  طور  به  که  این،    افزوناست  بر 

فعالها  کومارین در  گسترده  طور  کشتن    مانند  زیستی  یهاتی به 
حشره معده،  غذایی،  کشکرم  صنایع  در  چاشنی  عنوان  به  ها، 

کرم صورت  یها عطرسازی،  و  سایر   لیزری  یها رنگ  ،دست  و 
 [.2-5کاربرد دارند ] موردها
ی بسیار مهمی از مواد فعال  ن جزو دستهکوماریهیدروکسی  -4

است  زیستی پزشکی  و  طبیعت  کومارین هیدروکسی  -4  .[6]  در 
به   و  گیاهان  از  بسیاری  در  جالب  ترکیب  عنوان    ویژهیک   به 

ب که  شده  شناخته  طبیعی  ماده  داروی  وسیلههپیش  یک   ی 
ویتامین   ضد  یک  عنوان  به  قوی  . [7]  کندیمعمل    Kضدانعقاد 

ی ضد انعقاد هاتیفعالکومارین به دلیل  هیدروکسی  -4ی  هامشتق
قرار   توجه  مورد  اسپاسم  ضد  از  اندگرفتهو  برخی  ی هامشتق. 

ایدز  ضد  و  قارچی  ضد  فعالیت  دارای  نیز  شده  شناخته  کومارین 
 . [8] باشندیم

  دی مرکو کومارین   ، ی کومارین ها مشتق ی سرشناس از  ها خانواده در 
نامی نیز  کومارین  بیس  خود  شودی مده  )که  به  را  مهمی  جایگاه   )

به طور طبیعی در تعداد زیادی ها  اختصاص داده است. این ترکیب 
و   گیاهان  دارند.    هاسمیکروارگانیماز  ترکیب  تربیشوجود   ،هااین 

از    زیستیفعال   بسیاری  در  که  ی  کاربردها،  هاشیآزماهستند 
انعقاد ضد  و  میکروب  ضد  عنوان  به  عامل    و  ضدالتهاب  ،درمانی 

 . [9] شوندی مضد تکثیر دیده 

ترکیب  کومارین   زیستی ی  ها ت ی فعال دارای  ها  این  با   ها مشترک 
از  [11،10]  باشدمی برخی  طورکلیها مشتق.  به  کومارین  و   ی 

خاص طور  به  کومارین  دلیل    ،بیس  قارچها تیفعالبه  ضد     ، ی 
ایدز ویروس  سرطان  ،ضد  و   مهارکننده،  دانیاکسیآنت  ،ضد  اوره 

 . [12]  اندشدهشناخته  هام یآنز کنندهمهار
این    افزون فلورسانس    ،هاویژگیبر  و  نوری    هاآن انتشار 

بسیار   از جمله  مؤثرموردمطالعه قرار گرفته است که رنگ  ی  لیزر 
 . [9هاست ]آن

ی اگسترده کومارین به دلیل دارا بودن طیف  بیسهای  ترکیب
قرار    زیستی  هایویژگیاز   زیادی  توجه  . [13]  اندرفته گمورد 
ترکیب گوناگون ی  ها روش   جه ی درنت  این  سنتز  برای  وسیله  ه ب ها  ی 

های آروماتیک گزارش  کومارین و آلدهید هیدروکسی   -4واکنش بین  
اس  . است شده   سولفونیک  دسـیل  [14]  دیبورن  دو  ســدیم   ،

ایـندیون   ،[13(]SDS) سـولفات تتــرابـوتیل    [،15] 190رزین 
بــرمــید   H]Cl3BuSO-VPy4[P-  ،[16] (TBAB)آمــونیوم 

)3X(AlCl  [17]، ( تالیمш  )  تری کلرو استیک اسید ،  [18]اکسید
 برای یی هستند که  هاکاتالیست تعدادی از    [19سولفات ]و سریک  

 . اندگرفته قرار  استفاده  مورد  هاسنتز بیس کومارین
 

 بخش تجربی 
 ابزار و مواد مورد استفاده

و  همه در  استفاده  مورد  از  مواد  و ها شرکتاکنش  مرک  ی 
تهیه   آلدریچ  برای   برای.  شدسیگما  و  مواد  یکنواخت  زدن   هم 

  S30H  مدل   فراصوت دستگاه    ، نخل   کردن مونومر و تارونه   دست ک ی 
است مورد  آلمان  گرفـساخت کشور  قرار  مـفاده  از  یکروسکوپ ـت. 

) ـ ال  ژاپن    KYKY-3200  ( مدل SEMکترونی  و  امریکا  ساخت کشور 
 مایشگاهی میکروسکوپ الکترونی رضایی واقع در تهران در مجتمع آز 

اندازه  برای تخمین  و  شد.ها  هنوذرنا  یمطالعه  دستگاه    استفاده  از 
Bruker Avance 250 MHz     وBruker Avance 400 MHz  

 FT–IRاستفاده شد و دستگاه    HNMRهای  گرفتن طیف  برای

Bruker Tensor 27  های    برای طیف  استفا  IRگرفتن   ده  مورد 
 قرار گرفت. 

 
 آمینوفنول ـ   2 روش ساخت پلیمر 

ساخت   پلیمر    1برای  در    1گرم  مونومر   تریلیلیم  100گرم 
بالن   درون و محلول    شده موالر به خوبی حل    1هیدروکلریک اسید  

)مقدار  شد ریخته   مونومر   1/ 25.  مول  یک  هر  ازای  به  آغازگر   مول 
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برای ساخت    وهشژدر این پ .(د شحل    آب مقطر  تریلیلیم  20در  
 استفاده شد.  3KIOپلیمر و کامپوزیت از آغازگر 

و ه شد آب مقطر حل    تر ی ل ی ل ی م   20در  نیز    3KIOگرم آغازگر  2/ 45
م ریخته  بورت   دقیقه    30مدت    طیمحلول    سپس  ،شودیدر 

مونومر   محلول  به  محیط  دمای  مدت    دش  افزودهدر  این  در  و 
زده   توسط همزن هم  به خوبی  شدن   افزودهاز  پس    .شدمحلول 

مخلوط   بالن،  محتویات  به  آغازگر  آمده کامل  دست  مدت   به   به 
داده  24  قرار  همزن  روی  کامل    شد  ساعت  واکنش   ،  شودتا 

  پس از کامل شدن واکنش، مخلوط واکنش با استفاده از کاغذ صافی 
شسته   متانول  با  و  رسوب صاف  از  نکرده  واکنش  مونومر  تا  شد 

شود صافی  آمده  دستهبپلیمر  و    خارج  کاغذ  آون    ،روی   درون 
 شد ساعت قرار داده    24به مدت    سلسیوس   یدرجه  60در دمای  
   % 95با بازده    ای سرانجام فراورده   درون آن جدا شود   مانده ی تا آب باق 

 .دست آمدهب
 

 درصد   50تا  5 تی روش ساخت نانو کامپوز

درصد،    5گرم نانو کامپوزیت    1برای ساخت    ،ی اولمرحلهدر  
  ( فنول نو ی آم   –  2گرم مونومر )   0/ 95  نخل و   گرم تارونه   0/ 05  خست ن 

و درون حمام   دش  افزوده  HClموالر    1محلول    تریلیلیم  100به  
مدت    فراصوت شد.    30به  داده  قرار   ، دوم  یمرحله   دردقیقه 

آغازگر  33/2 حل    تریلیلیم  15  در   3KIO گرم  مقطر    شدهآب 
قیقه به محلول مونومر، تارونه د  30مدت زمان    در  بورت  لهیوسهو ب

اسید   به خوبی    د و ش  افزودهو هیدروکلریک  این مدت محلول  در 
زده   هم  همزن  از    .شدتوسط  استفاده  متانول،    تریلیلیم  100با 

کامپوزیت  و    شد  کامپوزیت تشکیل شده بر روی کاغذ صافی شسته
شده  مدت    مانده ی باق ی  جدا  به  صافی  کاغذ  روی    ساعت   24بر 

دما داده    آوندرون    سلسیوس درجه    60  یال  50ی  در  تا  قرار  شد 
نانو کامپوزیت   شود. خشک    این روش برای ساخت درصدهای دیگر 

 نیز استفاده شده است.
 

 تارونه نخل  ی سازآماده

  ، شود ی م   شناخته   ورزی کشا   دورریز مواد    ان به عنو نخل که    تارونه 
تفاده  است که در آزمایش ها مورد اس  از درخت نخل  همان قسمت

شستشو داده شد با آب مقطر    نخست  نخل تارونه    قرار گرفته است.
از آن رنگی    کیب هایو برگ تر  شن، ماسه  مانندهایی  ناخالصیتا  

و   شود  مدت    پسجدا  به  آن  آون  در    ساعت  2از   یک 
مواد  سپس  قرار گرفت تا خشک شد. سلسیوس درجه  100دمای با 

 مرتبه با آب مقطر   خشک شده در یک آسیاب خانگی خرد و چندین 
داده   ناخالص  شدندشستشو  و  ماندهیباق  یها یتا  شوند  حذف    نیز 

  6- 200مش   ی ها خرد شده توسط الک  ی ها از صاف کردن، پوسته  پس 
   دست آمده ه ب پودر  سپس  شدند.    ی بند دانه   ، میلی متر(   2/ 36-میکرون 75) 

 . شد تا زمان استفاده در ظرفی بدون منفذ نگهداری  
 

 کومارین  هیدروکسی -4بنزیلیدین بیس  3' و  3 ی هامشتق سنتز

 ( %40/ تارونه نخل )  فنولنوی آم – 2نانو کامپوزیت  در حضور 

مخلوط   واکنش  بالن  یک  مول    2در  -هیدروکسی  -4میلی 
 گرم   0/ 30 ، های آروماتیک میلی مول آلدهید   1گرم(،   0/ 324کومارین ) 

)  فنول نویآم  –  2نانو کامپوزیت   تارونه نخل   تر یلیلیم  5،  (  40%/ 
بالن در حمام   د. سپسش  افزوده  کی  به   کیاتانول و آب به نسبت  

. پیشرفت واکنش با استفاده از  داده شد  قرار  C70روغن با دمای  
 هگزان و اتیل استات -nو با حالل (  TLC)  کروماتوگرافی الیه نازک  

 تا  2  مورد بررسی قرار گرفت. پس از طی مدت زمان  1:4با نسبت  
آلدهید، مخلوط واکنش تا دمای   گوناگون  یهاه برای مشتقدقیق 5

سرد رسوب    شد  اتاق  آمدهو  دست  شدن  به  صاف  از   با   پس 
n-داده شستشو  پشد  هگزان  بازده    س .  محصول،  کردن  وزن  از 

مشتق برای  %  گوناگون  یها واکنش  بین     99%  تا  84آلدهید 
 به دست آمد.

 

 بحث  و هاجهینت

کامپوزیت  )  اتالیستکساختار  بررسی    به  نجایادر     –  2نانو 
نخل  فنول نویآم تارونه  و    ( /  بر    هایعاملپرداخته  سنتز  مؤثر 

کومارین هامشتق بیس  است.  ی  شده    راستا   ین ا  در  بررسی 
به   یی ها ش ی آزما   های ترکیب واکنش سنتز    شرایط   ی ساز نه ی به منظور 

بیـس  -3'و  3  نش ـواک  با  (کومارینهیدروکسی-4))بنزیلیدین( 
   انجام شد   گوناگون   یک آرومات   ی ها ید آلده   و   کومارین کسی هیدرو   -4
به عنوان مدل استفاده    یدبنزآلده  نیترو-3کار از مشتق    ین ا  یبرا  و
 د. ش
 

 فنول آمینو – 2پلیمر  ساختار 

پلی   گروه  فنولنویآم  –2ساختار  شونده شامل  تکرار  های 
آمین   ،کینوئیدی دی  فنیل  هیدروکسی  و  ایمین  دی  هیدروکسی 

زیاد    .(1  ایشم)است متصل هادروژنیهو    OHی  ها گروه تعداد   ی 
آمدن   وجود  به  باعث  نیتروژن  مناسبی  کاتالیست  هایویژگیبه  ی 

   .شودیمی بیس کومارین هامشتقبرای پیشبرد واکنش سنتز 
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 .آمينوفنول  –2ساختار   ـ1شمای 

 

 

 .ولفن  نو ي آم – 2تصوير پلي  ـ1شکل 

 

 

 ./ تارونه نخل(  فنولنو يآم -2تصوير نانو کامپوزيت ) ـ2شکل 

 
سطح بررسی  کامپوزیت و    فنولنویآم   –2پلی    برای   نانو 

  برابر  20000  یی با بزرگنما   SEM(، تصاویر / تارونه نخل   فنول نو ی آم   -2) 
  نشان داده   2و    1های  شکل در    به ترتیب   تهیه شد که   برای هر نمونه 

است ذر  ،شودمی  دیدهونه که  گنهما   .شده  توزیع  های هچگونگی 
و پوشیده شدن تارونه   فنول نویآم  –2تارونه در بین شبکه پلیمری  

  انو کامپوزیت ـ نشان داده شده است. در مورد ن   فنول نو ی آم   –  2با پلی  
ذر  فنول نویآم  –2)  40% وجود  نخل(  تارونه    میانگین   باها  ه/ 

)نانومتر  2/40  یاندازه پلیمر  با فنولنویآم  –2و  ی اندازه   میانگین   ( 
تغ  نانومتر  2/183 از  میزان  این  وجود  است.   ها رییمشهود 

، تیدر نانو کامپوزیت و پلیمر به خاطر این است که در نانو کامپوز
را   هسته  نقش  ذر  بازیتارونه  و  تارونه  های  هکرده  اطراف   پلیمر 

گرفته  هستهقرار  چون  پلیمر  در  اما  ندارد  یااند  دلیل    ،وجود  به 
ذرات، باعث به وجود    دنیپلیمری و به هم چسب  هایویژگیداشتن  

اطمینان آزمایشی   برای.  استهای بزرگ شده  با اندازهها  هآمدن ذر
دو   از  و  شد  با    فنولنویآم  –2 پلی  ترکیب؛انجام  نخل  تارونه  و 

پلی    تسبه عنوان کاتالیدر شرایط یکسان    فنولنویآم  -2پوشش 
متفاوتیهاازدهب  و  شداستفاده   آمد  ی  می  به دست  دلیلی که   تواند 

و   فنول نویآم  –2  تارونه نخل در شبکه پلیهای  هبر قرار گرفتن ذر
 باشد.ی آن ستکاتالیمتفاوت بودن توانایی 

 درصد نانو کامپوزیت  ر ی تأثبررسی 

و تارونه   فنولنویآم  –2 پلیمشخص کردن درصد بهینه    برای
و   ستالیکات  گوناگون ی  درصدها،  نخل قرارگرفت  آزمایش  مورد 
  / تارونه  فنول نو ی آم   –  2نشان داد که نانو کامپوزیت   1جدول   های نتیجه 
ترین مقدار  ( بهترین بازده را با توجه به دارا بودن بیش%40)  نخل

 بستر زیست تخریب پذیر و ارزان قیمت، به همراه دارد.

 
 ست مقدار کاتالی  ر ی تأثبررسی 

  ست ن کاتالیمیزا؛  ست بهینه کاتالی  مشخص کردن مقدار  برای
استفاده بنزیلیدین  -3)   -3'و  3  سنتز  در  مورد  بیـس  نیترو   )(4- 

ب   (کومارینهیدروکسی  گـمورد  قرار   های نتیجهرفت.  ــررسی 
 ست افزایش میزان کاتالی  که   دهد نشان می  ها ش ی از آزما   به دست آمده 

بهره   030/0تا   و  سرعت  افزایش  باعث  می  گرم  ، شودیواکنش 
بهره   ریتأث   تربیش  مقدارهایافزایش    ولی و  سرعت  بر  ی چندانی 

 . (2)جدول  واکنش ندارد
 

 دما  ر ی تأثبررسی 

منظور   و  سازنه یبهبه  اتاق  دمای  در  واکنش  پیشرفت  دما،  ی 
بررسی شد   بازروانیو شرایط    سلسیوس ی  درجه  70،  50دماهای  

NH
H
N N N

OH OH OH OH

n

NH2

1) HCl

2) KIO3

OH

n
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   (کومارينهيدروکسي  -4)نيترو بنزيليدين( بيـس -3) -3'و 3سنتز ترکيب  برای  تارونه نخل و فنولنو يآم –2 پلي یدرصد بهينهاثر   ـ1جدول 
 .سلسيوسی درجه  70 یدمادر   ستگرم کاتالي 03/0مقدار  (نسبت يک به يک)اتانول  -حالل آبدر 

 بازده )درصد(  زمان  ست کاتالی ردیف 

 50 ساعت 1 فنولنویآم  – 2پلی  1

 50 ساعت 1 % 5/ تارونه نخل  فنولنویمآ  – 2نانو کامپوزیت  2

 80 دقیقه  3 % 10/ تارونه نخل  فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  3

 96 دقیقه  2 % 20/ تارونه نخل  فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  4

 99 دقیقه  2 % 30/ تارونه نخل  فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  5

 99 دقیقه  2 % 35نخل  / تارونه فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  6

 99 دقیقه  2 % 40/ تارونه نخل  فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  7

 95 دقیقه  2 % 45/ تارونه نخل  فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  8

 
 اتانول   -حالل آبدر  (کومارين هيدروکسي -4)( بيـس نيترو بنزيليدين -3) -3'و 3سنتز ترکيب   برای  ستاثر مقدار کاتالي ـ2جدول 

 .سلسيوس درجه  70 یدمادر  ( نسبت يک به يک)

 بازده )درصد(  )گرم(  ستمقدار کاتالی زمان  ست کاتالی ردیف 

 ناچیز 0 ساعت 2 ستبدون کاتالی 1

 89 0/ 020 دقیقه  3 ( %40/ تارونه نخل )  فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  2

 96 0/ 025 دقیقه  2 ( %40/ تارونه نخل )  فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  3

 99 0/ 030 دقیقه  2 ( %40/ تارونه نخل )  فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  4

 99 0/ 035 دقیقه  2 ( %40/ تارونه نخل )  فنولنویآم – 2نانو کامپوزیت  5

 
 نانو کامپوزيت    گرم 30/0 در حضور (کومارين هيدروکسي -4)( بيـس نيترو بنزيليدين  -3) -3'و 3سنتز ترکيب  ـ3جدول 

 .گوناگون( در دماهای  1:1اتانول ) -در حالل آب  (%40نخل ) / تارونه  فنولنو يآم – 2

 بازده )درصد(  زمان )دقیقه( (سلسیوسدما )درجه   ردیف 

 50 15 دمای اتاق  1

2 50 7 87 

3 70 2 99 

 99 2 رفالکس  4

 

و    سلسیوس درجه    70  یدما دما،    نیترمناسب د  ش  دیده که   است 
بیشافز میزان  به  بازده    چشمگیری  ری تأث  ،ترایش دما  بر سرعت و 

 (. 3)جدول  واکنش ندارد

 

 حالل  ر ی تأثبررسی 
حضور    برای  در  مدل  واکنش  پیشرفت  مناسب،  حالل  انتخاب 

 استفاده ازی متفاوت موردبررسی قرارگرفت و بهترین حالت  هاحالل 

 4جدول  در ها نتیجه د.  ش   دیده اتانول با نسبت یک به یک  -حالل آب 
 گزارش شده است. 

 
 شرایط بهینه واکنش 

  ها نتیجه  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  گوناگون  شرایط  در  واکنش
و    آلدهید  مول   میلی  1  داد   نشان مول   2آروماتیک    -4  میلی 

حضور   کومارینهیدروکسی  کامپوزیت   30/0  در  نانو   گرم 
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   (کومارينهيدروکسي  -4) ( بيـس نيترو بنزيليدين -3)  -3'و 3سنتز ترکيب   برای گوناگونی هاحالل  ريتأث ـ4جدول 
 .سلسيوس  ی درجه  70 یدمادر  (%40/ تارونه نخل ) فنولنو يآم – 2نانو کامپوزيت   گرم 30/0 در حضور

 بازده )درصد(  زمان )دقیقه( حالل  ردیف 

 80 3 آب  1

 91 2 اتانول 2

 99 2 1:1اتانول -آب 3

 86 2 ( 1:2اتانول )-آب 4

 95 2 ( 2:1تانول )ا-آب 5

 

O

OH

O

OH

OOO O

OH

+

O H

R

R

Nanocomposite (2- Aminophenol / Palm Date)

H2O:EtOH (1:1),70 oC

1 2a-k 3a-k 
 

 .(نکوماريهيدروکسي  -4)( بيـس بنزيليدين) -3'و 3های واکنش سنتز ترکيب ـ2شمای 
 
نخل   فنول نویآم  –  2 تارونه  حالل    (40%)   /  اتانول در  و     آب 

دما در  یک  به  یک  میزان   هایترکیب  سلسیوس درجه    70ی  به 
بیـس  یلیدینبنز)  -3'و  3 را    (کومارینهیدروکسی   -4)(   مربوطه 

 (.4 )شکل کندیم تولیدبا بازده مناسب 
کار  نشان  منظور  به حضور    شرایط  این  واکنش،  ییادادن  در 
های الکترون دهنده و  استخالف   دارایی آروماتیک، هاآلدهید  سایر

  آن   های نتیجه   و   گرفت   قرار   بررسی   مورد های الکترون کشنده  استخالف 
 . است شده آورده 5 جدول در

از    هافراوردههمه   برخی  و  ذوب  نقطه  توسط   هاآنتوسط 
بررسی قرار گرفتند و    HNMR1و    IRی  هافیط با    هانتیجهمورد 

 . [14-19دارد ]مطابقت   به طور کاملمنابع موجود 
 
 ها فیط  هاینتیجه

 ( کومارینهیدروکسی -4)( بیـس بنزیلیدین) -3'و 3
IR(KBr): 3426, 3023, 1673, 1609, 1562, 1493, 1448, 

1351, 759 cm-1, 1H NMR (250 MHz, DMSO-d6): ( = 

6.10 (1H, s, CH), 7.06-8.05 (13H, m, ArH), 11.32-11.54 

(2H, m, OH). 

 ( کومارینهیدروکسی -4)( بیـس نیترو بنزیلیدین -3) -3'و 3

IR(KBr): 3424, 2925, 1655, 1616, 1564, 1494, 1450, 

1347, 762 cm-1, 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ( = 

6.39 (1H, s, CH), 7.28-8.04 (12H, m, ArH), 8.04-9.52 

(2H, m, OH). 

 ( کومارینهیدروکسی -4)( بیـس کلرو بنزیلیدین -4) -3'و 3
IR(KBr): 3420, 2923, 1668, 1606, 1563, 1490, 1451, 

1351, 765 cm-1, 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ( = 

6.63 (1H, s, CH), 7.16-7.90 (12H, m, ArH), 7.90-9 (2H, 

m, OH). 

بیـس    -4)   -3'و  3 بنزیلیدین(  -هیدروکسی  -4)متوکسی 
 (کومارین

IR(KBr): 3443, 2926, 1668, 1606, 1563, 1510, 1452, 

1352, 767 cm-1, 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6): ( = 

3.71 (3H, s, CH3O), 6.31 (1H, s, CH) 6.80-7.93 (12H, m, 

ArH), 8.16-8.78 (2H, m, OH). 

 
 یریگجهینت

کامپوز  مطالعه، این در پا  تینانو  بر   فنول  آمینو-2  هیپلیمری 
نخل تارونه  بودن    با  و  دارا  و  زیاد  بسیار  حجم  به  سطح   نسبت 

اختار  ی متصل به اکسیژن و نیتروژن )در سها دروژنیهتعداد زیاد  
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 نانو کامپوزيت   گرم 30/0 حضور در  (کومارينهيدروکسي  -4)( بيـس بنزيليدين)  -3'و 3های  ترکيباز سنتز  های به دست آمدهنتيجه ـ 5جدول 
 سلسيوس. ی درجه  70در دمای ( 1:1اتانول ) -حالل آبدر   (%40/ تارونه نخل )  فنولنو يآم – 2

 )%(   بازده )دقیقه( مانز (°Cذوب )نقطه  محصول آلدهید ردیف 

 3a 232-230 4 89 بنز آلدهید 1

 3b 234-232 3 98 نیترو بنز آلدهید -4 2

 3c 231-229 2 99 نیترو بنز آلدهید -3 3

 3d 244-242 3 88 سیانو بنز آلدهید  -4 4

 3e 212-211 2 90 فلوئورو بنز آلدهید  -4 5

 3f 258-256 3 93 کلرو بنز آلدهید  -4 6

 3g 240-238 5 86 یل بنز آلدهید مت -3 7

 3h 240-238 5 84 متوکسی بنز آلدهید  -3 8

 3i 248-246 4 86 متوکسی بنز آلدهید  -4 9

 3j 266-264 3 97 برمو بنز آلدهید  -4 10

 3k 268-266 4 90 متیل بنز آلدهید  -4 11

 
بسیار    مقدارهاید در  ش( سنتز شد. این عامل موجب  فنولنویآم-2

کات رابیش  ستالیکم،  کارایی    آلدهیدهای  واکنش  برای  ترین 
 اکنش و این  انجام  داشته باشد.   کومارین هیدروکسی  -4 با  آروماتیک 

کامپوزیت   30/0مقدار    که داد نشان گوناگون شرایط  در نانو  گرم 
اتانول در حالل    ( % 40)   / تارونه نخل   فنول نو ی آم   –2   به میزان   آب و 

  برای  شرایط  ن ی بهتر   وسسلسی ی  درجه   70ی  دما   و یک به یک  
واکنش و  با توجه به حالل، دمای    بنابرایناست.    واکنش این انجام
  مقدارهای در    ست پذیر بودن و کارایی بسیار خوب کاتالی تخریب زیست 

 ی هامشتق تهیه برای  مناسب  روش  یک  شده  ه ی ارا  روش  بسیار کم، 

 شیمی موازین اساس  برکومارین(  هیدروکسی-4بنزیلیدین بیس )
 . باشدمی سبز
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