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  :چکیده

 ساختارهاي ی مانند امکان دسترسی بهیي مزایاهاي بنزنوئیدي داراهتروسیکلی نسبت به رنگ  هاي آزويرنگ

بی ر خواص جذل بهتتوتومري بیشتر و لذا اصالح پذیر بودن ساختار و قابلیت کئوردیناسیون بهتر می باشند. لذا کنتر

زا در هاي رنگهن گرونوري و پایداري نوري و اکسایشی را می توان براي چنین ساختارهایی انتظار داشت. وارد کردن چنی

یجاد الیمري را ی و پاختارهاي پلیمري از نوع ابرشاخه ایی می تواند خواص بهبود یافته ایی ناشی از ترکیب خواص رنگس

وع نومر با ناز مو هتروسیکلی رنگ آزوي حاوي ايپلیمرهاي ابرشاخهسنتز  در ادامه کارهاي گذشته، در این پروژه .کند

B2A ،حلقه  واکنش دیازوتاسیون، کوپل شدن آزو و سپس بسته شدنگزارش می شود. سنتز مونومر طی سه مرحله

 IR, NMRسنجی پیرازولونانجام شد. شناسایی و بررسی ساختار ترکیب حدواسط و مونومر با استفاده از روشهاي طیف

 ايبرشاخهمونومر جهت تشکیل پلیمر با ساختار اخود تراکمی هاي پلیمر شدن پس واکنشانجام گرفت. س Massو 

نش آن با واک پس ازد. یکنواخت بدست آمشد که محصول با ابعاد نانومتري طوري تنظیم  واکنش. شرایط گرفت انجام

ود وجه به وج. با تمتیل اتر، اصالح گروههاي پایانی انجام گرفت استري شدن گروههاي سطحی با دي اتیلن گلیکول مونو

دیده قوع پوو حذف آنها طی واکنش اصالحی، امکان  گروههاي کربوکسیلیک در محیط پیرامونی ذرات پلیمري اولیه

ام گرفته و شناسایی پلیمرها انج NMRو   IRتجمع در هر دو پلیمر بررسی شد. با استفاده از روشهاي طیف سنجی

  بررسی شدند. گرماییگرانروي و خواص ها شامل برخی از خواص فیزیکی آن

  ، تجمعیرازولون،پلیمریزاسیون تراکمیپ، آزو یلراپلیمر ابر شاخه، رنگ هت:هاکلیدواژه
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  شاخهپلیمرهاي ابر -1-1

 اي بر پلیمرهاي ابرشاخهمقدمه -1-1-1

ال گذشته س 15باشد.در طول ها میهاي آنهاي آلی یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین ویژگیشکل مولکول

ي کروي هالکولهاي دندریمري را معرفی کردند و موویژه شیمیدانان پلیمر فرضیه جدید ماکرومولکولهدانشمندان، ب

ي ه، که دارااي ابرشاخها، دندریمرها و پلیمرههاي دندریتیکی به سه دسته دندروندست آوردند.ماکرومولکولهرا ببسیاري 

اي مرحله هاي چندنشها و دندریمرها به دلیل اینکه توسط واکشوند.دندرونباشند، تقسیم بندي میاي میواحدهاي شاخه

ه کننده ت و خستها سخباشند که معموال سنتز ین نوع ماکرومولکولمی شوند، داراي شکل و اندازه کنترل شدهتهیه می

وند که اغلب شتهیه میxABاست.از طرف دیگر پلیمرهاي ابر شاخه به وسیله خود پلیمریزاسیون مونومرهاي چند عاملی 

- ي و خستهاحلهمرسنتز چند (Kakimoto et al, 2000) .گیردهاي سنتز پلیمرهاي ابرشاخه با سهولت انجام میروش

- نعتی میصهاي ردهاي بزرگ در کاربي دندریمرها منجر به محصوالت با قیمت باال و استفاده محدود براي مقیاسکننده

هاي واند محدودیتتمی شاخهبراي بسیاري از کاربردها که نیاز به نظم ساختاري کامل نیست، استفاده از پلیمرهاي ابر .شود

نی با انند به آساتومی هاي مشابهشاخه با ویژگیا جبران نماید. برخالف دندریمرها، پلیمرهاي ابراستفاده از دندریمرها ر

محصول را  وان اینتگردد که میاي سنتز گردند و بنابراین محصول با صرفه اقتصادي باال تولید میهاي تک مرحلهواکنش

استرهاي لیپکشور سوئد،  Perstropاز جمله کمپانی در مقیاس صنعتی به کار برد. در حال حاضر کمپانی هاي زیادي

 .)Seiler et al,2006(کند،را به صورت انبوه تولید می)1-1، شکل( Boltronآلیفاتیک

 اري به دونظر معم هاي علم پلیمر ازسال بعد از معرفی فرضیه ماکرومولکولی توسط اشتودینگر، تمام حوزه 50حدود 

  دند: بزرگ تقسیم بندي شبندي طبقه

  شوند.شناخته می 1هاتوپولوژي خطی که به عنوان ترموپالستیک- 1

  شوند.شناخته می 2هاهاي عرضی که به عنوان ترموستمعماري با اتصال-2

 

                                                
1.Thermoplastics           
2.Thermosets 
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 باشندري در دسترس میاي که به صورت تجا): پلیمرهاي ابرشاخه1-1شکل(

 

-بندي می ي تقسیمص و معماري در چهار حوزهها با توجه به خواویکم پلیمردرحال حاضر، درشروع قرن بیست

  ): Seiler et al, 2006(شوند

  ایلون ها یا نگالسهاي مارپیچی تصادفی مثل پلکسیهاي خطی و ترموپالستیکپلیمر-الف

  اپوکسی  ها یا رزینها با اتصال عرضی مثل الستیکترموست- ب

  سیته پایین) ها (پلی اتیلن با دانفینالهاي طوالنی مثل پلیدار با زنجیرههاي شاخهسیستم-ج

 يابرشاخه پلیمرهاي)1هستند:  ساختاري کنترل از ايدرجه شامل سه زیر مجموعه بر پایههاي دندریتیکی که پلیمر-د

  ).1-2دندریمرها، شکل ()3 3پیوندي دندریتیکی پلیمرهاي)2تصادفی 

  

  بندي پلیمرها براساس شکل معماري): تقسیم2-1شکل (

  

                                                
3.Dendrigraft 
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اي، تارهاي و سنهدار دیگري مثل پلیمرهاي شاهاي شاخههاي دندریتیکی، در علوم پلیمر، توپولوژياز پلیمر جدا

  .)Seiler et al, 2006وجود دارند( )3-1شکل(، اي و میکروژلپلیمرهاي شبکه

  

  دارهاي شاخه): توپولوژي3-1شکل(

  

 هاي ساختاري پلیمرهاي ابرشاخهسنتز و ویژگی -2-1-1

هاي توان به دسته اصلی تقسیم بندي کرد: دسته اول، شامل روشي سنتزي براي پلیمرهاي ابر شاخه را میهاتکنیک

یا AB*و  xABهاي هاي ابر شاخه به وسیله پلیمریزاسیون مونومرباشد که در آن ماکرومولکولمی)SMM(4تک مونومري

پلیمري شدن ) 1باشد: اي چهار رویکرد بخصوص میآیند. روش تک مونومري حداقل داردست میهبxABمونومرهاي پنهان 

)پلیمري شدن 2ها، هاو پلی کربناتآمیدها، پلیها، پلی استر،براي تهیه پلی فنیلنxABچند تراکمی مونومرهاي 

ی پلیمریزاسیون خود تراکم) 3ها، آکریالتها و پلیمتاکریالتها، پلیاستیرن، براي سنتز پلیSCVP(5(خودتراکمی وینیل

، PTP(7(پلیمري شدن انتقال پروتون) 4استرها، و اترها و پلیها، پلیآمیدروشی براي سنتز پلی، SCROP(6باز شدن حلقه(

 Gao(رودهاي انتهایی اپوکسی و هیدروکسی بکار میهاي ابرشاخه و پلی اترهاي ابرشاخه با گروهکه در سنتز پلی سیلوکسان

& Yan, 2004(. باشند که بسته به جفت مونومر انتخاب شده و مسیرهاي هاي دو مونومري میدسته دوم شامل روش

، که براي سنتز سه معماري بزرگ 2B+  2A)پلیمریزاسیون مونومرهاي 1شود: مختلف واکنش به دو دسته تقسیم بندي می

پلیمریزاسیون به روش )Yates & Hayes, 2004(.2( ها، کاربرد دارد اورهها و پلیکربناتآمیدها، پلیپلیمرها که شامل پلی

                                                
1.Single-monomer methodology 
1. Self-condensing vinyl polymerization  
2. Self-condensing ring-opening polymerization  
3.Proton-transfer polymerization  
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باشد که براي سنتز بسیاري از پلیمرهاي ابر می 2B+ 2Aهاي تک مونومري و ، که ترکیبی از روشCMM(8(کوپل مونومر

  ).Gao &Yan, 2004(شود ها استفاده میها و پلی اوره اورتانها، پلی استر آمینشاخه مثل پلی سولفون آمین

ه اي شدن است که بیا فاکتور شاخه DB(9دار شدن (ي شاخهدرجه ي تصادفیاابرشاخهپلیمرهاي مهمترین ویژگی 

) به مجموع واحدهاي ساختاري (دندریتیکی، T) و واحدهاي انتهایی (Dنسبت مجموع واحدهاي دندریتیکی ( صورت

ي به ترتیب صفر ار ابرشاخهبراي یک دندریمر کامل برابر یک، و براي یک پلیمر خطی و پلیمDBباشد. انتهایی و خطی) می

میانگین پیشنهاد شده است. نخستین معادله پیشنهادي توسط فرچت  DBي مختلف براي دو معادله و کمتر از یک است.

در ساختار است، معادله  موجودي پایانی به جمع همه واحدهاي و واحدهاي تکرارشونده دارشاخهصورت جمع واحدهاي ه ب

)1-1.(  

  :)1-1معادله(

  

D  وT  وL با استفاده از این دهند، پایانی و خطی هر ماکرومولکول را نشان میدارشاخهبه ترتیب تعداد شاخه هاي .

- نادرست می DBشود که منجر به ي تخمین زده میتعداد واحدهاي انتهایی زیاد، جرم مولی کم هاي باپلیمر معادله براي

هاي انتهایی نیست و ادعا شده که در جرم ا پیشنهاد کردند که شامل واحدر)1-2و همکاران معادله (10شود، بنابر این فري

  .(Boye et al, 2010)تراستدقیق)1-1هاي مولی پایین، از معادله (

  :)2-1معادله(

 

 DBولشوند. به طور معمتعیین می NMRوسیله اسپکتروسکوپی ههمیشه ب Lو  Tو  Dي اجزاي تکرار شونده

سنتز به کار برده  ي دست یافتنی شاخه بستگی به مسیربوده و حداکثر درجه 4/0-7/0گستره ي پلیمرهاي ابر شاخه در 

  .)Haag et al, 2009( شده دارد

 هاي ابرشاخههاي پلیمرویژگی -2-1

  هاي حرارتی و مکانیکیویژگی -1-2-1

تعدادي عوامل سبب هاي خطی با ساختار شیمیایی آنها ارتباط دارد اما هاي ابرشاخه و پلیمرپایداري حرارتی پلیمر

در پلیمرهاي خطی با افزایش وزن .شوداي در مقایسه با پلیمرهاي خطی میاختالف خواص حرارتی پلیمرهاي ابرشاخه

                                                
4. Couple-monomer methodology 
5. Degree of branching 
1. Frey 

DBfrechet =
D + T

D + T + L
× 100

 

DBfrey =
2D + L

× 100
2D
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توان می انتهایی گروه هاي عاملیافزایش نقش یابد، اما در پلیمرهاي ابرشاخه با کاهش می انتهاییهاي مولکولی نقش گروه

آوریم را کنترل کرد. وقتی پلیمري را به حالت مذاب در می)gTاي (حاللیت و دماي گذار شیشهخواص این پلیمرها از جمله 

اگر با کاهش دما حرکات ماکروبراونی را  .گویندکنند که آن را حرکات ماکروبراونی میزنجیرها در کنار هم آزادانه حرکت می

شود ولی بعد از این مرحله، قطعاتی از زنجیرها (نه کل متوقف کنیم، جسم ویسکوز سیال به حالت فیزیکی جامد تبدیل می

گویند. اگر با کنند که این حرکات را حرکات میکروبراونی میالي فضاهاي خالی بین زنجیرها حرکت میهزنجیر) در الب

ن دما شود.ایکاهش دما حرکات میکروبراونی را متوقف کنیم، در دماي مشخصی، پلیمر تبدیل به جسم سخت و شکننده می

شود، دماي گذار یا شوند و پلیمر به جسم سخت و شکننده تبدیل میرا که پایین تر از آن حرکات میکروبراونی متوقف می

توان به از جمله میایی از چندین عامل متاثر است، اي پلیمرهاي ابر شاخهدماي گذار شیشه. گویند) میgTاي (انتقال شیشه

ه بندي و قطبی بودن ترکیب اشاره کرد. ب هاي فضایی ناشی از ازدحام، استحکام استخواندارشدن، برهمکنش ي شاخهدرجه

. پلیمرهاي )Seiler et al, 2004(شوند محسوب میبرشاخه جزو مواد بی ریخت (آمورف)دلیل ساختار پرشاخه، پلیمرهاي ا

ند که منجربه شکننده بودن این پلیمرها ،خواص مکانیکی ضعیفی دارهاماکرومولکول ابر شاخه به دلیل عدم در هم رفتگی

  ).Lechner et al, 2006( ي ترموپالست ها محدود کرده استمثابهه ها را بشود که این مساله، استفاده از آنمی

 انحالل پذیري -2-2-1

در ترکیب با  ( هاي متداولیکی از ویژگی مشترك تمام ساختارهایابر شاخه حاللیت باالي غیرعادي در حالل

برروي حاللیت  ی تاثیر قابل توجهیهاي انتهای، البته طبیعت گروهدباشمی )ي شانه پایین به علت ساختارابرشاخهیسکوزیت

را الکل  هاي قطبی مانندحاللیت در حالل هیدروکسیل هايهاي انتهایی قطبی مانند کربوکسیلیک اسیدها وگروهدارد.گروه

شوند اما حل می11DMSOهاي انتهایی کربوکسیالت در آب ودهند. پلی استرهاي ابرشاخه با گروهافزایش می

دوست کرد، ها را با اصالح سطح آبکربوسیالناترها و پلیبه عنوان مثال دندریمرهاي آبگریز مثل پلی ندانامحلول12THFدر

 Inoueلول ساخت (محگریز، در آّب ناهاي آبتوان با اصالح سطح پلیمر با گروهبرعکس، دندریمرهاي محلول در آب را می

et al, 2000 .(  

  گرانروي -3-2-1

-1( توان به صورت شکلگرانروي ذاتی برحسب جرم مولکولی براي پلیمرهایی با معماري هاي متفاوت را می

اي انحراف از رابطه شاخهتوان به وضوح مشاهده کرد که دندریمرها و پلیمرهاي ابرمشاهده کرد. با توجه به منحنی می)4

                                                
1. Dimethyl sulfuoxide 
2.Tetrahydrofuran 
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در هم  که ناشی از باشدهاي دندریتیک کمترازپلیمرهاي خطی میمحلول ماکرومولکولویسکوزیته دهند.توزیع نشان می

همچنین ویسکوزیته ذاتی پلیمرهاي ابر شاخه چه در حالت مذاب و چه در . استشان رفتگی کم آنها به سبب شکل کروي

شدن پلیمرهاي ابر شاخه و  دارطبیعت شاخه باشد، که با توجه بهحالت محلول از آنالوگ هاي خطی مشابه کمتر می

اگر چه ویسکوزیته ذاتی با افزایش جرم مولکولی شاخه اي، ابربراي پلیمرهاي توان این پدیده را توجیح کرد.دندریمرها می

اي اخهش ابرهاي ماکرومولکولباشد. یابد، ولی شیب منحنی براي پلیمرهاي ابر شاخه کمتر از پلیمرهاي خطی میافزایش می

طور کلی علت ه رسندکه پلیمر رشد کرده و جرم مولی آن افزایش یافته است. بموقعی به ویسکوزیته ذاتی ماکزیمم می

 & Yates(ها نهفته استاي در شاخه دار بودن و شکل کروي این ماکرومولکولشاخه ابرویسکوزیتهذاتی پایین پلیمرهاي 

Hayes, 2004 .(  

  

  یو ابرشاخه اي تصادف يوزیته ذاتی پلیمرهاي خطی، دندریمر): مقایسه ویسک4-1( شکل

  آمیدهاي ابرشاخهپلی -3-1

  شود : دسته تقسیم می دومواد سنتزي به  در نوع بر اساس تفاوت ياآمیدهاي ابر شاخهپلی

  اي آروماتیکآمیدهاي ابر شاخهپلی -1-3-1

یند پذیري آاند، چون این پلیمرها از فرطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهآمیدهاي آروماتیک در صنعت بهپلی

وجود  به دلیلاما این پلیمرها . ی، مکانیکی، نوري و شیمیایی برخوردار هستندیباالیی به دلیل پایداري بسیار زیاد گرما

، همچنین دماي شوندهاي آلی در دماي اتاق حل نمیواحدهاي تکرار شونده صلب و پیوند هیدروژنی بین مولکولی در حالل

را محدود ساخته است. براي حل این  کاربردشانرا کاهش داده و  هایند پذیري آنآي باالیی دارند که فرذوب و گذار شیشه

- از طرف دیگر در پلی .تمشکل باید ساختار اصالح شود که ساختار ابرشاخه تا حد زیادي این معایب را بر طرف ساخته اس

بهبود بیشتر در ها و فضاهاي خالی وجود حفره واسطهبا نوع آلیفاتیک آن ي آروماتیک در مقایسه اآمیدهاي ابر شاخه

اي آمیدهاي ابر شاخهمطالعات فشرده روي سنتز پلی .);Nechifor, 2009Jikei et al, 2003(گیرد حاللیت صورت می
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شدن  و کوپلیمر شدن ها با استفاده از هموپلیمرآغاز شد. آن14موتوو کاکی13کیتوسط جی 2004آروماتیک از سال 

فسفیت و پیریدین در فنیلدر حضور عوامل متراکم کننده تري xAو yBع مونومرهاي نو شدن یا از کوپلیمر 2ABمونومرهاي

  اي آروماتیک محلول را سنتز کردند.آمیدهاي ابر شاخهتراکمی، پلی شدن شرایط پلیمري

  :آمیدهاي آروماتیک وجود دارددو روش کلی براي سنتز تمام پلی

  هاي آروماتیک با اسید کلریدهاتراکمی دماي پایین آمین شدن واکنش پلیمري-1

تراکمی دماي پایین  شدن گزارش شد که از پلیمري 15آمید آروماتیک ابرشاخه توسط کیماولین پلی

 اسیدبه  Ċ00و در دماي)NMPدست آورد. در این سنتز، هیدرو کلریک اسید خشک در حالل آمیدي(هب2ABيمونومرها

شده و در پلیمریزه  مرتبساعت به طور  2سپس در دماي اتاق براي .اضافه شدزیر دو مونومر دست آمده از هکلریدهاي ب

و DMF ,NMPهاي آمیدي مثل کند که در حاللآمیدهایی با واحدهاي انتهایی اسید وآمین را ایجاد مینهایت پلی

DMAC شوند زیرا گروه دها با واحدهاي انتهایی آمینو در آب نیز حل میآمی). عالوه بر این پلی5-1( کلشوند، شحل می

  شود.آمین طی پلیمریزاسیون به نمک کلریدش تبدیل می

  

  

  

  آروماتیک ايابرشاخه آمیدهايتراکمی دماي پایین براي تهیه پلی شدن پلیمري:)1-5( کلش

  

  هاي متراکم کنندهدها در حضور عاملهاي آروماتیک و کربوکسیلیک اسیتراکمی مستقیم آمین شدن پلیمري–2

آمیدهاي ابرشاخه بسیار مورد توجه قرار تراکمی مستقیم در حضور عامل متراکم کننده براي سنتز پلی شدن پلیمري

(به 2ABو B2Aگرفته است. این روش داراي مزیت پایداري مونومرها در دماي اتاق بوده که امکان امتحان انواع مونومرهاي

  .کندغاز کننده) را فراهم میعنوان مواد آ

                                                
1.Jikei                                                          
2. Kakimoto 
1.Kime 
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هاي متراکم کننده براي این نوع به عنوان عامل 16DBOPآمین واتیلوپیریدین و همچنین تريفسفیتفنیلتري

آمیدهاي پروتیک (همانند پلیغیرمعموال به صورت هموژن در یک حالل قطبی  شدن اند. پلیمريگزارش شده شدن پلیمري

هاي عاملی انتهایی دست آمده به ماهیت گروههآمیدهاي بهاي گرمایی پلیحاللیت و ویژگی شود.نجام میاآروماتیک خطی)

دار پلیمرهاي ابرشاخه و دندریمري پایین است. درجه شاخه سایر بستگی دارد. همچنین گرانروي ذاتی این پلیمرها همانند

ست. ممانعت فضایی وهمچنین تغییر واکنش آمیدهاي ابرشاخه به شدت به شکل مونومر آغاز کننده وابسته اشدن پلی

دار شدن دهد. اثر مونومر چند ظرفیتی روي درجه شاخهرا تحت تاثیر قرار می DBپذیري مونومر در طی پلیمریزاسیون 

با افزایش ظرفیت مونومر DBنشان داد که  HNMR1امتحان شد، که آنالیز ساختاري بوسیله همکارانش و  17توسط کاکی

. همچنین 8ABنوع براي 84/0و4ABبراي 74/0، به 2ABمونومر نوع شده از تهیهبراي پلیمرهاي  32/0د.(ازیابافزایش می

DB 2مونومرهاي  شدنبه وسیله کوپلیمرAB 4وAB شود. اگرچه افزایش کنترل می 7/0تا 3/0به ترتیب ازDB  اثر قابل

  کند.هري متفاوت را در پلیمرها ایجاد میهاي ظامتفاوت، معماري و احتماال ویژگیDBي نشان نداد اما مالحظه

  ي آلیفاتیکآمیدهاي ابر شاخهپلی -2-3-1

  اي در مواردي مانند زیر گزارش شده است:این دسته از پلیمرهاي ابرشاخهسنتز 

رین روش تمثل آسپارتیک اسید، گلوتامیک اسید و لیزین، که راحت 2ABگرمایی آمینواسیدهاي نوع  شدن پلیمري–الف 

  .)6-1( کلش،باشداین نوع پلیمرها میبراي سنتز 

  

  لیزین هیدروکلرید در حضور پتاسیم هیدروکسید- Lگرمایی شدن پلیمري:)6-1شکل (

  

 Z – Lysانیدرید (کربوکسی Nلیزین  -  L–کربونیل) اکسی(بنزیل - Nانتقال پروتون مثل باز شدن حلقه  شدن پلیمري–ب

NCA (اکسان.در محلول دي  

                                                
2.Diphenyl (2,3–dihydro-2-thioxo-3-benzoxazolyl) phonate 
1.Kaki 
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) ABکاپرالکتام 3B ،(Ԑ– )مزیک اسید (تري شدن کمی مونومرهاي چند عاملی، براي مثال کوپلیمريترا شدن پلیمري–ج 

  .)2AB) (Scholl et al, 2009آمینوایزوفتالیک اسید ( - 5و 

  خودآرایی پلیمرهاي ابرشاخه -4-1

هاي غیر کنشهمخود و به وسیله بربهصورت خودخودآرایی فرایندي است که در آن مولکول یا قسمتی از مولکول به

هاي کنشهاي هیدروفوبیکی، پیوندهاي هیدروژنی و برهمهاي واندروالسی، کولمبی، برهم کنشکنشکواالنسی مثل برهم

π-πدهند(تجمع تشکیل میZhou et al, 2009خودآرایی علمی جالب و از نظر تکنولوژي بسیار 1). از نظر وایت ساید ،

باشند که ي شگفت انگیز از ساختارهاي پیچیده میها شامل محدوده) سلول1ل دارد: باشد و براي نظر خود سه دلیمهم می

هاي مولکولی هاي چربی، نوکلئیک اسیدها و ماشینتوان به غشااند، از این ساختارها میتوسط فرایند خودآرایی تشکیل شده

-لها، کریستاا نظم ساختاري باال، شامل کریستال) خودآرایی رویکرد امیدوار کننده براي طیف وسیعی از مواد ب2اشاره کرد. 

) خوآرایی جدیدترین استراتژي براي تولید نانو ساختارها با نظم 3باشد. هاي مایع، پلیمرهاي نیمه کریستالی و غیره می

و  بسیار زیاد است. بنابراین خودآرایی نقش مهمی در بسیاري از زمینه ها شامل شیمی، فیزیک، بیولوژي، علم مواد

  کند.نانوتکنولوژي بازي می

ن خودآرایی بی -محلول ب خودآرایی در -گیرد الفخودآرایی پلیمرهاي ابرشاخه از سه جهت مورد بررسی قرار می

  خودآرایی ترکیبی - سطحی ج

 خودآرایی در محلول -1-4-1

که  آنجایی هاي رقیق است. ازخودآرایی در محلول، شامل تشکیل خود به خودي تجمعات ابر مولکولی در محلول

ل و ا، در تشکیهولی آنها در مورد رفتار محلهاي کروي با شاخه هاي زیاد هستند، اکثر گزارشپلیمرهاي ابر شاخه، مولکول

  هاي تک مولکولی متمرکز شده است.کاربرد مایسل

-می 2لتیهاي ارائه شده در مورد خودآرایی محلول، پلیمرهاي ابرشاخه داراي ساختارهاي دوخصدر اکثر گزارش

- ابرشاخه و بازوهاي آب 4گریز و همکارانش خودآرایی کوپلیمرهاي چند بازویی دوخصلتی با یک هسته آب3یانباشند.

). Yan et al 2004دست آوردند (هبرا هایی با مقیاس ماکروسکوپی در یک حالل مشخص، به صورت تیوب5دوست

  خودآرایی در 

                                                
1.Witheside 
2.Amphiphilic 
3.Yan 
4.Hydrophobic 
5.Hydrophilic 
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