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ypothesis: Water pollution has been emphasized as one of the major threats to
environment and human health. In this regard, various adsorbents with high
adsorption capacities and rapid sorption rates have been synthesized. In the
present study, we report the synthesis, structure characterization and methylene blue
adsorption of a novel hydrogel nanocomposite based on sodium alginate and silver
nanoparticles.
Methods: The hydrogel nanocomposite was prepared using grafting of acrylic
monomers onto sodium alginate by using ammonium persulfate (APS) as free radical
initiator and methylene bisacrylamide (MBA) as crosslinker in the presence of Ag
nanoparticles synthesized by an in situ chemical reduction method. The structure of
hydrogel nanocomposite was then characterized by FTIR, SEM, TEM, EDX, XRD,
and TGA techniques.
Findings: The adsorption behavior of methylene blue dye on the synthesized hydrogel
nanocomposites was studied. In order to obtain the maximum adsorption capacity,
the effects of various parameters were optimized with respect to dye adsorption
capacity of hydrogel nanocomposites in detail. The thermodynamic parameters also
demonstrated that the dye adsorption process was spontaneous and exothermic in
nature. Moreover, the hydrogel nanocomposite adsorbents showed a high selectivity
for the adsorption of cationic dyes with a high adsorption capacity of 168 mg/g.
The antibacterial activity of the nanocomposites was examined against E. coli using
disk diffusion method. In general, the results indicated that the synthesized hydrogel
nanocomposite with antibacterial and dye adsorption properties is a potential material
for medical applications as well as wastewater treatment.
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چکیده
آلودگی آب از دیدگاه زیستمحیطی و سالمت انسان بهعنوان مهمترین تهدید مورد تأکید قرار

گرفته است .در این راستا ،جاذبهای مختلف با ظرفیت و سرعت جذب مناسب سنتز شدهاند.

در پژوهش حاضر ،سنتز ،شناسایی ساختار و بررسی خواص جذب رنگينه آبي متيلن بهوسيله
واژههای کلیدی
هيدروژل،

نانوکامپوزیت،
سدیم آلژینات،
ضدباکتری،
نانوذرات نقره

هیدروژل نانوکامپوزیتی جدید بر پایه سدیم آلژینات و نانوذرات نقره گزارش شده است .هيدروژل

نانوکامپوزیتی مزبور از پليمرشدن پيوندی مونومرهاي آکریلی روي پليساکاريد سدیم آلژینات
بهوسيله آمونیوم پرسولفات بهعنوان آغازگر رادیکالی و متیلنبیسآکریلآمید بهعنوان شبکهایکننده و

سنتز همزمان نانوذرات نقره از روش كاهش شیمیایی درجا بهدست آمد .ساختار هيدروژلهای
نانوکامپوزیتی بهوسيله فنون طیفسنجی  XRD ،EDX ،TEM ،SEM ،FTIRو  TGAتأييد شد .در
و

و

و

و

ادامه ،براي مطالعه رفتار نانوکامپوزیت در مقابل جذب رنگينه آبي متيلن اثر پارامترهای مختلف

بر مقدار جذب اين رنگينه بررسی شد .بررسی پارامترهای ترمودینامیکی جذب رنگينه نشان داد،

فرایند جذب ،خودبهخود و گرماگیر است .همچنین ،جاذبهای سنتز شده گزینشپذیری زيادي در
برابر جذب رنگينههای کاتیونی و ظرفیت جذب رنگينه  168 mg/gنشان دادند .خاصیت ضدباکتری

نانوکامپوزیت نیز روی گونه باکتری گرم منفی ( )E.coliبهكمك روش انتشار صفحه انجام و اثر

ضدباکتری آن نیز تأييد شد .بهطور کلی ،نتایج بهدست آمده نشان داد ،هیدروژلهای نانوکامپوزیتی

سنتز شده با خواص ضدباکتری و جذب رنگينه میتوانند در کاربردهای پزشکی و نيز تصفيه آب و

پسابهای صنعتی از راه حذف و جذب مواد رنگینه بهکار گرفته شوند.
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مقدمه

سنتز هیدروژل نانوکامپوزیتی بر پایه سدیم آلژینات برای حذف مؤثر آبي متیلن از محلولهای آبی و ...

هيدروژلها طبقهای از مواد پليمر شبکهای شده هستند که قابليت
جذب آب و محلولهاي آبي را ،بدون حلشدن در آنها ،به اندازه
چند برابر وزن خود دارند [ .]1،2دليل حلنشدن اين ترکيبات ،وجود
اتصاالت عرضی شيميايی و فيزيکی در ساختار آنهاست .قابليت
هیدروژلها برای جذب زیاد آب نیز ناشی از وجود گروههای عاملی
آبدوست متصل به پیکره پلیمر است .هیدروژلها قابلیت تورم
دارند و صدها برابر وزن خود آب جذب میكنند ،بنابراين به آنها
ابرجاذب میگویند [ .]3آب وارد شده به هیدروژل این امکان را فراهم
میکند تا برخی از مولکولهای حل شده به درون هیدروژل نفوذ
کنند .هیدروژلها ممکن است ،تغییرات حجمی زیادی را در برابر
محرکهای خارجی مثل دما ،نوع حالل pH ،و میدان الکتریکی نشان
دهند .به این نوع هیدروژلها ،هیدروژلهای هوشمند گفته میشود.
بسته به طرح بستر هیدروژل ،این تغییر حجم ممکن است ،بهطور
پیوسته در محدوده گستردهاي از مقدار محرک یا بهطور ناپیوسته در
سطحی بحرانی از محرک رخ دهد .هیدروژلها كاربردهای متعددی
دارند ،از جمله در محصوالت آرایشی و بهداشتی ،مواد نگهدارنده
آب ،نمگیر ،غلیظكننده ،سامانههای دارورسانی ،بهعنوان عدسی
تماسی در چشم پزشکی ،بهعنوان پلیمری كه اساس كار ماهیچههای
مصنوعی است ،بهعنوان مواد جاذب در پوشك بچه ،براي بهبود
ظرفیت و حفظ و نگهداری آب در خاك و نیز استفاده بهینه از آب،
بهعنوان ماده حامل آب در تركیبات ضدآتش و نیز در بسیاری از
حسگرها استفاده ميشوند [.]4-6
کامپوزیتهای هیدروژل ،موادی آبدوست با استحکام گرمایی و
مکانیکی بهبودیافته نسبت به هیدروژلهای معمولی هستند .این ترکیبات
اغلب افزون بر مواد آلی تشکیلدهنده زنجیرهای پلیمری شبکه خود،
شامل مواد افزودنی هستند [ .]7،8استفاده از هیدروژلهای نانوکامپوزیتي
شامل نانوذرات فلزی مانند مس ،طال و نقره بهطور گسترده به علت
خواص نوری ،الکتریکی و کاتالیزگری منحصر بهفرد آنها افزایش
یافته است [ .]9-12از خواص متنوع نانوكامپوزیتها میتوان به
بيشتربودن نسبت سطح به حجم ،انعطافپذیری زياد بدون كاهش
استحکام و مقاومت در برابر خراشیدگی و نيز خواص نوری مطلوب
مانند شفافیت اشاره كرد كه به اندازه ذرات بستگی دارد [.]13،14
در واقع ،نانوذرات به دلیل داشتن اندازه کوچک ،سطح مقطع زیاد،
شکل بلوری و نظم شبکهاي منحصر بهفرد و در نتیجه واکنشپذیري
زیاد میتوانند در بسیاری از مطالعات زیستشناختی و محیطی
استفاده شوند .از اينرو ،توجه زياد دانشمندان و پژوهشگران را جلب
کردهاند [.]15،16

از مهمترین مسائل درباره حفاظت از محیط زیست و سالمت
انسانها ،سالمت و پاكیزگی آب است .محدودبودن منابع آب و
گسترش روزافزون واحدهای صنعتی ،افزایش تولید فاضالبهای
صنعتی و آلودهشدن منابع آب ،از معضالت اجتماعی و اقتصادی
بهشمار ميآيد .فاضالب حاصل از کارخانهها و مراکز تولیدی
همچون صنایع نساجی ،کاغذسازی ،داروسازی و چرمسازی به
علت مصـرف انواع مواد شیمیایی و رنگی ،روند تصفیه فاضالب
را پیچیده میکنند .از اینرو ،با توجه به خطرهاي زیستمحیطی
ترکیبات رنگی مصرفي در صنایع مختلف ،بهرهگیری از روشهای
نوین در حذف مواد شیمیایی همچون رنگ از فاضالبهای نساجی و
کارخانههای تولید رنگ از اهمیت ویژهای برخوردار است [.]17
پسابها را میتوان با روشهایی نظیر تصفیه ،اسمز ،ضدعفونیكردن و
رسوبدادن آالیندهها تصفیه كرد [ .]18،19در میان این روشها ،روش
جذب مزایای بسیار زیادی نسبت به سایر روشها دارد [.]20،21
این روش پدیدهاي سطحی است كه طی آن آالینده از راه نیروهای
فیزیکی به سطح جاذب جذب میشوند .جذب به عوامل بسیار زیادی
از جمله دما ،pH ،غلظت آالینده ،زمان تماس فاز جاذب با آالینده،
اندازه ذرات فاز جاذب و آالینده و ماهیت آالینده و ماده جاذب
بستگی دارد.
رنگينهها ،مواد آلی غالب ًا سمی ،سرطانزا ،زیستتخریبناپذیری و
از مهمترین آالیندههای فاضالب صنایع مختلف هستند [ .]22وجود
رنگینه در منابع آب از مشکالت مهم زیستمحیطی است .این مواد
سمی اثرهاي خطرناکی روی سالمتی انسان دارند .صنایع تولید رنگينه
مصرف آب زیادی دارند و حجم زیادی از پسابهای داراي مواد
خطرناک و سمی تولید میکنند [ .]23در صنایعی نظیر نساجی ،مقادیر
زیادي از فاضالبهاي رنگی تولید میشود که به دلیل سمیت روی
سالمت انسان ،گیاهان و جانوران مورد توجه جدی قرار گرفتهاند.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،روشهای مختلفی برای
جداسازی رنگينه از پسابها استفاده میشود .فرایند جذب از
روشهایی است که در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب
کرده است .پژوهشهاي زیادی در زمینه جستوجوی جاذبهای
ارزانقیمت و مؤثر در جذب انواع مختلف رنگينه انجام شده
است [ .]26-24ذکر این نکته ضروری است که نانوذرات نقره سطح
ويژه زياد در مقیاس نانومتر دارند ،به همین دلیل میتوان از آنها
بهعنوان جاذب منحصر بهفردی در حذف آالیندهها استفاده کرد [.]27
از سوی دیگر ،نقره به علت عملکرد ضدمیکروبی متمایز در برابر
محدوده گستردهاي از باکتریها ،مخمرها ،قارچها و ویروسها در
میان سایر نانوفلزات ،کاربرد پزشکی گستردهاي دارد [ .]28در واقع،
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نانوذرات نقره به علت سمیت کم برای سلولهای انسانی ،مقاومت
گرمایی زياد و فراریت كم در زمینههای مختلف بهويژه در پزشکی و
داروسازی استفاده میشوند .در پژوهش حاضر ،سنتز ،شناسایی ساختار
و بررسی خاصیت جذب رنگينه کاتیونی آبي متيلن و کاربرد ضدباکتری
نانوکامپوزیت جدید بر پایه سدیم آلژینات گزارش شده است.
زيستتخريبپذيری و زيستسازگاری هيدروژلهای سنتز شده
به دليل پلیساکاريدیبودن آن ،از مزايای اين سنتز است .افزون بر این،
نانوکامپوزیتهای پايه طبيعی حاصل ب ه دليل فراوانی ،تجديدپذيری،
تنوع ،ارزانی وسمينبودن اهمیت شایان توجهی دارند .نانوکامپوزیت
مزبور با روش هوموپليمرشدن پيوندی مونومرهای وینیلی روي
پليساکاريد سدیم آلژینات و سنتز همزمان نانوذرات نقره سنتز
شد .پس از سنتز ،ساختار هیدروژل نانوکامپوزیتی با فنون مختلف
طیفسنجی بررسی شد .همچنین ،رفتار جذب رنگينه و اثر ضدباکتری
هیدروژلهای نانوکامپوزیتی سنتز شده به تفصیل ارزیابی شد.

تجربی
مواد

سدیم آلژینات ،آکریلیک اسید-2 ،آکریل آمیدو-2-متیل پروپان
سولفونیک اسید و متیلنبیسآکریلآمید از شرکت  Merckآلمان
و آمونیوم پرسولفات ،نقره نیترات و سدیم بوروهیدرید از شرکت
 Sigma-Aldrichآمریکا تهیه و به همان شكل اولیه استفاده شدند.
رنگينه کاتیونی آبي متيلن از شرکت  Sigma-Aldrichآمریکا
خریداری شد .ساختار مولکولی و اطالعات شناسایی این رنگينه در
جدول  1آمده است.
دستگاهها

در اين پژوهش ،از طيفسنج  FTIRمدل  Bommem MBساخت
کانادا ،طيفنورسنج  UV-visمدل  Cary 100ساخت آمریکا،
ميکروسکوپ الکتروني پويشي ( )SEMمدل  1455Leo VPساخت

آمریکا ،همزن مغناطيسي  Heidolphمدل  RZR 2102ساخت آلمان
و حمام فراصوت  Bandelinمدل  DT 537Hساخت آلمان ،دستگاه
 TGAمدل  Metler-TGA/SDTA 853ساخت کانادا ،پراشسنج
پرتو  )X X-ray SIEMENS(D5777ساخت آلمان با ولتاژ  40 kVو
طول موج ( λ=(Cu-Kαبرابر  1/54 Åو دستگاه  TEMمدل Philips
 CM10ساخت هلند با شدت  60 kVبهكار گرفته شد.
روشها
سنتز هيدروژل نانوکامپوزیتی

برای تهیه هیدروژل مدنظر ،از پلیساکارید سدیم آلژینات استفاده
شد .هيدروژل پايه طبيعي سنتز شده مزاياي ذاتي مربوط به پليمر
طبيعي را به همراه دارد .واکنش هوموپليمرشدن پيوندی مونومرهای
آکريليک اسيد ( )AAو -2آکریل آمیدو-2-متیل پروپان سولفونیک
اسید ( )AMPSروی سدیم آلژینات ( ،)NaAlgبا آمونيوم پرسولفات
( )APSبهعنوان آغازگر رادیکالی و متیلن بیسآکریل آمید ()MBA
بهعنوان عامل شبکهایکننده در مجاورت نانوذرات نقره و در 2
مرحله به ترتيب زیر انجام شد:
ابتدا 30 mL ،آب مقطر درون بالن دودهانه ریخته و روی گرمکن
قرار گرفت و دما روی  70°Cتنظیم شد .سپس 2 g ،سدیم آلژینات
داخل بالن دودهانه در شرایط آبگرمایی ريخته و با همزن مغناطیسی
در دماي  70°Cبهمدت  20 minهمزده شد تا  NaAlgبهطور کامل
حل شود .سپس 2 mL ،از  AAو  2 gاز  AMPSبه بالن دودهانه و
محلول اضافه شد .در ادامه ،محلول بهمدت  10 minهمزده شد و
 0/1 gاز  APSو  0/1 gاز  ،MBAکه هر يك در  5 mLآب مقطر حل
شده بودند ،به آن اضافه شد .پس از ژلشدن مخلوط ،برای کاملشدن
فرایند ،واکنش بهمدت  60 minادامه یافت .هیدروژل تهیه شده پس از
رسیدن به دمای محیط ،درون  200 mLاتانول بهمدت  2 hقرار گرفت
تا ضمن آبزدایی ،مونومرهای واکنش نکرده ،زنجیرهای کوتاه پلیمری
و هوموپلیمرهای محلول که وارد شبکه شده ،ولی شبکهای نشدهاند،
از هیدروژل جدا شوند .سپس ،هیدروژل از اتانول خارج و به تکههای
کوچک برش داده شد و به داخل بشر  200 mLانتقال يافت.

جدول  -1ساختار شیمیایی و برخی از خواص رنگینه کاتیونی آبي متیلن.
نام آيوپاك
 -7 ، 3بيس ( د يمتيلآ مينو ) -
فنوتيازين -5-ایوم كلريد
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در مرحله دوم سنتز ،براي تهيه هیدروژل نانوکامپوزیتی ،مقدار
مشخصی ( )0/5 gاز هیدروژل سنتز شده در مرحله قبل در 30 mL
آب مقطر حل شد .پس از اضافهکردن محلول نقره نیترات در نیتریک
اسید ( 50 mgنقره نیترات در  50 mLحالل نیتریک اسید  0/2موالر)
به آن طي  24 hو نفوذ یونهای نقره در پیکره هیدروژل ،محلول
کاهنده  50 mL( 4 NaBHبا غلظت  0/1موالر) در دمای محيط
بهآرامی و به همراه همزدن مخلوط واکنش اضافه شد .مشاهده شد،
رنگ محلول به سیاه تغییر میکند که نشانگر تشکیل نانوذرات نقره
است .در انتها ،پس از غوطهورکردن محصول در اتانول ،هيدروژل
نانوکامپوزیتی خشك شده در هاون چيني كوبيده شد و ذرات با الک
درجهبندی شده بین مش  250 μm( 40-60تا  )350براي بررسی
رفتار تورم آماده شدند.
بررسی جذب رنگينه آبي متيلن با هيدروژل نانوکامپوزیتی

براي بررسی آزمونهاي مربوط به قابلیت جذب رنگينه کاتیونی آبي
متيلن ،مقدار مشخصی پودر هيدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده با مش
 40-60به  10 mLمحلول رنگ اضافه شد .اجازه داده شد ،محلول
بهمدت  24 hدر دماي معینی همزدهشود تا رنگ بهطور کامل جذب
هيدروژل نانوکامپوزیتی شود .مقدار رنگينه جذب شده در هر آزمون
دو مرتبه و در دمای محيط از معادله ( )1محاسبه شد:
				
()1

(C0 − Ce q ) × V
W

= qe

در اين معادله qe ،مقدار جذب تعادلی Co ،غلظت اولیه رنگينه در
محلول Ceq ،غلظت تعادلی رنگينه در محلول V ،حجم محلول و W
وزن هيدروژل نانوکامپوزیتی خشك است .شايان ذکر است ،دقت
آزمونهای اندازهگیری جذب رنگ  ±3%بود .انحراف استاندارد ()s
نمونهها نیز از معادله ( )2محاسبه شد:
N

−

				
()2

− X )2

i

∑ (X

N −1

i =1

=s

−

 (X i − X) 2انحراف از میانگین iامین اندازهگیری و N

در اين معادله،
تعداد تکرارپذیری در هر آزمون (در اینجا  )N=3است.

نتایج و بحث
سازوكار سنتز هيدروژل نانوکامپوزیتی

هدف اصلی در پژوهش حاضر ،سنتز هيدروژل نانوکامپوزیتی آنیونی

برای جذب رنگينه کاتیونی (آبي متيلن) از محلولهای آبی است.
سازوكار سنتز هيدروژل نانوکامپوزیتی مزبور بر پایه سدیم آلژینات
( ،)NaAlgآکریلیک اسید ( )AAو -2آکریل آمیدو-2-متیل پروپان
سولفونیک اسید ( )AMPSو شبکهايشدن آن با متيلنبيسآکريلآميد
( )MBAبهعنوان عامل شبکهایکننده بهکمک آمونیوم پرسولفات
( )APSبهعنوان آغازگر راديکالي در مجاورت نانوذرات نقره در
طرح  1نشان داده شده است .در مرحله اول ،آغازگر گرمايي  APSدر
دماي  70°Cبه راديکال-آنيون سولفات شکسته ميشود .سپس ،اين
راديکال-آنيون سبب پليمرشدن راديکالي مونومرهای  AAو AMPS
روي  NaAlgميشود .به دليل وجود عامل شبکهایکننده MBA
در مخلوط واکنش ،تشکيل اتصاالت عرضي نيز بين زنجيرهاي
هوموپليمر اتفاق ميافتد .طي کوپلیمرشدن پیوندی و براي سنتز
هیدروژل نانوکامپوزیتی مدنظر ،به محلول هیدروژل سنتز شده
محلول نیترات نقره در نیتریک اسید اضافه شد تا یونهای نقره در
پیکره هیدروژل نفوذ كنند .در نهايت ،به منظور تشکیل نانوذرات
نقره ،محلول  NaBH4به مخلوط واکنش اضافه شد .در واقع ،واکنش
كاهش یونهای نقره به نانوذرات نقره با سدیم بوروهیدرید انجام شد
كه در ساختار شبکهای هیدروژل قرار گرفت و به تشکیل هیدروژل
نانوکامپوزیتی منجر شد.

شناسايي ساختار هيدروژل نانوکامپوزیتی
طیفسنجی زیرقرمز تبديل فوريه ()FTIR

شکل  1طيف  FTIRسدیم آلژینات ،مونومر  ،AAمونومر  AMPSو
هیدروژل نانوکامپوزیتی سدیم آلژینات-g-پلی(آکریلیک اسید-2-co-
آکریل آمیدو-2-متیل پروپان سولفونیک اسید)-نانوذرات نقره حاصل
را نشان ميدهد .در طيف  FTIRسدیم آلژینات ،پيکهاي مشاهده شده
در اعداد موجي  2926 ،1612 ،1416 ،1032و  3427 cm-1به ترتيب
مربوط به ارتعاش کششي پیوند  ،C-Oارتعاش کششي متقارن و نامتقارن
 COOHو ارتعاشهای کششي اتصاالت  Csp3-Hو  O-Hپلیساکارید
خالص است .در طيف  FTIRمونومر  ،AAپيکهای مشاهده شده
در اعداد موجي  1512 ،1431 ،1045و  1665 cm-1نیز مربوط به
ارتعاش کششي پیوند  ،C-Oارتعاش کششي متقارن و نامتقارن گروه
کربوکسیالت و ارتعاش کششی گروه کربوکسیلیک اسید مونومر AA
است .همچنین ،اعداد موجي  2813و  3331 cm-1به ترتيب مربوط به
ارتعاشهای کششي اتصاالت  Csp3-Hو  O-Hاین مونومر است.
در طيف  FTIRمونومر  ،AMPSپيک مشاهده شده در عدد موجي
 624 cm-1مربوط به ارتعاش کششی پیوند  ،S-Oاعداد موجی 1065
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طرح  -1سازوكار کلی سنتز هيدروژل نانوکامپوزیتی.
و  1227 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاشهاي کششي متقارن و
نامتقارن پیوند  S=Oو عدد موجي  1371 cm-1مربوط به ارتعاش
خمشی گروه متیل در مونومر  AMPSاست .همچنین ،اعداد موجی
مشاهده شده در  3042 ،1615و  3239 cm-1به ترتيب به ارتعاشهاي
کششي پيوندهاي  C=Oمزدوج Csp3-H ،و  N-Hمونومر AMPS
نسبت داده میشود.
در طيف  FTIRهيدروژل نانوکامپوزیتی ،مشاهده اعداد موجی
مربوط به پلیساکارید و مونومرها نشان ميدهد ،پلی(آکریلیک اسید-
-2-coآکریل آمیدو-2-متیل پروپان سولفونیک اسید) بر اثر واکنش
پلیمرشدن پيوندي روي زنجيرهاي سدیم آلژینات پيوند خورده
است .همچنين ،شدت و موقعیت پیکها به دلیل برهمکنش یون
نقره با گروههای آنیونی سولفات و کربوکسیالت مونومرهای پیوندی
روی پلیساکارید تا حدودی تغییر كرده است که به پیوند Ag-O
نسبت داده ميشود [ .]29همچنین ،پیک مشاهده شده در عدد موجي
 622 cm-1نیز وجود نانوذرات نقره را در هيدروژل نانوکامپوزیتی
192

تأييد میکند (مربوط به پیوند .)Ag-O
ميکروسکوپي الکتروني پويشي ()SEM

برای نشاندادن شكلشناسی سطح از مشاهدات ميکروسکوپي الکتروني
پويشي ( )SEMاستفاده شد .در اين بررسي الزم است ،پودر خشک
شده هيدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیتی با اليه نازکي از پالتين-
طال با استفاده از  ،SEMتصويربرداري شود .شکل  2تصاویر SEM
هيدروژل معمولی (بدون نانوذرات نقره) و هیدروژل نانوکامپوزیتی
(دارای نانوذرات نقره) را با بزرگنماییهای مختلف نشان ميدهد.
همانطور که مشخص است ،هيدروژل معمولی ساختاری شبکهای
سهبعدی ،الیهای ،بيشكل ،سخت ،فشرده و ضخیم دارد .در مقایسه
با هيدروژل معمولی ،محصول نهایی هيدروژل نانوکامپوزیتی وجود
این نانوذرات را با اندازه ذرات در گستره نانومتری نشان ميدهد
که بهطور تقریب ًا یکنواخت در سرتاسر سطح متخلخل هیدروژل
پخش شده است .در واقع ،نانوذرات نقره با برقراری پیوندهای
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(الف)

(ب)
شکل  -2تصاویر  SEMهیدروژل( :الف) معمولی و (ب) نانوکامپوزیتي
با بزرگنماییهای مختلف ( 10000تا  120000برابر).
شکل  -1طيف ( :FTIRالف) سدیم آلژینات( ،ب) مونومر ( ،AAج)
مونومر  AMPSو (د) هیدروژل نانوکامپوزیتي.

(الف)
شکل  -3الگوي  EDXهيدروژل( :الف) معمولی و (ب) نانوکامپوزیتي.

هیدروژنی (گیرنده پیوند هیدروژنی) با گروههای هیدروکسیل و
کربوکسیل سدیم آلژینات اصالحشده بهكمك مونومرهای آکریلی
(دهنده پیوند هیدروژنی) به سطح پلیساکارید متصل میشوند [.]30
اصوالً پليساکاريدهای زيستسازگار ،غيرسمي و تجديدپذير به دلیل

(ب)
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داشتن گروههاي عاملی شيميايي ويژه در ساختار ،رايجترين پلیمرها
براي تثبیت و پوششدادن نانوذرات بهشمار میروند .به عبارت دیگر،
پلیمر سنتز شده بهعنوان پایدارکننده عمل میکند و با تشکیل شبکهاي
از پیوندهای هیدروژنی در اطراف نانوذرات نقره ،از لختهشدن آن
جلوگیری میکند.
برای تأييد وجود نانوذرات نقره در محصول نهایی ،ترکیب شیمیایی
هيدروژل معمولی و هيدروژل نانوکامپوزیتی با روش  EDXارزیابی
شد (شکل  .)3در مقایسه با هيدروژل معمولی ،در محصول نهایی
هيدروژل نانوکامپوزیتی وجود اتم نقره نشاندهنده وجود نانوذرات
آن در پیکره محصول نهایی است.

		

		

ميکروسکوپ الکتروني عبوری ()TEM

شکل  4تصاویر  TEMهيدروژل نانوکامپوزیتی را با بزرگنماییهای
متفاوت نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،بسیاری از
نانوذرات نقره اندازه نانومتر دارند و بهوضوح دیده میشود ،نانوذرات
نقره به شكل مجتمع در آمدهاند که دلیل این موضوع تشکیل پیوند
ميان گروههای اسیدی آکریلیک متصل بر پیکره سدیم آلژینات و
نانوذرات نقره است.
الگوي پراش پرتو  Xو()XRD

ساختار فازی و بلوری هيدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده با روش

(الف)							

							
(ج)

شکل  -4تصاوير  TEMهيدروژلهای نانوکامپوزیتي با بزرگنماییهای مختلف.
194
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 XRDبررسي شد (شکل  .)5بدين منظور و نيز مقایسه بهتر ،الگوي
 XRDهيدروژلهای معمولی و نانوکامپوزیتی ثبت شد .در الگوی
 XRDهيدروژل معمولی بدون نانوذرات ،پیک پهن مشاهده شده
در گستره  2 qبرابر  20-32°مربوط به ساختار بيشكل پلیساکارید
سدیم آلژینات است .برای هيدروژل نانوکامپوزیتی (دارای نانوذرات
 ،)Agپیکهای جدید و تقریب ًا تیز مشاهده شده در  2 qبرابر  44 ،38و
 65°مربوط به ساختار بلوری نانوذرات نقره هستند .به عبارت دیگر،
در محصول نهایی ،وجود این پیکهای تیز در الگوی  ،XRDساختار
بلوری و وجود نانوذرات نقره را در ساختار شبکهای هیدروژل
نانوکامپوزیتی تأييد میکند .همچنین ،وجود پیک پهن مشاهده شده
حدودا ً در  2 qبرابر  23-28°تأییدکننده حفظ ساختار پلیساکارید
پس از ورود نانوذرات به درون پیکره هیدروژل نانوکامپوزیت است.
بررسي دمانگاشت ()TGA

برای بررسی پایداری گرمايي هيدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده از
روش  TGAاستفاده شد .آزمون  TGAدر واقع براي مشخصكردن
پايداري گرمايي هيدروژل نانوکامپوزیتی در مقايسه با پلیساکارید و
مونومرها بهکار رفته است .شکل  6دمانگاشت  TGAاین مواد را
نشان ميدهد .اين شکل پايداري گرمايي بهبوديافته هيدروژل
نانوکامپوزیتی را در مقايسه با پلیساکارید و مونومرها تأیید میكند.
تخریبهای گرمايي مشاهده شده در طیف  TGAمعموالً مربوط به
حذف آب ،شکستهشدن زنجیرهای پلیساکارید و مونومرها و نيز
شکستن اتصاالت شبکهای است .با توجه به دمانگاشتها مشاهده

شکل  -6دمانگاشت  TGAپلیساکارید مونومرها و هیدروژل
نانوکامپوزیتی.
شد ،هيدروژل نانوکامپوزیتی دمای تخريب و درصد جرمی باقیمانده
بیشتری دارد .بنابراين نتایج مزبور نشان میدهد ،شبکهایشدن
ساختار هیدروژل و واردكردن نانوذرات نقره به درون پیکره پلیمر
به دلیل ایجاد برهمکنشهای قوی از نوع پیوند هیدروژنی و
واندروالسي و سد گرمايي قوی حاصل بهعنوان الیه محافظ قوی در
برابر تخریب گرمايي ،موجب افزایش پایداری گرمايي نانوکامپوزیت
حاصل میشود.
مطالعه جذب رنگينه آبي متيلن

همانطور که پيشتر اشاره شد ،هدف اصلی مطالعه حاضر ،سنتز
هيدروژل نانوکامپوزیتی آنیونی برای جذب رنگينه کاتیونی (آبي
متيلن) از محلولهای آبی است .طرح  2بهطور کلی برهمکنشهای
الکتروستاتیکی ميانگروههای عاملی منفی کربوکسیالت و نانوذرات
نقره هيدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده را با مولکولهای رنگينه نشان
میدهد.

اثر  pHمحلول بر مقدار جذب رنگينه

شکل  -5الگوي  XRDهيدروژل( :الف) معمولی و (ب) نانوکامپوزیتي.

بهطور کلی pH ،محلول رنگينه نقش بسیار کلیدی بر کل فرایند جذب
بهویژه بر مقدار جذب آن دارد .با تغییر  pHمحلول رنگ طبیعي
مرکز فعال روی جاذب (هيدروژل نانوکامپوزیتی) تغییر ميكند و در
نتیجه اثر زیادی روی قدرت جذب جاذبها میگذارد .از اینرو در
این مجموعه از آزمونها ،اثر  pHمحلول رنگی روی مقدار جذب
رنگينه آبي متيلن بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتی با تغییر  pHاز
 1تا  12بررسی و نتایج در شکل  7نشان داده شده است .بدیهی
است ،در طول فرایند جذب رنگينه ،وجود تعداد کافی از گروههای
عاملی آنیونی کربوکسیالت برای برهمکنش با گروههای کاتیونی
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شکل  -7اثر  pHاولیه محلول رنگينه بر جذب رنگينه آبي متيلن
بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتي
(شرايط جذب رنگينه ،AA=3 mL ،AMPS= 5 g ،AgNO3=80 mg
.)V=10 mL ،W=3 g ،T=45°C ،t=60 min ،Co=100 mg/L

طرح  -2برهمکنشهای الکتروستاتیکی بین گروههای عاملی مثبت و
منفی هيدروژل نانوکامپوزیتی و مولکولهای رنگينه.

و

و

و

و

اثر دما بر مقدار جذب رنگينه

مولکولهای رنگينه ضروری است .بنابراین در محیط اسیدی ،اکثر
گروههای کربوکسیالت و سولفات پروتوندار میشوند که به کاهش
جذب آبي متيلن بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتی منجر میشود .در
pHهای بيشتر بخش عمدهای از این گروهها آنیونی هستند و در نتیجه
جاذبه بین آنها و گروههای کاتیونی مولکولهای رنگينه موجب
افزایش جذب رنگينه میشود .شايان ذکر است ،دلیل کاهش مجدد
جذب رنگينه در pHهای  9و  12اثر همپوشانی بار یونهای سدیم
است که از جذب مؤثر مولکولهای رنگينه بر پیکره هيدروژلهای
نانوکامپوزیتی جلوگیری بهعمل میآورند.

		

و

و

و

اثر دما بر جذب رنگينه بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتی در پنج دمای
متفاوت ( 65 ،45 ،35 ،25و  )75°Cبررسی شد.
همانطور که در شکل -8الف مشاهده میشود ،مقدار جذب
رنگينه آبي متيلن بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتی با افزایش دما
افزایش مییابد .ازدياد دما به نفوذ بیشتر مولکولهای رنگينه در
ساختار هيدروژل نانوکامپوزیتی منجر میشود و نشان میدهد ،فرایند
جذب رنگينه ،گرماگیر است .براي نشاندادن این واقعیت ،پارامترهای
ترمودینامیکی شامل تغییر آنتالپی ( ،)∆H°تغییر آنتروپی ( )∆S°و
تغییر انرژی آزاد گیبس ( )∆G°بهوسيله معادالت زیر محاسبه شد:

(ب)

(الف)							

شکل ( -8الف) اثر دما بر جذب رنگينه آبي متيلن بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتي و (ب) نمودار  lnKبر حسب 1/T
(شرايط جذب رنگينه .)V=10 mL ،W=3 g ،pH=7 ،t=60 min ،Co=100 mg/L ،AA=3 mL ،AMPS= 5 g ،AgNO3=80 mg
و
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و

و
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جدول  -2مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی برای جذب آبي متیلن بهوسيله هيدروژلهای نانوکامپوزیتی.
ΔHo

ΔSo

)ΔGo (kJ/mol

)(kJ/mol

)(J/Kmol

298 K

308 K

318 K

328 K

338 K

97/75

336/47

-2/378

-5/738

-9/098

-12/458

-15/818

				
()3
				
()4

∆So ∆H o
−
R
RT

= LnK

∆G o = ∆H o − T∆So

در این معادالت K ،برابر با ( )qe/Ceو نشاندهنده تمایل به جذبR ،

ثابت گاز ( )8/314 J/molKو  Tدمای مطلق ( )Kاست .مقادیر  ∆H°و
 ∆S°به ترتیب از روی شیب و عرض از مبدأ نمودار  lnKبرحسب
 1/Tبهدست میآیند (شکل -8ب) .سپس ،مقادیر  ∆G°با استفاده
از معادله ( )4محاسبه شد .نتایج محاسبات در جدول  2آمده است.
همانطور که مشاهده میشود ،در تمام دماها مقادیر  ∆G°طی فرایند
جذب رنگينه ،منفی است .این دادهها تأیید میکند که فرایند جذب
از نظر ترمودینامیکی مناسب و خودبهخود است .همچنین مقادیر
مثبت  ∆H°و  ∆S°نشان میدهد ،جذب رنگينه بهوسيله هيدروژل
نانوکامپوزیتی فرایندي گرماگیر و خودبهخود است.

همچنین همانطور که از شکل مشخص است ،نمونه بدون نانوذرات
نقره (هیدروژل معمولی) در مقایسه با نمونههای دارای نانوذرات نقره
(هیدروژلهای نانوکامپوزیتی) کمترین مقدار جذب رنگ را دارد.
اثر غلظت اولیه رنگينه بر مقدار جذب آن

غلظتهای متفاوتی از محلول رنگينه ( 25 mg/Lتا  )300 mg/Lبرای
نشاندادن اثر غلظت رنگينه بر قابلیت مقدار جذب رنگينه آبي متيلن

اثر زمان تماس بر مقدار جذب رنگينه

شکل -9الف اثر زمان تماس هيدروژل نانوکامپوزیتی با محلول رنگی
را بر مقدار جذب آبي متيلن نشان میدهد .این شکل نشان میدهد،
با افزایش زمان تا  ،40 minمقدار جذب رنگينه بهوسيله هيدروژل
افزایش یافته و پس از آن تغییر زمان اثر چندانی بر افزایش مقدار
جذب رنگينه ندارد .با تغییر زمان تماس از  40 minتا  80 minمقدار
جذب رنگينه از  51 mg/gتا  54 mg/gافزایش مییابد .بدیهی است،
با افزایش زمان ،فرصت و شانس برخورد و برهمکنش بین جاذب و
جذبشونده بیشتر میشود.

(الف)

اثر غلظت یون نقره بر مقدار جذب رنگينه

براي مطالعه اثر غلظت پیشماده نقره (برای سنتز نانوذرات نقره)
بر مقدار جذب رنگينه آبي متيلن بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتی،
غلظت محلول نیترات نقره از  20 mgتا  200 mgتغيير داده شد.
مطابق با شکل -9ب ،با افزايش غلظت یون نقره در محلول ،مقدار
جذب رنگينه به دلیل افزایش تعداد برهمکنشهای نانوذرات حاصل با
گروههای عاملی مثبت مولکولهای رنگينه (طرح  )2افزايش مییابد.

(ب)
شکل  -9اثر (الف) زمان تماس و (ب) غلظت نانوذرات نقره بر
جذب رنگينه آبي متيلن بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتي
(شرايط جذب رنگينه ،Co=100 mg/L ،AA=3 mL ،AMPS= 5 g
.)V=10 mL ،W=3 g ،T=75°C ،pH=7
و

و

و

و

و

و
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بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتی بهکار گرفته شد (شکل-10الف).
همانطور که مشاهده میشود ،ظرفیت جذب رنگ با افزایش غلظت
رنگ تا  100 mg/Lافزایش مییابد ،ولی افزایش بیش از این مقدار
اثر چندانی بر مقدار رنگينه جذب شده بهوسيله جاذب ندارد .بدیهی
است ،افزایش اولیه در مقدار رنگينه جذب شده را میتوان به در
دسترسبودن بیشتر مولکولهای رنگينه در مجاورت سطح هيدروژل
نانوکامپوزیتی نسبت داد.

نشان داده شده است ،مقدار جذب رنگينه تا مقدار مشخصی ()4 g
از هيدروژل نانوکامپوزیتی افزایش مییابد و پس از آن تقریب ًا ثابت
میماند .افزایش اولیه در جذب رنگينه با افزایش مقدار جاذب را
میتوان به سطح تماس بیشتر و دسترسی بیشتر به مکانهای جذب
مولکولهای رنگينه نسبت داد .به هر حال ،دلیل افزایش نیافتن
محسوس مقدار جذب رنگينه با افزایش بیشتر در مقدار جاذب
میتواند ناشی از اشباعشدن سطح جاذب باشد.

اثر مقدار جاذب بر مقدار جذب رنگينه

اثر غلظت مونومرها بر مقدار جذب رنگينه

براي ارزیابی اثر مقدار جاذب بر مقدار جذب رنگينه ،مقدار هيدروژل
نانوکامپوزیتی از  1 gتا  6 gتغییر داده شد .همانطور که در شکل -10ب

اثر غلظت مونومرهای آکریلیک اسید ( )AAو -2آکریل آمیدو-2-
متیل پروپان سولفونیک اسید ( )AMPSبر مقدار جذب رنگينه آبي
متيلن بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتی در شکلهای -11الف و ب
نشان داده شده است .بدیهی است ،با افزايش غلظت مونومرهای دارای
گروههای عاملی کربوکسیل و سولفونات ،مقدار جذب رنگينه به دلیل
افزایش تعداد گروههای عاملی مزبور و در نتیجه برهمکنشهای
جاذبهای بیشتر با مولکولهای رنگينه (طرح  )2افزايش مییابد.
شايان ذکر است ،پس از بهینهسازی شرایط و عوامل مؤثر بر
مقدار جذب رنگينه ،مقدار بیشینه جذب رنگينه آبي متيلن بهوسيله
نانوکامپوزیت سنتز شده برابر 168 mg/gبهدست آمد .جدول  3نیز
مقدار جذب آبي متيلن بهوسيله مواد جاذب مختلف را در مقایسه
با جاذب سنتز شده در پژوهش حاضر نشان میدهد .همانطور که
مشخص است ،قدرت جذب رنگينه نانوکامپوزیت سنتز شده در
این کار پژوهشي به دلیل وجود تعداد زیادی از گروههای عاملی
کربوکسیل و سولفونات و نيز وجود نانوذرات نقره قابل مقایسه با
ساير جاذبهاست.

(الف)

مطالعه جذب رنگينه بهوسيله Uv-Vis

(ب)
شکل  -10اثر (الف) غلظت اولیه رنگينه و (ب) مقدار جاذب بر
جذب رنگينه آبي متيلن بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتي
(شرايط جذب رنگينه ،AgNo3=200 mg ،AA=3 mL ،AMPS= 5 g
.)V=10 mL ،pH=7 ،T=75°C ،t=40 min
و

و

و
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و

و

براي مطالعه بیشتر قابليت جذب رنگينه کاتیونی بهوسيله هيدروژل
نانوکامپوزیتی آنیونی از طیفسنجی  UV-Visاستفاده شد .بهعنوان
نمونه ،شکل  12طیف  UV-Visمحلول اولیه رنگينه آبي متيلن و محلول
نهایی آن را پس از افزایش جاذب هيدروژل نانوکامپوزیتی (پس از 2
روز) نشان میدهد .همانطور که از این شکل مشخص است ،پس از
اضافهكردن جاذب سنتز شده به محلول رنگينه ،مقدار شايان توجهی از
آن بهوسيله هيدروژل نانوکامپوزیتی از محلول حذف میشود (کاهش
مقدار  λmaxرنگ پس از افزودن جاذب) .بنابراين بهعنوان نتیجه کلی
میتوان گفت ،هيدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده در این پژوهش
قابليت جذب قابل قبولی از رنگينههای کاتیونی را دارد.

و
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(ب)

(الف)							

شکل  -11اثر غلظت مونومر بر جذب رنگينه آبي متيلن بهوسیله هيدروژل نانوکامپوزیتی( :.الف)  AAو (ب)
(شرايط جذب رنگينه .)V=10 mL ،W=4 g ،pH=7 ،t=40 min ،Co=110 mg/L ،T=75°C ،AgNO3=200 mg

AMPS

و

و

و

قابلیت بازیابی هیدروژلها در فرایند جذب رنگينه

از دیدگاه کاربردهای صنعتی ،قابلیت بازیابی و امکان استفاده مجدد
از جاذبها بسیار حائز اهمیت است .بنابراين ،در این مجموعه از
آزمونها ،مقدار مشخصی از هیدروژل نانوکامپوزیتی ( )2 gپس
از فرایند جذب تعادلی رنگينه آبي متيلن در  50 mLمحلول اسید
نیتریک  1موالر (بهعنوان عامل واجذبکننده) غوطهور شد .تعليق
حاصل بهمدت  12 hهمزده شد .سپس ،جاذب با روش مركزگريزي
جمعآوری و با آب مقطر شستوشو داده شد .در نهایت ،جاذب
بهمدت  24 hدرون گرمخانه خأل خشک شد .جاذب خشک شده
جدول  -3مقایسه ظرفیت جذب رنگينه آبي متیلن بهوسيله مواد
جاذب مختلف.
جاذب
اسید)MnFe2O4/

پلی(آکریلیک
گرافن اکسیدFe3O4/
کیتوسان-زئولیت
کربن فعال
کیتوسان-بنتونیت
کائولن
آلومینوسیلیکات
الیاف آناناس
سدیم آلژینات اصالح شده

ظرفیت جذب
رنگ ()mg/g
53
154
24
44
95
111
89
50
168

و

و

و

مجددا ً برای جذب رنگينه آبي متيلن استفاده شد .این فرایند جذب-
واجذب رنگينه برای پنج مرتبه و هر مرتبه با محلول تازه و در شرایط
یکسان تکرار شد .همانطور که از شکل  13مشخص است ،پس از
انجام چرخه پنجم ،فقط  11%از رنگينه کاتیونی جذب شده از جاذب
جدا شده است .بنابراين نتایج بهدست آمده نشان داد ،هیدروژلهای
نانوکامپوزیتی سنتز شده در پژوهش حاضر قابلیت بازیابی مناسب
برای استفاده در کاربردهای صنعتی را دارد.
بررسی خاصیت ضدباکتری هيدروژل نانوکامپوزیتی

خاصيت ضدباکتری نقره از ديرباز شناخته شده و بهكار گرفته شده
است .دانشمندان سازوكارهاي متفاوتي را براي تبيين اثرگذاري
نقره بر ميكروبها يافتهاند .به دليل همين تعدد سازوكارهاست كه

مرجع
31
32
33
34
35
36
37
38
پژوهش
حاضر

شکل  -12طیف  UV-Visمحلول رنگينه کاتیونی آبي متيلن ،پيش و
پس از افزودن جاذب بهمدت دو روز.
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شکل  -13قابلیت بازیابی هیدروژل نانوکامپوزیتي سنتز شده.
ميكروبها نميتوانند نسبت به نقره سازگار شوند يا مقاومت پيدا
كنند .نانوذرات نقره به ما اين امكان را ميدهند كه با كمترين غلظت،
خاصيت ضدباکتری بسيار قوي از فلز نقره مشاهده شود .در پژوهش
حاضر ،آزمون خاصیت ضدباکتری روی گونه باکتری گرم منفی
موجود در آزمایشگاه انجام شد .باکتری  E. coliبهعنوان نمونهای از
گونههای باکتریهای گرم منفی انتخاب شد.
وقتی مواد شیمیایی روی آگار قرار داده شود ،از آگار به داخل
ژل نفوذ ميكنند .این انتشار مواد شیمیایی فقط در اطراف آنها رخ
ميدهد .حساسیت مواد شیمیایی و اندازه مولکولی آنها تعیینکننده
اندازه ناحیه انتشار در اطراف این مواد است .اگر میکروارگانیسمی
روی آگار قرار داده شود و به مواد شیمیایی موجود حساس باشد ،در
اطراف ماده شیمیایی رشد نميكند .این ناحیه عدم رشد اطراف ماده
شیمیایی را هاله ممانعت رشد مینامند.
در این روش ،از روز قبل محیط جامد غنی براي رشد و تغذیه
باکتری در پلیت ساخته شد .از طرفی ،باکتریها در محیط مناسب
تلقیح کرده در  37°Cبهمدت چند ساعت میمانند تا به کدورت
مدنظر براي کشتدادن روی پلیت آماده شوند .در ادامه ،باکتری آماده
شده روی پلیت کشت داده شدند .سپس ،ماده شیمیایی مدنظر در
مکان مشخصی روی پلیت قرار گرفت و پس از  24 hدر دمای 37°C
انکوبه شده و اثر ضدباکتری آن به شكل ایجاد هاله در اطراف صفحه
مدنظر که مانع رشد باکتری شده مشخص شد (شکل  .)14قطر هاله
پس از اندازهگیری با خطکش 8 mm ،بهدست آمد.
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شکل  -14فعالیت ضدباکتری هیدروژل نانوکامپوزیتي سنتز شده.

نتيجهگيري
در این پژوهش ،هیدروژل نانوکامپوزیتی جدید متشکل از سدیم
آلژینات و نانوذرات نقره از کوپلیمرشدن مونومرهای آکریلیک اسید
و -2آکریل آمیدو-2-متیل پروپان سولفونیک اسید تهیه شد .پس از
سنتز ،ساختار هیدروژل نانوکامپوزیتی با روشهاي ،SEM ،FTIR
 XRD ،EDX ،TEMو  TGAبررسي شد .در ادامه ،جذب رنگينه آبي
متيلن با هیدروژل نانوکامپوزیتی بررسی شد .عوامل مهم و مؤثر بر
مقدار جذب رنگينه بهوسيله هیدروژل ستز شده بررسی و بهینهسازی
شد .نتایج نشان داد ،اثر غلظت یون نقره pH ،محلول رنگينه ،دما،
غلظت اولیه رنگينه ،غلظت مونومرها ،مقدار جاذب و زمان جذب
اثر بسیار زیادی بر مقدار جذب رنگينه ميگذارد .بررسی پارامترهای
ترمودینامیکی نیز نشان داد ،فرایند جذب رنگينه خودبهخود و
گرماگیر است .اثر ضدباکتري هیدروژلهای نانوکامپوزیتی نیز در
برابر باکتری  E. coliبررسی شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد،
هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده با قابلیت زیستسازگاری،
زیستتخریبپذیری ،قیمت مناسب و قابلیت بازیابی زياد ،كارايي
قابل قبولی را در جذب محدوده گستردهاي از رنگينههای كاتيوني به
منظور بهکارگیری در تصفيه آب و پسابهای صنعتی دارد.
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