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ypothesis: In order to achieve safe and high-quality food products, the use of
suitable packaging materials with excellent physical and chemical properties
is a key requirement. Pollution resulting from packaging materials made of
oil-based plastics and the problems associated with burning, disposal and recycling
of these plastic products have attracted the attention of researchers to find appropriate
solutions in recent years. Carboxymethyl cellulose (CMC) is one of the important
polysaccharide polymers with capability of producing transparent films with relatively
good mechanical and inhibition properties that have been used broadly in studies
concerning the food stuff packaging.
Methods: Nanocomposite films have been prepared by solution casting method in
the presence of clay nanoparticles. Pure and modified montmorillonite noanoparticles
and Cloisite 30B along with silver and copper were used for improving the functional
properties of carboxymethyl cellulose nanobiocomposite films.
Findings: It was observed that the clay nanoparticles incorporated into the
nanocomposite films increased the UV absorption and mechanical properties and
reduced the vapor permeability of the films. The XRD results showed that the silver
was successfully inserted into the gallery space of the nanoclay, because the basal
spacing of Ag-modified Cloisite 30B increased from 1.841 nm to 1.855 nm. Also,
the compatibility of the nanoparticles with carboxymethyl cellulose was examined
by SEM images. The SEM micrographs showed that the Cloisite 30B nanoparticles
displayed better interface compatibility with CMC films than Na-montmorillonite.
The results of antimicrobial tests showed that the nanobiocomposite film containing
4 wt% of Ag-modified Cloisite 30B exhibited maximum antimicrobial property
against Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria.
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چکیده
کربوکسيمتيل سلولوز از پليمرهاي پليساکاريدي با قابليت توليد فيلمهاي شفاف و خواص
بازدارندگي و مکانيکي نسبت ًا خوب بوده كه در سطح گستردهاي از پژوهشها در زمينه بستهبندي
مواد غذايي استفاده شده است .در اين پژوهش ،نانوذرات خاکرس نوع مونتموريلونیت و
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كلويزيت  30Bبه حالت خالص و اصالحشده با فلزات نقره و مس براي بهبود خواص عملکردي فيلم

نانوزيستكامپوزيتي کربوکسيمتيل سلولوز استفاده شدند .مشاهده شد ،وجود اين نانوذرات باعث
افزايش جذب نور  UVدر فيلمها ،کاهش نفوذپذيري بخار آب و افزايش استحكام مکانيکي فيلمها

ميشود .نتایج آزمون  XRDنشان داد ،نقره بهطور مؤثری در فضای بینالیهای مونتموریلونیت
قرار گرفته است ،زیرا فاصله بینالیهای از  1/841 nmبرای خاکرس نوع كلويزيت  30Bبه

 1/855 nmدر خاکرس نوع كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره افزایش یافته است .نتایج حاصل
از تصاوير  SEMنشان داد ،در حالت کلی كلويزيت  30Bنسبت به سديم مونتموريلونيت

سازگاری بهتری با فیلم کربوکسیمتیل سلولوز دارد .همچنین نتیجه گرفته شد ،نانوذرات خاکرس
اصالحشده با مس در تهيه فيلمهای نانوزيستکامپوزيت سازگارتر از خاکرس اصالحشده با نقره
هستند .خاصيت ضدميکروبي نانوذرات مزبور نيز در برابر دو باکتري استافيلوکوکوس اورئوس و

اشرشياکلي بررسي شد .از نتایج آزمون ميکروبی مربوط به نمونههای فیلمی کربوکسیمتیل

سلولوز داراي انواع نانوذرات خاکرس مشخص شد ،فیلم داراي  4%وزنی كلويزيت 30B

اصالحشده با نقره بیشترین اثر ضدمیکروبی را علیه باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و
اشرشیاکلی نشان میدهد.
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بستهبندي واسطهاي بين محصول توليد شده و مشتري است که مهمترين
عملکرد آن برای مواد غذایی افزايش ماندگاري و حفظ کيفيت و سالمتي
غذاست .هدف از بستهبندي مواد غذايي ،جلوگيري از فساد ميکروبي و
از دسترفتن مواد مغذي و در نتيجه افزايش زمان ماندگاری آنهاست.
در گذشته از پليمرهاي سنتزي ،پالستيکي ،کاغذ و فلزات بهعنوان
بستهبنديهاي مواد غذايي بهطور گسترده استفاده ميشد که دليل آن
فراواني ،دردسترسبودن و قيمت كم اين مواد بود [.]1
در مقابل اين مزايا ،معايبي در زمينه استفاده از اين مواد بهويژه
پليمرهاي سنتزي حاصل از مشتقات نفتي وجود دارد که ميتوان
به آلودگيهاي زیستمحيطي ،زيستتخريبپذيري كم و خواص
بازدارندگي و مکانيکي ضعيف برخي از اين پليمرها اشاره كرد.
محدوديتهاي استفاده از اين مواد ،پژوهشگران را به مطالعه درباره
امکان استفاده از زيستپليمرهاي با منشأ طبيعي و زيستتخريبپذيري
زياد واداشته است .اين زيستپليمرها طي فرايند کمپوست به
محصوالت طبيعي مانند کربن دياکسيد ،آب ،متان و زيستتوده تبديل
شده و در چهار دسته پروتئينها ،پليساکاريدها ،پلياسترها ،و ليپيدها
دستهبندي ميشوند [ .]2-4کربوکسيمتيل سلولوز از زيستپليمرهاي
پليساکاريدي با قابليت توليد فيلمهاي شفاف و خواص بازدارندگي
مناسب ،اخيرا ً در سطح گستردهاي از پژوهشها در زمينه بستهبندي
مواد غذايي استفاده شده است [ .]5راهکارهای مختلف برای بهبود
خواص بازدارندگی و مکانیکی فیلمهای زیست تخریبپذیر برپایه
کربوکسیمتيل سلولوز وجود دارد که یکی از جدیدترین آنها ،اختالط
کربوکسیمتيل سلولوز با نانوپرکنندهها و تولید نانوکامپوزیتهاست.
مواد نانوکامپوزیتی به آن دسته از موادی اطالق میشود که فاز
تقویتکننده آنها دارای ابعادی در مقیاس یک تا صد نانومتر باشد.
تقویتکنندههای نانومتری به دلیل ابعاد بسیار کوچک و سطح بسیار
زياد در مقایسه با تقویتکنندههای معمولی در سطح بارگذاری کمتر،
باعث بهبود خواص مدنظر میشوند .نانوذراتي که در بستهبندي مواد
غذايي کاربرد دارند ،به دو دسته آلي و غيرآلي دستهبندي ميشوند.
نانوذراتي مثل خاكرس ،نقره ،تيتانيم ،روي اکسيد ،آهن و سيليکا
جزو نانوذرات معدني هستند و از مواد آلي ميتوان به نانوذرات
سلولوز ،کيتوسان و کيتين اشاره كرد .فيلمهاي حاصل از نانومواد و
زيستپليمرها يا به اصطالح نانوزيستكامپوزيتها خواص کاربردي
مطلوبتري از جمله خواص مکانيکی و بازدارندگی بهتر ،افزايش
مقاومت گرمايي و از همه مهمتر خواص ضدميکروبی مناسب براي
کاربرد در بستهبندی مواد غذايي را دارند.
خواص ضدميکروبی با اضافهشدن مواد دارای خاصيت ضدميکروبی

به فيلمهای زيستپليمری بهدست میآيد .مواد ضدميکروبي معدني
مزاياي زيادي مثل پايداري شيميايي ،مقاومت گرمايي ،سالمبودن
براي مصرفکننده و دوره فعاليت بادوام طوالني نسبت به مواد آلي
مصرفي تجاري دارند [ .]6بهطور كلي ،مواد معدني ضدميکروبي
برپايه يونهاي فلزي با خواص ضدميکروبي مثل  Ag+و  ،Cu2+روي
ماتريس سراميکی بهوسيله تبادل يوني بارگذاري میشوند.خاکهاي
رس ،زئوليتها و ساير آلومينوسيليکاتها بهعنوان پايه با نتايج خوب
استفاده شدهاند ،زيرا داراي ظرفيت تبادل يون ،مساحت سطح و
ظرفيت جذب زياد ،بار سطحي فعال ،غيرفعالبودن از نظر شيميايي و
سميبودن کم يا سمينبودن هستند [ .]7،8خاکرس مونتموريلونيت
که با تبادل يون داراي يون فلزي شده است ،پس از پراکنش در
آب به باکتريهايي با بار منفي حمله کرده و آنها را جذب ميكنند و
خواص ضدميکروبي مواد را تقويت ميکنند [ .]9،10روشهای
متعددی برای تهيه فيلمهای نانوزيستكامپوزيتی وجود دارد که از
بريزی از محلول،
جمله آنها میتوان به روش پليمرشدن درجا ،قال 
اختالط به حالتهای مذاب و جامد اشاره کرد .پژوهشگران زيادی
خواص ضدميکروبی فيلمهای زيستپليمری داراي نانوذرات مختلف
را بررسی كردند که در اينجا به برخي از آنها اشاره میشود [.]11-14
 Cyrasو همکاران اثر افزودن درصدهای مختلف خاکرس معمولی
مونتموريلونيت را بر خواص کاربردی فیلم نشاسته بررسی و
مشاهده کردند ،با افزودن نانوذرات خاکرس ،استحكام مکانیکی
فیلم افزایش و انعطافپذيری آن کاهش میيابد .پیوندهای قوی
بین ماتریس نشاسته و الیههای سیلیکات ،دلیل اصلی بهبود خواص
مکانیکی فیلم نشاسته است .همچنین مشاهده کردند ،با افزایش مقدار
مونتموریلونیت مقدار جذب رطوبت فیلمها با گذشت زمان کاهش
مییابد که حاكي از اثر مثبت مونتموریلونیت بر بازدارندگی نسبت
به بخار آب فیلم نشاسته است [ .]15ولیپور و همکاران اثر بستههای
داراي نانوذرات نقره بر مشخصههای میکروبی و ظاهری زرشک را
در مقایسه با بستههای پلیاتیلن معمولی بررسی کردند .بستههای
داراي نانوذرات نقره با غلظتهای بيش از  1%در مقایسه با بستههای
پلیاتیلن در افزایش کیفیت ،رنگ ظاهری محصول زرشک اثر شايان
توجهی داشتند و تقریب ًا در تمام نمونهها در بازههای زمانی مختلف،
استافیلوکوکوس اورئوس ،کلی فرم ،اشرشیاکلی و مخمر مشاهده
نشد .همچنین ،با افزایش غلظت نانوذرات نقره در بستهها ،کاهش
بیشتری در تعداد کلنیها بهدست آمد [.]16
 Ghoshو همکاران طی پژوهشی ،فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات
نقره را در ماتریس زيستپلیمر آگار بررسی کردند .اثر ضدمیکروبی
نانوذرات نقره در آگار بهعنوان هیبرید معدنی-آلی روی باکتریهای
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اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در محلول نمکی آبگوشت
مغذی ( )nutrient brothارزیابی شد .نتایج نشان داد ،اثر ضدمیکروبی
فیلم نقره-آگار در برابر باکتری اشرشیاکلی بیشتر از استافیلوکوکوس
اورئوس است [.]17
 Wangو همکاران خواص ضدباکتري فیلمهای نانوکامپوزیت
کیتوسان -نقره -پلیوینیل پیرولیدون با فعالیت زياد و سریع را بررسی
کردند .طی این پژوهش نشان داده شد ،فیلمهای تهیه شده100% ،
باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی را طی  5 minاز
بین بردند .همچنین آنها نشان دادند ،افزایش مقدار پلیوینیل پیرولیدون
خاصیت چسبندگی فیلم را بهطور قابل مالحظهای کاهش داد [.]18
هدف پژوهش حاضر ،بررسي بهبود خواص عملکردي فيلم
کربوکسيمتيل سلولوز داراي انواع نانوذرات خاکرس معمولي و
اصالحشده با ذرات مس و نقره نظير جذب  ،UVنفوذپذيري بخار
آب ،استحكام مکانيکي ،سازگاري با نانوذرات خاکرس و خواص
ضدميکروبي آنها بود .نوآوری کار حاضر نسبت به کارهای پيشين
پژوهشگران در استفاده از خاکهایرس معمولی ،اصالحشده با مواد
آلی و اصالحشده با نانوذرات فلزی و مقایسه اثر هريك از انواع
خاکرس بر خاصیت ضدمیکروبی ،استحکام کششی ،مقدار جذب
امواج فرابنفش و مقدار تراوايي بخار آب است.

تازه تهيه شده ،استفاده کرد .مس سولفات ( )CuSO4به حالت پودري
با وزن مولکولي  159/61 g/molاز شرکت  Merckآلمان خريداري
شد .اين پودر پس از حلشدن در آب محلول آبيرنگ ايجاد ميکند.
گليسرول با وزن مولکولي  92/09 g/molاز شرکت دکتر مجللي ايران
خريداري شد .براي انجام آزمونهاي ميکروبي از دو ميکروارگانيسم
گرم منفي اشرشياکلي ( ATCC 1330 (Escherichia coliو گرم مثبت
استافيلوکوکوس اورئوس (ATCC 1189 (Staphylococcus aureus
استفاده شد که از مرکز کلکسيون ميکروارگانيسمهاي صنعتي ايران تهيه
شدند .براي کشت اين دو ميکروارگانيسم ،محيطهاي کشت اختصاصي
وايولت رد بايل دکستروز ()Violet Red Bile Dextrose, VRBD
آگار براي کشت اشرشياکلي و از محيط مانيتول سالت آگار
( )manitol salt agarبراي کشت استافيلوکوکوس اورئوس استفاده
شد .محيط کشت مانيتول سالت آگار از شرکت ميرمديای ايران و
محيط کشت  VRBDآگار از شرکت شارلو ايتاليا تهيه شدند .در
آزمونهاي ميکروبي از نمک سديم کلريد شرکت ميرمديا براي تهيه
سرم فيزيولوژي با رقتهاي الزم استفاده شد .همچنين ،از محيط
آبگوشت مغذی شرکت شارلو براي تکثير ميکروارگانيسمها تا رسيدن
به مقدار اوليه استفاده شد.
دستگاهها

طيفسنج زيرقرمز  FTIRمدل  Tensor 27ساخت شرکت
آلمان ،دستگاه فراصوت  Sounopuls ،Bandelinمدل HD2200،
 ،25-30 kHz ،200 Wدستگاه جذب اتمی مدل ،Nov-AA® 400
ساخت آلمان ،دستگاه  XRFمدل  PW1480ساخت شرکت ،Philips
پراشسنج پرتو  Xمدل  D500-zimenseساخت آلمان ،ميکروسکوپ
الکتروني پويشي مدل  MIRA3 FEG-SEMساخت شركت TESCAN
جمهوري چک ،دستگاه آزمون مکانيکي  Zwick/Roellمدل FR010
ساخت آلمان و طيفنورسنج دوشعاعي مدل  UV-1700ساخت ژاپن
بهكار گرفته شد.
Bruker

تجربی

و

مواد

در اين پژوهش ،کربوکسيمتيل سلولوز با متوسط وزن مولکولي
 41000 g/molاز شرکت  Nipponژاپن و سديم مونتموريلونيت
به حالت پودري از شرکت  Aldrichتهيه شد .كلويزيت 30B
( )Cloisite 30Bبا اصالح خاکرس معمولي بهكمك ترکيب متيل
تالو ،بيس -2هيدروکسي اتيل و آمونيوم چهارگانه ()MT2EtOH
بهعنوان اصالحکننده آلي بهدست آمد .مقدار رطوبت اين ماده کمتر
از  2%با فواصل بيناليهاي ( )d001معادل  1/85 nmبود .ظرفيت تبادل
يون كلويزيت  30Bبرابر  90 meq/100 gو چگالي آن 1/98 g/mL
بود .اين ماده محصول شرکت  Southern Clayآمريکا از شرکت
نوترينوي تهران خريداري شد.
محلول نقره نيترات ( )AgNO3با چگالي  1/01 kg/Lو ظرفيت
( 0/1 mol/L )0/1 Nو سديم بورهيدريد ( )NaBH4به شكل
قرصهايي با وزن مولکولي  37/83 g/molاز شرکت  Merckآلمان
خريداري شدند .هنگام بهکاربردن سديم بورهيدريد نيز بايد از محلول
و

560

روشها
اصالح انوع خاكرس با ذرات نقره فلزى و يونهاي مس

براى تهيه انواع خاكهاى رس اصالحشده با نقره ،ابتدا  5 gسديم
مونتموريلونيت و كلويزيت  30Bبهطور جداگانه با همزدن شديد
بهمدت  1 hدر  500 mLآب مقطر پراكنده شدند .سپس100 mL ،
محلول نيترات نقره  0/02موالر به تعليق مزبور اضافه شد .تعليق
بهمدت  1 hديگر در دماى محيط بهشدت همزده شد تا واکنش
تبادل يون کامل شود .سپس ،محلول  0/08موالر تازه تهيه شده سديم
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بورهيدريد با همزدن مداوم به تعليق اضافه شد .پس از افزودن عامل
كاهنده ،همزدن بهمدت  1 hديگر ادامه يافت .سپس ،بخش جامد و
مايع تعليق با کاغذ صافى از هم جدا شدند .رسوب حاصل سه مرتبه
با آب مقطر شسته شد .محصول اين مرحله در دماى  60°Cدر طول
شب خشک شده و سپس براى دستيابى به پودر يکنواخت آسياب
شد .براي اصالح انواع خاکهاي رس با يونهاي مس نيز ابتدا 5 g
خاکرس با  250 mLمحلول سولفات مس  0/1موالر بهمدت 6 h
در دماى  60°Cهمراه با همزدن مخلوط شد .فازهاي مايع و جامد با
کاغذ صافي از هم جدا شدند .رسوب حاصل تا رسيدن به  pHبرابر 5
با آب مقطر شسته شد .محصول اين مرحله در دماى  80°Cدر طول شب
خشک و سپس براي به دست آوردن پودر همگن آسياب شد [.]19
تهيه نانوزيستكامپوزيتهاي برپايه کربوکسيمتيل سلولوز داراي

محلول داراي نانوذرات بهمدت  30 minدر معرض امواج فراصوت
قرار گرفت .طي مدت  30 minمقدار  20 mLآب مقطر ديگر به
محلول اضافه شد .سپس 3 g ،پودر کربوکسيمتيل سلولوز وزن شد.
محلول روي همزن مغناطيسي قرار گرفت و در دماي  80°Cتحت
همزدن مداوم ،پودر کربوکسيمتيل سلولوز بهطور تدريجي داخل آن
حل شد .پس از حلشدن کامل کربوکسيمتيل سلولوز ،گليسرول
به مقدار  1/5 mLبه محلول اضافه شد و  20 minتحت همزدن
قرار گرفت .محلول حاصل  10 minدر حالت ساکن خنک و داخل
پليتهاي شيشهاي ريخته شد .سپس ،داخل گرمخانه در دماي 55°C
بهمدت  18 hخشک شد .در جدول  1فهرست ترکيب درصد انواع
نانوذرات خاکرس استفاده شده در تهيه نانوزيستكامپوزيتهاي
برپايه کربوکسيمتيل سلولوز تهيه شده آمده است.

نانوذرات خاکرس

طيفسنجي زيرقرمز تبديل فوريه

در تهيه فيلمهاي نانوزيستكامپوزيتي داراي کربوکسيمتيل سلولوز و
انواع نانوذرات خاکرس ،از روش قالبريزي از محلول استفاده شد
که شامل سه مرحله حلکردن پليمر در حالل مناسب ،قالبريزي
محلول پليمري حاصل و خشککردن است .ابتدا نانوذارت خاکرس
با درصد معيني وزن شده و داخل ارلن داراي  180 mLآب مقطر
ريخته شد .از مسائل مهم هنگام استفاده از نانوذرات در ساختار
ش يکنواخت و همگن نانوذرات و جلوگيري از
زيستپليمرها ،پراكن 
تودهشدن و انبوهش آنهاست .به همين دليل براي ممانعت از تجمع،

نمونهها به روش تهيه قرصهاي  KBrبا ابعاد و ضخامت مشخصي
آماده و با طيفسنج زيرقرمز تبديل فوريه ( )FTIRبررسي شدند.
آزمون جذب اتمي

در دستگاه جذب اتمی ( ،)AASعناصر موجود در نمونه با شعله
تبخير شده و در برابر شعاعهاي منبع تابشي قرار ميگيرند تا با اين
روش شناسايي کيفي و ک ّميانواع مختلف فلزات در تمام انواع مواد و
محلولها ميسر شود .براي تعيين درصد نقره موجود در خاکهاي

جدول  -1ترکيب انواع نانوذرات خاکرس استفاده شده در تهيه نانوزيستكامپوزيتها.
کد نمونه

نوع نانوذرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cloisite 30B

*

MMT
Cloisite 30B-Ag
Cloisite 30B-Ag
Cloisite 30B-Cu
Cloisite 30B-Cu
MMT-Cu
MMT-Cu
MMT-Ag
MMT-Ag

مقدار خاکرس ()%wt

مقدار کربوکسي متيل سلولوز ()%wt

4
4
0
2
4
2
4
2
4
2
4

96
96
100
98
96
98
96
98
96
98
96

*كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره و مس ( Cloisite 30B– Agو  ،)Cloisite 30B-Cuسديم مونتموريلونيت ( )MMTو سديم مونتموريلونيت اصالحشده با نقره و مس

( MMT-Agو.)MMT-Cu ,
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رس اصالحشده با نقره از دستگاه جذب اتمی شرکت کانساران
بينالود تهران استفاده شد.
آزمون شيميايي به روش فلوئورسانس پرتو X

مقدار کاتيون مس موجود در خاکهايرس اصالحشده با مس بهكمك
دستگاه  XRFموجود در شرکت کانساران بينالود تهران تعيين شد.
پراش پرتو X

آزمون پراش پرتو  )XRD( Xنمونههاي نانوکامپوزيتي تهيه شده
داراي خاکرس با استفاده از پراشسنج پرتو  Xبا منبع تابش Cu-Ka
با طول موج برابر  ،1/54 nmولتاژ کاري  40 kVو جريان 30 mA
انجام شد .الگوهاي پراش پرتو  Xنمونههاي آزمونه در محدوده 2θ
بين  1°تا  10°با اندازه گام  2/02 °/sدر دماي  25°Cبهدست آمد .اين
آزمون براي محاسبه ک ّمي فاصله بين صفحههاي سيليکاتي خاکرس
در نانوکامپوزيتها و پودر معدني خاکرس خالص بهکار گرفته شد.
با استفاده از روش  XRDميتوان نحوه پراكنش نانوخاكرس در
ماتريس پليمري را تعيين كرد .براي تعيين فاصله بين اليهها از معادله
 Braggاستفاده شد:
و

()1

				

nλ = 2dsinθ

 dفاصله بين اليههاي بلوري ( θ ،)nmزاويه بازتاب پرتو  Xاز صفحههاي
بلوري که از روي  2θمحاسبه ميشود و  2θنقطهاي روي منحني است
که پيک پراش در آن نقطه مشاهده ميشود λ .طول موج کار دستگاه
( )0/1539 nmو  nثابت دستگاه پراش و مقدار آن  1است.
و

ميکروسکوپي الکتروني پويشي

براي دستيابي به سطح شکست مطلوب ،نمونهها درون نيتروژن
مايع قرار گرفته و پس از تردشدن کامل ،دچار شکست شدند .سطح
مقطع شکست نمونهها ابتدا با دستگاه پوششدهي با اليه نازکي از طال
روکشدار شده و سپس با ميکروسکوپ الکتروني پويشي بررسي شد.
استحکام مکانيکي نمونههاي فيلمي

استحکام کششي و کرنش تا نقطه شکست با استفاده از دستگاه آزمون
مکانيکي طبق استاندارد  ASTM D 882-91اندازهگيري شد .نمونهها
به شكل نوارهاي باريکي با طول  60 mmو عرض  20 mmبريده
شده و ضخامت هر نمونه بريده شده با ريزسنج  100 mmاندازهگيري
شد .پارامترهاي مقدار رطوبت نسبي  50±5درصد ،دماي محيط
562

( ،)25˚Cطول مقياس  40 mmو سرعت کشش حدود 5 mm/min
درنظر گرفته شد .براي داشتن تکرارپذيري در انجام آزمونهاي
استحکام مکانيکي ،آزمونهاي کشش براي سه نمونه يکسان از يک
نوع فيلم انجام و متوسط مقادير بهدست آمده گزارش شد.
اندازهگيري مقدار جذب پرتو فرابنفش نمونههاي فيلم
مقدار شفافيت فيلمها با طيفنورسنج دوشعاعي طبق استاندارد ASTM

 D1746تعيين شد .فيلمها به شكل قطعههاي  2×4 cmبريده شده و
بهمدت  24 hدر رطوبت نسبي  55%تثبیت شدند .سپس ،روي يکي
از سلولهاي طيفنورسنج دوشعاعي ،نمونه مدنظر و در سلول ديگر،
هوا بهعنوان مرجع قرار داده شد .مقدار جذب نور در دامنه طول موج
 200 nmتا  800 nmاندازهگيري و درصد عبور آن در مقايسه با
کربوکسيمتيل سلولوز خالص سنجيده شد .در نهايت ،دادهها در رايانه
با نرمافزار  Excelپردازش و نمودارهاي مربوط رسم شد.
اندازهگيري مقدار تراوايي نمونههاي فيلم نسبت به بخارآب

مقدار تراوايي بخار آب فيلم کربوکسيمتيل سلولوز خالص و
فيلمهاي نانوزيستكامپوزيت کربوکسيمتيل سلولوز داراي نانوذرات
خاکرس مطابق استاندارد  ASTM E96اندازهگيري شد .براي اين
کار ،از ويالهايي با قطر  1/5 cmو ارتفاع  4/5 cmاستفاده شد .مقدار
 3 gکلسيم سولفات داخل ويالها ريخته شد و قطعهاي از فيلم آزمونه
بريده و روي دهانه ويال قرار داد ه شد .ويالها با تمام محتويات
آن وزن و درون خشكانه داراي محلول اشباع پتاسيم سولفات قرار
گرفتند .براي اطمينان از حفظ حالت اشباع ،اجازه داده شد ،مقداري
رسوبپتاسيم سولفات در کف خشكانه ايجاد شود .پتاسيم سولفات
اشباع در دماي  ،25°Cرطوبت نسبي  97%ايجاد ميکند .خشكانه
درون انکوباتور  ،25°Cقرارگرفته و بهمدت  7روز ،هر چند ساعت
يکبار ،وزن ويالها اندازهگيري شد .مقدار بخار آب انتقاليافته از
فيلمها ،از روي افزايش وزن ويالها تعيين شد .منحني افزايش وزن
ويالها با گذشت زمان رسم شده و پس از انجام رگرسيون خطي،
شيب خط محاسبه شد .از تقسي م شيب خط مربوط به هر ويال به
سطح فيلم که در معرض انتقال بخار آب قرار داشته است ،سرعت
انتقال بخار آب بهدستآمد .از تقسيم  WVTRبه اختالف فشاربخار
در دو طرف فيلم ،مقدار تراوايي نمونههاي فيلم نسبت به بخار آب
( )WVPبهدست آمد .به دليل وجود پتاسيم سولفات داخل ويال،
فشاربخار داخل ويال ،صفر درنظر گرفته شد .فشار بخار خارج فيلم
نيز از حاصلضرب رطوبت نسبي ( )RHداخل خشكانه ( )97%و
فشار بخار آب خالص در دماي  ،25°Cبهدست آمد .از حاصلضرب
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 WVTRو ضخامت فيلم نيز مقدار نفوذپذيري فيلم به بخار آب بهدست
آمد .اين آزمون براي هر يك از نمونهها سه مرتبه تکرار شد [.]6
			
()2

ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻴﻠﻢ

∆W
=
tA

= j = WVRT

در اين معادله j ،شار بخار آب در عرض فيلم که سرعت انتقال بخار
آب ( )WVTRنيز ناميده ميشود ∆W ،مقدار بخار آب عبور کرده از
فيلم t ،زمان انتقال بخار آب و  Aمساحت سطح فيلم است.
WVRT × X
)P(R 2 − R 1

				
()3

= WVP

در اين معادله X ،ضخامت فيلم ( P ،)mفشار بخارآب خالص در
دماي  R2 ،)3169 Pa( 25°Cرطوبت نسبي داخل خشكانه ( )97%و
 R1رطوبت نسبي داخل ويال ( )0%است.
و

اندازهگيري خواص ضدباکتري فيلمهاي نانوزيستكامپوزيتي

آزمونهاي ميکروبي روي دو ميکروارگانيسم اشرشياکلي و
س اورئوس به ترتيب بهعنوان نماينده باکتريهاي گرم
استافيلوکوکو 
منفي و گرم مثبت انجام شد .ابتدا ميکروارگانيسمهاي تهيه شده،
در محيط کشت تريپتيک سوي براث ()Tryptic Soy Broth, TSB
سترون و خنک ( 30 gدر  1 Lآبمقطر) کشت دادهشده و بهمدت
 24 hدر دماي  37°Cگرمخانهگذاري شدند تا ميکروارگانيسمها
به تعداد اوليه مطلوب برسند .تعداد اوليه باکتري اشرشياکلي و
س اورئوس به ترتيب برابر  1/76 × 109و 5/18 × 108
استافيلوکوکو 
بود .سپس ،براي بررسي خاصيت ضدميکروبي فيلمهاي زيستپليمر
برپايه کربوکسيمتيل سلولوز از روش انتشار آگار آزمون منطقه
بازدارندگي ( )inhibition zoneاستفاده شد .در اين انتشار خاصيت
ضدميکروبي فيلمهاي نانوزيستكامپوزيت داراي نانوذرات خاکرس
مطالعه شد .در صورت انتشار ماده ضدميکروبي از قطعه فيلم قرار
گرفته در محيط کشت آگاردار داراي ميکروارگانيسم هدف ،يک
منطقه بازدارندگي در اطراف آن تشکيل ميشود .وجود اين منطقه
نشانگر انتشار ماده ضدميکروبي از فيلم و در نتيجه عدم رشد
ميکروارگانيسم در اين منطقه است .هر قدر اين منطقه بازدارندگي
بزرگتر باشد ،بدين معني است که انتشار ماده ضدميکروبي از فيلم
بيشتر انجام شده است .براي انجام آزمون محدوده بازدارندگي به
محيطهاي کشت مناسب براي هر ميکروب نياز است که براي
ميکروارگانيسم استافيلوکوکوس اورئوس از محيط کشت MSA
( 111 gدر  1 Lآب مقطر) و براي ميکروارگانيسم اشرشياکلي از
و

محيط کشت  39/5 g( VRBDدر  1 Lآب مقطر) استفاده شد .پس
از تهيه محيطهاي کشت در پليتهاي با قطر  ،8 cmميکروارگانيسم
به اندازه  1/0 mLروي محيط کشت ريخته شده و با ميله  Lشکل
سترونسازي شده روي محيط پخش شد و فيلمهاي تهيه شده با
قطر  2 cmروي محيط کشت قرار گرفت .سپس ،نمونهها به داخل
انکوباتور منتقل شدند .پس از گذشت  24 hقطر محدوده بازدارندگي
اندازهگيري شد.
و

تحليل آماري دادههاي بهدست آمده

براي تحليل آماري دادههاي حاصل از آزمون ميکروبي فيلمهاي
نانوزيستكامپوزيتي از نرمافزار  Minitab 16و تحليل و ارزيابي
 ANOVAيكطرفي در سطح احتمال  )p> 0/05( 5%و آزمون Tukey
براي تأييد وجود اختالف معنيدار بين ميانگينها استفاده شد .همه
نمونهها در آزمونهاي ميکروبي در سه تکرار انجام شد.

نتایج و بحث
بررسي طيفسنجي زيرقرمز تبديل فوريه

وجود مس و نقره در فضای بینالیهای مواد معدنی خاکرس با
طیفسنجی زيرقرمز تبديل فوريه تأييد شد .شکل  1طیف FTIR
خاکرس اصالحنشده كلويزيت  ،30Bو كلويزيت  30Bاصالحشده
با نقره و مس را در محدوده عدد موجي  400-4000 cm-1نشان
ميدهد .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،با افزودن نقره
فلزی و يون مس ،تغييرات کمی در طيف  FTIRنمونهها در اعداد
موجي مختلف اتفاق میافتد .این رفتار به دلیل حذف گروههای
ساختاری در ماده معدنی خاکرس مثل گروههای هیدروکسیل،
 Si-OHو  Al-OHپس از تبادل کاتیونی با نقره و مس است .همانطور
که در شکل  1دیده میشود ،تغییرات زیادی در طیف كلويزيت 30B
اصالحشده با نقره و مس در مقایسه با كلويزيت  30Bدیده نمیشود و
پیکها در كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره و مس اندکی به عدد
موجي كوچكتر انتقال یافتهاند .اين تغييرات طیف  FTIRنبود پیوند
شیمیایی بین الیههای سیلیکات و نانوذرات نقره و يونهای مس را در
كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره و مس نشان میدهد [.]2
بررسي جذب اتمي ()AAS

برای تعیین مقادیر نقره موجود در كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره
از آزمون جذب اتمی استفاده شد .با استفاده از اين آزمون مقدار نقره
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موجود در كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره حدود  2/25%وزنی
بهدست آمد .همچنين ،مقدار نقره موجود در سديم مونتموريلونيت
اصالحشده با نقره حدود  1/35%وزنی بهدست آمد.

حدود  1/26%وزنی و برای سديم مونتموريلونيت اصالحشده با
مس حدود  6/24%وزنی بهدست آمد.
پراش پرتو )XRD( X
و

بررسي شيميايي با روش فلوئورسانس پرتو )XRF( X
و

برای تعیین مقادیر یون مس موجود در كلويزيت  30Bاصالحشده
با مس از آزمون فلوئورسانس پرتو  Xاستفاده شد .مطابق نتايج اين
آزمون ،مقدار یونهای مس در كلويزيت  30Bاصالحشده با مس

		

(الف)

		

(ب)

		

(ج)

شکل  -1طیفهاي ( :FTIRالف) كلويزيت  30Bخالص و كلويزيت
 30Bاصالحشده با (ب) نقره و (ج) مس.
564

همانطور که پيشتر گفته شد ،براي بررسي ساختار نانوکامپوزيتهاي
تهيه شده و نحوه قرارگيري فازهاي پيوسته و پراکنده از آزمون
پراش پرتو  Xاستفاده شد .اين آزمون براي محاسبه ک ّمي فاصله بين
صفحههاي سيليکاتي خاکرس در نانوکامپوزيتها و پودر معدني
خاکرس خالص بهکار گرفته ميشود .با استفاده از روش XRD
ميتوان نحوه پراکنش نانوخاكرس در ماتريس پليمري را تعيين
كرد .البته بايد ذکر کرد ،اين آزمون ،تنها شرط الزم براي تعيين
ساختار نانوکامپوزيتهاي تشکيل شده بوده و شرط کافي براي
تأييد ساختار نانوکامپوزيتها ،استفاده از آزمون  TEMاست .در
تهيه نانوکامپوزيتها ،دو حالت اختالط بين ورقههاي نانوخاكرس و
زنجيرهاي پليمري ممکن است ،وجود داشته باشد .در حالت اول،
زنجيرهاي پليمري به درون فضاي بيناليهاي نانوخاكرس نفوذ
ميکنند .در اين حالت ،اليههاي نانوخاكرس آرايش طبيعي خود
را حفظ کرده و فقط فاصله آنها از هم زياد ميشود( .میانالیهای
شدن) .در حالت دوم اليههاي نانوخاكرس کام ً
ال از هم جدا شد و در
جهتهاي مختلف در ماتريس پليمري پخش ميشوند (ورقهایشدن).
الگوي  XRDبراي کربوکسيمتيل سلولوز فاقد هر گونه پيک مشخص
است ،چون اين پليمر حالت بيشكل دارد .شکل  2الگوهاي پراش
پرتو  Xرا براي خاکرس اصالحنشده كلويزيت  ،30Bاصالحشده
كلويزيت -30Bنقره و كلويزيت –30Bمس را نشان ميدهد .با توجه
به الگوي  XRDو با استفاده از معادله  ،Braggفاصله بين اليههاي
صفحههاي نانوخاكرس مطابق جدول  2بهدست آمد .همانطور که از
اين الگوها و نتايج جدول  2مشخص است ،ذرات نقره فلزي بهطور
مؤثري در فضاي بيناليهاي كلويزيت  30Bقرار گرفتهاند ،زيرا فاصله
بيناليهاي كلويزيت  30Bاز  1/841 nmبه  1/855 nmپس از اصالح
با نقره فلزي افزايش يافته است .اين افزايش مربوط به جايگزينى نقره
فلزى در فضاى بيناليهاى كلويزيت  30Bاست ،در حاليکه در طيف
 XRDكلويزيت  30Bاصالحشده با يونهاي مس ،فضاي بين اليههاي
خاکرس از  1/841 nmبه  1/780 nmکاهش يافته است .اين مشاهده
احتماالً به دليل تبادل کاتيون مس با کاتيونهاي آمونيوم چهارگانه
است كه نسبت به کاتيون مس فضاي بيشتري را اشغال ميکند.
در واقع ميتوان گفت ،در كلويزيت  30Bاصالحشده با يونهاي
مس ،يونهاي مس نتوانستهاند وارد اليههاي خاکرس شوند و اين
بهوضوح در الگوهاي پراش پرتو  Xمشخص است.
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شکل  3الگوهای پراش پرتو  Xنمونههای فيلم نانوکامپوزيتی
کربوکسی متيل سلولوز داراي انواع ذرات خاکرس اصالحشده را
نشان میدهد .در فیلم نانوکامپوزیتی داراي  4%وزنی كلويزيت 30B
اصالحشده با نقره مشاهده میشود ،الگوی پراش پرتو  Xپهن شده و
پیک از بین رفته است .این الگو نشاندهنده تشكيل ساختار ورقهای
در این ترکیب است (شکل -3الف) .در فیلم نانوکامپوزیتی داراي

		

		

		

(ج)

نوع خاکرس

فاصله بين اليههاي
خاکرس )(nm

كلويزيت
كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره
كلويزيت  30Bاصالحشده با مس

1/841
1/855
1/780

30B

 4%وزنی كلويزيت  30Bاصالحشده با مس نیز از بین رفتن پیک و
پهنشدن الگوی پراش پرتو  Xمشاهده میشود (شکل -3ب) .در این
حالت نيز ساختار ورقهای در نانوکامپوزیت مشاهده ميشود .ایجاد
ساختار ورقهای ،نمایانگر اختالط خوب خاکرس در ماتریس پلیمر
است .پراكنش ورقهاي مزيتي براي فيلم پليمري است ،چون پراكنش
نانوخاكرس بهتر است و تجمع در بخش خاصي نيست ،احتمال
تودهايشدن و افزايش تراکم اليههاي نانوخاكرس در بخشهايي
از ماتريس پليمري کاهش مييابد .در نانوکامپوزيت داراي  4%وزنی
خاکرس نوع سديم مونتموریلونیت اصالحشده با نقره فاصله
بینالیهای حدود  1/46 nmبهدست آمد (شکل -3ج) که نسبت
به سديم مونتموریلونیت اصالحنشده مقداری افزایش یافته است
(فاصله بين اليهها حدود  .)1/24 nmاین نتیجه به دلیل این است که
در سدیم مونتموریلونیت ،یونهای نقره و مس که اندازه بزرگتری
دارند ،با یونهای کوچک سدیم مبادله میشوند و در نتیجه فضای
بینالیهای بیشتری را اشغال میکنند [.]15

(الف)

(ب)

جدول  -2فاصله بين اليههاي انواع خاکهاي رس بهدست آمده از
معادله .Bragg

بررسي ميکروسکوپي الکتروني پويشي

شکل  -2الگوهاي پراش پرتو ( :Xالف) كلويزيت  30Bخالص و
كلويزيت  30Bاصالحشده با (ب) نقره و (ج) مس.

شكلشناسي سطح شکست تازه نمونههاي فيلم نانوزيستكامپوزيتي
ي پويشي ( )SEMبررسي و تصاوير
تهيهشده با ميکروسکوپيالکترون 
ريزساختار نمونهها در شکل  4نشان داده شده است .شکل -4الف
بهطور آشکار نشاندهنده شكلشناسي سطح شکست بسيار صاف و
همگن در سطح شکست کربوکسیمتيل سلولوز خالص است .سطح
فيلمهاي نانوزيستكامپوزيتي نسبت به کربوکسیمتيل سلولوز
خالص زبرتر و ناهمگنتر است .اين موضوع ميتواند ناشي از اثر
تودهايشدن برخي از نانوذرات در تهيه نانوزيستكامپوزيتهاي
باشد .از مقایسه تصاوير -4ب و -4د مشخص میشود ،با وجود اینکه
زبری سطح شکست فیلم داراي سديم مونتموريلونيت اصالحشده
با نقره بیشتر است ،اما سطح شکست فیلم داراي كلويزيت 30B
اصالحشده با نقره یکنواختتر است و کلوخهشدگی کمتری در آن
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(الف)

ميتوان نتيجه گرفت ،فیلمهای داراي نانوخاكرس اصالحشده با یون
مس چه از نوع كلويزيت  30Bو چه از نوع سديم مونتموريلونيت با
فیلم کربوکسیمتیل سلولوز سازگارند.
از مقایسه تصاوير -4ب و -4ج مشخص است ،كلويزيت 30B
اصالحشده با مس سازگاری بیشتری نسبت به كلويزيت 30B
اصالحشده با نقره دارد و سطح یکنواختتری تشکیل میدهد .در
نهايت ،با مقایسه کلی تصاوير  SEMميتوان گفت ،كلويزيت  30Bو
سديم مونتموريلونيت با ماتريس زيستپليمری کربوکسیمتیل
سلولوز سازگار بوده و نيز فيلمهای نانوزيستكامپوزيت داراي
خاکرس اصالحشده با مس سطح یکنواختتر و سازگارتری نسبت
به خاکرس اصالحشده با نقره دارد [.]2
استحکام مکانيکي نمونههاي فيلم

شکل -3الگوهاي پراش پرتو  Xفيلمهای نانوکامپوزیت کربوکسیمتيل
سلولوز داراي 4% :وزني كلويزيت  30Bاصالحشده با (الف) نقره،
(ب) مس و (ج) داراي  4%وزني سديم مونتموريلونيت اصالحشده
با نقره.

مقدار استحکام کشش نهايي و کرنش تا شکست فيلمهاي
نانوزيستكامپوزيت داراي نانوذرات كلويزيت  30Bاصالحشده با
نقره و مس در سطح  4%وزني در مقايسه با فیلم کربوکسیمتیل سلولوز
خالص در دماي محيط اندازهگيري شد که نتايج در شکلهاي  5و 6
نشان داده شده است .بسته به مقدار برهمکنشهاي بينسطحي ميان
نانوذرات پرکننده و ماتريس ،نحوه پراكنش نانوذرات داخل ماتريس و
در نتيجه مقدار پرشدن فضاهاي خالي ،مقادير متفاوتي از مقدار استحکام
کششي و کرنش در نقطه شکست در فيلمهاي نانوزيستكامپوزيتي
مشاهده ميشود .همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،مقدار
استحکام کششی نمونههای فيلم نانوزيستكامپوزيتها نسبت به فیلم
کربوکسیمتیل سلولوز خالص بيشتر است .همچنين براساس نتايج شکل 6
مقدار کرنش در نقطه شکست نمونههای فيلم نانوزيستكامپوزيتها
نسبت به فیلم کربوکسیمتیل سلولوز خالص روند کاهشی دارد .اين
موضوع احتماالً به علت ايجاد پيوندهاي فيزيکی بين زنجيرهاي
کربوکسیمتيل سلولوز و نانوذرات خاکرس و نيز پرکردن فضاهاي
خالي بين زنجيرهاست که نيروي الزم براي کشيدن افزايش يافته و در
نتيجه مقدار کرنش تا نقطه شکست نمونهها کاهش مييابد .در کل ،نتايج
آزمون مکانيکي حاکي از آن است که فيلمهاي نانوزيستكامپوزيتي
داراي نانوذرات خاکرس نسبت به فيلم کربوکسیمتيل سلولوز خواص
مکانيکي بهتري را در کاربردهاي بستهبندي نشان ميدهند [.]15

دیده میشود .این مقایسه نشان میدهد ،در حالت کلی كلويزيت 30B

مقدار جذب پرتو فرابنفش نمونههاي فيلم

		

(ب)

		

(ج)

نسبت به سديم مونتموريلونيت با فیلم کربوکسیمتیل سلولوز
سازگارتر است .از مقایسه تصاوير -4ج و -4هـ که در آنها سطح
شکست هر دو فیلم از نظر یکنواختی و زبری تقریب ًا شبیه هم است،
566

همانطور که در شکل  7مشاهده میشود ،از ميان نمونههای فيلم
نانوزيستكامپوزيتی داراي كلويزيت  30Bو كلويزيت  30Bاصالحشده
با نقره و مس ،فیلم کربوکسیمتیل سلولوز داراي كلويزيت 30B
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(الف)

				

					
(ب)

					
(د)

(ج)

(هـ)

شکل  -4تصاویر  SEMنمونههای فيلم کربوکسیمتیل سلولوز( :الف) خالص و داراي  4%وزني كلويزيت  30Bاصالحشده با (ب) نقره( ،ج) مس و
داراي  4%وزني سديم مونتموريلونيت اصالحشده با (د) نقره و (ه) مس.
اصالحشده با نقره فلزی به مقدار  4%وزنی بهترین جذب را نسبت به
ساير نمونهها دارد .همچنین ،فیلم داراي كلويزيت  30Bاصالحنشده
کمترین مقدار جذب را در بین نمونهها دارد .شکل  8منحنیهای
مربوط به مقدار جذب نمونههای داراي سديم مونتموريلونيت
خالص و اصالحشده با نقره و مس را نشان میدهد .از نتايج اين دو

شکل بهروشنی میتوان فهمید ،افزايش جذب به واسطه بيشترشدن
غلظت نقره و در نتيجه طيف جذبي پالسمون آن بوده که اين جذب
بهوضوح در عدد موجي حدود  400 nmمشاهده شده است .با مقایسه
کلی تمام نمونهها میتوان گفت ،مقدار جذب در پرتوهای  UVدر
فیلمهای داراي نانوذرات نقره بيشتر است که این موضوع به خواص

شکل  -5اثر افزودن نانوذرات خاکرس اصالحشده با فلزات بر
مقدار استحکام کششی فیلم کربوکسیمتیل سلولوز خالص (.)CMC

شکل  -6اثر افزودن نانوذرات خاکرس اصالحشده با فلزات بر
مقدار کرنش در نقطه شکست فیلم کربوکسیمتیل سلولوز خالص.
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شکل  -7اثر افزودن نانوذرات كلويزيت  30Bاصالحشده با فلزات
بر مقدار جذب امواج فرابنفش فیلم کربوکسیمتیل سلولوز خالص.
شكلشناسي نانوذرات نقره و اندازه آنها بستگی دارد .با افزایش غلظت
نانوذرات نقره مقدار جذب امواج فرابنفش بهشدت افزایش یافته و
برعکس مقدار عبور امواج فرابنفش بهشدت کاهش مییابد [.]2
مقدار تراوايي نمونههاي فيلم نسبت به بخارآب

همانطور که در شکل  9مشاهده میشود ،با ورود نانوذرات خاکرس
به داخل ماتريس زيستپليمر ،مقدار نفوذپذيری نمونههای فيلم
نانوزيستكامپوزيت نسبت به بخار آب کاهش مییابد .اين اثر کاهش
مقدار نفوذپذيری نمونههای فيلم نانوزيستكامپوزيت نسبت به بخار
آب را به شكلهای مختلف میتواند توجیه كند .مهمترین سازوكار
پیشنهاد شده برای بررسی اثر مزبور اين است که وجود الیههای
نانوذرات خاکرس در ماتریس زيستپلیمری باعث ایجاد مسیرهای

شکل  -8اثر افزودن سديم مونتموريلونيت اصالحشده با فلزات
بر مقدار جذب امواج فرابنفش فیلم کربوکسیمتیل سلولوز خالص.
568

زیگزاگ و پرپیچ و خم برای نفوذ مولکولهای بخار آب میشود .در
واقع ،با وجود نانوذرات خاکرس ،مولکولهای بخار آب برای عبور
از فیلم باید مسیر طوالنیتر و پیچیدهتری را طی کنند و همین مسئله
باعث کاهش سرعت انتقال و نفوذ مولکولهای بخار آب میشود.
هرچه الیههای نانوذرات خاکرس در ماتریس زيستپلیمر بیشتر و
بهتر پخششوند ،این مسیرهای زیگزاگی بیشتر شده و بازدارندگی فیلم
در برابر بخار آب و ساير گازها بیشتر میشود .با مطالعه رابطه بین مقدار
نفوذپذیری پلیمر و نوع پخش الیههای نانوذرات خاکرس میتوان به
این نتیجه رسید که بیشترین بازدارندگی زمانی بهوجود میآید که ساختار
نانوزيستكامپوزيت حاصل ورقهای شده باشد .از طرف دیگر ،میتوان
کاهش نفوذپذیری به بخار آب را به ایجاد برهمکنش قوی بین نانوذرات
خاکرس و زيستپلیمرها نسبت داد .در واقع ،این برهمکنشها پارامتر
انتشارپذیری را که در تعیین مقدار نفوذپذیری بسیار مؤثرند ،تحت تأثیر
قرار میدهد .زیرا با قرارگیری الیههای نانوذرات خاکرس در بین
زنجیرها و کاهش فضاهای آزاد مقدار انتشارپذیری مولکولهای آب
کنترل میشود .همانطور که در شکل  9دیده میشود ،با افزايش مقدار
خاکرس درون نانوزيستكامپوزيتها اثر افزايش مقدار نفوذپذيری
نمونههای فيلم نانوزيستكامپوزيت نسبت به بخار آب بهطور قابل
مالحظهای کاهش میيابد.
خواص ضدباکتري فيلمهاي نانوزيستكامپوزيت

همانطور که در بخش تجربي گفته شد ،آزمونهاي ميکروبي
روي دو ميکروارگانيسم اشرشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس
به ترتيب بهعنوان نماينده باکتريهاي گرم منفي و گرم مثبت

شکل  -9اثر افزودن انواع نانوذرات خاکرس بر مقدار تراوايي
نمونههای فيلم نانوزيستكامپوزيت نسبت به بخار فیلم کربوکسیمتیل
سلولوز خالص.
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انجام شد .براي بررسي خاصيت ضدباکتری فيلمهاي زيستپليمر
برپايه کربوکسيمتيل سلولوز از روش انتشار آگار (آزمون منطقه
بازدارندگي) استفاده شد .در اين انتشار ،خاصيت ضدميکروبي
فيلمهاي نانوزيستكامپوزيت داراي نانوذرات خاکرس مطالعه شد.
در صورت انتشار ماده ضدميکروبي از قطعه فيلم قرار گرفته در
محيط کشت آگاردار داراي ميکروارگانيسم هدف ،منطقه بازدارندهاي
در اطراف آن تشکيل ميشود .وجود اين منطقه نشانگر انتشار ماده
ضدميکروبي از فيلم و در نتيجه عدم رشد ميکروارگانيسم در اين
منطقه است .هر قدر اين منطقه بازدارنده بزرگتر باشد ،بدین معني
است که انتشار ماده ضدميکروبي از فيلم بيشتر انجام گرفته است.
درباره فعاليت ضدميکروبی يونهای مس و نقره فلزی بايد نکات زير
را درنظر گرفت:
به دلیل اینکه مس برخالف سایر فلزات ضدمیکروبی ،محدوده
گستردهای از فعالیتها را علیه باکتری و قارچ نشان میدهد ،درخور
توجه ویژه است .کارایی مس به شرایط محیط ،غلظت آن و نوع
میکروارگانیسم بستگی دارد .مس در حالت اکسیدی ( )Cu2+علیه
سلولهای میکروبی بسیار مؤثر است که از واکنش با نوکلئیک
اسیدها ،بخشهای فعال آنزیم و ترکیب غشاي سلول باعث مرگ
سلول میکروبی میشود [ .]11در بین عناصر ضدمیکروبی معدنی،
یونهای نقره و ترکیبات برپایه نقره در سطح گسترده از رشد میکروبی
جلوگیری میکنند و اثر میکروبکشی قوی روی گونههای زیادی از
باکتریها نشان میدهند [ .]13سه سازوكار که بیشتر برای فعالیت
ضدمیکروبی نانوذرات نقره پیشنهاد شده است ،عبارت از رهاشدن
تدریجی یونهای نقره ،قطع تولید  ATPو رونویسی  ،DNAآسیب
مستقیم نانوذرات نقره به غشاي سلول و تولید گونههای فعال اکسیژن
بهوسيله نانوذرات نقره و یون نقره [ ]14است.

اثر كلويزيت  30Bبر خواص ضدباکتري فيلمهاي نانوزيستكامپوزيت

نتایج آزمون ميکروبی مربوط به نمونههای فیلمی کربوکسیمتیل
سلولوز داراي كلويزيت  30Bدر جدول  3آمده است .مطابق نتايج
اين جدول ،اثر ضدمیکروبی كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره فلزی
بیشتر از كلويزيت  30Bاصالحشده با مس است .فیلم کربوکسیمتیل
سلولوز خالص و بدون نانوذرات خودبهخود خاصیت ضدمیکروبی
ندارد .همچنین ،فیلم نانوزيستكامپوزيت داراي كلويزيت 30B
اصالحنشده نیز اثر ضدمیکروبی دارد .اما این اثر نسبت به نمونه
اصالحشده همان نانوذرات با نقره و مس کمتر است .فیلمهای داراي
كلويزيت  30Bو اصالحشده با نقره و مس نيز در برابر باکتریهای
استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی خاصیت ضدمیکروبی
نشان دادهاند که در هر دو باکتری تمام فیلمها تفاوت معنیداری
با فیلم بدون نانوذرات دارند .درضمن براي هر دو باکتری ،بهترین
عملکرد در فیلمهای داراي كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره فلزی
مشاهده شد .همچنين ،از نتايج جدول  3مشخص است ،اثر نانوذرات
خاکرس داراي ذرات نقره روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
بیشتر از باکتری اشرشیاکلی است که نشان میدهد ،اثر این نانوذرات
روی باکتریهای گرم مثبت بهتر از باکتریهای گرم منفی است.
اثر سديم مونتموريلونيت بر خواص ضدباکتري فيلمهاي
نانوزيستكامپوزيت

نتایج آزمون ميکروبی مربوط به نمونههای فیلمی کربوکسیمتیل سلولوز
داراي سديم مونتموريلونيت در جدول  4بيان شده است .مطابق نتايج
اين جدول ،فیلم نانوزيستکامپوزیت داراي سديم مونتموريلونيت
اصالحنشده روی باکتری استافیلوکوکوساورئوس هیچ اثري نداشته و
ناحیه بازدارنده در حاشیه فیلم تشکیل نمیشود .همچنین ،این نانوذرات

جدول  -3مقادیر محدوده بازدارنده فیلمهای نانوزيستكامپوزيت داراي كلويزيت  30Bبرای باکتریهای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوساورئوس

(حروف متفاوت نشانگر معنیداربودن اختالف در آزمون  )P>0/5( Tukeyاست).
و

نمونههای فيلم کربوکسیمتیل سلولوز
خالص
داراي  4%وزني كلويزيت 30B
داراي  2%وزني كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره
داراي  4%وزني كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره
داراي  2%وزني كلويزيت  30Bاصالحشده با مس
داراي  4%وزني كلويزيت  30Bاصالحشده با مس

قطر بازدارندگی فیلمها ()mm

اشرشیاکلی

0/0 ± 0/0 d
1/7000 ± 0/6528 c
2/6833 ± 0/1106 b
3/8400 ± 0/3418 a
1/9867 ± 0/2631 bc
2/8100 ± 0/3242 a

استافیلوکوکوساورئوس
0/0 ± 0/0 c
4/900 ± 0/879 b
5/207 ± 0/514 b
9/870 ± 0/793 a
3/083 ± 0/606 b
7/717 ± 0/725 b
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جدول  -4مقادیر محدوده بازدارنده فیلمهای نانوزيستكامپوزيت داراي نانوذرات سديم مونتموريلونيت برای باکتریهای اشرشیاکلی و
استافیلوکوکوساورئوس (حروف متفاوت نشانگر معنیداربودن اختالف در آزمون  )P>0/5( Tukeyاست).
و

قطر بازدارندگی فیلمها ()mm

نمونههای فيلم کربوکسیمتیل سلولوز
خالص
داراي  2%وزني سديم مونتموريلونيت
داراي  2%وزني سديم مونتموريلونيت اصالحشده با مس
داراي  4%وزني سديم مونتموريلونيت اصالحشده با مس
داراي  2%وزني سديم مونتموريلونيت اصالحشده با نقره
داراي  4%وزني سديم مونتموريلونيت اصالحشده با نقره
روی باکتری اشرشیاکلی اثر کمی دارند ،بهطوریکه با فیلم کربوکسیمتیل
سلولوز خالص که بدون نانوذرات است ،اختالف معنیداری ندارد.
فیلم نانوزيستکامپوزیت داراي  2%وزنی سديم مونتموريلونيت
اصالحشده با مس در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس هیچ
مقاومتی نشان نداد .اما ،در برابر باکتری اشرشیاکلی اثر اندکی داشت که

شکل  -10تصاوير ناحيه بازدارنده انواع فيلمهای نانوزيستكامپوزيت
عليه باکتری اشرشیاکلی (کدها در تصاوير مطابق جدول  1است).
570

اشرشیاکلی

0/0 ± 0/0 d
0/8733 ± 0/6145 d
1/0300 ± 0/2464 d
2/1900 ± 0/3251 c
2/8967 ± 0/2597 bc
3/6000 ± 0/4857 b

استافیلوکوکوساورئوس
0/0 ± 0/0 d
0/0 ± 0/0 d
0/0 ± 0/0 d
2/45 ± 0/436 c
2/653 ± 0/294 c
6/660 ± 0/737 b

با نمونه فیلم کربوکسیمتیل سلولوز خالص تفاوت معنیداری نداشت.
در فیلمهای داراي سديم مونتموريلونيت نیز مانند فیلمهای داراي
كلويزيت  30Bاثر نانوذرات سديم مونتموريلونيت اصالحشده با نقره
به مراتب بیشتر با نانوذرات سديم مونتموريلونيت اصالحشده با مس

شکل  -11تصاوير ناحيه بازدارنده انواع فيلمهای نانوزيستكامپوزيت
عليه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (کدها در تصاوير مطابق
جدول  1است).
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دیده شد .شکلهای  10و  11تصاوير ناحيه بازدارنده انواع فيلمهای
نانوزيستكامپوزيتی را در برابر باکتریهای استافیلوکوکوساورئوس و
اشرشیاکلی نشان میدهد [.]13

نتیجهگیری
در این پژوهش ،فیلمهای فعال نانوزيستکامپوزیت کربوکسیمتیل
سلولوز به روش قالبريزی از محلول تهیه شدند .از نانوذرات
خاکرس اصالحشده با فلزات برای ایجاد خواص ضدمیکروبی و
بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی و از گلیسرول بهعنوان سازگاركننده
در تهيه این فیلمها استفاده شد .این مطالعه در سه بخش تهیه
خاکرس اصالحشده با نقره و مس بهوسیله تبادل یون با محلولهای
نیتراتنقره و سولفاتمس ،تهیه فیلمهای داراي نانوذرات خاکرس
اصالحشده با این فلزات و بررسی و انجام آزمونهاي میکروبی،
مکانیکی و فیزیکی انجام شد .با آزمونهاي  AASو  XRFانجام شده
روی خاکرس اصالحشده با فلزات نقره و مس ،مقادير نقره و مس
در كلويزيت  30Bبه ترتيب برابر  2/25و  1/26درصد وزنی تعيين
شد .برای سديم مونتموریلونت اصالحشده با فلزات نیز مقادير نقره و
مس به ترتيب برابر  1/35و  6/24درصد وزنی بهدست آمد.
نتایج آزمون  XRDنشان داد ،نقره بهطور مؤثری در فضای بینالیهای
مونتموریلونیت قرار گرفته است ،زیرا فاصله بینالیهای از 1/841 nm
برای كلويزيت  30Bبه  1/855 nmدر كلويزيت  30Bاصالحشده با
نقره افزایش یافته است ،زیرا یونهای نقره با سدیم مبادله شدند.
افزایش فضای بینالیهای خاکرس به دلیل تفاوت در اندازه یونهای
نقره و سدیم است .فیلم نانوزيستکامپوزیت کربوکسی متیل سلولوز و
كلويزيت  30Bاصالحشده با نقره نیز افزایش فاصله بینالیهای را
نسبت به كلويزيت  30Bخالص نشان داد که مربوط به ترکیب این نوع
از خاکرس است .بهعبارتی ،یعنی با قرارگرفتن زنجیرهای کربوکسی
متیل سلولوز در فضای بینالیهای خاکرس ،این فضا افزایش یافته
است .كلويزيت  30Bاصالحشده با یونهای مس كلويزيت 30B

فضای بینالیهای کمتری را نشان میدهد .فیلم نانوزيستکامپوزیت
کربوکسیمتیل سلولوز و خاکرس نوع كلويزيت  30Bاصالحشده
با مس ،افزایش فاصله کمی نسبت به نوع اصالحشده با نقره دارد.
در فیلم داراي سديم مونتموريلونيت اصالحشده با نقره و مس نیز
افزایش فاصله و ورقهایشدن مشاهده شد.
تصاوير  SEMنشان داد ،در حالت کلی كلويزيت  30Bنسبت به
سديم مونتموريلونيت سازگاری بهتری با فیلم کربوکسیمتیل سلولوز
دارد .همچنین نتیجه گرفته شد ،نانوذرات خاکرس اصالحشده با
مس در تهيه فيلمهای نانوزيستكامپوزيت سازگارتر از خاکرس
اصالحشده با نقره است.
از نتايج استحکام کششی نمونههای فيلم مشخص شد ،افزودن
نانوذرات خاکرس باعث افزایش استحکام کششی فیلمها شده و
فیلم داراي  4%وزنی كلويزيت  30Bاصالحشده با مس نتایج بهتری
نشان داد .با اندازهگيری مقدار تراوايي نمونههای فيلم نسبت به بخار
آب نتیجه گرفته شد ،با ورود نانوذرات خاکرس به داخل ماتريس
زيستپليمر ،مقدار نفوذپذيری نمونههای فيلم نانوزيستكامپوزيت
نسبت به بخار آب کاهش مییابد .همچنين ،برای نمونههای
مختلف نانوزيستكامپوزيت مشخص شد ،سديم مونتموريلونيت
اصالحشده با نقره بهترین عملکرد را در برابر تراوايي بخارآب دارد و
كلويزيت  30Bاصالحنشده ضعیفترین عملکرد را بین نمونهها دارد.
نتایج مقدار جذب پرتو فرابنفش نشان داد ،از ميان نمونههای
فيلم نانوزيستكامپوزيت داراي كلويزيت  30Bو كلويزيت 30B
اصالحشده با نقره و مس ،فیلم کربوکسیمتیل سلولوز داراي كلويزيت
 30Bاصالحشده با نقره فلزی به مقدار  4%وزنی بهترین جذب را
نسبت به ساير نمونهها دارد .همچنین ،فیلم داراي كلويزيت 30B
اصالحنشده کمترین مقدار جذب را در بین نمونهها دارد .نتایج آزمون
ميکروبی مربوط به نمونههای فیلم کربوکسیمتیل سلولوز داراي انواع
نانوذرات خاکرس نشان داد ،فيلم داراي  4%وزنی كلويزيت 30B
اصالحشده با نقره بیشترین اثر ضدمیکروبی را علیه باکتریهای
استافیلوکوکوساورئوس و اشرشیاکلی نشان میدهد.
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