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 چکیده

ماده متیلن با استفاده از درصد(  55و  5/73، 15،  5/21های متفاوت ) با درصد  هیدروژلی بر پایه دکستران،در این بررسی، 

محلول   در محیط قلیایی وموالر(  4/5و  7/5 ،1/5های مختلف) با غلضت کنندهشبکه ( به عنوان MBAmبیس آکریل آمید )

سنتز و از روش تک عاملی برای بهینه سازی شرایط موالر  7و  4/1، 8/2، 1/2های (  با غلضتNaOH)هیدروکسید سدیم 

( توسط این هیدروژل با استفاده از IIمس) فلز سنگین هایآب و یون جذب یزانسنتز هیدروژل استفاده گردید. سپس م

 هیدروژل بهینه شده از ی قرار گرفت. جهت شناسایی ساختارگیری و مورد بررس( اندازهUV-VISدستگاه اسپکتروسکپی )

، ریخت شناسی سطح هیدروژل بررسی گردید و بین  SEMهمچنین با استفاده از تصاویر  استفاده گردید.  FT-IRدستگاه  

های دکستران شبکه شده توسط عامل که هیدروژل نتایج این تحقیق نشان دادمیزان تخلخل و جذب آب رابطه برقرار شد.

عالوه بر توانائی جذب آب، قدرت و توانائی جذب فلز سنگین مس را دارا بوده و غلظتهای عامل شبکه  MBAmشبکه کننده 

همچنین با توجه به مقادیر جذب به دست آمده که مقادیر . نده و هیدروکسید سدیم در میزان جذب تاثیر مستقیم دارندکن

توان نتیجه گرفت که روش به کار برده شده در راستای جذب فلز سنگین، روش مناسب می ،باشندبسیار قابل توجه و باالئی می

گردد، با درصد باالئی توسط هیدروژل جذب گردیده سختی جذب و جمع آوری می و حائز اهمیتی بوده و فلز مس که عموما به

 رود.و این نیز یکی دیگر از موارد بسیار مهم و حائز اهمیت تحقیق حاضر به شمار می

 کلید واژه ها 

 زسنگین مس، جذب یون فل MBAmهیدروژل ، دکستران ، ژل ، شبکه کننده  
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 قدمهم

کنیم، پالستیکها، قیرها، الستیکها، پوشاک، چسبها، کائوچو، پروتئین و سلولز، اینها همگی زندگی می پلیمر عصرما در 

شماری از اصطالحات جدیدی در فرهنگ عصر ما، و گوشه ای از دنیای جالب و پر جاذبه شیمی پلیمر می باشند. نمونه های بی

رسند، و برخی دیگر شناخته شده زانه به مرحله ظهور میها روآنتوان ذکر کرد، برخی از پلیمرهای مصنوعی را می

کنند، زیرا نیروهای جاذبه بین زنجیرهای پلیمر نقش مهمی را در تعیین خصوصیات یک پلیمر ایفا می. (2781اند)ملکوم،

       لکولیزنجیرهای پلیمر بسیار طویل هستند. معموال گروههای کناری داخل پلیمرها تعیین کننده نوع نیروهای درون مو

پلیمرهای سه بعدی دارای پیوندهای عرضی هستند که به علت حضور گروههای عاملی  دروژلهاهی(. 2781عزیزی،می باشند)

کنند و متورم می شوند. خصوصیات زیادی از هیدروژلها آبدوست در آنها، در محیطهای آبی چند برابر حجم خود آب جذب می

 (.janovak et al, 2009کند)باشد مناسب میکه نیاز به تماس با اعضای زنده می پزشکیآنها را برای کاربردهای بیو

های های پلیمر طبیعی، هیدروژلشوند. بنابراین مواد آغازگر آنها به هیدروژلهیدروژل ها معموال از مونومرهای قطبی تهیه می

های شبکه شده شیمیایی و فیزیکی طبقه نوان ژلتوانند به عها میشوند. هیدروژلنوعی تقسیم می 1پلیمر سنتزی و ترکیب

های دکستران، نامحلول بودن در آب و جذب از جمله مهمترین خصوصیات هیدروژل .(Janovak et al, 2009بندی شوند )

مقدار زیادی آب هنگام قرار گرفتن داخل آب است، خصوصیات قابل توجه دیگر آن سازگاری با محیط زیست و تخریب پذیری 

 Kimباشد)های مختلف، مقاومت در برابر تغییرات دمائی و میدان مغناطیسی می pHهای زیستی، مقاومت در ر محیطآن د

et al,1999های بیولوژیکی آن، های دکستران به دلیل غیر سمی بودن و فعالیتهای مهم دیگر هیدروژل(.از جمله کاربرد

های دکستران حامل باشد. فعالیت های ضد میکروبی هیدروژلداروئی میهای استفاده در جریان خون به عنوان تحویل دهنده

از جمله (.2715های پیشرفته ایران،های فراوانی در صنایع غذایی دارد)هیتنا، پایگاه فناورینانو ذرات نقره نیز استفاده

سوپرجاذب، باشد .آن می خصوصیات دیگر هیدروژل دکستران به علت توانایی جذب آن، فعالیت ضد باکتری و ضد میکروبی

شود ، اما به دلیل وجود تعداد اندکی پیوندهای عرضی ، شبکه پلیمری به شدت آبدوستی است که در آب به شدت متورم می

OH- 1 -NHگروههای عاملی آبدوست )مانند ، سوپرجاذب، بسپاری با اتصاالت عرضی است )ژل( کهشود. بنابراینحل نمی

H-COOH7COONa-SO )...مقادیر فوق العاده زیادی آب را جذب خالف هیدروژلهای معمولنیز دارد. به این ترتیب برو ،

(.شبکه شدن یک فرآیند شیمیایی برای پیوستن، تعداد دو یا بیشتری از مولکولها به 2784محمد صادق امینی فضل،(کندمی

شبکه شدن   (.crosslinking reagents,handbook,2005 U.S.Aباشد)میوسیله برقراری پیوند کوواالنسی یا یونی 

صورت  باشد، یا اشعه رادیویی میPHهای شیمایی که آغازگر آن حرارت، فشار، تغییرات تواند توسط واکنشمی

هدف از اجرای این آزمایش بهینه سازی هیدروژل بر پایه دکسترانی که خاصیت جذب فلز سنگین  .(2781گیرد)عزیزی،می

 و دارای جذب آب باالیی است. مس را داشته است

 مواد و روش ها

های سنتز شده در محلول آبی و نیز بررسی جذب فلز سنگین مس  این پروژه شامل بررسی روش پلیمر شدن و رفتار تورمی ژل

، ماده ای طبیعی و به صورت پودر سفید رنگ بوده که از شرکت 35دکسترانمواد شیمایی مورد استفاده،  بوده است.

Pharmacosmos Holbeak خریداری و در واکنش های سنتز مورد استفاده قرار گرفت.متیلن بیس آکریالمید به  دانمارک

بر اساس یافته  .خریداری و در واکنش های سنتز مورد استفاده قرار گرفت آلمان از شرکت مرک ،عنوان شبکه ساز دو عاملی

به صورت زیر  MBAmواکنش های شبکه شدن بین دکستران و FT-IR های تجربی و اطالعات به دست آمده از جذب 

با 2NH-2CH-N2Hهای آمید و جایگزینی تواند باعث هیدرولیز گروهشرایط بازی قوی، واکنش می در گردد.پیشنهاد می

 Guner etدهد، گرددای را میاشباء نشده ارتجاعی و پلیمریزاسیونی که ساختار شبکه تشکیل زنجیرهای

al,2001)).NaOH  خریداری شده از شرکت مرک، به صورت محلول تهیه گردید و به عنوان حالل واکنش در کلیه سنتزها
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اتانول و آب مقطر به عنوان حالل با خلوص آزمایشگاهی و بدون خالص سازی بیشتر مورد استفاده  مورد استفاده قرار گرفت.

 است. آورده شده 2جذب در جدولنمک فلزبه کار برده شده در بررسی میزان  قرار گرفتند.

 نمک فلز استفاده شده در پروژه است -1جدول 

 شرکت سازنده (g,mol)جرم مولکولی  ماده

2)3Cu(NO 5/142 مرک 

وسایل مورد استفاده در این آزمایش، آون لرزاننده، همزن مکانیکی، همزن مغناطیسی، خشک کن خالء، حمام همزن 

-FTاستفاده شده در این تحقیق شامل طیف سنجی زیر قرمزتبدیل فوریه) هایسانتریفیوژ و دستگاه التراسونیک، آون خشک،

IR(میکروسکوپ الکترونی روبشی، )SEM،)  اسپکتروفتومترفرابنفش– (مرئیUV) .بود 

 دستور کار آزمایشگاهی و روش سنتز هیدروژل بر پایه دکستران

سپس  .کنیمموالر را تهیه می 7و1/2،8/2،4/1لولهای هیدروکسید سدیم با غلظتهایابتدا با استفاده از روابط استوکیومتری مح

گرم  5و  5/1،35/7، 15/2به ترتیب مقادیر گرم 55و 15،5/73، 5/21درصدهایبرای تهیه محلولهای متغییر دکستران با 

و  C55°همزن مغناطیسی با دمای روی دستگاه،در لیتر از محلول سود با غلظت مورد نظرمیلی 25را به مقدار  35دکستران 

rpm 2555.های باالی دکستران قبل از قرار )الزم به ذکر است که در غلظت تا حل شدن کامل دکستران اضافه می نماییم

دادن محلول در همزن مغناطیسی، محلول را توسط همزن مکانیکی تا حل شدن جزئی دکستران در محلول سود هم می زنیم(. 

پودر سفید رنگ بوده که بعد از حل شدن کامل در محلول سود، محلول بی رنگ و شفافی حاصل میشود دکستران به صورت 

و 7/5، 1/5با غلظتهایMBAm حال محلولهای .  که بنابر غلظت کم و زیاد دکستران حالت ژله ای شل یا سفت تری دارد.

) وزن مولکولی شبکه کننده  نماییمتهیه می اسونیکو توسط حمام همزن التر استوکیومتری موالر را با استفاده از روابط4/5

MBAm23،254 محلول .باشد( گرم میMBAm  سی ) مقدار ثابت برای تمام غلظتها( سی 5با غلظت مورد نظر را به مقدار

دکستران و سود که قبال تهیه نمودیم به آرامی  به محلول مورد نظرrpm 2555و  C55°بر روی همزن مغناطیسی با دمای 

ژل هیدرومحلول حاصل را جهت سنتز دهیم.کنیم و به مدت پنج دقیقه به هم زدن محلول توسط مگنت را ادامه میاضافه می

نجام تا عمل شبکه شدن و تشکیل کامل هیدروژل ا دهیمساعت قرار می 8به مدت  C75°در دمایآون لرزاننده فاصله داخل بال

باشد  می گیرد. محلول مایع بعد از مدت زمان ذکر شده به صورت جامد ژله مانند که نشانگر شبکه شدن و تشکیل هیدروژل

آید. سپس هیدروژل حاصل را جهت حذف مونومرها یا شبکه کننده واکنش نداده از هیدروژل ، داخل مقدار زیادی آب در می

کنیم.حال هیدروژل حاصل را اننده قرار می دهیم و سپس هیدروژل را صاف میساعت داخل آون لرز 14یا اتانول به مدت 

قرار می دهیم. هیدروژل به دست آمده به C55°ساعت داخل آون خشک در دمای  14جهت خشک و خالص نمودن به مدت 

انجام آزمایشات بعدی،  باشد، که جهتصورت خشک و بلور مانند بوده و عاری از هرگونه ماده اضافی یا واکنش نداده و آب می

راین روش در حالیکه تمام عاملها در یک سطح نگه د گیردگیری جذب آب و فلز سنگین مورد استفاده قرار مییعنی اندازه

شود. در مجموعه آزمایشهای بعدی این عامل در سطح بهینه حاصل ند یک عامل در سطوح مختلف آزمایش میاداشته شده

شود، این ترتیب در مجموعه در حالیکه بقیه عامل ها ثابت هستند، درسطوح مختلف آزمایش می نگهداشته شده و عامل دوم

شود. بدین صورت که در ابتدا چهار ژل با غلظتهای ثابت شبکه کننده و هیدروکسید سدیم و های بعدی آزمایش نیز تکرار می

اس غلظت دکستران انتخاب شده و عوامل موثر دیگر غلظتهای متنوع دکستران تهیه شده، سپس بهترین ژل از نظر جذب بر اس

های آزمون( بر روی غلظت مناسب انتخاب شده دکستران مورد مطالعه قرار گرفته است.MBAm)غلظتهای مختلف سود و 

 .فلزات سنگین بودو  اندازه گیری میزان جذب آب مقطر ،استفاده شده در بررسی خواص ژل های سنتز شده
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 بر پایه دکسترانمقادیر به کار برده شده در سنتز پلیمر  -٢دولج

 
Dextran 

(w%) 

NaOH 

(M) 

MBAm 

(M) 

1A 55/21 15/2 45/5 

2A 55/15 15/2  45/5  

3A 55/73 15/2  45/5  

4A 55/55 15/2  45/5  

 ژل حاصل به صورت خرد شده می باشد *

 دکسترانبر پایه مقادیر به کار برده شده در سنتز پلیمر  -٣جدول

 کد نمونه
Dextran 

(w%) 

NaOH 

(M) 

MBAm 

(M) 

1B 55/21 15/2 45/5 

2B 55/15 15/2  54/5  

3B 55/73 15/2  45/5  

4B 55/55 15/2  45/5  

5B 55/73  15/5 45/5  

6B 55/73  85/2 45/5  

7B 55/73  45/1 45/5  

8B 55/73  55/7 45/5  

9B 55/73  55/7  15/5 

10B 55/73  55/7  ٠٣/٣ 

11B 55/73  15/2  15/5 

12B 55/73  15/2  75/5 

13B 55/73  85/2  15/5 

14B 55/73  85/2  75/5 

 ژل حاصل به صورت قرص تهیه شده است *
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 نتایج و بحث

 اندازه گیری میزان جذب آب مقطر

نشانگر آن است ها دادهنشان داده شده است.  5و 4های بر پایه دکستران در جداولژلمقطر برای هیدرو آب جذب مقادیر میزان

باشد. همچنین از میان پلیمرهای مذکور، نمونه می های  قرصی شکل جذبشان با همان ژل در حالت خرد شده متفاوتکه ژل

نیز نتیجه مشابهی را  A3A,2جذب نسبتا باالتری را از خود نشان می دهند و نمونه های از غلظتهای دکستران، 3Bو  2Bهای

با توجه به آزمایشات  حاصل نمودند، یعنی همان غلظتهای دکستران در حالت ژل خرد شده نیز بیشترین جذب را انجام دادند.

و  % 15توان نتیجه گرفت در مرحله اول، یعنی غلظت ثابت از شبکه کننده و هیدروکسید سدیم، غلظتهای انجام گرفته می

توان نتیجه گرفت که کنند. از این امر میتری را تولید میهای مناسبای بهتری داشته و هیدروژلدکستران جذبه 5/73%

گردد که آن نیز غلظت باالی عامل پلیمری یعنی دکستران، باعث افزایش تراکم هیدروژل گردیده و سبب ممانعت در جذب می

مناسب نداشته  های پایین نیز هیدروژل خاصیت جذبناشی از کاهش حفره های خالی موجود جهت جذب می باشد، در غلظت

با توجه به نتایج حاصل  باشد.و نشانگر عدم تشکیل شبکه کامل و هیدروژل مناسب جهت به دام انداختن مولکولهای آب می

لظت می توان نتیجه گرفت که با کاهش غلظت باز )هیدروکسید سدیم(، قدرت جذب هیدروژل کاهش یافته و در یک بازه از غ

NaOH(4/1-1/2 هرچه اختالف غلظت شبکه کننده با باز بیشتر شده قدرت جذب نیز افزایش یافته )موالر(6>B13> B7B .)

پلیمر، هیدروژل  موالر، حتی با تغییرات غلظتهای باز یا 1/5موالر بوده و کمتر از غلظت  4/5غلظت مناسب شبکه کننده 

باشد. در غلظتهای باالی عامل شبکه کننده نیز به دلیل تشکیل مناسب تولید نکرده، که نشانگر عدم تشکیل شبکه مناسب می

توان نتیجه گرفت پیوندهای عرضی بیشتر، یعنی تراکم باالی شبکه هیدروژل، قدرت جذب کاهش یافته است. بنابراین می

از شرکت کننده به دلیل ایجاد شبکه مناسب یا نامناسب، یعنی تراکم کمتر یا بیشتر هیدروژل و غلظت عوامل شبکه کننده و ب

گذار در قدرت جذب یک هیدروژل می باشند که نتایج در نتیجه به دام انداختن مولکولهای آب، دو عامل مهم و اساسی تاثیر

حاصل  SEMدهد. مقایسه تصاویر یرات را نشان میقدرت جذب هیدروژل های سنتز شده در جداول زیر، به سادگی این تاث

 دهد.نیز تغییرات شماتیک هیدروژل را قبل و بعد از جذب آب نشان می

 

 هیدروژل دکسترانSEMتصویر  - 2شکل 

 الف( قبل از جذب آب ب( بعد از جذب آب

 خرد شده(مقادیر میزان جذب آب مقطر برای ژل های بر پایه دکستران )ژل های  -4جدول 
 (g,g)ظرفیت جذب  کد نمونه

1A 51/1 

2A 14/1 

3A 31/8 

4A 28/1 

 

 

 الف
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 مقادیر میزان جذب آب مقطر برای ژل های بر پایه دکستران )ژل های قرصی شکل( -5جدول 

 (g,g)ظرفیت جذب  کد نمونه

1B 51/1 

2B 58/11 

3B 81/28 

4B 43/1 

5B 74/3 

6B 17/28 

7B 75/17 

11B 81/28 

12B 13/21 

13B 14/21 

14B 14/28 

 

همان طور که اشاره گردید هیدروژل هایی که مقدار جذب آنها ارائه نگردیده است، یا در آب حل شده اند یا هیدروژلی در آن 

 غلظتها سنتز نشده است.

 اندازه گیری میزان جذب یون فلز سنگین

گردد، که این منحنی رابطه بین جذب برای هر یون فلزی رسم میکنید ابتدا منحنی کالیبراسیون همانطور که مشاهده می

پاسخ دستگاه جذب و غلظت ماده مورد نظر می باشد.بر اساس این نمودار و معادله منحنی کالیبراسیون که در زیر هر نمودار 

ار یون فلز مورد نظر با ( را به دست آورد. ابتدا مقدY( غلظت ماده مورد نظر )Xتوان بر اساس میزان جذب )آمده است، می

کنیم و میزان جذب یون فلز به دست آمده از صافی غلظت مشخص را بر روی هیدروژل می ریزیم سپس هیدروژل را صاف می

( را در معادله منحنی کالیبراسیون آن فلز قرار داده و غلظت یون فلز Xکنیم، مقدار جذب به دست آمده )گیری میرا اندازه

ده توسط هیدروژل( را به دست می آوریم. با قرار دادن مقادیر به دست آمده در رابطه مقدار جذب، میزان خارج شده )جذب نش

 باشند.آوریم، که جداول بعد از هر نمودار مقادیر جذب برای هر هیدروژل و فلز مذکور میجذب هیدروژل را به دست می
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  Cu+2منحنی کالیبراسیون محلول استاندارد  - 1 شکل

 .Cu+2داده های جذبی نمونه های پلیمری در محلول حاوی یون -1جدول 

 

 درصد جذب کد نمونه

2B 13/31 

3B 35/11 

7B 33/12 

13B 32/14 

 .nm 17طول موج به کار برده شده: 

 

متورم و صاف تصویر زیر شکل هیدروِل مورد استفاده در جذب فلز بوده، همانطور که مشاهده می شود که بعد از جذب فلز 

 گردیده و بیانگر جذب فلز توسط هیدروژل می باشد.

 

 هیدروژل بعد از جذب فلز SEMتصویر  -7شکل 

 

)2 
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 نتیجه گیری

دکستران جذب  %5/73و  %15: همانند نتایج حاصل از جذب آب، غلظتهای 2با توجه به نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت؛ 

رابطه مستقیمی  -7(. 7Bغلظت باالی هیدروکسید سدیم درصد جذب فلز را کاهش داده است) -1(. B2B,3باالتری داشته اند)

هیدروژل دکستران در  -4بین جذب آب و جذب فلز، با توجه به غلظتهای هیدروکسید سدیم و عامل شبکه کننده وجود ندارد. 

تری می توان با بهینه سازی شرایط و گستردههر غلظت، قدرت و توانائی مناسبی برای جذب فلزسنگین دارد، که با تحقیقات 

نهایتا این نتیجه مهم حاصل می گردد  غلظت های دیگر عوامل موجود در هیدروژل، این توانائی و قدرت را به حداکثر رساند.

عالوه بر توانائی جذب آب، قدرت و توانائی جذب  MBAmهای دکستران شبکه شده توسط عامل شبکه کننده که هیدروژل

را دارا بوده و غلظتهای عامل شبکه کننده و هیدروکسید سدیم در میزان جذب تاثیر مستقیم دارند که از این  Cuز سنگینفل

موالر هیدروکسید سدیم شرکت کننده در 8/2تا  1/2های و غلظت MBAmکننده موالر عامل شبکه 4/5و  1/5بین، غلظت 

فلز را حاصل نمودند. همچنین با توجه به مقادیر جذب به دست آمده که ساختار هیدروژل، مناسب ترین غلظتها برای جذب 

 .باشندمقادیر بسیار قابل توجه و باالئی می

 یشنهاداتپ

کننده ها، می توان از آنها به عنوان جاذبهای رطوبت و آب و خشکبا توجه به خاصیت جذب آب توسط اینگونه هیدروژل

ی مقادیر فراوان آب در بخش صنعتی، کشاورزی و آزمایشگاهی استفاده کرد. بررسی های حاللهای آلی و به عنوان نگهدارنده ها

با توجه به قابلیت دکستران جهت شبکه شدن با انواع عوامل شبکه کننده،  گردد.علمی بیشتر در این زمینه پیشنهاد می

های عوامل بازی دیگر و سنتز هیدروژلهای مختلف و همچنین تحقیقات علمی در زمینه شبکه کردن آن توسط شبکه کننده

 گردد.می بهینه پیشنهاد
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Abstract 

In this study, the synthesis of hydrogel with different percents (12,5-25-37,5-50) based on 

dextran with the use of methylenebis-acrylamide (MBAm) as cross-linker with different 

concentrations (0,2-0,3-0.4 mM) in an alkaline environment of sodium hydroxide (NaOH) at 

densities 1,2-1,8-2,4 and 3 Mhas been down and with the use of a single factorial method the 

optimized reaction conditions for synthesizing the hydro gels was found. Then the amount of 

water and ions of copper (II) heavy metal,absorbed by the synthesized hydrogels were 

measured and evaluated by using )UV-VIS( spectroscopic method.FT-IR spectroscopic 

method has been used to characterize the structure of the optimized prepared hydrogel. Also 

by using SEM images, the morphology of hydrogel surface was studied and its porosity was 

led to water absorption. The results od this study showed that dextran hydrogels cross-linked 

by MBAm as a cross-linker furthermore absorption of water had power and the ability to 

absorb heavy metal of copper and the concentrations of cross-linker and sodium hydroxide 

have a direct impact on the absorption value. also regarding the high and 

remarkableabsorption results It can be concluded that the method used to absorb heavy metal 

was a suitable and major one and the copper metal which is generally difficult to be absorbed 

and accumulated, absorbed by hydrogel in a high percentage and this is another important 

result of this study. 
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