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چکیده
امروزه استفاده از مالچهای پلیمری از جمله پلیمرهای بر پایه آکریل آمید به دلیل دوستدار محیطزیست بودن ،ایمنی و قیمت ارزان آنها در حال
گسترش است .در این پژوهش برای اولین بار از کوپلیمر بر پایه آکریل آمید و آکریلیک اسید در مقیاس کرت کوچک و در شرایط آزمایشگاهی
جهت استفاده در خاک برای پیوستگی و جلوگیری از هدررفت آن استفاده گردید .ابتدا این کوپلیمر با روش پلیمریزاسیون رادیکالی و محلول در آب
سنتز و با استفاده از طیفسنجی زیر قرمز تبدیل فوریه و تجزیه گرماوزنسنجی شناسایی شد .همچنین برای محاسبه چگالی بار منفی نمونههای سنتزی از
روش تیتراسیون استفاده شد .با افزایش چگالی بار منفی زنجیر پلیمری ،ویسکوزیته ظاهری با نرخ بیشتری کاهش مییابد .بنابراین ،در حضور آکریلیک
اسید ،یونهای منقبض و کروی شده ،کانفورماسیون کالفی شکل به خود میگیرند .درنهایت ،هدررفت خاک بهوسیله کوپلیمر سنتز شده در تیمارهای
پژوهش که شامل کوپلیمر با مقادیر مختلف مصرف  ۴ ،۳ ،۲ ،۱ ،۰/۶ ،۰/۴ gr/m2و  ۶به روش محلول در آب و اسپری روی سطح خاک قبل از اجرای
بارش مصنوعی تعیین شد و همچنین پیوستگی آن در  ۳۰ minبارندگی مورد مطالعه قرار گرفت.
کلید واژهها :کوپلیمر ،هدررفت خاک ،آکریل آمید ،آکریلیک اسید ،خواص رئولوژیکی.
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مقدمه

چگالی بار و قدرت اسیدی گروههای عاملی به کار رفته در

بر اساس تعریف کنوانسیون بیابانزایی ،بیابانزایی یا بیابانی

ساختار آن نقش مهمی را ایفا میکنند و به نوع قوی و

شدن پدیدهای است که در اثر عملکرد نادرست طبیعت و

ضعیف با چگالی بار زیاد یا کم دستهبندی میشوند [.]۴-۲

انسان پدید میآید .به عبارت بهتر ،تخریب سرزمین در مناطق

انجام پژوهش در ارتباط با استفاده از افزودنیهای پلیمری

خشک و نیمهخشک و خشک نیمه مرطوب در اثر عواملی

بهمنظور اصالح خصوصیات فیزیکی خاک بهعنوان یکی از

مانند عوامل انسانی و عوامل طبیعی .شایان ذکر است ،این

تیمارهای مهم مدیریت منابع خاک و آب از اوایل سال ۱9۵۰

پدیده ،یک ششم جمعیت جهان ۷۰% ،اراضی خشک که

شروع شد .اما کاربرد پیشرفته پلی آکریل آمید به اواخر دهه

بیش از  ۶میلیارد هکتار میشود و همچنین یک چهارم

 ۱99۰برمیگردد [ .]۵هرچند پژوهشهای مختلفی در رابطه

مساحت جهان را تحت تأثیر اثرات منفی خود قرار میدهد.

با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در اثر کاربرد پلی

متأسفانه بیابانها هر سال گسترش مییابند و یکی از علل آن

آکریل آمید در نقاط مختلف جهان گزارش شده است [-۶

قطع بیرویه درختان و تخریب مراتع است .فرسایش خاک و

 .]۱۳ولی کاربردهای محدودتری برای مهار فرسایش خاک و

بیابانی شدن از جمله فرآیندهایی هستند که منابع آبوخاک

تولید رسوب گزارش شده است .در همین خصوص،

کشور ما را بهشدت تهدید میکنند.

پژوهشگران با هدف کنترل غلظت رسوب و فسفر خروجی از

دو عامل اصلی را میتوان علت وقوع فرسایش خاک دانست:

افزودنی پلی آکریل آمید در سه سطح  ۵/۱و  ۱۰میلیگرم در

از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعی خاک و کشت گیاهانی که

لیتر از آب آبیاری استفاده کردند .نتایج حاصل از پژوهش

پوشش گیاهی کافی فراهم ننموده و قسمتی از خاک را برهنه

آنها ،نشان دهنده تأثیر پلی آکریل آمید در کاهش رسوب و

میگذارند .کشت نباتات کرتی مانند ذرت و سیبزمینی،

عدم تأثیر آن در کاهش فسفر محلول در آب بوده است [.]۱۴

بهخصوص اگر کرتها در جهت شیب زمین باشد ،پوشش

ربیعی و همکاران در سال  ۲۰۱۰پلی الکترولیت آنیونی بر پایه
۶

کافی به خاک نداده ،فرسایش و از بین رفتن خاک را تشدید

آکریل آمید با وزن مولکولی بیش از ۱۰×۱۰ g/mol

میکنند .هرچند این پدیده طبیعی بوده و جلوگیری از آن

بهعنوان تثیبت کننده خاک تولید و اثر آن بر خواص خاک

اجتنابناپذیر است ،اما کاهش سرعت فرسایش خاک

را بررسی کردند .طبق نتایج در پلیمرهای حاصل ،گرانروی با

امکانپذیر است [.]۱

افزایش سرعت برش کاهش یافت .نتایج بررسیها نشان داد،

امروزه استفاده از مالچهای پلیمری از جمله پلیمرهای بر پایه

پلی الکترولیت آنیونی بر پایه آکریل آمید میتواند ضمن

آکریل آمید بهدلیل دوستدار محیطزیست بودن ،ایمنی و

چسبندگی بهتر ذرات خاک موجب تقویت خواص آن نیز

قیمت ارزان آنها در حال گسترش است .پلی آکریل آمیدها،

شود و سازوکار نحوه برهمکنش این پلیمرهای باردار با

بیبو ،بیرنگ و بدون خاصیت آالیندگی در آبهای

ذرات خاک با سه سازوکار جذب ،پلزدن و خنثیسازی بار

سطحی و زیرزمینی ،بافتهای گیاهی و خاک میباشند .بار

انجام میشود [.]۱۵

فعال متصل به پیکره شیمیایی پلی آکریل آمید تعیینکننده

 Awadو همکاران ( )۲۰۱۴اثر چند نوع پلیمر از جمله پلی

نوع آن میباشد که بر این اساس با توجه به خصوصیات آن به

آکریل آمید بهمنظور بهبود ساختمان خاکدانهها و کاهش

چهار نوع آنیونی ،کاتیونی ،دوخصلتی (آمفوتری) و غیریونی

فرسایش خاک را بررسی کردند و اظهار داشتند این ترکیب

دستهبندی میشوند که نوع آنیونی آن در کشاورزی دارای

پلیمری ضمن بهبود خصوصیات فیزیکی خاک میتواند در

اهمیت است .پلی آکریل آمید آنیونی دارای بار منفی است و

تاثیر زاویه ی تزریق سوخت بر انتشار آالینده ی...
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دسترسی و تجزیه بقایای گیاهی نیز تأثیر مثبت داشته باشد

انجام شد .همچنین برای منومر آکریلیک اسید ،یک قطره از

[.]۱۶

منومر بین یک زوج از صفحات صیقل یافته سدیم کلرید

 Shinو همکاران ( )۲۰۱۳اثر افزودن پلی آکریل آمید به

( )NaClقرارداده شدند تا الیه نازکی از منومر بین دو صفحه

همراه چند افزودنی دیگر شامل خاک اره ،کاه و کلش و

تشکیل گردد .تجزیه وزن سنجی گرمایی برای اندازهگیری

ژیپس ،و اثر آنها بر کاهش روان آب و آالیندههای غیر

تغییرات جرم نمونه بهعنوان تابعی از دما به کار میرود و

نقطهای را بررسی کردند که در صورت افزودن پلی آکریل

دستگاه  TGAتغییرات وزن ماده را بهصورت کمی

آمید ،مقدار روان آب  ۶۳/۳درصد کاهش پیدا کرده و تقریبا

اندازهگیری میکند .نمونهها از دمای اتاق تا  ۶۰۰ ºCبا نرخ

هیچگونه رسوبی از پالتها تولید نشد [ .]۱۷در این پژوهش

حرارتی  ۱۰ºC / minدر دستگاه با مدل  ۱۶۴۰ STAساخت

برای اولین بار از کوپلیمر بر پایه آکریل آمید و آکریلیک

کشور انگلستان تحت اتمسفر نیتروژن بررسی شدند .از

اسید در مقیاس کرت کوچک و در شرایط آزمایشگاهی

سنج رقمی مدل  ۲۴۰ Corningساخت کشور آمریکا برای

جهت استفاده در خاک برای پیوستگی و جلوگیری از

اندازهگیری قدرت اسیدی استفاده شد .جرم مولکولی نمونهها

هدررفت آن استفاده گردید .ابتدا این کوپلیمر با روش

با استفاده از دستگاه پراکندگی نور لیزری مدل SEMATech

پلیمریزاسیون زنجیرهای رادیکالی و محلول در آب سنتز و با

 ۶۳۳در طولموج

 ۶۳۳ nmو ساخت کشور فرانسه

استفاده از طیفسنجی زیر قرمز تبدیل فوریه و تجزیه

اندازهگیری شد.

pH

گرماوزنسنجی شناسایی شد .همچنین برای محاسبه چگالی
بار منفی نمونههای سنتزی از روش تیتراسیون و برای تعیین

سازوکار واکنش کوپلیمریزاسیون مونومر آکریلیک

جرم مولکولی از ویسکومتر و معادلههای مربوط به آن

اسید و مونومر اکریل آمید

استفاده شد .در نهایت ،هدررفت خاک همراه و بدون

در این پژوهش از روش پلیمریزاسیون زنجیرهای و محلول در

کوپلیمر سنتزی برآورد گردید و همچنین پیوستگی آن مورد

آب استفاده میشود .بهطور کلی کوپلیمریزاسیون مونومر

مطالعه قرار گرفت.

آکریلیک اسید و مونومر اکریل آمید بهصورت زیر بیان
میشود:

مواد و روشها
مونومر اکریل آمید و مونومر آکریلیک اسید از شرکت
سیگما آلدریچ تهیه شدند و مواد شیمیایی استفاده شده شامل
سدیم هیدروکسید ،پتاسیم پرسولفات ،اسیدکلریدریک و
اتانول بودند که از شرکت مرک تهیه گردیدند.
دستگاهها و شناسایی نمونهها
از دستگاه طیفسنجی زیر قرمز تبدیل فوریه

– xM1 + yM2 → M1 – M1 – M2 – M1 – M1 – M1
M2 – M2 – M2 – M2 – M1 – M2
که در اینجا  M1مونومر آکریلیک اسید و  M2مونومر اکریل

آمید میباشد.
همچنین سازوکار واکنش بهصورت زیر میباشد:
مرحله آغازین
R + M1 → RM1
R + M2 → RM2

FTIR-Bruker

مدل  ۵۵ EQUINOXساخت کشور آمریکا برای شناسایی

مرحله انتشار
RM1 + M1 → RM1 M1
RM1 + M2 → RM1 M2
RM2 + M1 → RM2 M1
RM2 + M2 → RM2 M2

گروههای عاملی موجود در ساختار شیمیایی کوپلیمر سنتز
شده استفاده گردید .پس از اختالط کوپلیمر خشک شده و
همچنین منومر آکریل آمید که جامد است با  KBrو تهیه
قرص ،طیفسنجی نمونهها در محدوده ۴۰۰۰-۶۰۰cm-۱

مرحله پایانی
RM1 M1 RM1 M2 RM2 M1 RM2 M2
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۳۲

محاسبه چگالی بار منفی نمونههای سنتزی

سنتز نمونههای پلی الکترولیت
M

مقدار چگالی بار منفی نمونههای سنتزی تهیه شده به روش

برای سنتز نمونههای پلی الکترولیت آنیونی ،ابتدا محلول

 ۱/۲۵از مونومرهای آکریل آمید و آکریلیک اسید بهطور

تیتر کردن بهدست آمد ۱ .گرم از کوپلیمر در  ۲لیتر آب

جداگانه در آب تهیه ،سپس محلولهای آکریل آمید و

مقطر حل شد pH .سنج رقمی بعد از افزودن کلریدریک

آکریلیک اسید را طبق نسبتهای موجود در جدول  ۱داخل

اسید  ۰/۱نرمال به محلول ،روی  ۳/۴تنظیم شد .سپس ،این

بالون دو دهانه که یک دهانه ورودی گاز خنثی نیتروژن و

محلول با محلول سدیم هیدروکسید  ۰/۱نرمال تیتر شد تا pH

دهانه دیگر جهت رفالکس بوده ،افزوده گردید به طوری که

آن تا خنثی شدن پیش رفت .تعداد گروههای اکریالت

حجم محلول  ۱۰۰ mlشود و همچنین مجموع غلظت مونومر

موجود در نمونه پلیمر برابر با تعداد اکی واالن گرم سدیم

آکریل آمید و مونومر آکریلیک اسید  ۱/۲۵ Mمیباشد .گاز

هیدروکسید مصرفشده برای افزایش  pHمحلول از  ۳/۴به ۷

نیتروژن به مدت  ۱۰minاز مخلوط واکنش عبور داده شد تا

میباشد .چگالی بار منفی در ساختار پلیمر برابر تعداد

مخلوط کامالً عاری از اکسیژن شود .سپس  ۱ mlآغازگر

گروههای اکریالت موجود در پلیمر است که با توجه به

پتاسیم پر سولفات  ۱۰ mmolبه آن اضافهشده و دمای

حجم محلول سدیم هیدروکسید مصرفشده محاسبه

واکنش تا  ۶۵ ºCافزایش یافت .واکنش به مدت  ۴ hrدر این

میگردد.

دما ادامه یافت تا پس از تکمیل واکنش ،این مخلوط درون
اتانول هم زده و رسوب داده شد .محصول در دمای
 ۶ ºCدر خأل خشک شد و در نهایت به همین ترتیب،
نمونههای پلی الکترولیت آنیونی با نسبتهای مولی متفاوت
تهیه گردیدند که در جدول  ۱ترکیب شیمیایی نمونه کوپلیمر
تهیه شده در محلول آبی میباشد .همچنین الزم به ذکر است
که ظاهر نمونهها یک مایع گرانرو و شفاف بود که پس از
افزایش الکل کامالً رسوب کرد و دارای رنگ سفید شد.
مقدار آغازگر و زمان واکنش در همه نمونهها ثابت بودند و
بر ظاهر نمونهها اثر نداشتند.

اندازهگیری ویسکوزیته
از حل پلیمرهای خشک در محلول آبی  ،NaClمحلولهای
پلیمری ساخته شدند .ویسکوزیته ذاتی نمونهها توسط
ویسکومتر آبلود در دمای Cﹾ  ۲۵انجام شد .برونیابی از پنج
غلظت ( ۰/۱۲ ،۰/۰9 ،۰/۰۶ ،۰/۰۳و  )۱۵ g/dLمحلولها
برای دستیابی به ویسکوزیته ذاتی استفاده شد.
برای بهدست آوردن گرانروی ظاهری ،از پلیمرهای تهیهشده
محلولهای  ۵ g/Lتهیه شد و آنها در دمای Cﹾ  ۲۵و
نرخهای برش مختلف ( ۱۵۰ ،۱۰۰ ،۶۰ ،۵۰ ،۳۰ ،۲۰و

rpm

 ،)۲۰۰بهوسیله گرانرویسنج چرخشی بروکفیلد به دست

جدول  - ۱ترکیب شیمیایی نمونه کوپلیمر تهیه شده در محلول آبی

آمد .سپس ،تغییرات گرانروی نمونهها برحسب نرخ برش

محلول ۱/۲۵M

محلول ۱/۲۵M

رسم شد تا منحنی گرانروی ظاهری نمونهها بهدست آید

آکریل آمید

آکریلیک اسید

()ml

()ml

[.]۱8

PA۱۰

۱۰

9۰

PA۲۰

۲۰

8۰

مصرف  ۴ ،۳ ،۲ ،۱ ،۰/۶ ،۰/۴و  ۶گرم در مترمربع به روش

PA۳۰

۳۰

۷۰

محلول در آب و اسپری روی سطح خاک قبل از اجرای

PA۴۰

۴۰

۶۰

بارش مصنوعی به سبب مؤثر بودن آن در مهار فرسایش انجام

PA۵۰

۵۰

۵۰

نمونه

 تیمارها و کرتهای مورد استفاده در پژوهشتیمارهای پژوهش که شامل کوپلیمر با مقادیر مختلف

شد .تعداد کل تیمارهای آزمایشی در مجموع  ۲۴عدد بوده
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است .هر کدام از مقادیر مورد استفاده در  ۲۰۰میلیلیتر از

وجود پیک مشخصه در  ۱۶۷۰ cm-1نشاندهنده گروه
-1

آب شهری حل و پس از حل شدن کامل کوپلیمر ،محلول

 CONH2و همچنین پیک در محدوده  ۳۴۵۵ cmبیانگر

توسط آبپاش بهصورت یکنواخت روی خاک اسپری شد.

ارتعاش کششی گروههای هیدروکسیلی میباشد .پیک در

مقادیر هدایت الکتریکی و  ،pHمورد پژوهش بر اساس نتایج

-1

محدوده  ۲9۴۶ cmوجود گروههای  CHدر زنجیره اصلی
-۱

آزمایشگاهی ،به ترتیب  ۱۳۷/۳میکروموس بر سانتیمتر و 8/۲

را ثابت میکند .عدم ظهور پیک در ناحیه ۱۶۳۰-۱۶۳۵ cm

بوده است .نمونههای خاک با شیب  %۵به فاصله  ۴۰ cmزیر

نمایانگر پیشرفت کامل واکنش میباشد چراکه تمام مونومرها

بارش آب با شدت  ۲۳ mm/hبه مدت  ۱۵ minبا توجه به

مصرفشده و پیوند  C=Cوجود ندارد .بررسی این نتایج،

سایر پژوهشها تعیین شدند [.]۱9

اثباتی برای سنتز کوپلیمر پلی آکریل آمید و پلی آکریلیک
اسید میباشد.

اندازهگیری هدررفت خاک
بهمنظور تعیین روند تغییرات هدررفت خاک و رسوب
خروجی از سطح مطالعاتی با افزایش مقدار کوپلیمر در مدت
 ۳۰دقیقه بارش ،در تمام تیمارها ،اقدام به نمونهبرداری روان
آب و رسوب در گامهای زمانی مشخص شامل سه نمونه در
هر دو دقیقه پس از شروع روان آب ،سه نمونه در هر سه
دقیقه و هر  ۵دقیقه تا انتهای بارش شد .سپس تا انتهای
مدتزمان بارش طبق گامهای زمانی ذکرشده ،نمونهها رأس
زمان در نظر گرفته شده از خروجی سطح مطالعاتی به درون

شکل  :۱طیف زیر قرمز کوپلیمر آکریل آمید و پلی آکریلیک اسید

ظروف پالستیکی جمعآوری شدند .سپس با استفاده از

تجزیه گرماوزنسنجی

استوانه مدرج مقدار روان آب محتوی رسوب قرائت شد .از

از دیگر روشهای ارزیابی برای بررسی و حصول اطمینان از

کلیه نمونهها یک نمونه یکنواخت از روان آب و رسوب

سنتز کوپلیمر ،روش تجزیه گرماوزنسنجی آن است.

خروجی به میزان  ۱۰۰میلیلیتر جدا گردید .سپس به مدت

دمانگاشت کاهش وزن نمونه در شکل  ۲نشان دادهشده است

 ۲۴ساعت درون آون در دمای  ۱۰۵ ºCقرار داده شد .با توجه

و همانطور که نمودار آنالیز وزن سنجی گرمایی کوپلیمر

به تیمارها ،تکرارها و گامهای زمانی مطالعاتی در مجموع،

نشـان میدهد کـاهش وزن در سه مرحله صورت میگیرد.

 ۲۱۶نمونه روان آب و آنالیزهای مربوطه برای آنها اجرا و

مرحله اول  ۱۰%وزن کوپلیمر در محدوده دمایی

برداشت گردید.

 ۲۰-۲۰۰ ºCکم میشود کـه وزن کم شـده در ایـن مرحله
به دلیل وجود مولکولهای آب به دلیل آب دوستی زیاد این

یافتهها و بحث

کوپلیمر میباشد و همچنین ،تشکیل انیدرید بهوسیله پلی

طیفسنجی زیر قرمز تبدیل فوریه

آکریلیک اسید باقیمانده و از دست دادن گروههای آمونیاکی

ساختار شیمیایی نمونههای تهیهشده به کمک طیفسنجی

این کاهش جرم اتفاق میافتد .مرحله دوم از دمای - ۳۰۰ ºC

 FTIRدر  Error! Reference source not foundنشان

 ۲۰۰شروع و حـدود  ۳۰ %از وزن کوپلیمر کم میشود که

C-N

احتماال گروههای انیدریدی پلی آکریلیک اسید حذف

بهترتیب در نواحی  ۱۳۲۰و  ۱۴۵۵ cm-1بهدستآمده است.

میشوند .مرحله سوم کوپلیمر بیشترین وزن خـود کـه

دادهشده است .ارتعاش کششی گروههای  C-Oو

۳۴

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال ششم ،شماره  ،۲۴پاییز۱۳9۴

حـدود  ۶۰ %اسـت در دمـاهای بین  ۳۰۰-۶۰۰ ºCاز دست

بلندتر امکان برقراری اتصال را با تعداد بیشتری از ذرات

میدهد .دلیل وقوع این پدیده سوختن زنجیره اصلی و

خاک فراهم میکند [.]۲۴-۲۳

تخریب کوپلیمر میباشد .همچنین در این محدوده دمایی

جدول  -۲چگالی بار و جرم مولکولی نمونهها

(باالی  ،)۴۵۰ º Cکربونیزاسیون نیز اتفاق میافتد [.]۲۱-۲۰

حجم سدیم
مقدار
نمونه

آکریل
آمید()%

هیدروکسید
مصرفی
نمونه

۵۰
۴۰
PA

۳۰
PA
۲۰
PA

شکل  :۲دمانگاشت کوپلیمر پلی آکریل آمید و پلی آکریلیک اسید

۱۰
PA

هیدروکسید
مصرفی

منفی

نمونه شاهد

()%

تهیهشده

))ml

)(ml
PA

حجم سدیم
چگالی بار

جرم
مولکولی
×۱۰۶
)(gr/mol

۵۰

۱/۲۷

۰/۱

۴8/۲

9/88

۴۰

۲/۱۲

۰/۱

۵۷/۶

8/۰۷

۳۰

۳/۴۵

۰/۱

۶8/۳

۷/۰۵

۲۰

۴/۷۴

۰/۱

۷8/9

۴/8۶

۱۰

۵/9۵

۰/۱

88/۵

۳/۶۰

بررسی چگالی بار کوپلیمر آکریل آمید و آکریلیک
اسید سنتز شده

همانطور که از جدول  ۲مشخص است با کاهش میزان منومر

منظور از چگالی بار تعداد گروههای  COOHدر ساختار

آکریل آمید جرم مولکولی کوپلیمر افزایش مییابد .به نظر

پلیمر است که در اثر کوپلیمریزاسیون بهدستآمده است.

میرسد مونومر آکریل آمید در واکنش کوپلیمریزاسیون

تثبیت و چسبندگی ذرات خاک با افزایش چگالی بار منفی

نقش اساسی برای افزایش جرم مولکولی ایفا مینماید [.]۲۵

بهبود پیدا میکند یعنی وجود گروههای عاملی کربوکسیلیک

جرم مولکولی نمونهها همانطور که در قسمتهای قبل گفته

در پلیمر باعث اتصال اجزای خاک با پلیمر میگردد [ .]۲۲با

شد با کمک دستگاه پراکندگی نور لیزری محاسبه شد و با

استفاده از روش تیتراسیون درصد بار منفی محاسبه شد که با

توجه به شرایط یکسان واکنش برای تهیه تمام نمونهها ،جرم
۶

افزایش میزان مونومر اولیه ،بار منفی در کوپلیمر حاصل

مولکولی نمونههای تهیه شده در محدوده × ۱۰ ( g/mol

افزایش یافت ،به عبارت بهتر با افزایش گروههای

 )۳/۶- 9/88بهدست آمد.

کربوکسیلیک در ساختار پلیمر ،سازگاری خاک با آن

بررسی گرانروی کوپلیمرها

افزایشیافته است (جدول  .)۲بررسی جرم مولکولی نمونهها

به دلیل وجود برهمکنشهای الکترواستاتیک بین گروههای با

شاخص بسیار مهم در افزایش کاربری پلی الکترولیتها در

بار منفی در زنجیرههای پلیمری ،محلولهای پلی الکترولیت

صنعت کشاورزی ،جرم مولکولی آنها میباشد.

رفتار کامالً متفاوتی با پلیمر خالص دارند .برای محاسبه

 ۱۰۷ gr /molو بیشتر ،جرم مولکولی مناسب پلیمر برای

ویسکوزیته ذاتی ،نمودار  sp/Cبرحسب  Cرسم

افزایش خواص خاک کشاورزی میباشد و باعث پیوستگی

میگردد .اما از آنجایی که این منحنی دارای بیشینه است،

بیشتر ذرات خاک با یکدیگر میشود که دلیل این امر

نمیتوان از آن برونیابی کرد .برای رفع این مشکل از
۱

میتواند افزایش سطح مشترک بین پلیمر و خاک باشد .به

راهحلهای مختلفی از جمله معادله فدور یا افزودن برخی

عبارت بهتر ،وزن مولکولی بیشتر به دلیل داشتن طول زنجیر

نمکهایی که خاصیت بار ظاهری دارند ،استفاده میگردد
1- Fedors
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[ .]۲۷-۲۶در این پژوهش از شیوه دوم استفاده شد تا از

حضور آکریلیک اسید ،یونهای منقبض و کروی شده،

برهمکنش بارهای بین سگمنتهای کوپلیمر صرفنظر

کانفورماسیون کالفی شکل به خود میگیرند .به عبارت بهتر،

گردد .پس ،گرانروی ذاتی با روش برونیابی در کوپلیمرهای

حجم هیدرودینامیکی زنجیرها کاهش یافته و در نتیجه

محلول در نمک  ۰/۵ M ،NaClبررسی شد .تغییرات

گرانروی بیشتر کاهش مییابد [ .]۲9جرم مولکولی با

گرانروی کاهشی ( )sp/Cبرحسب  Cکوپلیمرها در محلول

استفاده از معادله مارک-هاوینک محاسبه میگردد [:]۳۰

نمکی آبی در شکل  ۳نمایش داده شد .مشاهده
میگردد که گرانروی کاهشی با افزایش غلظت پلیمر،

()۱

افزایش مییابد.
همانطور که از جدول  ۲مشاهده میگردد مقادیر جرم
مولکولی باال میباشد .طبق این مقادیر مشاهده میشود که با
افزایش میزان آکریلیک اسید ،جرم مولکولی کاهش مییابد.
گرانروی کاهشی با جرم مولکولی نسبت مستقیم دارد،
بنابراین ،میتوان انتظار روند کاهشی از  sp/C ،Mwو
چگالی بار منفی را داشت که به دلیل تأثیر دافعه مونومر
آکریلیک اسید بر پلیمرهای آنیونی است .در ادامه ،با پیش
شکل  : ۳تغییرات گرانروی کاهشی کوپلیمرها برحسب غلظت آنها در
محلول آبی نمکی در دمای ۲۵ ºC

رفتن واکنش بسپارش در مقادیر وزنی  %9۰-۵۰از آکریلیک
اسید ،سرعت واکنش به علت تجمع بارهای منفی کاهش

وزن مولکولی پلیمرها متأثر از متغییرهای عملیاتی فرآیند

یافته و جرم مولکولی کوپلیمر با افزایش درجه آنیونی

پلیمریزاسیون مانند دما ،فشار ،ترکیب و غلظت مونومرها و

کوپلیمرها کاهش مییابد .دلیل این پدیده میتواند این باشد

دیگر افزودنیها میباشد .در پلیمریزاسیون زنجیری به محض

که ،نیروهای دافعه بین ماکرورادیکالها و مونومرها مسئول

شروع واکنش ،پلیمرهایی با وزن مولکولی باال تولید میشود.

کاهش ثابت نرخ رشد زنجیرها است که درنهایت کوپلیمر با

تغییرات وزن مولکولی با درجه تبدیل نسبتا کم است .از این

کاهش جرم مولکولی روبروست [.]۳۱

رو افزایش ویسکوزیته بهواسطه افزایش میزان پلیمر در
مخلوط واکنش صورت میگیرد .از آنجاییکه هدف،
بهدست آوردن کوپلیمر با جرم مولکولی باال میباشد ،باید
غلظت آغازگر در کمترین میزان خود و در دمای بهینه،
استفاده شود [ .]۲8غلظت مونومر نیز از عواملی است که بر
جرم مولکولی تأثیر میگذارد .اثر درجه آنیونی شدن بر
گرانروی کاهشی و جرم مولکولی بررسی شد .کاهش
گرانروی برحسب مقادیر درجه آنیونی کوپلیمر در شکل ۴
نمایش داده شد .گرانروی کاهشی با افزایش مقادیر بار منفی
در زنجیرههای کوپلیمر در مقادیر مختلف آن دیده شد .در

شکل  :۴تغییرات ویسکوزیته کاهشی برحسب مقادیر مختلف آکریلیک
اسید در کوپلیمر

فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال ششم ،شماره  ،۲۴پاییز۱۳9۴

۳۶
اثر نرخ برش بر گرانروی ظاهری

رفتار ریولوژیکی محلول رقیق پلیمرها با گرانروی سنج
چرخشی بروکفیلد بررسی شد .حجم هیدرودینامیکی زنجیر
پلیمر رابطه مستقیمی با گرانروی ذاتی دارد که فقط در
محلولهای رقیق میتوان آن را به دست آورد .با توجه به
مقادیر بهدستآمده میتوان دریافت که با افزایش نرخ برش،
گرانروی ظاهری نمونهها کم شد ،یعنی محلول رفتار
غیرنیوتنی رقیقشدن ۲از خود نشان داد [ .]۳۲شکل  ۵مشخص
کرد که گرانروی ظاهری ( ،)appبا افزایش نرخ برش،

کاهش مییابد .این کاهش نشاندهنده این مطلب است که
نیروهای ویسکوز وارد بر محلول ،برهمکنشهای
الکترواستاتیک ممکن بین ذرات را ضعیف میکند .بنابراین،
با افزایش نرخ برش ،زنجیرهای پلیمری در جهت جریان
آرایش مییابند که سبب کاهش ویسکوزیته یا وقوع رفتار
رقیقشدن میشود .با افزایش چگالی بار منفی زنجیر پلیمری،
ویسکزیته ظاهری با نرخ بیشتری کاهش مییابد .بنابراین،
در حضور آکریلیک اسید ،یونهای منقبض و کروی شده،
کانفورماسیون کالفی شکل به خود میگیرند [.]۲8
این پدیده باعث مقاومت در برابر تغییر شکل ساختار در اثر
برش میگردد که در نهایت موجب کاهش در گرانروی
میشود .به عبارت بهتر ،با کاهش حجم هیدرودینامیکی
زنجیرها ،گرانروی ظاهری کاهش مییابد .عالوه براین،
وجود گروههای آبگریز مانند  ،CH3در کنار گروهای
آبدوست ،ممکن است به مقاومت برشی کمک نماید [.]۳۳

نتایج حاصل از اندازهگیری هدررفت خاک
تغییرات هدررفت خاک حاصل از تیمارهای مختلف در
فاصله زمانیهای مختلف و تغییرات هدررفت تجمعی خاک
حاصل از تیمارهای مختلف نسبت به زمان به ترتیب در شکل
 ۶نشان داده شده است .این نتایج نشان میدهند که بیشترین
هدررفت خاک در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن در تیمار
 ۶ gr/m2اتفاق افتاده است .همانگونه که مشاهده میشود در
این بخش اثر کوپلیمر با افزایش میزان آن در کاهش
هدررفت خاک مؤثر است .با استفاده از نتایج بهدست آمده
از اندازهگیری هدررفت خاک مجموع هدررفت خاک در
مدت  ۳۰دقیقه بارندگی و میزان هدررفت خاک در هر گام
زمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .نتایج مؤید کاهش
میزان این متغیرها در اثر استفاده از کوپلیمر نسبت به تیمار
شاهد بوده است .بیشترین میزان مجموع هدررفت خاک در
تیمار شاهد با مقدار  ۴۶گرم و کمترین میزان آن در تیمار ۶
گرم در مترمربع با مقدار  ۱۱/۲۴گرم به دست آمد PAM .از
دو سازوکار باعث کاهش هدررفت خاک میگردد:
سازوکار اول  PAMدر پیوستگی خاک اینگونه است که از
اتصال خاکهای ریزتر ،خاکهای با اندازه درشتتر ایجاد
مینماید که باعث افزایش مقاومت توده خاک در برابر
نیروهای خارجی وارد بر آن میگردد و در نهایت استحکام
توده خاک را افزایش میدهد .بهعبارت بهتر PAM ،از راه
افزایش انبوهش ذرات ریز و نیز جلوگیری از تفکیک ذرات
موجب اصالح و بهبود پایداری خاک میشود و هدررفت
خاک را کاهش میدهد.
در سازوکار دوم PAM ،با افزایش حجم خلل و فرج و
نفوذپذیری خاک موجب افزایش نفوذ و کاهش فرسایش
خاک میشود [ .]۳۴به همین منظور ،در سطح  ۰ gr/m2از
 PAMکه بدون کوپلیمر میباشد شاهد بیشترین هدررفت
میباشیم .از طرف دیگر ،در بیشترین میزان مصرف از
 PAMیعنی  ،۶ gr/m2کمترین هدررفت خاک به دست آمد.

شکل  :۵اثر نرخ برش بر ویسکوزیته ظاهری کوپلیمر در دمای ۲۵ ºC
2 -non-newtonian shear thinning behavior
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است .بین این الیهها کاتیونهای فلزی قابل تعویض مثل
سدیم ،منیزیم ،آلومینیم و لیتیم وجود دارد.
در مجموع ،خاک دارای ماهیت بار منفی روی سطح خود
میباشد و پلی الکترولیت آنیونی به علت دافعه بار روی
زنجیر خود و ذرات خاک ،به داخل فضای الیههای
سیلیکاتی خاک وارد نمیگردد .به عبارت بهتر ،پلی
شکل  : ۶الگوی تغییرات هدررفت تجمعی خاک حاصل از تیمارهای

الکترولیت با سطح بیرونی و دسترس خاک ارتباط برقرار

مختلف کوپلیمر در زمان

میکند .پیوند هیدروژنی و تبادل لیگاند ،دو سازوکار

اثر کوپلیمر بر تثبیتکنندگی خاک رس
اثر تثبیتکنندگی کوپلیمر تهیه شده روی خاک رس و نمونه
شاهد در شکل  ۷نشان داده شده است .در مقایسه با نمونه
شاهد ،نمونههای حاوی کوپلیمر پیوسته بوده و در زیر بارش
آب نیز این پیوستگی را حفظ نموده است .در این تصاویر
یکنواختی سطح خاک رس در نمونههای حاوی پلیمر در
مقایسه با نمونه شاهد به وضوح قابل مشاهده است .نمونه
شاهد  ۲۴ساعت بعد از افزودن آب بسیار از هم گسسته
گردیده و درز و شکاف بین آن به وجود آمد ،اما نمونههای
دارای کوپلیمر بعد از این مدتزمان پیوستگی خود را نگه
داشتند.

پیشنهادی برای برهمکنش این ترکیبات با خاک است [.]۳۵
بین گروه آمید پلیمر و گروههای هیدروکسیل آزاد سطح
خاک معموالً پیوند هیدروژنی اتفاق میافتد ،اما در تبادل
لیگاند ،گروههای کربوکسیلیک در ساختار پلیمر برای
تشکیل کمپلکس کوئوردیناسیونی وارد الیه کوئوردینانس
داخلی آلومینیم قرار گرفته در خارجیترین الیه سطح خاک
میشود .به عبارت سادهتر میتوان گفت که با افزایش جرم
مولکولی ،این پدیدهها بیشتر اتفاق میافتند .از طرفی ،چون
پلیمر آنیونی و سطح خاک هر دو بار منفی دارند ،نیروی
دافعه الکتروستاتیک بین آنها از جذب پلیمر روی خاک به
روش هیدروژنی و تبادل لیگاند ممانعت میکند .بنابراین،
فرآیند جذب ،براساس رقابت بین برهمکنش جاذبه پلیمر با
ذرات خاک و نیروهای دافعه الکتروستاتیک بین آنها کنترل
میشود.

نتیجهگیری
شکل  : ۷نمونههای خاک رس یک روز بعد از افزودن آب( :الف) نمونه

کوپلیمر بر پایه آکریل آمید و آکریلیک اسید با روش

شاهد و (ب) نمونه حاوی کوپلیمر سنتزی

پلیمریزاسیون زنجیرهای و محلول در آب سنتز گردید و

همانطور که بحث گردید ،جذب کوپلیمر به اجزای خاک

نتیجههای زیر را میتوان از این مطالعه برداشت نمود:

به خواص آن ازجمله وزن مولکولی ،نوع و چگالی بار پلیمر

 -با استفاده از طیفسنجی  FTIRمشخص شد که سنتز با

و خواص خاک مثل نوع و بافت خاک ،مقدار مواد آلی و

موفقیت انجام شده و پلی الکترولیت دارای گروههای

نوع یونهای موجود در آن بستگی دارد .خاکهای رس

کربوکسیلیکی و آمینی میباشد .همچنین به دلیل عدم وجود

متداول معموال از نوع سیلیکات الیهای هستند و ساختار شبکه

مونومر ،واکنش بهطور کامل انجام شده است.

بلوری آن الیههای دوبعدی است که در هر الیه زنجیری از

 -با کمک آزمون  TGAمقادیر گروههای عاملی

چهار وجهیهای سیلیس ،اکسیژن به طور متوالی متصل شده

کربوکسیلیکی و آمینی در کوپلیمر مشخص گردید.

۱۳9۴ پاییز،۲۴  شماره، سال ششم،فصلنامهی کاربرد شیمی در محیط زیست
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۳8

 با استفاده از روش تیتراسیون درصد بار منفی محاسبه شد بار منفی در کوپلیمر حاصل،که با افزایش میزان مونومر اولیه
.افزایش یافت و این باعث بهبود سازگاری با خاک میشود
 مشخص گردید که با افزایش مونومر آکریل آمید جرم.مولکولی کوپلیمر افزایش مییابد
 از%9۰-۵۰  با پیش رفتن واکنش بسپارش در مقادیر وزنی سرعت واکنش به علت تجمع بارهای منفی،آکریلیک اسید
کاهش یافته و جرم مولکولی کوپلیمر با افزایش درجه آنیونی
.کوپلیمرها کاهش مییابد
 ویسکوزیته، با افزایش چگالی بار منفی زنجیر پلیمری در حضور، بنابراین.ظاهری با نرخ بیشتری کاهش مییابد
، یونهای منقبض و کروی شده،آکریلیک اسید
.کانفورماسیون کالفی شکل به خود میگیرند
 تغییرات هدررفت خاک حاصل از تیمارهای مختلف درفاصله زمانهای مختلف و تغییرات هدررفت تجمعی خاک
.حاصل از تیمارهای مختلف نسبت به زمان بررسی شد
۴۶ بیشترین میزان هدررفت نمونهها در تیمار شاهد با مقدار
 گرم در مترمربع با مقدار۶ گرم و کمترین میزان آن در تیمار
. گرم به دست آمد۱۱/۲۴
، مشخص گردید که با افزایش میزان کوپلیمر در خاک این ناشی از سازگاری خوب.هدررفت نیز کاهش مییابد
.کوپلیمر با خاک میباشد
 اثر تثبیتکنندگی نمونهها در خاک رس نشان داد که در نمونههای حاوی کوپلیمر پیوسته بوده و،مقایسه با نمونه شاهد
.در زیر بارش آب نیز این پیوستگی را حفظ نموده است
 بر اساس رقابت بین برهمکنش جاذبه پلیمر با، فرآیند جذبذرات خاک و نیروهای دافعه الکتروستاتیک بین آنها کنترل
.میشود
سپاسگزاری
 واحد تهران،از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
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