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مقاله پژوهشی

سنتز سبز و مشخصهیابي نانوذرات  Fe3O4با استفاده از عصاره آبي تفاله
چای و کاربرد آن در تهیه نانوکامپوزیت Fe3O4/Cellulose
امیر عزیزی* 1،و کاوه

خسروی2

 -1شیمی کاربردی ،گروه آموزشی شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران
 -2شیمی آلی ،گروه آموزشی شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1398/06/21 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/08/22 :تاریخ پذیرش قطعي1398/09/28 :

چكیده
در این مطالعه ،نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی به روش سبز و با استفاده از عصاره آبی تفالههای چای به عنوان عامل کاهنده تولید و در ادامه از
آنها به منظور تهیه نانوکامپوزیت مغناطیسی و زیست تخریبپذییر  Fe3O4/Celluloseاسذتفاده شذد .نانوسذاتتارهای تهیذه شذده بذا اسذتفاده از
اسپکتروفوتومتری  TGA ،TEM ،SEM ،XRD ،FTIR ،UV-Visو  VSMمشخصهیابی و باهم مقایسه شدند .دادههای حاصل از آنالیزهای
صورت گرفته نشان دادند که نانوکامپوزیت سنتز شده دارای ساتتاری کروی با میانگین اندازه ذرات  15/5 nmمیباشند که در مقایسه با اندازه
نانوذرات  Fe3O4تالص از میانگین کمتری  ،28 nmبرتوردار هستند .این نتایج همچنین نشان داد که نانوکامپوزیت تهیه شذده دارای مقاومذت
حرارتی باالتری ( )45۰-8۰۰ °Cدر مقایسه با سلولز تالص میباشد .تاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت  25 emu/gتعیین شد که کمتر از مقدار
بدست آمده در نانوذرات  Fe3O4تالص ( )45 emu/gبود .در ادامه ظرفیت تورمی مورد مطالعه قرار گرفذت و  139/3 g/gتعیذین گردیذد ،کذه
بیشتر از ظرفیت تورمی محاسبه شده برای سلولز تالص ( ،)66/8 g/gبود .با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه ،نانوکامپوزیت تهیذه شذده
به دلیل برتورداری از ویژگیهای مناسب و قابل قبولی از قبیل ظرفیت جیب باالی آب ،قابلیذت انتقذا کنتذر شذده بذه صذورت مغناطیسذی و
زیست تخریبپییری برای استفاده در فناوریهای مختلف از قبیل دارورسانی و تصفیه آب پیشنهاد شد.
واژههای کلیدی :سنتز سبز ،تفاله چای ،نانوکامپوزیت.Fe3O4/Cellulose ،

 -1مقدمه

بذذه شذذکل ،انذذدازه و توزیذع آنهذذا ،دارای تذذواف فیزیکذی و
شیمیایی منحصربفرد و مطلوبتری از جمله سطح ویژه ،رفتار

نانومواد ذراتی هستند که حداقل در یک بعد دارای انذدازهای

مکانیکی ،مغناطیسی ،حرارتی ،الکتریکی و نوری ،در مقایسذه

کمتر از  1۰۰ nmمیباشند [ .]1این ساتتارهای ویژه بذا توجذه

با مواد مشابه در ابعاد تودهای هستند [ .]2-5این تواف ویژه،

* عهدهدار مكاتبات :امیر عزیزی
نشاني :گروه آموزشی شیمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه اراک ،اراک
تلفن ،۰86-32627528 :دورنگار ،۰86-32627528 :پست الكترونیكيa-azizi@araku.ac.ir :
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باعث گردیده تا از آنها در علذوم مختلذف از قبیذل پزشذکی،

گیاهی در تولید نانوذرات بدلیل توانایی کنتر اندازه و شکل

زیست محیطی ،اپتیک و الکترونیذک و ییذره بطذور گسذترده

نانوذرات و همچنین امکان تولید در حجم بذاال در مقایسذه بذا

استفاده گردد [ .]6،7کاربردهای نانوذرات در علوم مختلف به

سایر عوامل بیولوژیکی مناسبتر ارزیابی شدهاند [.]17

ویژگیهای آنها مانند اندازه ،شذکل ،سذاتتار ،بذار سذطحی،

سنتز نانوذرات با استفاده از عصارههذای گیذاهی یذک فرآینذد

تخلخذذل سذذطح و ترکی ذب آنهذذا بسذذتگی دارد [ .]8بنذذابراین،

تارج سلولی است که در آن عصذاره اسذتخراجی از گیاهذان

تواف آنها را میتوان با تغییذر در سذطح ،انذدازه و سذاتتار

بطور مستقیم برای سنتز نذانوذرات اسذتفاده مذیشذوند [ .]6در

آن ها از طریق بذه کذارگیری گذروههذای عملکذردی مختلذف

بیوسنتز نانوذرات فلزی با استفاده از عصاره گیاه ،سذه پذارامتر

تغییر داد [ .]9،1۰روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بذرای

مهم )1( ،نمک فلذزی )2( ،یذک عامذل کذاهد دهنذده و ()3

سنتز موفقیتآمیز نانوذرات وجود دارد ،که به کذارگیری هذر

ثبات یا محدود کردن عامل برای کنتر اندازه از نذانوذرات و

کدام از این روشها میتواند منجر به ایجذاد ویژگذی تاصذی

جلوگیری از تجمع آنها مهم اسذت [ .]18بسذیاری از زیسذت

در نانوذرات تولیدی جهت کاربردی ویژه گردد [ .]11،12در

مولکو ها در گیاهان مانند پذروت ینهذا ،آنذزیمهذا ،اسذیدهای

دهه های اتیر عالقه به تولید نذانومواد بذه روشهذای شذیمیایی

آمینذذه ،کربوهی ذدراتهذذا ،آلکالوئی ذدها ،ترپنوئیذذد ،تذذاننهذذا،

بدلیل سادگی بیشتر از روش های فیزیکی است ،امذا توجذه بذه

ساپونینهذا ،ترکیبذات فنذل ،عامذل کاهنذده قنذد و ویتذامینهذا

این نکته اهمیت دارد که روشهذای یذاد شذده عمذدتا گذران،

میتواند در کاهد زیستی ،تشکیل و تثبیذت نذانوذرات فلذزی

نیازمند به مصرف باالی انرژی و مواد شیمیایی گاهذا سذمی و

دتیل باشد .یونهای فلزی به متابولیتهای کذاهد و عوامذل

تطرناک هستند؛که ورود باقیمانده آنها برای محیط زیسذت

ثبذات دهنذده متصذل مذیشذوند و بذه اتذمهذای فلذزی کذاهد

قطعذذا مضذذر و تطرنذذاک اسذذت .اذذمن اینکذذه اسذذتفاده از ایذن

مییابند ،و نهایتا با توجه به ویژگی های منحصربفردشان برای

روشهای شیمیایی در تولید نانوذرات میتوانند موجب تولید

مقاصد مختلف مورد استفاده قرار میگیرند [.]19،2۰

چندین محصو جانبی و مواد زائد شود که اسذتفاده از آنهذا

امروزه استفاده از نانوذرات علیریم وجود ویژگیها ممتذاز در

را در زمینه زیست پزشذکی ،بذا محذدودیت روبذرو مذیسذازد

آنهذذا بذذا محذذدودیتهذذایی نیذذز مواجذذه اسذذت .از جملذذه ای ذن

] .[13در سا های اتیر محققین با ارائه روشهای بیولذوژیکی

محدودیت ها دشواری جداسازی و جمذعآوری آنهذا بذدلیل

(سذذبز) ،بذذرای سذذنتز نذذانومواد تصوصذذا نذذانوذرات فلذذزی و

اندازه کوچک و پراکنندگی باالی آنها در محیطهای مذورد

اکسیدهای آن ها بذه برتذی از محذدودیت هذا و معایذب سذایر

استفاده میباشد .برای یلبه بر این محدودیتها پذژوهدهذای

روش های سنتز نانوذرات بخصوف روشهای شذیمیایی فذائق

بسیاری در سراسر دنیا انجام شده است .تذالش بذرای سذاتت

آمدهاند .روش های بیولوژیکی که از آن به عنذوان راهکذاری

نانوذرات و نانوکامپوزیتهای مغناطیسی یکی از راهکارهذای

سازگار با محیط زیست ،اقتصادی ،بدون نیاز به صذرف وقذت

رفذذع عیذذوب اسذذتفاده از نذذانوذرات اسذذت .اتیذذرا نذذانوذرات

و انرژی زیاد یاد می شود ،با بکارگیری برتی ارگانیسذمهذای

مغناطیسی مبتنی بر اکسید آهن بطور گستردهای در برنامههای

طبیعی (باکتریها ،جلبکها ،ویروسهذا و  )...و یذا ترکیبذات

کذذاربردی زیسذذت محیطذذی و پزشذذکی از قبیذذل جداسذذازی و

استخراجی از گیاهان به عنوان عوامل کاهنده و پایدارساز کذه

تصفیه آالیندهای رنگی ،دارویی و فلذزات سذنگین ،همچنذین

جایگزین ترکیبات شیمیایی سمی و تطرناک می شوند ،روند

برچسب دارکردن و سامانه های دارورسانی استفاده میشذوند.

تولید نانوذرات را سذاده ،کذم هزینذه و سذالمت نمذوده اسذت

از میان تمام نانوساتتارهای اکسید آهن ،مگنتیت ) (Fe3O4بذا

[ .]14-16امروزه مشخص گردیده که استفاده از عوامل

توجه به تواف مغناطیسی و الکترونیک فوقالعاده آن بیشتر

سنتز سبز و مشخصهیابي نانوذرات ...
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مرجع

جدول  :1تازهترین گزارشات موجود در خصوص سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن با استفاده از عصارههای گیاهي.

][3۰
][31
][32
][33
][34

مورد توجه قرار گرفته است ] .[21بیشذتر مطالعذات تحقیقذاتی

نوشیدنی سالم شناتته شده است.

روی سنتز نانوذرات اکسید آهن متمرکز بر روشهای ساتت

تفالذذههذذای چذذای پذذا از تهیذه و مصذذرف چذذای ،از آن بذذاقی

با بهرهگیری از مواد شیمیایی با تلوف آزمایشگاهی به عنوان

می ماند که در نهایت به عنوان زباله محسذوب مذیشذود .دفذع

عوامل کاهد دهنده میباشد ،که ایلب سمی ،گران قیمت و

تفالههای چای نه تنها باعث آلودگی محیط میشود ،بلکذه بذه

تطرناک برای محیط زیست هستند .امروزه محققین زیذادی،

نوعی از دست دادن منابع بذا ارزش محسذوب مذیشذود ].[35

سنتز زیستی یا سبز این نذانوذرات را بذه عنذوان یذک رویکذرد

برای مقابلذه بذا ایذن مشذکل ،طذی چنذد دهذه گیشذته ،برتذی

جایگزین و دوستدار محیط زیست مطرح نمودهاند .با انتخاب

محققان امکان استفاده مجدد از این تفالههذا را مذورد بررسذی

و بکارگیری پوشد دهندههای مناسب با ظرفیت جذیب بذاال

قرار دادهاند ].[36،37

می توان نانوکامپوزیت های مغناطیسذی بذرای مقاصذد متنذوعی

استخراج و کاربرد ترکیبات طبیعی باقیمانذده در ایذن تفالذههذا

تولید نمود ] .[22-29استفاده از عصاره های گیاهذان مختلفذی

که عمدتا دارای ساتتارهای پلی هیدروکسی (فالونوییذدی و

در سنتز سبز نذانوذرات از جملذه اکسذیدهای مغناطیسذی آهذن

ترپنذذی) ،هسذذتند و بذذه عنذذوان عوامذذل کاهنذذده و پایدارسذذاز

گزارش شده است کذه برتذی از آتذرین تحقیقذات صذورت

ییرسذذمی و دوسذذتدار محذذیط زیسذذت در سذذنتز سذذبز مناسذذب

گرفته و نتایج آنها در جدو  1ارائه شده است.

ارزیذابی شذذدهانذذد شذذاید یکذی از اقذذدامات مناسذذب در جهذذت

علذیریذذم وجذذود تحقیقذذات فذذراوان در ایذذن تصذذوف تولیذذد

استفاده از این زباله تانگی باشد.

نذذانوذرات مشذذخص شذذد کذذه تابحذذا گزارشذذی کذذه در آن از

عالوه بر این پید تر اشاره شد که اکسذیدهای آهذن از طریذق

پسماند و تفاله های چای مصذرف شذده بذرای تهیذه نذانوذرات

اصذذالح سذذطح توسذذط مذذواد معذذدنی یذذا پلیمذذری در تولیذذد

مغناطیسی آهن استفاده شده باشد ،وجود ندارد .چای یکی از

نانوکامپوزیذذتهذذای مغناطیسذذی کذذاربرد دارنذذد .تذذا آنجایکذذه

محبوبترین نوشیدنیها در جهان است و به عنوان یک

نانوکامپوزیتهای فراوانی با بکارگیری نانوذرات اکسید آهن
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و اصالح کنندههای معدنی یا پلیمری جهت مصارف مختلف

بهداشتی و تفالههای چای تانگی به عنوان مواد اولیه طبیعی

تهیه شده است .برتی از تازهترین تحقیقات صورت گرفته در

که ساالنه مقادیر باالیی از آنها به عنوان دورریز دفع و منجذر

این تصوف به شرح زیر است:

به از بین رفتن سرمایه هذای ملذی مذیشذود بذود ،اذمن اینکذه

ساتت نانوکامپوزیت  Ag/Fe3O4/ZrO2با اسذتفاده از عصذاره

شناتت و کنتر بهتر پارامترهای موثر بر تذواف حاصذل در

گیاه  Centaurea cyanusو استفاده از آن به عنوان کاتالیزور

نانوکامپوزیت های بسذتر سذلولزی تقویذت شذده بذا نذانوذرات

برای حذیف ترکیبذات آلذی ] ،[38سذنتز سذبز نانوکامپوزیذت

مغناطیسی آهن (سنتز شده به روش سذبز توسذط عصذاره آبذی

 Fe3O4/Cuبذا اسذتفاده از عصذاره Carum Carvi L. Seeds

تفاله های چای) و پیشنهاد آن بذرای مصذرف در فنذاوریهذای

بذذذا هذذذدف تولیذذذد یذذذک ترکیذذذب آنتذذذی باکتریذذذا ]،[39

مختلف از دیگر اهداف مهم طراحی و اجذرای ایذن پذژوهد

تهیذذه نانوکامپوزیذذت  Ag/Fe3O4/RGOبذذا اسذذتفاده از عصذذاره

بود.

 Punica Granatum peelو مصرف آن به عنوان کاتالیزوری
برای حیف ترکیبات آلی از پسابها ] [4۰و همچنذین تولیذد

 -2فعالیتهای تجربي

نانوکامپوزیذذت پلیمذذری  LDH@Fe3O4/PVAو مصذذرف آن

 -1-2مواد شیمیایي

جهت حیف رنگزای متیل اورنژ ] [41از جمله ایذن مطالعذات

با توجه به اهداف مدنظر در این پژوهد از مواد شیمیایی زیر

است.

استفاده شد .سولفات آهن ( )IIIسه آبه (،)Fe2(SO4)3.3H2O

با این وجذود پذا از بررسذی در منذابع مشذخص گردیذد کذه

هیدروکسذذذذذید لیتذذذذذیم ( ،)LiOHاوره ( ،)CH4N2Oاتانذذذذذل

گزارشذذذات محذذذدودی در تصذذذوف سذذذنتز سذذذبز و پذذذاک

( )C2H6Oکه همگذی دارای تلذوف تجزیذهای و از شذرکت

نانوکامپوزیذذتهذذای مغناطیسذذی  Fe3O4/Celluloseدر منذذابع

شیمیایی مرک تهیه شده بودند .پسماند پنبه بهداشتی به عنوان

موجذذود اسذذت .سذذنتز هیذذدروژ  Fe3O4/Celluloseبذذه روش

منبع سلولز ،تفاله های چای تانگی و آب مقطر دوبار تقطیر با

هیدروترما و کاربرد آن در فرآیند شبه فنتون جهت تخریب

هدایت کمتر از  ۰/۰1میکذرو زیمذنا کذه جهذت تهیذه کلیذه

رنگزای رودامین  ،[42] Bسنتز یک مرحلهای نانوکامپوزیذت

محلو های آبی مورد استفاده قرار گرفت.

 Fe3O4/Celluloseب ذه منظذذور تخریذذب کاتذذالیزوری رنگذذزای
متذذیلن بلذذو ] ،[43سذذنتز نانوکامپوزیذذت  Fe3O4/Celluloseبذذه

 -2-2آمادهسازی عصاره

روش سونوشیمیایی در ییاب گازهای تنثی ] [44و همچنذین

تفالههای چای جمعآوری شده از آشپزتانههای تانگی پذا

تولید نانوکامپوزیذت Fe3O4/Cellulose/Polyvinyl Alcohol

از تشک شدن تا حذد ممکذن تذورد و سذپا  1۰ gاز آن بذا

و کاربرد آن به عنوان یک جاذب و کاتالیزور کارآمذد بذرای

 1۰۰ mLآب مقطذر دوبذذار تقطیذذر در داتذذل یذذک بشذذر بذذرای

حیف متیلن بلو در یک فرآیند شبه فنتذون ] ،[45از مهمتذرین

مذذدت  6۰ minتذذا دمذذای  8۰ ºCحذذرارت داده شذذد ،مشذذابه بذذا

مطالعات انجام شده در این تصذوف هسذتند ،کذه در تمذامی

روش آمادهسازی گزارش شده برای دیگر عصارههای گیاهی

مطالعات ذکر شده سنتز نانوکامپوزیت با روشی به ییذر روش

] .[3۰،31عصذذاره اسذذتخراج شذذده بذذه منظذذور حذذیف اجذذزای

سبز و بکارگیری عوامل کاهنده طبیعی بوده است.

درشت و معلق از کایی صافی واتمن شذماره یذک عبذور داده

فلذذیا هذذدف از ایذذن مطالعذذه امکذذانسذذنجی سذذاتت آسذذان،

شد .مایع جمع آوری شده در زیذر صذافی ،بذه درون شیشذهای

اقتصذذادی ،و سذذبز نانوکامپوزیذذت زیسذذت تخریذذبپذذییر و

تیره منتقل و در دمذای  4 ºCبذرای اسذتفاده در مراحذل بعذدی

مغناطیسی  Fe3O4/Celluloseبا استفاده از پسماندهای سلولز

نگهداری شد.

سنتز سبز و مشخصهیابي نانوذرات ...
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 -3-2انحالل سلولز

مکانیکی بطور یکنواتت در آن پراکنده شوند.

بذذرای انحذذال پنبذذه بذذه عنذذوان منبذذع تذذامین سذذلولز ،ابتذذدا 5 g

سپا مخلوت تهیه شده بر روی سطح یذک صذفحه شیشذهای

هیدروکسذید لیتذذیم و سذپا  15 gاوره بذذه  8۰ mLآب دوبذذار

اجرا شد .جداسازی از طریق یوطهورسازی آنها در حمذامی

تقطیر ااافه و دمذای مخلذوت تهیذه شذده تذا  -12/5 ºCپذایین

از اتانل صورت گرفت .نانوکامپوزیت جدا شذده توسذط آب

آورده شد .در ادامه  5 gپنبذه بذه آن ااذافه و بعذد از 1۰ min

مقطر شستشو و جهت آزمایشذات بعذدی مذورد اسذتفاده قذرار

دقیقه همزدن ،اجزای حل نشده از محلو توسذط سذانتریفیوژ

گرفتند.

جدا شد و محلو شفاف جدا شذده در ایذن مرحلذه در دمذای
 4 ºCجهت استفادههای بعدی ذتیره شد ].[46

 -6-2تعیین مشخصات
بذذه منظذذور رهگیذذری ،تاییذذد سذذنتز و مشخصذذهیذذابی نذذانوذرات

 -4-2سنتز نانوذرات Fe3O4

 Fe3O4و نانوکامپوزیذذت  ،Fe3O4/Celluloseاز دسذذتگاههذذای

برای سنتز نانوذرات اکسذید آهذن مگنتیذت ) (Fe3O4از روش

مختلفی از قبیل طیذفسذنج اسذپکتروفوتومتر ) UV-Visمذد

 Venkateswarluaو همکاران ،با کمی تغییرات و بهینهسذازی

 (XB20و تبدیل فوریه مادون قرمذز ( FTIRشذرکت Bruker

در یلظذتهذای اولیذه از مذواد ،اسذتفاده شذد ] .[25بذرای ایذن

مد

 ،)ALPHAپراش پرتو ایکا ) XRDشرکت Malvern-

منظور سنتز نانوذرات ،ابتدا مقذدار  2۰ mLاز محلذو ۰/1 M

 Panalyticalمذذد  ،)X'Pert PRO MPDمیکروسذذکو هذذای

موالر سولفات آهن ) (IIIبه داتل یک ارلن  1۰۰ mLمنتقذل

الکترونی روبشی ) TESCAN SEMمد

و سپا به آن  2۰ mLعصاره آبی استخراج شده از تفالههذای

و عبوری ) TEMشرکت  ،PHILIPSمذد ،(CM 120TEM

چذذای بذذه صذذورت قطذذرهقطذذره ااذذافه و محلذذو بذذرای مذذدت

آنذذذذذالیز حرارتذذذذذی ) TGA-DSCمذذذذذد  (ZF-DSC-D2و

زمان  5 minتا دمای  8۰ ºCحرارت داده شد.

آزماید های مذرتبط بذا سذنجد تاصذیت مغناطیسذی )VSM

رنگ محلو اولیه به سرعت شروع به تیره شدن نمود که این

شرکت داندپژوه کاشان مد  (MDKبهره گرفته شد.

تغییر رنگ به نوعی نشاندهنده تشکیل نانوذرات آهن بود ،در
ادامه نانوذرات تشکیل شده که دارای رنگ سیاه بودند توسط
یک آهنربذای تذارجی قذوی از محذیط واکذند تذارج و دو
مرتبه به ترتیب با آب مقطر دوبار تقطیر و اتانل شستشو شدند.
نذذانوذرات شستشذذو داده شذذده سذذپا در داتذذل آونذذی بذذا دمذذا
 7۰ ºCبرای مدت  1 hتشک شدند.
 -5-2سنتز نانوکامپوزیت Fe3O4/Cellulose

برای تهیه نانوکامپوزیت  Fe3O4/Celluloseاز روش  Duanو

(MIRA III SEM

 -7-2اندازهگیری میزان تورم
مقذذدار  ۰/1 gاز نانوکامپوزیذذت در داتذذل یذذک کیسذذه چذذای
لیپتون ریخته و سپا کیسذه حذاوی نانوکامپوزیذت در داتذل
ظرفی حاوی  2۰۰ mLآب دوبار تقطیر برای مذدت  3 hقذرار
داده شد .پذا از گیشذت زمذان تعیذین شذده کیسذه از داتذل
ظذذرف تذذارج و بعذذد از  5 minآویذذزان شذذدن و حذذیف آب
ااافی و ثابت شدن وزن ،توزین شد؛ و در ادامه میذزان تذورم
تعادلی نانوکامپوزیت ،بر اساس رابطه ( )1محاسبه گردید.

همکاران با اعما کمی تغییذرات ،کذه شذامل بهینذهسذازی در
برتی از پارامترهای فیزیکی و یا شذیمیایی بذود ،اسذتفاده شذد

()1

] .[47بذذرای ایذذن منظذذور ابتذذدا نذذانوذرات  ،Fe3O4حذذداکثر بذذه
نسبت  %5 w/wبه داتل محلو شذفاف سذلولز تهیذه شذده در

در این رابطه  Wsو  Wdبه ترتیب وزن نانوکامپوزیت تشذک

مراحل قبلی ااافه و سعی شد تا با استفاده از یک همزن

و مرطوب میباشد.
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 -3نتایج و بحث
 -1-3سنتز و طیفسننجي اسنپكتوفتومتری مناوری
بنفش )(UV-Vis

بررس ذی در ایذذن مرحلذذه پذذا از افذذزودن عصذذاره اسذذتخراجی
تفالههای چای به محلو مایی سذولفات آهذن ( ،)IIIمشذاهده
شذذد کذذه رنذذگ محلذذو اولیذذه همزمذذان بذذا تشذذکیل نذذانوذرات
نامحلو در آن بالفاطه شروع بذه تغییذر نمذود و در نهایذت از
زرد به سیاه تغییر یافت ،که نشان دهنده سنتز موفذق نذانوذرات
اکسید آهن بود ،که این تغییرات با نتایج فعالیتهای صذورت
گرفته توسط  Lathaو همکاران ] Makarov ،[23و همکذاران
] ]24و دیگر مطالعات انجام شده در این راسذتا مشذابهت دارد
] .[25با این حا در حین فرآیند سنتز از محلو هذای حاصذل
طیفسنجی اسپکتروفتومتری  UV-Visبه عمذل آمذد (شذکل
 ،)1و ماکزیمم جیبی در محدوده طذو مذوج 5۰۰-7۰۰ nm
که نشان دهنده وجود نذانوذرات اکسذید آهذن بذود (بذه دلیذل
رزونانا پالسمون سطحی) مشاهده و ثبت شد [.]26،27

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

دهنده سنتز و تولید موفذق نذانوذرات اکسذید آهذن و توانذایی
عصاره تفالههای چای بواسطه حضور ترکیبات پلذی فنلذی ،در
این تحقیق میباشد.
 -2-3نتایج و تحلیل طیفهای مادون قرمز ))FTIR
در شکل ( )2طیف مادون قرمز سلولز تالص ارائه شده است.
تعذذذداد نوارهذذذای جذذذیبی مشذذذخص در عذذذدد مذذذوجهذذذای
 1378/66 ،1436/45 ،2921/3428-42/65و 1۰44/75 cm-1
به ترتیب مربوت به ارتعاشات کششی گروههای  O-Hو ،C-H
ارتعاشذذات تمشذذی و تغییذذر یافتذذه  C-Hو ارتعاشذذات تمشذذی
گروه  C-Oمیباشند ] .[48،49نوارهذای جذیبی معرفذی شذده
برای سلولز تالص در الگوی طیف  FTIRنانوکامپوزیت تهیه
شده نیز مشاهده شدند .در این شکل همچنین نوارهای جذیبی
در محدوده عدد موجهذای  65۰-55۰ cm-1بذدلیل ارتعاشذات
تمشذذی گذذروه  Fe-Oدر طیذذف  FTIRتهیذذه شذذده از نذذانوذره
 Fe3O4قابل مشاهده است .این نکته قابل اشاره است که نذوار
جیبی ذکر شده در ناحیه  57۰ cm-1در الگذوی طیذف FTIR

نانوکامپوزیذذت  Fe3O4/Celluloseنیذذز ظذذاهر شذذده و قابذذل
تشخیص میباشد ] .[48،49در الگوهای طیفی ارائه شده پهذن
شدن نوارهای جیبی مربوت به ارتعاشات گروه هیدروکسذیل
و جابجایی آن به طرف طو

موجهای کمتر در طیذف FTIR

نانوکامپوزیت سنتز شده در مقایسه با سلولز تالص را میتوان
به ایجاد پیوند و برهمکندهای بذین گذروه  O-Hو نذانوذرات
 Fe3O4نسبت داد ] .[48درگزارشاتی کذه توسذط  Khodaeiو
همکاران ] [48و  Luوهمکاران ] [49ارائه شده و در آنها بذه
ترتیذذذب بذذذه بررسذذذی سذذذاتتار انذذذواع نانوکامپوزیذذذتهذذذای
شكل  :1طیف  UV-Visعصاره و نانوذرات .Fe3O4

 Cellulose/Fe3O4/Co3O4و  Fe₃O₄ / Celluloseپرداتتذذذذذذه
شده است وجود نوارهای جیبی مشابه برای سذلولز و اکسذید

بی تردید ثبت و مشاهده تطوت جیبی قوی در این مطالعه که

آهذذذن مطذذذابق بذذذا آنچذذذه در ایذذذن مطالعذذذه مشذذذاهده شذذذد،

از نظر موقعیت مکانی مشابه با تطوت جیبی ثبذت و گذزارش

 2921/42 -3428/65 cm-1گزارش شده است .اشذاره بذه ایذن

شده توسط دیگر محققین از جملذه  Prasadو همکذاران ][26

نکته حایز اهمیذت اسذت کذه وجذود نذوار جذیبی نسذبتا پهذن

و  Niraimatheeو همکذذذاران ] [27اسذذذت ،کذذذه سذذذنتز سذذذبز

مشاهده شده در ناحیه در طیف نانوذرات اکسید آهن تذالص

نانوذرات اکسید آهذن را مذورد بررسذی قذرار دادهانذد ،نشذان

عمذدتا بذه دلیذل گذروههذذای هیدروکسذیل اسذت کذه بواسذذطه

سنتز سبز و مشخصهیابي نانوذرات ...
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حضذذور ترکیبذذات پلذذی فنلذذی از جملذذه فالونوییذذدها در سذذطح

عصارههای گیاهان  Watermelon rindsو ،Mimosa pudica root

نذذانوذرات قابذذل توجیذذه اسذذت کذذه در دیگذذر مطالعذذاتی کذذه از

گزارش دادهاند ،مشابهت دارد .در ادامه با تهیه الگوی پذراش

روش های سنتز زیستی بذرای تولیذد نذانوذرات مختلذف بذرای

اشعه ایکا ) ،(XRDنانوکامپوزیت  Fe3O4/Celluloseسذنتز

مثا پژوهد انجام شده توسط  Niraimatheeو همکاران که

شده در این پژوهد و مقایسه آن با الگوهای مربوت بذه مذواد

در آن سذذنتز سذذبز انذذواع اکسذذیدهای آهذذن را توسذذط عص ذاره

اولیه بکار رفته در ساتت این نانوکامپوزیت مشاهده شذد کذه

 ،Mimosa pudica rootنیز گزارش شده است ].[27

نوارهای جیبی قابذل تشذخیص در آن کذامال مشذابه (ولذی بذا
شدتی اعیفتر) با نوارهای جیبی مشاهد شذده در الگوهذای
سلولز تالص و نانوذرات  Fe3O4مذیباشذد .انذدازه بلورهذا در
نانومواد  Fe3O4و  Fe3O4/Celluloseتوسط رابطه دبای -شرر
(رابطذذه  ،)2محاسذذبه و مشذذاهده شذذد کذذه میذذانگین انذذدازه
نانوکامپوزیذذذت ( )17 nmدر مقایسذذذه بذذذا نذذذانوذرات Fe3O4

کوچکتر ( )28 nmشدهاند ،که این رفتار را میتوان به کاهد
کریستالیتی نانوذرات  Fe3O4در ساتتار نانوکامپوزیت نسذبت
داد.

شكل  :2طیفهای  FTIRنانوکامپوزیت ،Fe3O4/Cellulose

()2

D = Kλ/βcosθ

نانوذرات  Fe3O4و  Celluloseخالص.

 -3-3تحلیل الگوهای پراش پرتو ایكس )(XRD

بذذذذذرای تعیذذذذذین سذذذذذاتتار کریسذذذذذتالی نانوکامپوزیذذذذذت
 Fe3O4/Celluloseسذذنتز شذذده از آنذذالیز پذذراش پرتذذو ایکذذا
) (XRDاستفاده شذد .در شذکل( )3الگذوی  XRDمربذوت بذه
سلولز تالص نشان دهنده وجود دو باند جیبی پهن در مقادیر
 16/6 :2θو 21/2°میباشد .پهن بذودن پیذکهذای موجذود در
ساتتار سلولز نشان از عدم وجود سذاتتار کریسذتالی در ایذن
ترکیب است ] .[49در همذین شذکل همچنذین الگذوی XRD

نانوذرات اکسید آهن نیز ارائه شده است .وجود  6نوار جیبی

شكل  :3آنالیز پراش اشعه ایكس  Celluloseخالص،
نانوذرات  Fe3O4و نانوکامپوزیت .Fe3O4/Cellulose

قابل تشخیص در الگوی ارائه شذده بذه ترتیذب در مقذادیر :2θ
 57/2 ،53/7 ،43/3 ،35/6 ،3۰/2و  62/8°که به مقدار زیذادی

 -4-3تحلینننل تصننناویر تهینننه شنننده توسننن

منطبق با الگوهای اسذتاندارد اکسذید آهذن بذا سذاتتار Fe3O4

میكروسكوپهای الكتروني روبشي و عبوری

مذذیباشذذد ،کذذه بذذا نوارهذذای جذذیبی مشذذاهده و ثبذذت شذذده در

تصاویر حاصل از میکروسذکو الکترونذی روبشذی )،(SEM

فعالیتهایی که در آن ها به ترتیب توسط  Prasadو همکاران

نانومواد  Fe3O4و  Fe3O4/Celluloseدر شکل ( )4ارائه شذده

] [26و همچنین  Niraimatheeو همکاران ] [27انجام و سذنتز

است .با توجذه بذه تصذاویر ارائذه شذده مشذاهده مذیشذود کذه

سذذبز نذذانوذرات مغناطیسذذی اکسذذیدهای آهذذن را بذذه ترتیذذب بذذا

نذذانوذرات  Fe3O4دارای شذذکل کذذروی مذذیباشذذند .در ایذذن
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مجله علمي-پژوهشي نانومواد

تصاویر همچنین مشذاهده مذی شذود کذه نذانوذرات  Fe3O4در
برتی نقات تجمع یافته و کلوتهای شدهاند .تصاویر تهیه شده
از نانوکامپوزیذذت  Fe3O4/Celluloseدر مقایسذذه بذذا نذذانوذرات
 Fe3O4نشان دهنده وجذود حفذرات زیذاد و کذاهد تجمذع و
توزیع بهتر نانوذرات  Fe3O4در ساتتار نانوکامپوزیذت اسذت.
در شکل ( )4همچنین تصاویر مربذوت بذه نذانوذرات  Fe3O4و
نانوکامپوزیذذذذت  Fe3O4/Celluloseتهیذذذذه شذذذذده توسذذذذط
میکروسذذکو الکترونذذی عبذذوری ) ،(TEMنشذذان داده شذذده
است.
بر اساس این تصاویر میانگین اندازهای نانومواد سذنتز شذده بذه
ترتیب در حدود  28 nmو  15/5 nmتخمین زده شدهانذد کذه
تا حدود زیادی با اندازههای محاسبه شده از طریق الگویهای
 3۰nm( XRDو  )17 nmانطباق دارد .با بررسی در تازهتذرین
منابعی که در تصوف سنتز سذبز نذانوذرات مغناطیسذی آهذن
) )Fe3O4با استفاده از عصاره گیاهان و یا میوههذا منتشذر شذده
اسذذت (جذذدو  ،)1دریذذافتیم کذذه شذذکل و میذذانگین انذذدازه
نانوذرات  Fe3O4تولیذد شذده در مطالعذه حااذر بذا اکثذر ایذن
تحقیقات مشابه است ،که این تطابق حکایت از قابلیت تذوب
عصاره آبی تهیه شده از تفالههای چای به عنوان یک کاهنذده
طبیعذذی در سذذنتز موفذذق نذذانوذرات  Fe3O4دارد .همچنذذین در
گزارش ارائه شده توسط و همکاران ] [49کذاهد در انذدازه
ذرات نانوکامپوزیت  Fe₃O4/Celluloseدر مقایسذه بذا انذدازه
نانوذرات تالص گزارش شده کذه دلیذل آن را احاطذه شذدن
نانوذرات توسط بستر پلیمری و تشکیل پیونذدهایی اسذت کذه
مانع از رشد نانوذرات و نهایتا نانوکامپوزیت میشود.
وقوع چنین رفتاری در پژوهد حاار نیز قابل تصور است که

شكل  :4الف و ب) به ترتیب تصاویر  SEMنانوذرات  Fe3O4و

باعذذث کذذوچکتر شذذدن انذذدازه نانوکامپوزیذذت تهیذذه شذذده در

نانوکامپوزیت  ،Fe3O4/Celluloseج و د) به ترتیب تصاویر

مقایسه با اندازه نانوذرات اکسید آهن تالص شده است.

 TEMنانوذرات  Fe3O4و نانوکامپوزیت .Fe3O4/Cellulose

سنتز سبز و مشخصهیابي نانوذرات ...
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 -5-3تحلیل نمودارهای آنالیز حرارتي )(TGA

نمودارهای تجزیه حرارتی نانوکامپوزیذت
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سنتز شده به روش سبز در این پروژه در شکل ( )5ارائذه شذده
است .نتایج نشان میدهد کذه نانوسذاتتار مذورد مطالعذه حذین
عملیات حرارتدهی در طی چند مرحله دچار شکست پیونذد
و کاهد وزن شده است.

 -6-3بررسي و تحلیل نمودارهای مغناطیسسننجي
)(VSM

یکی از ویژگیهای مورد انتظار برای نانوکامپوزیت سنتز شده
در ایذذن تحقیذذق عذذالوه بذذر ظرفیذذت جذذیب بذذاال و زیسذذت
تخریبپییری ،تاصذیت مغناطیسذی آن اسذت .در ایذن راسذتا
سنجد تاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت تولیذد شذده تحذت
میدان  1۰۰۰۰تا  -1۰۰۰۰در دمای اتاق انجام شد ،شذکل ()6
را ببینید.

شكل  :5نمودار آنالیز حرارتي  Celluloseخالص،
نانوذرات  Fe3O4و نانوکامپوزیت .Fe3O4/Cellulose

مرحله او کاهد جرم در محدوده دمایی  11۰-6۰ °Cاتفاق

شكل  :6نمودارهای مگنومتری ارتعاشي نانوذرات
 Fe3O4و نانوکامپوزیت .Fe3O4/Cellulose

افتذذاده کذذه بذذدلیل از دسذذت دادن آب جذذیب شذذده در سذذطح
نانوکامپوزیذذت مذذیباشذذد .دومذذین مرحلذذه کذذاهد از دمذذای

همانطور که در تصذویر دیذده مذیشذود هذیچ حلقذه پسذماند

 64۰-115 °Cآیاز شده که آن را میتوان مربوت به شکسذت

مغناطیسذی در منحنذی دیذده نمذیشذذود .ایذن مسذ له تاصذذیت

پیوندها و تخریب در ساتتار سلولز دانسذت و سذومین مرحلذه

سوپرمغناطیسی با  25 emu/gاشباع شدگی مغناطیسی را بذرای

کذذاهد وزن کذذه در محذذدوده دماهذذای بذذاالتر از  7۰۰درجذذه

این نانوساتتار تایید میکند .در مقایسه صذورت پییرفتذه بذین

سانتی گراد بذه وقذوع پیوسذته شذاید بذدلیل شکسذت پیونذدهای

رفتذار مغناطیسذی نذانوذرات  Fe3O4تذالص بذا نانوکامپوزیذت

مربوت به نانوذرات  Fe3O4باشد ،کذه در تحقیقذات متعذدد از

 Fe3O4/Celluloseمشذذاهد شذذد کذذه تاصذذیت مغناطیسذذی در

جمله مطالعات صورت گرفته توسط  Yadavو همکاران ][5۰

نانوکامپوزیت تهیه شذده کمتذر اسذت .دلیذل ایذن رفتذار عذدم

و همچنین  Lowو همکاران ] [51که بر روی تواف حرارتی

وجود تاصیت مغناطیسی در ماده اولیه سلولزی بکار رفتذه در

و مکانیکی نانوکامپوزیتهای فیلمی  Fe3O4/Celluloseانجام

ساتت این نانوکامپوزیت میباشد کذه رفتذاری مشذابه توسذط

دادهانذد ،ایذن کذاهد وزن در محذدوده دمذایی ذکذر شذذده را

 Zhuو همکاران در بررسی تاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت

دلیلی بر شکست در پیوند اکسیدهای فلزی موجود در ساتتار

گزارش شده است ] .[52با این وجود آزمذایدهذای صذورت

تهیه شده میدانند.

پییرفته نشان دادند که ،علیریم کاهد تاصیت مغناطیسی
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در نانوکامپوزیت تهیه شده ،رفتار مغناطیسذی ایذن نانوسذاتتار
همچنان در حدی اسذت کذه بتذوان آن را بذا اسذتفاده از یذک
آهنربای تارجی از داتل محلو ها مورد جداسازی قرار داد.
 -7-3نتایج و تحلیل میزان تورم
نتایج ارائه شده در شکل ( )7نشان میدهد که با افزاید زمان
میذذزان تذذورم نانوکامپوزیذذت  Fe3O4/Celluloseتذذا  8۰دقیقذذه
افزاید سریعی داشته و بعد از این زمان ،رونذد تذا رسذیدن بذه
بیشترین میزان تورم ( )139/3 g/gآهسته شذده اسذت .در ایذن
شکل همچنین میزان ظرفیت تورم نانوکامپوزیت در مقایسه با
سذذلولز تذذالص بذذاالتر اسذذت .دلیذذل ایذذن رفتذذار شذذاید وجذذود
نانوذرات اکسید آهن ( ،)Fe3O4با اندازه های کوچذک باشذد
که به دلیل سطح ویژه باال منجر به ایجاد سذطح ویذژهای زیذاد
در ساتتار نانوکامپوزیت میگردد.

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

 -4نتیجهگیری
در این مطالعذه سذنتز سذبز نانوکامپوزیذت  Fe3O4/Cellulosاز
پسذذماندهای بیمارسذذتانی و تذذانگی بذذا موفقیذذت انجذذام شذذد.
مشخصه های ساتتاری و ویژگذی هذای حرارتذی و مغناطیسذی
نانوسذذاتتارهای تهیذذه شذذده بذذه ترتیذذب توسذذط تکنیذذکهذذای
پیشذذرفتهای از قبیذذل ،TEM ،SEM ،XRD ،FTIR ،UV-Vis
 TGAو  VSMتعیذذین شذذد .نانوکامپوزیذذت تهیذذه شذذده دارای
توزیعی یکنواتت از نانوذرات در زمینه سلولزی و سذاتتاری
شبکهای با میانگین اندازه ذرات در حدود  15/5نذانومتر بذود.
همچنین نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت تهیه شد در مقایسذه
با سلولز تالص از مقاومت حرارتی و ظرفیت تورمی بذاالتری
تقریبا برابر با  139 g/gبرتورداراست .اما تاصیت مغناطیسذی
آن در مقایسذذه بذذا نذذانوذرات  Fe3O4تذذالص کمتذذر و برابذذر بذذا
 25 emu/gاست .با توجه به ویژگیهای قابل قبو تعیین شده
از قبیل ظرفیت جیب باالی آب ،قابلیت انتقا کنتر شده بذه
صذذذورت مغناطیسذذذی و زیسذذذت تخریذذذبپذذذییری بذذذرای
نانوکامپوزیت تهیه و مورد بررسی قرار گرفته در ایذن تحقیذق
استفاده از آن در فناوریهذای زیسذت محیطذی و سذامانههذای
دارورسانی پیشنهاد میشود.

سپاسگزاری
شكل  :7میزان تورم در کامپوزیت  Fe3O4/Celluloseو  Celluloseخالص.

عذذالوه بذذر ایذذن وجذذود نذذانوذرات  Fe3O4در مذذاتریا سذذلولز
می تواند باعث افزاید بافت شبکهای و تعداد حفرات گشته و
امکذذان ذتیذذرهسذذازی بیشذذتر آب در فضذذای بذذین شذذبکهای و
همچنذذین حفذذرات را فذذراهم سذذازد ،وجذذود چنذذین رفتذذار و
تحلیل هایی در هنگام بکذارگیری نذانوذرات بذه عنذوان عامذل
تقویت کننده در بسترهای پلیمری ،توسط یگر محققین بذرای
مثذذذا  Yadollahiو همکذذذاران کذذذه بذذذه سذذذاتت و بررسذذذی
ویژگی های نانوکامپوزیت  Chitosan/ZnOپرداتتذه انذد ،نیذز
گزارش شده است ].[53

این مقالذه بخشذی از نتذایج حاصذل از طذرح پژوهشذی شذماره
 97/38مصذذذذوب  97/1/29در دانشذذذذگاه اراک مذذذذیباشذذذذد.
بدینوسذذیله نویسذذندگان مقالذذه از مس ذ ولین دانشذذگاه بذذه ویذذژه
معاونت محترم پژوهشی و فناوری به جهت تامین هزینذههذای
الزم بذذرای اجذذرای ایذذن طذذرح تشذذکر و قذذدردانی بذذه عمذذل
میآورند.
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