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  :چکیده
سپس جهت  شد و موریلونیت سنتزي کاتیونی و مونتي نشاستهجاذب بر پایه نانوکامپوزیتدا در این پژوهش ابت

. در ددست آمبه  mg g 40-1ظرفیت جذباستفاده گردید. مقدار  mg L 100-1 يبا غلظت اولیه حذف رنگ متیل اورانژ

شد و  پرداخته  AMPSاسید و آکریلیکهاي با منومر شدهترکیبي نشاسته سوپرجاذب بر پایه سازيبهینهو ادامه به سنتز 

ر این دهمچنین  تعیین شد. mg g700-1سپس براي جذب رنگ متیلن بلو استفاده گردید. میزان ظرفیت جذب برابر با 

ل و آکری اسید آکریلیکي نشاسته با استفاده از منومرهاي کامپوزیت سوپرجاذب بر پایه سازيو بهینه تحقیق سنتز

ش شد. همچنین براي افزای شد و سپس حذف رنگ متیلن بلو توسط این سوپرجاذب استفاده نجاما (AAc/AAm)آمید

پلی  ينانو الیهبا  شدهسنتز  ظرفیت جذب سوپرجاذب سنتز شده، براي اولین بار در این تحقیق سوپرجاذب

ذب جمیزان تورم،  رب زمان تأثیرهاي مختلف، pHترکیب گردید. بررسی مقدار تورم در  (AAc/AAm@ PDA)دوپامین

یلن بلو بررسی شد. از و مت ي عسلویهپساب پتروشیمی برزویههاي مختلف از قبیل: فنول، متیل اورانژ، کروم، آنیلین، آالینده

، زمان pH تأثیر قابلیت ظرفیت باالي جذب براي رنگ متیلن بلو، در ادامه علتهاي مختلف مورد بررسی به میان آالینده

 Design افزارنرمیه بر ظرفیت و راندمان جذب به روش سیستماتیک انجام شد. سپس با استفاده از تماس، غلظت اول

expert، مم ظرفیت جذب ش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. ماکزیروهاي آزمایشگاهی با استفاده از داده سازيبهینه

1-mg g 2276  9در= pH  سینتیک  مدل والنگمویر  ان داد که ایزوترم. نتایج نشبه دست آمددقیقه  100و مدت زمان

هاي ین آالیندهبجذب رقابتی  همچنین هاي آزمایشگاهی دارند.ي اول بیشترین همخوانی با دادهشبه درجه دوم و شبه درجه

ن نشا نتایج حاصل .انجام شد AAc/AAm@ PDAتوسط سوپرجاذب  mg L 100-1ي متیلن بلو و کروم با غلظت اولیه

  باشد.می کروم %43% رنگ متیلن بلو و 98قادر به حذف  AAc/AAm@ PDAاذب داد سوپرج

  حذف آالینده ،پلی دوپامین نانو الیهسوپرجاذب، نشاسته، : هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

خصوص یش مواد آالینده در محیط زیست بهافزا يهاي بشر مسئلهنگرانی ترینمهممروزه یکی از ا 

هاي مواد آلی و معدنی کارخانجات، مواد شیمیایی صورت فاضالب، نشت نفت، پسابباشد که بهها میآب

شوند. این در حالی است که منابع می آنموجب آلودگی و گوناگون بوده که به طرق مختلف وارد آب شده 

نیز طور تصاعدي در حال افزایش است و همین منابع محدود به ، ولی رشد جمعیتبوده آب محدود

   د.نشومختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک آلوده می هايکنندهآلوده يوسیلهبه
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فظ وضع موجود خود تا سال قرار دارد. کشور ایران براي ح آبیکمایران در وضعیت بحران شدید 

نات و درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکا 112باید بتواند  2025

همچنین استفاده از آب براي مصارف  . (Karbalaee, 2010)رسدمی به نظرمنابع آب موجود غیرممکن 

رفتن آب به هر شکل  رهددارد که از آن می مختلف و نیاز شدید به آب در هر منطقه از ایران، ما را بر

 تواند، میصنعتی که از حجم زیادي نیز برخوردار هستند هايپسابتصفیه  توان گفتمیو  نیمجلوگیري ک

 مشکالت مربوط به بحران آب را حل کند. موردنیازآب  تأمینمنظور به ي مجدد قسمتاستفادهدر جهت 

)Crites et al., 2014(.  ظرفیت طبیعی هر ماده یا انرژي ناشناس براي طبیعت که به مقدار بیش از حد

   .)Agnihotri et al., 2017( الینده گویندتبع آن توازن را در محیط برهم بزند را آبراي محیط باشد و به

  ي فاضالبهاي تصفیهوشر  -1-2

ي وجود دارد که عبارتند از: تصفیه و پساب ي فاضالبمنظور تصفیهسه روش مختلف به طورکلیبه

      (Kadlec, 1999).بیولوژیکی ي ي شیمیایی و تصفیهفیزیکی، تصفیه

  ي فیزیکیتصفیه -1-2-1

توان می شودهاي آبی استفاده میها و آالیندهبراي حذف ناخالصیهاي فیزیکی در این روش از روش

توان . بسته به کاربردي که هر روش دارد میاشاره کردغشا، فیلتراسیون، اسمز معکوس و جذب سطحی به 

  . )Kurniawan et al., 2006(بهره جست  هاآندر موارد مختلف از 

  ي شیمیاییتصفیه -1-2-2

، اکسیداسیون، سازيخنثیشود. ها استفاده میدر این روش از مواد شیمیایی جهت حذف ناخالصی

  .)Hendricks, 2006( به شمارمی روندي شیمیایی هاي تصفیهاز جمله روش تعویض یونیاحیا و 

  ي بیولوژیکیتصفیه -1-2-3

ک بستر حاوي از ی پساب صورت که این کنند بهها نقش عمده را ایفا میدر این روش میکروارگانیسم

 پسابتوانند از این هایی که میي میکروارگانیسموسیلههاي مصنوعی، که از قبل بهسنگ، ماسه و یا آکنه
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با استفاده ي مواد آلی تجزیه شده و آب خروجی در نهایت همه کند ومیعبور  یه کنند آماده شده است،تغذ

هاي . از بین روش)Bouwer et al., 1988(باشد ي رها شدن در طبیعت میصرفه آمادهاز یک روش ارزان و به

هاي ساخته شده از مواد پلیمري ي پساب روش جذب سطحی با استفاده از سوپرجاذببراي تصفیه ذکرشده

مفاهیم اولیه و کلیات تحقیق  مورد بررسی قرار گرفته است. لذا در ادامه نامهانیپابراي چند آالینده در این 

  است. ذکرشده

  تعریف پلیمر -1-3

 ایکه تکپار  تکرارشوندهکوچک  يواحدها تنوسیپ به همبزرگ است که از  يهاشامل مولکول ياماده

ها در حین انجام فرآیند پلیمریزاسیون منومر .)Paul et al., 2008( ساخته شده است شود،یم دهینام 1منومر

هایی با وزن مولکولی چند برابر بزرگتر گیرد مولکولیندي که صورت میشوند و در فرآتبدیل میبه پلیمر 

سنتزي تقسیم  -ي طبیعی و سنتزي و طبیعیدسته سه. پلیمرها به شودمیخود تشکیل از حالت اولیه 

توان به نشاسته، کیتوزان، کیتین، که از جمله پلیمرهاي طبیعی می )Sionkowska, 2011(شوند می

هایی که دارند در کاربردهاي مختلف اره کرد که بسته به ویژگیآلژینات، کالژن، االستین و پلی دوپامین اش

-ها، کامپوزیتها، فومها، رنگها، چسبها، الستیک(پالستیک شوند. از جمله پلیمرهاي سنتزياستفاده می

و در ساختار  دهندمواد پلیمري را تشکیل می غالبپلیمرهاي مصنوعی ساخت دست بشر که توان به می ها)

ین براي رفع برخی نهمچ. (Paul et al., 2008) اشاره کرد شودوفور یافت میدروژن و کربن بههی هاآن

 ,Sionkowska(گیرد معایب پلیمرهاي طبیعی و یا سنتزي از ترکیب این دو پلیمر نیز مورد استفاده قرار می

2011(  .  

                                                
1 Monomer  
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  2کامپوزیت -1-4

شود. گفته می کامپوزیت ،هاآن میانسطح مشترك مشخصی  با ،ي مجزاترکیب چند ماده به    

مپوزیت را زمینه یا ماتریس پایه در کا ءاست. جز تشکیل شده 4کنندهتقویتو  3جزء زمینهو از د کامپوزیت

 زمینه جز درواقعباشد. می شده و اغلب فلزي، سرامیکی یا پلیمريکه باعث استحکام کامپوزیت  گویند

باشد که براي رفع این نواقص حداقل از یک جز باشد که داراي یکسري نواقصی میاصلی کامپوزیت می

الیاف،  صورتبه که گویندمیکننده ي کامپوزیت را تقویتمینهجزء افزودنی به زکنند. دیگري استفاده می

 .)Mano et al., 2004( شودساختار میدي و کاربرورقه یا ذرات موجب بهبود خواص مکانیکی 

باشد می 5آن، در مقیاس نانومتر يهایی هستند که یکی از فازهاي تشکیل دهندهکامپوزیت ،هانانوکامپوزیت

)Camargo et al., 2009(. همکنش در فصل مشترك رگیر بچشمباعث افزایش مقیاس نانو  درذرات  هانداز

 .)Camargo et al., 2009; Choa et al., 2003(شود که این امر موجب بهبود خواص مواد میشده،  فازها

کند. میشوند نسبت سطح به حجم افزایش چشمگیري پیدا وارد فاز می طرفی وقتی مواد در مقیاس نانو از

پذیري، زیست تخریبدارا بودن خواص علت  بهپذیر زیست تخریب هاينانوکامپوزیتهاي اخیر تولید در سال

ها به خود اختصاص کامپوزیت میان سایراي در با محیط زیست جایگاه ویژه بودن و سازگاري غیر سمی

 Cottet(اند تشکیل شده پرکننده پلیمري هستند که از ترکیب پلیمر و هاينانوکامپوزیت. نوعی از اندداده

et al., 2014( شود. از جمله ها باعث بهبود اشکاالت پلیمرها مینانوکامپوزیتدر ساخت  پرکننده. استفاده از

زیست  هاينانوکامپوزیتا اشاره کرد. از طرفی تولید عدم استحکام کافی پلیمرهتوان به این اشکاالت می

 ها توجهعلت بهبود خواص کامپوزیت از مواد معدنی به ماتریس پلیمري و همچنین استفادهبا پذیر تخریب

-Darder et al., 2007; Ruiz(ي محیط زیست را به خود معطوف کرده است بسیاري از محققان در زمینه

Hitzky et al., 2008( . ،اي، میکرو پودرهاي الیهرس  هايخاكمواد معدنی از جمله  بسیاري ازدر این زمینه

هاي ترین هزینهبا کمري پلیم هاينانوکامپوزیتسازي معدنی مانند میکا، آتاپولگیت و کائولینیت در آماده

                                                
2 Composites 

Matrix 3  
Rainforce 4   

)m 9-nm=101( Nanometre 5 
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هاي ك رس یکی از گامپلیمر/خا هاينانوکامپوزیتي . توسعهاندقرارگرفتهمورد استفاده تولید و خواص بهتر 

  . )Cyras et al., 2008( باشدرو به رشد تکنولوژي پلیمر می

 معرفی نشاسته  -1-5

 اشد که بهبمی از نوع پلی ساکارید طبیعیترین پلیمر از میان پلیمرهاي طبیعی، نشاسته فراوان   

 يپذیرتخریب و زیست )J.-F. Zhang et al., 2004( تجدید پذیرينظیر از قبیل علت دارا بودن خواص بی

)Heydari et al., 2013( ها زیتماتریس کامپوها استفاده شده و باعث بهبود خواص در ساخت کامپوزیت

ل نهایی عنوان محصوباشد که بهیره شده در گیاهان میکربوهیدرات ذخ منبع اصلی نشاسته از شود.می

 دهد.هاي نشاسته را نشان میختار مولکول) سا1-1شکل ( آید.می دسته بفتوسنتز فرآیند 

  

  

  .)Eliasson, 2004(  هاي نشاسته: ساختار مولکول1-1شکل 

). آمیلوز 2-1( شکل  گلوکز تشکیل شده است: آمیلوز و آمیلوپکتین نشاسته از دو بخش مختلف   

باشد ولی مولکول داراي مخلوطی از پلیمرهاي خطی با طول زنجیر چند صد تا چند هزار واحد می

. گیرددر برمیگلوکز را  واحد 1500000 سیار بزرگی بوده که حدودهاي بشامل مولکول آمیلوپکتین

در  نیلوپکتیآمهاي باشد. محلولواحد می 20حدود  هر شاخهدار بوده و طول شدت شاخهآمیلوپکتین به

 شوند.می 6تخریبراحتی پیوسته به هم زدندهند و با ي باالیی را از خود نشان میابتدا ویسکوزیته

                                                
6 Degrade 
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 .)Miles et al., 1985( دهنده  نشاستههاي تشکیلمولکول: 2-1شکل 

ه یک سوسپانسیون نشاسته تشکیل شده است. وقتی ک نیمه بلوريشکل و قسمت بی نشاسته از دو    

علت خاصیت  شکل نشاسته بهرد، در حین گرما دادن قسمت بیگیمعرض حرارت قرار می در ،در آب

هاي گرانول و آب، موجب شکسته شدن پیوندهاي شوند، حرارت دادن مخلوطدوستی مقداري متورم میآب

نتیجه شود و در ژالتینه شدن میآب در دماي -نشاسته و ایجاد پیوندهاي نشاسته-هیدروژنی نشاسته

شود ها میپذیر گرانولکند و موجب تورم برگشتها نفوذ مییابد و آب به داخل گرانولآبگیري تسریع می

ي محلول ناچیز قابل برگشت با سرد کردن و خشک کردن). در مرحله ژالتینه شدن افزایش ویسکوزیته (

ي نور زیر میکروسکوپ نوري از روي کاهش شکست دوگانهتوان است ولی افزایش آبگیري نشاسته را می

اگر گرما دادن ادامه پیدا کند، شود. شدن نامیده می ي ژالتینهمرحله ،این مرحلهپالریزه تشخیص داد. 

ها یکباره تا چندین برابر اي از دما وجود خواهد داشت که گرانولرسد که باالتر از آن محدودهاي مینقطه

ها بزرگتر باشد زمان و دماي ژالتینه شدن و گرانول يشوند. هرچقدر اندازهي خود متورم میلیهي اواندازه

کنند. با افزایش ي باالتري را ایجاد میهاي بزرگتر، پیک ویسکوزیتهتر خواهد بود. گرانولخمیري شدن پایین

استه در بیشترین حالت تورم کند و از طرفی نشکردن می بلورین نشاسته شروع به ذوبدما قسمت نیمه 

شود شوند، این حالت باعث میشکاف برداشته و متالشی شود ساختار نشاسته می خود قرار دارد که باعث

و آبگیري موجب  حرارت دهیي ي هیدراته به یک محلول کلوییدي تغییر وضعیت بدهد. ادامهتا نشاسته

  .)Janssen et al., 2009( )3-1شکل( باشدراه میها و همراه با کاهش ویسکوزیته همترکیدن گرانول

ي در آب موجب تشکیل پیوندهاپخش شده کردن نشاسته  با سرد ترکندمیها ه گرانولاینکبعد از    

گردد. خطی بودن زنجیرهاي نشاسته و کاهش پیوندهاي هیدروژنی آب نشاسته می-هیدروژنی نشاسته
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اي پیونده ترسریعبیشتر زنجیرها و تشکیل  نزدیک شدنممانعت فضایی کمتر، تحرك و آمیلوز موجب 

باال  سرد کردنر محلول نشاسته، غلیظ و سرعت شود. اگهاي آمیلوپکتین میهیدروژنی نسبت به زنجیره

ي ژلی تشکیل شوند و آب را گیر انداخته و شبکههیدروژنی در نقاط محدود تشکیل میباشد پیوندهاي 

ام محلول غلیظ نشاسته، آر سرد کردنرقیق بودن محلول نشاسته و یا شوند). نمی 7دهند (رتروگرادهمی

 شودهیدروژنی در نقاط زیاد و در نتیجه تبدیل شکل آمورف به شکل کریستالی میموجب تشکیل پیوندهاي 

  .)8( رتروگراداسیون

  

 . )Schirmer et al., 2015( هاي نشاستهحرارت بر مولکول تأثیر:  3-1شکل

 9پلی دوپامین -6-1

 يد-4،3(  عتیالهام گرفته از طب جدید منومر کی عنوانبه نیمختلف، دوپام يهامنومر انیدر م

در  ونیزاسیمریواکنش پل ) تحت11فن اتیل آمین هیدرو کسی يد-3،4یا  10نیماتیل آ لیفن دروکسیهی

 باشدیبستر را دارا م يبر رو يقو یچسبندگ تی) قابلییایعنوان مثال در محلول قل(به ژنیحضور اکس

)Amiri et al., 2015(. ي دوپامین با ساختار شیمیایی مشتمل بر شوندهپلی دوپامین شامل واحدهاي تکرار

                                                
7 Retrograde 
8 Retrogradation  
9 Polydopamine (PDA) 
10 3,4- dihydroxy phenyl ethylamine 
11 3,4- dihydroxy phenethylamine 
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ترتیب قسمت زنجیري و قسمت حلقوي دوپامین را تشکیل  باشد که بهمی 12دو بخش آلکیل آمین و کتکول

دادن سطوح مختلف از قبیل نانو ذرات  هاي پلی دوپامین قابلیت پوششدهند. همچنین نانو الیهمی

)Nematollahzadeh et al., 2015( ،میکرو ذرات متخلخل سیلیکا )Ataei-Germi et al., 2016; 

Nematollahzadeh et al., 2013( پلیمریزاسیون دوپامین را در حضور اکسیژن  4-1باشند. شکل را دارا می

 دهد. ین را نشان میو در نهایت تشکیل پلی دوپام

 

  

  

  

  

  

  .(E et al., 2014) : پلیمریزاسیون دوپامین و تشکیل پلی دوپامین4-1شکل

 تعریف ژل -1-7

را  عیما مریشود. شبکه پلیم جادیها او حالل يمریپل يهاشبکهشامل  از دو جزء يمریپلهاي ژل     

را دارا  نگهدارندهژل نقش  يمریشبکه پل ،دیگر عبارت بهکند. یم يریآن جلوگ شدن آزاد زو ا احاطه کرده

و  عیماهم  يهایژگیوها شود که ژلیتصور م طورکلیبهدارد. یاز حالل را نگه م يادیکه مقدار ز باشدمی

بسیار  انتشار بیضر دارايکه  کند،یعمل م عیما کیعنوان متورم به اری. ژل بسباشندرا دارا میجامد هم 

ها زمانی تواند خواص جامد نرم را داشته باشد. ژلیم نی. ژل همچنباشدمیکوچک  يهامولکول زیاد براي

 يهاژلهاي . ویژگیدندهشکل می رییتغ شوندگیرند یا برش داده میکه تحت نیرویی اجباري قرار می

                                                
12 Cate chol 
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 عنوانبهدهد. یرا نشان م یمتفاوت يها و رفتارهایژگیو و باشندیم متفاوت عادي عاتیاز جامدات و ما مریپل

 اریبس يدر دما یحت غیر منجمدوجود دارد: آب  یمختلف يهاها به شکلکه  آب در ژل شودیم دهیمثال، د

درجه  20تا  -10 يآب در دما  يودهدبا شبکه؛ مح يتعامل قو کیشبکه بسته و  کیکه در  ن،ییپا

 هاژلدر  فازتغییر  دهیپد نیهمچن دارد. یبا آب معمول یو آب آزاد که خواص مشابه زندیم خی گرادسانتی

و  در ژل ونی بی، ترکpH راتییدما، تغ راتییحالل، تغ بیاز ترک یفاز ناش تغییراست.  یخطریغفرم  به

طور عمده به به يمریژل پل کیخواص  .)De Rossi et al., 1991( گزارش شده است یکیالکتر يهادانیم

سازد. یمممکن دهد و تعامل شبکه و حالل را یم لیدارد که ژل را تشک یبستگ يمریساختار شبکه پل

دارند چرا  یخوب اریبس تحرك هاحال، ژل نیمحدود شده است. با ا 13ت عرضیاتصاال با مریتحرك شبکه پل

ماکرو شوند. یم گیر افتاده بسته ی که در شبکهحالل از يادیمقدار ز لهیوسبه يمریپل يهاکه شبکه

را به  يادیو تحرك ز ابندییگسترش م بعديسه يفضا کیدهند، به یم لیکه ژل را تشک هاییمولکول

باز هستند که داراي سیستم خود  هاآناست که  نیها امهم ژل يهایژگیاز و گرید یکیگذارند. یم شینما

 یقرار دارند. ژل زمان يداریناپا تیوضعو در حالت کلی در کنش داشته باشند برهمتوانند با محیط می

 هاآن. محیط اطراف تغییر کندبا  هاآن مواد و اطالعات ،ينرژکه ا شوندمی بازشناختهعنوان سیستم به

دیگر از جمله د. نکنیتواند انجام شود، عمل میم ییایمیش يهاکه در آن واکنش یعنوان مکانبه نیهمچن

استحکام،  ،یکیالکتر تیهدا گویی به تحریکات محیطی از قبیل:شند پاسخباها دارا میهایی که ژلویژگی

 لیکه ژل را تشک يمریحسب پلبر یکیالکتر يهادانی، گرما، نور و مpHمانند  یخارج يهاپاسخ به محرك

وجود دارد.  يمریپل يهاژل بنديطبقهمختلف  يهاروش. )Osada, 2000( توان اشاره کردمیدهد، یم

  :شوندمی میبه سه دسته تقس هاآن ،یکلطورهب

  ،دهندتشکیل میرا  بعديي سههاکه شبکه ییهاعیبر اساس ما يبندطبقه -1

 ،دهندیمژل  لیکه تشک ییمرهایپلبر اساس  يبندطبقه  -2

  .يمریپل هايشبکه لیبر اساس روش تشک يبندطبقه  -3

                                                
13 Cross-link 
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  هیدروژل -1-8

 درواقعها هیدروژل شود.دوست که محیط آن آب باشد هیدروژل نامیده میشبکه پلیمري آب     

بلیت تورم و (پیوندهاي عرضی فیزیکی یا شیمیایی) هستند که قادوست از پلیمرهاي آب بعديسهشبکه 

ز نظر ساختاري اسازد. ها را از سایر پلیمرها متمایز میجذب آب باالیی دارند. این خصوصیت هیدروژل

 یکیزیف طیشراحساسیت در برابر  .بندي کردنیونی، کاتیونی و آمفولیتیک دستهتوان به آها را میهیدروژل

هوشمند پاسخگو  يمرهایپلها به ه هیدروژلباعث شده کحالل مقدار  و یکیالکتر دانیم دما،، pH ازجمله

ها از پلیمرهاي طبیعی، سنتزي یا هیبریدي هیدروژل .)Tanaka, 1978( شوند لیتبدمحیطی  با محرك

شامل موادي  هستند که ییهادروژلیه طبیعی يهادروژلیه. )Khansari et al., 2017(شوند ساخته می

 ،يمواد سلولز دها،یپپت ن،یپروتئ ،یعیطبهاي توان به صمغاند که میهستند که از طبیعت گرفته شده

 نیلوپکتیآم لوز،ی(آم ، نشاستهسلولز لیمت یها، کربوکسدیساکار یپل ،آلژینات ،14کیلورونایه دیاس کالژن،

در  هرکدام. بسته به کاربرد )Khansari et al., 2017( اشاره کرد و آگار15هانیدکستر ها)، مالتومخلوط و

توان ی میمصنوع يهادروژلیههاي سنتزي یا شوند. همچنین از هیدروژلهاي گوناگونی استفاده میزمینه

 نام برد دونیرولیپ لینیو یپل د،یاس آکریلیک یالکل، پل لینیو یپل الت،یرمتاک لیات هیدرو کسی یپلبه 

)Kalia, 2016(. ها کاربردهایی در بخش پزشکیهیدروژل )هاي مصنوعی، زخممهندسی بافت، ماهیچه 

سازي هاي جداسازي، حسگرها، آمادهدستگاه هاي دارویی)،حامل، لنز تماسی، آنزیمی رزیست حسگ، هاپوش

کنترل رهایش براي کشاورزي در بخش و  و مواد شفاف نوري هاذرات فلزي، جذب رنگ، فیلترها، کاتالیست

هاي مختلف کاربردمختصر  صورتبه 5-1. شکل )Varaprasad et al., 2017( دارند هاکشکودها یا آفت

  . ددههیدروژل را نشان می

                                                
14 Hyaluronic acid 
15 Maltodextrin 
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  .)Varaprasad et al., 2017( مختلف يهانهیزمدر ها هیدروژلکاربرد : 5-1شکل 

- لولکه براي نگهداري آب و جذب محها تحت عنوان سوپرجاذب همچنین نوع خاصی از هیدروژل   

شوند که در ادامه به داشتن خاك و گیاهان استفاده می مرطوب نگهها و حذف آالینده منظوربههاي آبی و 

  .پرداخته شده استها هیدروژل گونهاینبررسی 

  

  

 شدهاصالحهاي هیدروژل -1-8-1

اسیون، هایی هستند که ساختار شیمیایی در سطح با کوپلیمریزهیدروژل شدهاصالحهاي هیدروژل   

-گیرد. هیدروژلهیدروژل انجام میمنظور هدفمند کردن ي خاص بهپیوند شیمیایی، یا ترکیب با یک ماده

منظور ذب بهبراي کاربردهاي مختلف از قبیل رهاسازي هدفمند دارو و افزایش ظرفیت ج شدهاصالحهاي 
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ح و بهبود خواص الاصباعث در برخی موارد  شدهاصالحهاي گیرد. هیدروژلها صورت میحذف آالینده

  .)Gulrez et al., 2011( اندشدهگوناگون ماده، از جمله خواص مغناطیسی و نوري 

  هادر هیدروژل16اتصال عرضی -1-8-2

به  یاتصال عرض ز طریقا هاآنهاي موجود در ساختار منومرهستند که  هاییشبکه هادروژلیه   

هاي که از قسمت دار هستنداي یا شاخهپلیمرها داراي ساختار زنجیره درواقعشوند. یکدیگر متصل می

یند سنتز . در فرآاندقرارگرفتهي پلیمر باشند که آزادانه روي زنجیرههاي عاملی میعرضی داراي گروه

 . شودعرضی استفاده می يدهندهاتصالی از عامل هاي عاملها براي ایجاد شبکه بین این گروههیدروژل

 ايشبکه دهد. از مزایايکند و ایجاد شبکه میمتصل می به همپلیمرها را  هايزنجیره الت عرضیااتص درواقع

شود تا پلیمر این خاصیت باعث می واقع درباشد. می 17تورم رها تحت عنوانخاصیتی در پلیمکنترل  کردن

توانند فیزیکی . اتصاالت می)Kalia, 2016( دد و بالعکس مقداري آب را هم جذب کنددر محیط آبی حل نگر

 ). 6-1یا شیمیایی باشند (شکل

  

                                                
16 Cross link 
17 Swelling  
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 .)Reddy et al., 2015( شیمیایی و فیزیکی : اتصاالت عرضی5-1شکل

 

بلور در ساختار پلیمر و  خوردگی زنجیرها، ایجادگره درهم لهیوسبهتوانند عرضی فیزیکی میاتصاالت 

 ون،یمتقابل  ونیزاسیستالیکر هايوشرکه از طریق  هاي ضعیف واندروالسی تشکیل شوندیا برهمکنش

پیوندهاي در اما  .)Gupta et al., 2002( شوندمییا الکتروستاتیکی ایجاد  گریزآببرهمکنش  ،یونی وندیپ

 يوندهاپیکه الزم به ذکر است  شوند،یم ییایمیشبکه ش جادیباعث ا کوواالنسی وندیپ عرضی شیمیایی

ژل  تیاز خاص يادیدما مقدار ز شیدر اثر افزا یکیزیف اتصال باها ژل. روندیم نیدر اثر حرارت از ب یکیزیف

در  .دشویشکسته م ای فیدما ضع شیدر اثر افزا یاتصاالت عرض یعنیدهند، یبودن خود را از دست م

   .رودینم نیدما ژل از ب شیبر اثر افزا ییایمیشدن ش ياشبکه

استفاده  -1: مرسوم هست هاي زیر)، روشکوواالنسی وندیپ( ییایمیش وندیساختار شبکه توسط پ جادیدر ا   

استفاده  با عرضی يدهندهالاتصدادن  وندیپ -2 ون؛یزاسیمریپلحین فرآیند  عرضی در هايدهندهاتصالاز 

-بکهانواع ش .)Osada, 2000(ی خط مریپل ریزنجپلیمریزاسیون و تشکیل یک  پس از ییایمیواکنش ش از

نیل سولفون) وتواند چند وینیلی (اتیلن گلیکول دي متاکریالت، متیلن بیس آکریل آمید، دي سازها که می

 کوواالنسیت صاالسازها منجر به ات گلیسرول) باشند که این شبکهیا ترکیب چند عاملی (اپی کلرو هیدرین یا 

  روند.عرضی شیمیایی به شمار می هايدهندهاتصالگردند و لذا جزو می

شده باشد، نسبت به  يا) شبکهسیکوواالن يروهای(ن يقو ییایمیش يوندهایاثر پ چنانچه ژل بر   

نفوذ،  سمیمکان قیها قادرند در حالل متورم شده و از طردسته از ژل نیا .دخواهد بو ناپذیربرگشتحرارت 

شود: غلظت فاکتور کنترل می چندین لهیوسبه هاهیدروژلپذیري  در داخل آب تورم. ندیحالل را جذب نما

، قدرت یونی و  pHت، پارامترهاي محیطی مانندیهاي پلی الکترولژلهیدروها، تراکم بار براي کنندهشبکه

هاي متحرك ف غلظت یونالالکترولیت، فشار اسمزي از اخت پلیهاي ژلهیدرو. در )Torchilin, 2012( دما

 یمختلف يهاسمیتواند توسط مکانیم هاواکنش .بین داخل ذرات ژل و محلول بیرونی نتیجه شده است
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بر  واکنش، 4کلیما هايواکنش ،3یمیشکلیک  ،2ونیزاسیمریپلفتو ،1کاهش-ي اکسایشهامانند واکنش

 Nguyen et( تشکیل شوند دیسولفیدهنده د لیتشک يهاواکنش ای ،6یمیآنز يهاواکنش ،5بازفیش هیپا

al., 2015(.  يبراکه  ،کرداستفاده  هادروژلیدر هساز عامل شبکهعنوان توان بهیرا م نانو ذراتهمچنین 

به دام افتادن در  یعلت سادگ به ،دروژلیبه ه دیافزودن خواص جد ای مر،یپل هايهریاتصال زنج ایجذب 

  . (Schexnailder et al., 2009)کرد  استفاده دروژلیه يشبکه

یزاسیون مریلپ قیاز طر تشکیل شبکه -1 عبارتند از: ییایمیدن شکر ياشبکهي هاانواع روش    

تشکیل  -3ی، ملعا يهاگروه ییایمیواکنش دادن ش قیاز طر تشکیل شبکه -2 افزایشی، تراکمی) ،رادیکالی(

  از طریق آنزیم شبکه

  خواص مکانیکی هیدروژل -1-8-3

ام مکانیکی مناسب آن است. ضعف ها باید دارا باشند استحکهایی که هیدروژلیکی از ویژگی   

شود. استحکام ژل یعنی ژل پس ها در بسیاري از کاربردها میمکانیکی باعث محدود شدن کارایی هیدروژل

البته این از جذب مایع، پایداري خوب و قابل  قبولی داشته باشد و ساختار سست و چسبنده نداشته باشد. 

تشکیل شبکه  هاکه یکی از روش هاي مختلف برطرف کردروش توان از طریق اصالح ساختار بامشکل را می

از  نانو ذراتیافزودن  . همچنین)Nematollahzadeh et al., 2014(باشد پلیمري می7تنیدهدرهمپلیمرهاي 

موریلونیت جهت افزایش استحکام بعد از متورم شدن، استفاده از ساختارهاي حلقوي مانند قبیل مونت

- هبباشد. افزایش خواص مکانیکی می هايساز سطحی از جمله روششبکهو همچنین ایجاد  8هافومارات

با عامل  یعرض دهندهاتصال چندین از مر،یمتشکل از چند پل دروژلیه یکیمقاومت مکان شیمنظور افزا

 دروژل،یه يداریمختلف، مهم است که در حالت مرطوب پا يکاربردها يبرا .شودمیساز استفاده شبکه

                                                
1 Redox reactions 
2 Photo polymerization 
3 Click chemistry 
4 Michael reaction 
5 Schiff base 
6 Enzymatic reactions 
7 Interpenetrating polymer network  
8 Fumarate 
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 یا یعرض دهندهاتصال یچگال هرچقدر، دارد دهندهاتصالعامل  تراکم به یکه بستگ ردیقرار گ یمورد بررس

  .)Matricardi et al., 2016( شودیم شتریب دروژلیه يداریپا باشد ترعامل شبکه ساز باال

  هاتخریب هیدروژل -1-8-4

درولیز، تند از: هیگیرد که عبارصورت می ها بر اساس سه مکانیسم اصلی تخریبتخریب هیدروژل   

جام یب اتصاالت استري انهاي سنتزي بر اساس تخرسازي. تخریب اکثر هیدروژلو حل شکست آنزیمی

  پذیرد.می

  )IPN(1پلیمري يتنیدهدرهمهاي شبکه -1-9

طور مجزا از هم امل دو یا چند پلیمر هستند که بهلیاژ پلیمري شآنوعی از  تنیدهدرهمهاي شبکه    

 کامالًي درگیري دو شبکه پلیمر گونهاین اند.ها در داخل همدیگر تشکیل شدهاند و این شبکهشده ايشبکه

هاي درهم شبکه درواقع. هاي دو پلیمر وجود نداردپیوند کوواالنسی بین زنجیره گونههیچفیزیکی بوده و 

ده قرار ش ساختهپیششوند که دومین شبکه هیدروژل در یک هیدروژل از نگامی تشکیل میه نفوذکننده

و آغازگر و انجام واکنش  ومرمنکردن هیدروژل اولیه در محلولی از  روهگیرد. این روش با غوطمی

اي کننده انجام و تواند در مجاورت عامل شبکهمی یزاسیونگیرد. واکنش پلیمرانجام مییزاسیون پلیمر

شود یا در غیاب آن انجام پذیرد و پلیمر خطی گیر افتاده در هیدروژل  تشکیل (Full-IPN) هاي کامل شبکه

 دو لی، تشکتنیدهدرهمهاي شبکهدر  .)Gilbert, 2017( کندتولید  (Semi-IPN)  شبکه عبارتی شبه یا به

 يهادقت کنترل شود تا از واکنش با دیبا طیشرا باشند. یمتوال ایهمزمان  صورتبه ممکن است شبکه

 درشوند. اي مخلوط میزا قبل از شروع پلیمریزاسیون شبکهي اجدر مورد اول، همه شود. يریمتقابل جلوگ

شبکه  يبا اجزا ای گرید مریبا پل سپسدست آمده و  به مریشبکه پل کیدر ابتدا  متوالی)سنتز ( مورد نیدوم

توان به افزایش استحکام کردن هیدروژل میIPN از جمله مزایاي . (Dash et al., 2012)شود پر می دوم

 پذیريزیست تخریبشده و  ونیمدوالس يداروها انتشار ،)Nematollahzadeh et al., 2014( مکانیکی
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(Sershen et al., 2002)،  هاي جدیدساختار نانوهمچنین در ایجاد )Waenkaew et al., 2011(  مورد توجه

 .بگیرندقرار 

   بتعریف سوپرجاذ -1-10

نگهداري  که توانایی هستندهایی هیدروژل ،ستودبآ هاي پلیمريهاي سوپرجاذب یا ژلهیدروژل   

هایی ها هیدروژلسوپرجاذب .)Xiao et al., 2017(هاي آبی را دارند آب و محلول العاده زیادمقادیر فوق

 »هیدرو« شوند. پیشوندهستند که تا رسیدن به حجم نهایی خود بدون اینکه در آب حل شوند متورم می

ي هاي آبی است. اما چون هیچ مادهکنند آب و محلولها جذب میرزین گونهاینه دهد که آنچنشان می

آب به  فردمنحصربهحاللی  منحصراًها ندارد (که این خصلت را سوپرجاذبجاذبی ظرفیت جذبی به زیادي 

آب و ه کي اتمام واقعیت آن است، یعنی ماده کنندهتداعی تنهاییبه سوپرجاذبي داده است)، کلمه هاآن

  . (Buchholz et al., 1994)کند د جذب میزیا العادهفوقظرفیت با ا رهاي آبی محلول

  

  

  

  رورت تحقیقاهداف  و ض -1-11

قرار گرفته است. رشد  المللیبیناي مورد توجه مجامع مختلف فزاینده طوربه امروزه حفظ منابع آب

آلوده همچنین  و از یک طرف یبرداري بیش از حد از منابع محدود آبافزون جمعیت و در نتیجه بهرهروز

ي مؤثر آب و پساب تصفیه. ه استآورد در هاي آینده به صداسال در بحران آب را زنگ خطر هاآنشدن 

ها به ي مجدد از آب، روشی ارزشمند جهت جلوگیري از نفوذ آلودگیها و استفادهجهت حذف آلودگی

ي هاترین روشمعمول جذب سطحی یکی از باشد.جویی در استفاده از منابع آبی میزیست و صرفهمحیط

   رود.ي آب و پساب به شمار میتصفیه
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  آوردن ظرفیت جذب ماکزیمم و همچنین دسته ببراي جذب آالینده از محیط آبی و  سوپرجاذبسنتز 

به میزان مناسب و  هايها از محلول، جهت حذف بعضی آالیندهسوپرجاذب نانوکامپوزیتسازي تولید بهینه

ین تحقیق اهداف ا ترینمهمهاي مبتنی بر طراحی آزمایشات از فرآیند جذب با استفاده از روشسازي بهینه

 موردنیازآب  تأمینعالوه بر رفع آالینده در بخش کشاورزي براي  سوپرجاذبالزم به ذکر است از  باشد.می

در آب  سوپرجاذبمیزان متورم شدن  هايآزمونشود. لذا در مناطق خشک نیز استفاده می خصوصبهگیاه 

  نیز بررسی شده است. 

تواند کمک هاي آبی میباالي آالینده از محیط ظرفیت جذب به علتهایی که سوپرجاذبي تهیه

هایی و حذف آالینده سوپرجاذبهاي نانوکامپوزیت. تولید کندشایانی به حفظ منابع آبی و محیط زیست می

 باشد.ها و اهداف این پژوهش میها از ضرورتهاي صنعتی به کمک سوپرجاذباز قبیل رنگ

  



 ق
 

 
 
 
 

  فصل دوم:

  ي پژوهشپیشینه

  

  

  

  

   



 
 

 

 
 
  

  مقدمه -2-1

صورت اي مختصر شده است. سپس بهاشارهها ابتدا به کاربردهاي سوپرجاذبدر این فصل     

هاي آبی پرداخته شده است. در محیطاز  ها براي رفع آالیندهسوپرجاذباستفاده از اختصاصی به مبحث 

استفاده ي ت موجود در زمینهو در ادامه مقاالها تشریح گردیده سوپرجاذبسنتز هاي این راستا ابتدا روش

  اند. ارائه شده هاي براي رفع آالیندهسوپرجاذباز 

  سوپرجاذبهاي کاربرد -2-2

کاربردهاي مختلف  به توانمیسوپرجاذب  يهادروژلیه آب در يجذب باال تیبا توجه به ظرف    

ها در بخش کشاورزي وپرجاذبي اول کاربرد سهاي مختلف اشاره کرد. در وهلهها در زمینهجاذب گونهاین

بهبود عملکرد کودها در خاك و کاهش  اهان،یگ ياریدر آب یکاهش آب مصرف: به خاطر برخی مزایا از قبیل

 عنوانها بهدروژلیه سوپرجاذباشاره کرد. گزارش شده است که  اهیرشد گ شیو افزا اهانیگ ریمرگ و م

. از آنجایی )Peyravi et al., 2017( شوندیاستفاده م ابانیب طیخشک و مح يهاطیمح درآب  رهیانبار ذخ

وجود دارد باعث  3SO و OH، 2NH ،2CONH ،COOHهاي عاملی ها گروهکه در ساختار بیشتر سوپرجاذب

 شوندها در صنایع شیمیایی استفاده جداسازي فلزات سنگین و رنگو  در حذفها سوپرجاذب شده است تا

)Paulino et al., 2006( .  

 گونهایناز دیگر کاربرد  دارورسانیهدفمند و نانو  دارورسانیدر  سوپرجاذبهاي هیدورژلاستفاده از     

 توان به استفاده درها میاز دیگر کاربردهاي سوپرجاذب .)Varaprasad et al., 2017(باشد ها میجاذب

، در چاه نفت ، سیالب زنینشانی، برف مصنوعیهاي مخصوص در آتش، ژلپوشک بچه و مواد بهداشتی

چسب کودکان، پدهاي جراحی،  هايبازياسبابوشبو کردن فضاي پیرامون، هاي عطر براي خعنوان حاملبه

  ربنی و نفت، هیدروکهاي آب از سوخت جدا کردنها، ها، شمعي کامپوزیت، در تهیههازخم
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Abstract: 

Firstly, in this study, nanocomposite based on cationic starch and montmorillonite was 

synthesized and then it was used to remove methyl orange (MO) anionic dye. The initial 

concentration of MO was 100 mg L-1 and amount of adsorption efficiency was obtained 40% 

and adsorption capacity 40 mg g-1 was obtained. Furthermore, using of acrylic acid-co-AMPS 

as superabsorbent (after optimization of copolymer composition), batch adsorption experiments 

were carried out for the removal of methylene blue (MB) cationic dye from aqueous solution 

and adsorption capacity was obtained 700 mg g-1. Synthesis and optimization of superabsorbent 

composite based on starch-g-(acrylic acid-co-acrylamide) was investigated and used for the 

removal of MB. Also, for the first time, adsorption capacity of the superabsorbent was enhanced 

by addition of poly dopamine coating nanolayer on the superabsorbent (AAc /AAm @PDA). 

Also effect of some parameters such as: swelling at various pHs, time equilibrium swelling, and 

adsorption of various pollutants such as: phenol, MO, MB, chromium, aniline and Assaluyeh 

petrochemical wastewater was investigated. The preliminary experiments showed high 

adsorption of MB by AAc /AAm @ PDA adsorption. Therefore, effect of pH, contact time, 

initial concentration on the adsorbent was studied systematically. Then using of design expert 

software, optimization of experimental data with response surface methodology was performed. 

The maximum adsorption capacity was obtained 2276 mg g-1 at pH=9 and contact time equal 

100 min. Experimental data for MB adsorption well fitted to the Langmuir equation and also 

both of the pseudo-first-order and pseudo-second-order equation were consistent by 

experimental data. Also, the competitive adsorption between of MB and chromium on AAc 

/AAm@ PDA superabsorbent was carried out at initial concentration of 100 mg g-1. The results 

showed that AAc /AAm@ PDA superabsorbent can remove 98% MB and 43% chromium in 

competitive adsorption.  
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