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Abstract  

Todays, the presence of heavy metal ions in the wastewaters of various industries is one of 

the most important environmental problems in the modern world. Therefore, various methods are 

used to adsorb and remove heavy metal ions from industrial wastewaters and effluents. One of 

the effective methods in this field is adsorption by polymeric gels, which are divided into 

different categories including  hydrogels, aerogels, microgels and nanogels. These materials are 

cross-linked polymeric networks that are porous. With having desirable physical and chemical 

properties such as high surface area, variety in size, high durability, variety in solubility, active 

adsorption centers and environmental compatibility, they can absorb heavy metal ions such as 

lead, cadmium, mercury and copper physically and chemically from contaminated aquatic 

environments without causing secondary destructive effects. The general structure of these gels 

is similar to each other, and factors such as pore size, mesh size, and the presence of liquid or gas 

in the pores create different categories. In this review article, we first introduce the types of gels 

and their unique properties, then we provide information about general synthesis methods, 

special optimizations to enhance the adsorption and mechanisms of metal adsorption by gels. 
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جذب توسط انواع مختلف  لهوسی به هااز آب و پساب نیحذف فلزات سنگ

 ی پلیمریاهژل

 *آبادیی شیرینیعباس رضای، ئپور، محدثه میرزامائده رمضان

 شیمی و نفت، گروه پلیمر و مواد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانشکده علوم 

 چکیده

ن مدرن به شمار های صنایع مختلف از مشکالت محیط زیستی جهاهای فلزات سنگین در فاضالبامروزه وجود یون

ها به کار پساب های صنعتی وهای فلزات سنگین از فاضالبهای مختلفی برای جذب و حذف یونرو، روشآید. ازاینمی

ف هیدروژل، های مختلهای پلیمری است که به دستههای مؤثر در این زمینه، جذب توسط ژلشوند. یکی از روشگرفته می

با داشتن  د.پلیمری متخلخل دارای اتصاالت عرضی هستن هایشوند. این مواد شبکهآیروژل، میکروژل و نانوژل تقسیم می

پذیری، وجود مطلوب نظیر مساحت سطح زیاد، تنوع در اندازه، دوام باال، تنوع در انحاللهای فیزیکی و شیمیایی ویژگی

های فلزات سنگین نظیر سرب، کادمیم، جیوه، توانند با بازده زیاد یونمی ها، آنزیستیطمراکز جذب فعال و سازگاری با مح

های آبی آلوده جذب کنند. ایجاد اثر مخرب ثانویه از محیطمس و فلزاتی از این دست را به شکل فیزیکی و شیمیایی و بدون 

ها و وجود مایع یا گاز در اندازه منافذ، اندازه شبکهها با یکدیگر مشابه بوده و عواملی چون چارچوب کلی ساختار این ژل

ها و هر یک از انواع ژل شود. در این مقاله مروری ابتدا به معرفیها میهای مختلف برای ژلبندیمنافذ باعث ایجاد دسته

منظور بههای مخصوص سازیهای کلی ساخت، بهینهپردازیم، سپس در مورد روشها میآن منحصر به فرد هایویژگی

 کنیم.ها مطالبی ارائه میهای جذب فلزات توسط ژلتقویت جذب و مکانیسم

 فلزات سنگین –نانوژل  –میکروژل  –آیروژل  –هیدروژل  :یدیکلکلمات 

 مقدمه -1
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و  تیرشد جمع ،ینیشهرنش توسعه سریع جهیحال، در نتنیاست. با ا بشر اتیادامه ح یبرا ازهاین ترینیاز اساس یکی ،آب

 ،آب جیرا یهاندهیاز آال یاست. برخ شده لیتبد یجهان دغدغه کیآب پاک به  یتقاضا شیافزا یی،هواوآبالالت اخت

فوق الذکر، انتشار فلزات  جیرا یهاندهیآال انی. در منیها و فلزات سنگکشآفت ،یفنل یهاکشها، حشرهعبارتند از رنگ

 .[1] استداشته یریچشمگ شیافزا تیو رشد جمع توسعه صنایع مختلف لیگذشته به دل یهادر دهه ستیز طیدر مح نیسنگ

اثرات  باعث و یی تجمع کردهغذا رهیزنده در سراسر زنج یهادر بافت نیفلزات سنگ پذیریخاصیت عدم زیست تخریب

 ستیز طیدر مح یجهان یهاندهیآال ترینمهم از یکیعنوان بهها از آن شوند، به همین دلیل،میزنده  یهابر همه گونه منفی

 .[2] برخوردار است ییباال تیاز آب آلوده از اهم یسم نیحذف فلزات سنگ نی. بنابراشودیم یاد

آلوده،  یهاپساب هیتصف ی( برا(coprecipitation) رسوبرسوب و هم ،)مانند انعقاد ندهاآیفر ریبا سا سهیدر مقا

استفاده  یپساب مناسب برا دیو تول یبرداربهره ی،در طراح یریپذانعطاف مانند فردیمنحصربه یایمزا یجذب دارا ندیفرآ

و  یابیباز یتوان با جاذب مناسب حذف کرد. برایها را مندهیانواع خاص آال ن،ی. همچنباشدیم هاندهیآال وجود مجدد بدون

 یهادسترس بودن جاذب مقرون به صرفه بودن، حمل آسان، در لیبه دل یمریپل یهاجاذب ن،یفلزات سنگ یهاونیحذف 

 یعامل یهاگروه لیها به دللدروژیه راً،یموثرتر هستند. اخ یکیو مکان ییایمیستفاده مجدد و استحکام شا تیمختلف، قابل

 انواع ها،دروژلی. عالوه بر هرندیگیمورد استفاده قرار م یآب یهااز محلول نیحذف فلزات سنگ یبرا هاآن فراوان یونی

در  .[2] شوندمی استفاده یآب یهامحلول از نیسنگ فلزات حذف یبرا زین هانانوژل و هاکروژلیم ها،روژلیآ مانند هاژل گرید

 پردازیم.می ها در حذف فلزات سنگین از آب و پسابو کاربرد آن هاادامه، با جزئیات بیشتری به تفسیر هر کدام از انواع ژل

 هاهیدروژل -2

 توصیف که است ذکر به الزم .مطرح شد Parkو  Lee، Kwonتوسط  1981در سال برای اولین بار  «دروژلیه» واژه

با  .تفاوت دارد هیدروژل از کنونی ما تعریف که بابود  یمعدن یهانمک ازساخته شده  یدیژل کلوئ کی لهیدروژ از هاآن

 لیات یدروکسیه یپل دروژلیهای شده که با خواص هیدروژلی توصیف شده بود تحت عنوان این حال، اولین ماده شبکه
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مواد  نیها اولدروژلیهی مطرح شد و در واقع نسانهای ابه منظور استفاده در بافت 1891در سال  (pHEMA) التیمتاکر

  .[3] دبودن انماریب بدن استفاده در داخل یساخته شده برا

 اندشده لیآب تشک یادیدوست و مقدار زآب یمریشبکه پل کیاز موادی متخلخلی هستند که  هادروژلیهی، طورکلبه

به  یبه راحت نیفلزات سنگ یهاونی شودیباعث م شانو ساختار متخلخل هادروژلیفرد هتورم منحصربه تیخاص. [1]

عنوان مواد سازد تا بهیها را قادر مها آندروژلی. ساختار نرم و مرطوب ه[5] کنند دایپ یدسترس دروژلیه یعامل یهاگروه

 یهاهوشمند و داربست یهادارو، دستگاه های رهایشسیستم ،یستیز یاز حسگرها یاگسترده فیسازگار در طستیز

 .[1] بافت استفاده شوند یمهندس

 عیتوز لیمعموالً به دل شوند،یبه هم متصل م ایجاد پیوند عرضیمرسوم که توسط  یمریپل یهادروژلی، هحالنیباا

 یبرا هستند. فیضع یکی، از نظر مکانشبکه ای شده یارهیزنج یهاگسترده طول عیو توز یعرض یجاد اتصاالتنامنظم نقاط ا

 ،شبکه دوگانههیدروژل ها مانند دروژلیاز انواع ه یاریها، بسنآ یعمل یگسترش کاربردها و تیمحدود نیغلبه بر ا

از نانوذرات  یتینانوکامپوز یهادروژلیه اند.افتهیتوسعه  یتینانوکامپوز یهادروژلیو هی موضع یعرض وندیبا پ دروژلیه

 . [1] نندکیدهنده استفاده مبه عنوان اتصال یمعدن

 ساختار -2-1

عاملی  یهاگروه لیبه دلدارند. همچنین  را آب که توانایی نگهداری هستند یسه بعد یاشبکهساختار  یدارا هادروژلیه

هستند و دارای تخلخل باالیی در  ی وغیرقابل انحالل در آبسم ریغ. این مواد نداآبدوست تیماهدارای  موجود در آن

 نیآم مانند آبدوست یهابه گروه، با اتصال هادروژلیه یبعدسه ریپذانعطاف یمریپل یهاشبکه. [9]باشند ساختار خود می

(2NH-R ،)دیآم (2CONH-R) ،لیدروکسیه (OH-Rکربوکس ،)لی (COOH-R) ،دیاس کیسولفون (H3SO-R) ولیو ت 

(R–SH) جذب کنند یآب را در فاز آب یادیمقدار ز و کنند جادیا هادروژلیسطح ه یرو اتصال فعال یهامکان توانندیم 

[7 ,9] . 
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 ساخت یهاروش -2-2

 ونیزاسیمریمانند پل ونیزاسیمریپل یها. روششوندیم هیته مرهایپل ی بینعرض تاتصاال ایجاد قیعموماً از طر هادروژلیه

عوامل بعضی از  .[9] دنشویاستفاده مها دروژلیه هیته یبرا یمحلول ونیزاسیمریو پل یونیامولس ونیزاسیمریپل ،یاتوده

ها سمی و یا مشتق شده از منابع فسیلی هستند. یکی از منابع مناسب برای ایجاد ایجادکننده اتصاالت عرضی در هیدروژل

توان از آن به عنوان عامل ایجادکننده اتصال عرضی در پپتید است و میپلیاتصاالت عرضی ژالتین است که نوعی 

پذیری آن اشاره توان به غیرسمی بودن و زیست تخریبه کرد و از مزایای آن میاستفاد ساکاریدپلیهای مبتنی بر هیدروژل

  .[8]نمود 

 آن یهاسمیمکانو  فلزات جذب -2-3

جه به مدنظر را با توها هنگام قرارگیری در آب بدون اینکه حل شوند متورم شده و فلزات سنگین و مواد مضر هیدروژل

 یهاگروهو مانند تخلخل  یبه عوامل هادروژلیه فلز جذب تیظرف. [9]کنند یمیایی و فیزیکی خود از آب خارج میساختار ش

 هادروژلیدر ه COOHو  OHمانند  یقطب یعامل یهاوجود گروهبرای مثال،  دارد. یبستگ موجود در سطح آن یعامل

وان جاذب عن به دهایساکاریبر پل یمبتن یهادروژلیههمچنین  .سازدیم ریپذرا امکان نیفلزات سنگ یهاونی یکیزیجذب ف

 دیاسکیلیکرآمانند  ییمتشکل از مونومرها یهادروژلیه .[8] اندشده یابیارز نیفلزات سنگ یهارنگ ایها ونی یبرا

(AAcآکر ،)دیآملی (AAmه ،)دیمآلیمتاکرلیاتلیدروکسی (HEMA) ،2-کیسولفونپروپان-1-لیمت-2-دویمآیلکرآ-

د. هستن نیفلزات سنگ یهاونی یبرای قوبسیار  یهاجاذب نیدیریپ لینیو-1( و NI) دازولیمیالینیو-N(، AMPS) دیاس

 (دازولیمیالینیو-N-کوپلیمر-داسیکسولفونیپروپان-1-لیمت-2-دویآملیآکر-2پلی) بر یمبتن یسیمغناط یهادروژلیه

(poly(AMPS-co-NI))  دیآملیآکرپلی) یون دوقطبی دروژلیه .هستند مناسب نیفلزات سنگ یهاونیحذف  یبرانیز-

(2-(m-3-Nسولفوپروپیل،-N،N-متیلدی)اتیلآمونیوم)متاکریالت )((AAm-MEDSA)poly) یفیحذف ضع تیظرف 
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آن به طور همزمان  یونیاما بخش کات سازد،یکمپلکس م یکیالکترواستات یروتوسط نی 3Cr+آن با  یونیقسمت آندارد زیرا  

  .شودیدفع م نیفلزات سنگ یهاونی با

-یحذف م ی،فلز یهاونیبا  کوئوردیناسیونیکمپلکس  لیرا با انتشار، جذب و تشک نیفلزات سنگ یهاونیها دروژلیه

را به  یفلز یهاونیو  شده هیتجز هستند H3SOو  COOHی ونیآن یعامل یهاگروه یحاو یی کههادروژلیههمچنین  کنند.

 .[5] کنندیجذب م کیاتصورت الکترواست

اصالح  فلز، عملکرد جذب شیافزا یبراطور مثال های فراوانی ارائه شده است. بهها روشی هیدروژلسازنهیبهبرای 

صورت گرفته است. مثالی از این فرایند به شرح زیر است: تبدیل  دروژلیعامل دار کردن سطح هتوسط  هادروژلیه ییایمیش

( OH-R) لیدروکسیهیا تبدیل آن به گروه  ونیالسی( توسط سولفومت3SO-Rگروه سولفونات ) ( بهPAM) دیآملیآکریپل

 .[7] ( توسط واکنش هافمن2NH-R)و یا تبدیل آن به گروه  ونیالسیتوسط مت

ای برای تهیه شاخهگیری از روش پلیمرشدن ها در زمینه جذب فلزات، بهرههیدروژلسازی های بهینهروشدیگر از 

، سپس با استفاده از شده گرفتهدر نظر ب اصلی برای هیدروژل های هیبریدی است. در این حالت ابتدا یک چارچوهیدروژل

. شودمیهایی بر روی ساختار چارچوب اصلی ایجاد ها، شاخههای عاملی فعال برای جذب کاتیونهمونومرهای دارای گرو

توان به مثال می آید. به عنوانهای بهبود یافته بدست می، هیدروژل هیبریدی با ویژگیدرادامه با ایجاد پیوندهای عرضی

 .[11] کرداسید اشاره ینات با مونومرهای آکریلیکدارکردن سدیم آلژساخت هیدروژل هیبریدی توسط شاخه

 دیگرافن اکس تینانوکامپوز دروژلیه یهادانهاستفاده از  -2-3-1

ها گیرند. یکی از این موارد کاربرد این هیدروژلهای گرافن اکسید برای موارد مختلفی مورد استفاده قرار میهیدروژل

ن فلز به میزان کمی در از آب است. یکی از فلزات سنگین مضر در آب فلز سلنیوم است. اگرچه ای (Se) در حذف فلز سلنیوم

هایی جذب و شود اما حضور آن در آب و پساب ها خطرناک است و باید توسط جاذبداروهای تقویتی استفاده می

-گرافن دروژلیه یهادانه بیترک یساز نهیبهبا  Debora F. Rodriguesگروه تحقیقاتی  2118ازی شود. در سال جداس
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( توانستند از طریق جذب سطحی، سلنیوم را از آب خارج کنند. در PEI) نیمایلنیاتیپل( و CS) انستویکبا  (GO) دیاکس

تر باشد جداسازی و حذف سلنیوم محیط تاثیر مهمی بر فرآیند جداسازی سلنیوم دارد. هرچه محیط اسیدی pHاین روش 

 موجود  COOHو OHی های عاملاسیدی گروه pHگیرد. دلیل این امر نیز این است که در بهتر و بیشتر صورت می

های هیدروژلی در شرایط اسیدی عالوه بر سلنیوم  قادر به جذب شوند. البته این دانهگرافن اکساید و کیتوسان پروتونه میدر

 .[11] (1)شکل  نیز هستند  (VI)و کروم  (II)مس 

 
 .[11]تهیه دانه های هیدروژل نانوکامپوزیت اکسید گرافن  -1 شکل

 ناتیآلژ میکلس دروژلیه کروذراتیماستفاده از  -2-3-2

عمدتاً  و شودیم افتی یاجلبک قهوه یهادر گونه ایبه طور گسترده کهاست  یعیطب یونیآن دیساکاریپل کی ناتیآلژ

، iN+2ها استفاده برای حذف فلزات سنگینی همچون . یکی از کاربردهای این هیدروژلوجود دارد میسد ناتیبه شکل آلژ

2+Cu ،2+Mn ،6+Cr  2و+Pb  2+هیدروژل کلسیم آلژینات نیز برای حذف فلزاتی همچون . استاز آبCd, +2Hg 2+ وZn  

موجود آزاد  کیلیکربوکس یهامحلول و گروه یفلز یهاونی نیب یونیتبادل  سمیمکان های مذکور طبقشود. یوناستفاده می

  .[12]شوند ذف میاز آب ح میکلس ناتیآلژ یهادروژلیهدر سطح 

 (Double-network hydrogelsهای دارای شبکه دوگانه )هیدروژل -2-4
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ها پژوهشگران به ابداع ها و افزایش استحکام و دوام آنهای فیزیکی و شیمیایی هیدروژلبود ویژگیبه منظور به

از دو شبکه با ها دارای استحکام مکانیکی باالیی بوده و متشکل های دارای شبکه دوگانه پرداختند. این هیدروژلهیدروژل

 . [13]هستند ساختارها و خصوصیات مختلف 

 یجاد پیوندهای عرضیهای اروش -2-4-1

فیزیکی دارای پیوندهای -فیزیکی و فیزیکی-شیمیایی، شیمیایی-دو شبکه مختلف هیدروژل تحت سه روش شیمیایی

شیمیایی با استفاده از عوامل ایجادکننده پیوندهای عرضی، دو شبکه مختلف -ده از روش شیمیاییدر استفا شوند.عرضی می

شوند که در این حالت استحکام هیدروژل دوگانه افزایش ی پیوندهای عرضی میهیدروژل با پیوندهای کواالنسی دارا

در ابتدا تنها از این روش برای تولید  یابد.دیدن کاهش مییابد اما قدرت بازیابی و خودترمیمی در صورت آسیب می

ها، دو روش هیدروژل های فیزیکی برای ایجاد پیوندهای عرضیشد. با توسعه روشهای دوگانه استفاده میهیدروژل

یک یا هر به ترتیب، ها های دوگانه بکار گرفته شدند. در این روشفیزیکی برای ایجاد هیدروژل-فیزیکی و فیزیکی-شیمیایی

شوند که در صورت از ه هیدروژل با پیوندهای فیزیکی نظیر پیوند یونی یا پیوند هیدروژنی دارای اتصاالت عرضی میدو شبک

وندها، امکان خودترمیمی بیشتری نسبت به پیوندهای کواالنسی دارند. همچنین از لحاظ کاهش استفاده یا عدم بین رفتن این پی

های ساخت زیست بوده و روشها دوستدار محیطرضی شیمیایی، این نوع هیدروژلکننده پیوندهای عداستفاده از عوامل ایجا

 .[13] کندهای کمتری به محیط زیست وارد میها آالیندهآن

 ساختار دو شبکه هیدروژل -2-4-2

شوند. آلی تقسیم می-معدنی و آلی-های دارای شبکه دوگانه به دو زیرمجموعه آلیاز لحاظ ساختار دو شبکه، هیدروژل

( برای HPCسلولز )پروپیل(، و هیدروکسیSAآلژینات )سدیم(، PAAاسید )معدنی از پلی آکریلیک-های آلیدر هیدروژل

موادی دیگر  شود. از( به عنوان شبکه معدنی استفاده میrGO( یا نوع احیا شده آن )GOاکسید )ا از گرافنشبکه آلی و عمدت

یلیکا اشاره داشت. آپاتیت و نانوذرات ستوان به  هیدروکسیگیرند، میاده قرار میفکه در تهیه شبکه معدنی مورد است
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پایه ساختارهای آلی مختلف نظیر آلژینات، سلولز و  کامپوزیت برهای صورت هیدروژلآلی نیز عمدتاً به-های آلیهیدروژل

 .[13] شودها ترکیب میشوند که یک شبکه آلی ثانویه با آنکیتوسان ساخته می

 های جذبمکانیسم -2-4-3

ی هاای  بوده و توسط گروههای تک شبکهها، همانند هیدروژلهای فلزی در این هیدروژلهای جذب کاتیونمکانیسم

شود ها انجام میها و یا جذب الکترواستاتیکی آنصورت تشکیل کمپلکس با کاتیونعاملی موجود در شبکه هیدروژل، به

]5[. 

 هاروژلیآ -3

هایی چون استحکام نسبتاً باال، چگالی پایین، مساحت سطح زیاد، پایداری گرمایی خلخل با ویژگیموادی مت هاآیروژل

های کاربردی مانند رو، در جنبههای شیمیایی مختلف و ساختارهای منحصر بفرد هستند. از اینپایدارییافته و افزایش

ی اولین بار آیروژل برا .[11]اند گرفتهقرارمورد توجه در دمای باال  های کاتالیزوریهواپیماهای پیشرفته، فضاپیماها و حامل

توانند چارچوب معدنی، آلی یا کامپوزیتی داشته باشند. از ساخته شد. این مواد می 1831در اواخر دهه  Kistlerتوسط 

-فرمالدهید نیز به عنوان آیروژل-های رزورسینولتوان به آیروژل سیلیکا اشاره داشت و آیروژلهای معدنی رایج میآیروژل

  .[15]د شوناخته میهای رایج آلی شن

  ساختار -1-3

ای ها شد. این مواد دارای ساختار شبکهتوان متوجه الگویی مشترک میان تمامی آنها میبا نگاه به ساختار کلی آیروژل

رقم تصورات، متخلخل بودن ساختار این مواد نه تنها باعث متخلل با منافذی خالی از مایعات و پرشده از هوا هستند که علی

های مثبتی مانند کاهش نسبت جرم به حجم و سبک بودن شود، بلکه ویژگیمورد تصور نمییب کاهش استحکام و سایر معا

کند.  و همچنین افزایش نسبت سطح به حجم و در نتیجه افزایش مراکز برهمکنش یا واکنش با ترکیبات محیطی را ایجاد می
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بررسی  (SEM)و پویشی  (TEM)عبوری نی های الکتروها با میکروسکوپها و منافذ موجود در آنشناسی آیروژلریخت

دهنده ساختار متخلخل و منافذ بسیار زیاد آن است نشان 2تهیه شده از نوعی آیروژل در شکل  SEMهای شود. ریزنگارمی

[19]. 

 
 .[19]های سلولزی با پیوندهای عرضی لیفچهساختار متخلخل آیروژل نانو -2 شکل

 ساخت  یهاروش -2-3

های مختلفی نظیر پلیمریزاسیون به این شکل است که ابتدا با استفاده از روش هاروژلیآساخت الگوی کلی برای 

شود. ژل اقدام به ساخت چارچوب اصلی آیروژل به شکل یک پلیمر اولیه و یا نانوساختار ژالتینی می-سوسپانسیونی و سل

همچنین در مواردی از پلیمرهای از پیش  .شوندمی ختهاس ژل-سل طریق به سیلیکا و آلومینا برپایه نانوساختارهایبرای مثال 

ر ادامه د .[17]ردد گها اعمال میشود و مراحل بعدی بر روی آنساخته یا طبیعی نظیر سلولز به عنوان پلیمر اولیه استفاده می

آمده و ساختار ها به شکل شبکه درای متخلخل، پلیمرهای اولیه با ایجاد پیوندهای عرضی میان رشتهبرای تشکیل ساختار شبکه

  .[19]سازند اصلی آیروژل را می

هاست. در این شود، خشک کردن آنمی هاژلها از سایر انواع تمایز شدن آنباعث مها که در تهیه آیروژل ی خاصمرحله

کردن انجمادی و تصعید حالل آلی، اقدام به هایی چون تعویض حالل با سیال فوق بحرانی، خشکمرحله با استفاده از روش
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کردن آیروژل با روش ساده و تبخیر مایع خشکعدم امکان  .[18-19]شود می خارج کردن مایع اولیه موجود در منافذ

چسبی مایع با ها از منافذ آیروژل، نیروی همموجود در منافذ، به این علت است که به هنگام تبخیر مایع و خارج شدن مولکول

ذکر شده  هایشود. از این رو، روشر آن میهای ژل اولیه و از بین رفتن ساختااعمال فشار منفی باعث در هم شکستن شبکه

 .[18] چسبی مایعات هنگام خشک شدن حذف گرددگیرند تا نیروی هممورد استفاده قرار می

 ی آنهاسمیمکانو  فلزات جذب -3-3

های فلزی مورد استفاده، قبل و پس از انجام ، غلظت محلول حاوی کاتیونهاروژلیآبرای بررسی بازدهی جذب توسط 

شود تا نمودار میزان جذب بر گیری در دفعات مختلف و بر حسب زمان انجام میشود. این اندازهگیری میجذب اندازه

 پردازیم. چند مورد میذکر مل مختلفی بر میزان جذب اثرگذارند که در ادامه به حسب زمان بدست آید. عوا

( >3pHکم ) pHمختلف، حاکی از این است که در مقادیر  pHنتایج بدست آمده از بررسی میزان جذب در مقادیر 

ب این است که با یابد. علت افزایش جذقدرت جذب افزایش می pHگیرد و با باالتر رفتن جذب بسیار کمی صورت می

با از دست دادن پروتون  COOH-های عاملی موجود در آیروژل نظیر اسیدی( برخی گروه pH)در محدوده  pHایش افز

یابد. ها افزایش میکمپلکس آن کنندگی و تشکیللیتشوند و در واقع قدرت کیبرای پیوند دادن با فلزات مستعدتر می

به مقادیر بازی احتمال تشکیل هیدروکسیدهای نامحلول فلزات سنگین  pHشدن  همچنین باید توجه داشت که با نزدیک

-ها عمال کارایی خود را از دست میبازی بدلیل در دسترس نبودن کاتیون pHها در مقادیر وجود دارد و از این رو آیروژل

  .[21]دهند 

و فوتوالکترون پرتوایکس  (IR)های زیرقرمز های جاذب، طیفها توسط آیروژلیونبرای بررسی نحوه جذب کات

(XPS) رسی طیف گیرند. با برمورد بررسی قرار میIR های شود که نوارآیروژل قبل و بعد از انجام جذب، مشخص می

های جابجایی به سمت فرکانسگردند که در بسیاری از موارد های عاملی پس از انجام جذب دچار جابجایی میجذبی گروه

نیتروژن و اکسیژن دار در آیروژل با های عاملی باالتر است. دلیل اصلی این جابجایی، ایجاد پیوند هیدروژنی میان گروه
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-ه عنوان یکی از مکانیسمهیدروژنی باری پیوند از این رو برقر .[21]های فلزی است های آب کوئوردینه شده با یونمولکول

 شود.های جذبی شناخته می

لیت شدن است. این موارد ای دارد، تعویض کاتیون و کیهای فلزی نقش ویژهمکانیسم مهم دیگری که در جذب یون

-ونحالت معمواًل کاتیهستند. در این  -2NHو  -COO-های عاملی دهد که حاوی گروههایی روی میبخصوص در آیروژل

های فلزات سنگین عمل تعویض ها حضور دارند که با حضور کاتیوندر کنار کربوکسیالت 2Ca+و  2Cu+ نظیر +2های با بار 

لیت کننده مناسب برای شود. همچنین حضور گروه عاملی آمین به عنوان کیکاتیون صورت گرفته و جذب انجام می

آیروژل پس از انجام جذب، ایجاد پیوند گروه  XPSهای جدید در طیف شود. با ایجاد پیکمیها ها، باعث جذب آنکاتیون

شود که بدلیل های جذبی شناخته میها نیز به عنوان یکی از مکانیسم. جذب فیزیکی کاتیون[21]شود میفلز تایید -عاملی

 پذیر است.ساختار نانو متخلخل آیروژل امکان

ها هنگام تهیه آیروژلتوان بهره گرفت. به عنوان مثال، های مختلفی میها از روشسازی ساختار آیروژلبهینه منظوربه

-توان از مونومرهای متفاوت با مونومرهای سازنده زنجیرهصاالت عرضی، میل با استفاده از ایجاد اتبرای ایجاد شبکه متخلخ

سازی کارکردی توان به منظور بهینههای اصلی پلیمر استفاده کرد. دلیل این امر آن است که با افزودن مونومر جدید، می

-CO-و  -2NH- ،COOH- ،SH- ،OHلیت کننده نظیر های عاملی کیهای فلزات واسطه، گروهکاتیون آیروژل در جذب

NH   [19]به ساختار اولیه افزود.  

 ایها آن رییو تغ هیاول مریپل یموجود بر رو یعامل یهاگروه یبر رو ییهاکنشجام وابا ان یگرید یهایسازنهیبه نیهمچن

 یشود. برا جادیا هاونیجذب کات نهیمطلوب در زم یهایژگیقابل انجام است تا و دیبا مونومر جد یجانب یهاافزودن شاخه

استفاده  ند،یآیدار بدست مسلولز یعیکه از مواد طب یسلولز یهافچهیاز ل یسلولز هایفچهیلنانو هیبر پا روژلیآ هیمثال در ته

 تیعنوان مزکه به شودیاستفاده م هانیآمیو د دیاسکیلیچون آکر ییاز مونومرها یعرض یوندهایپ جادیا یو برا شودیم
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 نیآمیدلنیبا ات یتانیآلژ یهاروژلیبه اصالح آ توانیم همچنین .دنیافزایم یبه ساختار اصل دیجد یعامل یهاگروه ه،یثانو

  .[19] اشاره داشت زین

 آیروژل کامپوزیت بر پایه سدیم آلژیناتاستفاده از -3-3-1

های فلزات سنگین از ای سه بعدی برای حذف یونودن ساختار شبکههای بر پایه آلژینات بدلیل دارا بی آیروژلتازگبه

-های فلزات سنگین شناخته میاند. سدیم آلژینات به عنوان یک جاذب طبیعی موثر برای یوند توجه قرار گرفتهفاضالب مور

ترکیب است که به عنوان ( در این OH-)( و هیدروکسیل COOH-های کربوکسیل )شود. این ویژگی ناشی از وجود گروه

های آبی، های آلژینات در محیطند. با توجه به محدودیتنکها عمل میمراکز کوئوردیناسیون و واکنش در مواجهه با یون

 .[22]مانند متورم شدن و تخریب شدن، پیش از بکارگیری در فرآیندهای تصفیه فاضالب باید مورد بهینه سازی قرار گیرد 

 شدهیسازنهیبه یناتیآلژ یهاروژلیاز آ یانمونه(، ECAA) نیآم ید لنیاصالح شده با ات ناتیآلژ میکلس روژلیآ

( بدست آمده و سپس با EA) نیآم ید لنیاصالح شده با ات ناتیآلژ ن،یآم ید لنیو ات ناتیآلژ میسد بیاست. ابتدا از ترک

شکل ( به ECAAمذکور ) روژلیآ ،یکردن انجمادخشک روشاز  تفادهو اس دیکلرمیکلس نات،یآلژمیافزودن دوباره سد

و صاف  وستهیدهنده سطح پ( نشانSEM) یروبش یکروسکوپ الکترونیبا استفاده از م یشناسختیشود. ریم هیحبه مانند ته

 نیرتوبمطل هاست ک نیدهنده انشان ECAAقدرت جذب  یبررس یانجام شده برا یهاشی(. آزما3شکل ها است )حبه

قدرت  شیو افزا یباز تیخاص شیافزا لیبه دل 7تا  3معادل با  pHدر محدوده  2Cu+و  2Pb+ یهاونیجذب  زانیم

 هیغلظت اول شینشان داد که با افزا قاتیتحق ،ی(. از طرفالف-1)شکل  ردیگیصورت م ،یفلز یهاونیبا  یونیناسیکوئورد

(. ب-1دارد )شکل  یثابت بایمقدار روند تقر نیاز ا سو پ افتهیشیافزا روژلیآ جذب تیظرف مول بر لیترمیلی 2ا ت هاونیکات

 تیاشباع شده و ظرف یفلز یهاونیفعال موجود با اتصال به  یعامل یگروها ینقطه تمام نیامر آن است که در ا نیعلت ا

 . [19]است دهیکامل گرد روژلیجذب آ
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 .[19]سطح آیروژل آلژینات کلسیم اصالح شده با اتیلن دی آمین  SEMریزنگار  -3شکل 

 
 .[19]ها بر میزان جذب )ب(  تاثیر غلظت اولیه کاتیون ،محلول بر میزان جذب  pH)الف(  تاثیر  -1شکل 

-های عاملی دو عمل کلی تعویض کاتیون و کمپلکس شدن را نشان میی جذب فلزات توسط گروههاسمیمکانبررسی 

با  -OHو  -NH-CO-  ،2NHهای لیت میان گروهو ایجاد کی 2Cu+و  2Pb+آلژینات با  2Ca+دهد. تعویض یونهای 

 .[23]گردند تایید می XPSهای طیفی های مس و سرب توسط دادهکاتیون

 یعرض یوندهایپ با (Cellulose Nanofibrils)ی سلولز یهافچهینانول روژلیآاستفاده از  -2-3-3

های فلزات سنگین بکار اره به عنوان جاذب یونبادام زمینی و خاکپرتقال، پوستی بسیاری چون پوستستیمواد ز

ها بکار رفته و با اتمام فرایند جذب، روند. این مواد عمدتاً پس از خشک شدن به صورت پودر شده برای جذب کاتیونمی

های سازیکنند. از این رو، با انجام بهینههای جذب پایین و نه چندان مطلوبی را ارائه میده نیستند و ظرفیتاستفادوباره قابل 

 ها بخشید.ها را افزایش داده و قابلیت استفاده دوباره به آنتوان ظرفیت جذب آنفیزیکی و شیمیایی بر این مواد، می
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های قرار گرفته و یکی از استفاده مورداستفادهاست که در صنایع بسیاری  سلولز یکی از مواد زیستی فراوان در طبیعت

های مشتق شده از ( تارچهCNFs)های سلولوزی ها است. نانولیفچهاصلی آن در حوزه پلیمر، استحکام بخشی به کامپوزیت

های نانومتری است. این زهها در انداای میکرومتری بوده و ضخامت آنهمواد زیستی حاوی سلولز هستند که دارای طول

های مطلوبی چون مساحت سطح ویژه باال، مقاومت مکانیکی خوب، زیست تخریب پذیری و دوام باال ها از ویژگینانولیفچه

 .[21]هستند برخوردار 

 های سلولزی، خمیر چوب اکالیپتوس با سولفوریکی مورد استفاده برای ساخت آیروژل نانولیفچههاروشدر یکی از 

شود. سپس با استفاده از نیروی های سلولزی میشود که باعث هیدرولیز اسیدی و بدست آمدن لیفچهرقیق ترکیب میاسید 

 انجام دیالیز سلولزی، محلول تعلیقی اصلی جدا شده و در نهایت با های با ابعاد مختلف از مخلوطگریز از مرکز، لیفچه

 .[25]آید بدست می  (CNFs)ی سلولز یهالیبرینانوف

پروپن -2متیلن بیس)-'N,N( و AAاسید )ها، با استفاده از آکریلیکو افزایش تخلل آن CNFs سازیبه منظور بهینه 

 CNFs-AAگشایی هیدروژل پایدار شود. با انجام چرخه یخها ایجاد می( پیوندهای عرضی در میان نانولیفچهMBAآمید( )

(CAبدست می ) آید که تحت روش خشک کردن انجمادی به آیروژل متخللCA شود های عرضی تبدیل میبا پیوند

، pH زات سنگین، مشخص شد که با افزایشی کاتیون فلهای جذب حاومحلول pHهای انجام شده بر با بررسی. (5)شکل

های pHالف(. دلیل کاهش جذب یونها در  5یابد )شکلبه طور قابل مالحظه ای افزایش می 2Pb+و  2Cu+میزان جذب 

ها بر سر اتصال به مراکز جذب است. برای مشخص شدن اسیدی، وجود پروتون آزاد در محلول و رقابت آن با سایر کاتیون

-های عاملی ار آیروژل دارای گروههای مادون قرمز آیروژل مورد بررسی قرار گرفتند. ساختهای جذب، طیفنیسممکا

COOH  ،OH-  2وNH-CO- لیت شدن(، نیروی های فلزات سنگین توسط سه عامل تبادل یون )کیاست که کاتیون

ارم تخلخل ساختار آیروژل است که فی، عامل چهشوند. از طرها میالکترواستاتیک و نیروی واندوالسی جذب این گروه

 .[19]ب(  5)شکل  کندجذب فیزیکی را فراهم می
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 .CA [19] های فلزات سنگین توسط آیروژلهای جذب کاتیونها ، )ب( مکانیسمذب کاتیونبر میزان ج pH)الف( تاثیر  -5 شکل

 2SiO-3O2Al تیکامپوز روژلیآاستفاده از  -3-3-3

ی آلومینا موادی نانو متخلخل با چگالی پایین، منافذ بسیار و مساحت سطح زیاد هستند. بدلیل داشتن ساختاری هاروژلیآ

شیمیایی مختلف دارند. از های هایی چون استحکام نسبتا زیاد، پایداری گرمایی افزایش یافته و پایداریمنحصر بفرد، ویژگی

های کاتالیزوری در دمای باال مورد توجه قرار هواپیماهای پیشرفته، فضاپیماها و حاملهای کاربردی چون این رو در جنبه

بدلیل تغییر فاز  Co 1111ها بدلیل مشکالتی چون کاهش مساحت سطح در دماهای باالی حال، این آیروژلاند. با اینگرفته

 .[11]هستند یت کاربرد ا و پایداری گرمایی اولیه کم دارای محدودذرات آلومین

نوینی توان کاربردهای ها میهای عاملی مخصوص به آنهای آلومینا و افزودن مواد دارای گروهی آیروژلسازنهیبهبا 

امپوزیتی بر پایه آلومینا، های کهای فلزی از آب و فاضالب ایجاد کرد. یکی از انواع آیروژلچون جذب و حذف یون

های عاملی است که بدلیل داشتن مساحت سطح زیاد و تعداد زیاد گروه  (2SiO-3O2Al)سیلیکا -آیروژل کامپوزیت آلومینا

 دهد. های فلزی سنگین از خود نشان میباالیی در جذب یوندار در سطح آن، بازدهی اکسیژن

آبه به مخلوط  ششبا افزودن آلومینیوم کلرید   3O2Alبتدا محلولی از ا  2SiO-3O2Alبرای ساختن آیروژل کامپوزیت 

تشکیل داده و آن   2SiOو آب، محلولی از  (TEOS) ارتوسیلیکاتشود. سپس با واکنش دادن تترااتیلآب و اتانول تهیه می

شود و وپیلن اکساید افزوده میکنند. برای ایجاد پیوندهای عرضی میان دو جزء پررا با محلول آلومینا تهیه شده ترکیب می

ن کردگیرد. در ادامه برای خشکپس از انجام واکنش پروسه تعویض حالل با اتانول و مخلوط اتانول/استونیتریل صورت می
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شود. در انتها با حرارت کردن با تصعید حالل آلی استفاده میهیدروژل تشکیل شده و تبدیل آن به آیروژل، از روش خشک

تغییر  -Si-O-Si-به  -OH-Siبا استفاده از کوره بی شعله، اکثر پیوندهای  Co 911-1211در محدوده دمایی  دادن آیروژل

 .شودیابند و آیروژل آماده میمی

توسط آیروژل نشان دهنده این است که در  Cu+2های ی انجام شده برای بررسی قدرت جذب کاتیونهاشیآزما

دقیقه از افزودن آیروژل به محلول تقریبا تمامی مس  11وی کاتیون مس، با گذشت های رقیق حااز محلولصورت استفاده 

 .[17] ( 9 شود )شکلموجود در محلول توسط آیروژل جذب می

 
 .[17]مس برحسب زمان  نمودار تغییر غلظت کاتیون -9 شکل

به مساحت سطح بسیار زیاد، منافذ قابل دسترس و تخلخل زیاد )که  توانیمبازدهی بسیار باالی جذب توسط آیروژل را 

های عاملی در آیروژل و تعدد گروه Oو  Al ،Siمناسب ر ساختار آیروژل دارند(، توزیع ها دای در انتشار کاتیوننقش ویژه

 .[29]در سطح آن نسبت داد  Si-O-Al-و  Si-O-Si-اکسیژن دار نظیر 

 هامیکروژل -4

 نیا. اندشده تشکیل یعرض یوندهایپ یدارا یبعد سه یمریپل یهاشبکه از که هستند یدیکلوئ ژل ذرات هاکروژلیم

 یهاتیفعال و یکیالکتر دانیم ،یونی قدرت ،pHدما،  رینظ یخارج یهاکرا دارند تا در پاسخ به محر نیا تیمواد قابل



 

18 

 

 است مواد نیا یهایژگیو دیگر از بودن متخلل و بودن نرم نیهمچن. شوند منقبض ای منبسط یتوجه قابل طور به یمیآنز

[27].  

 ساخت یهاروش  1-4-

ای های نانوکامپوزیت دارهای جاذب فلزات کارهای ارزشمندی انجام شده است مانند میکروژلدر زمینه تهیه میکروژل

دهند.  کردن انجام میلیتهای تعویض کاتیون و کیکه حذف فلزات را با مکانیسم -2CONHو  -COOHهای عاملی گروه

ها با روش پلیمریزاسیون تعلیقی اشاره داشت. این میکروژل 2COب پذیر پاسخگو به های تخریتوان به میکروژلهمچنین می

 As (V)و  Cr (VI)های اظ پیوندهای عرضی دارند. به طور انتخابی یونشوند و درجات مختلفی از لحمعکوس ساخته می

 .[29]کنند و پس از اتمام جذب به راحتی قابل تخریب هستند های الکترواستاتیک برگشت پذیر جذب میکنشرا با برهم

 اسیدآکریلیکپلیهای مغناطیسی بر پایه کامپوزیت خاکستر بادی/نمونه دیگری از این مواد، میکروژل

((FA/PAA()acrylic acid)Fly ash/poly )ساخته ها نیز به روش پلیمریزاسیون تعلیقی معکوس ستند. این میکروژله

ها حاوی اکسیدهای آهن مغناطیسی بوده و به شوند و خاکستر بادی مغناطیسی مورد استفاده در ساخت این میکروژلمی

های کربوکسیل بدست گروه داشتنبرها  با درعنوان ایجاد کننده پیوندهای عرضی در تهیه میکروژل نقش دارد. این میکروژل

را با بازده مناسبی جذب کنند و با افزودن محلول اسیدی واجذب این  Pb+2های د یونتوانناسید، میآکریلیکآمده از پلی

 . [29] رو میکروژل دوباره قابل استفاده استگیرد و از اینها صورت مییون

 فلزات جذب -2-4

افزایش کننده یکی از راهبردهای کنشجذب و مساحت سطح برهم در زمینه جذب فلزات سنگین، افزایش مراکز

توانند مراکز جذب در دسترس بسیاری ها مساحت سطح ویژه زیادی داشته و میظرفیت جذب است. در این رابطه میکروژل

ی به طور ضمنی تایید های انتخابها را به عنوان جاذببعدی خود دربرداشته باشند که این امر توانایی زیاد آنرا در شبکه سه

هایی کننده، این مواد از مزیتلیتهای کیگرهای یونی و رزینهای جامد نظیر تعویضا سایر جاذب. در مقایسه ب [29]کندمی
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پیوسته های نیمهها با مواد شیمیایی ساده، قابلیت استفاده دوباره و امکان انجام عملیاتسازی سریع، واجذب کاتیونچون آماده

 .[31] (7)شکل  برخوردار هستند

 
 .FA/PAA [28]از سطح نمونه  SEM میکروگراف -7 شکل

 استفاده از کربومرهای کامپوزیت در حذف فلزات سنگین 1--3-4

( نیز نامیده Carbopol( هستند. این مواد کربوپل )Carbomersهای شناخته شده کربومرها )یکی از انواع میکروژل

پیوندهای ها دارای الکلپلیاترها یا آلیلاز ( هستند که با استفاده AAاسید )ه از آکریلیکشدشوند و پلیمرهای تشکیلمی

 اند. عرضی شده

شوند. در گراد ساخته میدرجه سانتی 81الی  21به طور عمومی کربومرها با روش پلیمرشدن رسوبی و در دماهای بین 

یجاد شده در آن کنند که توانایی حل کردن مونومرها را دارد اما پلیمر اشدن رسوبی، از حاللی استفاده میروش پلیمر

کند و ، پلیمر مورد نظر به دلیل نامحلول بودن در حالل رسوب میریزاسیونپس از انجام پلیم ،ترتیبنامحلول است. به این 

 .[31] قابل جداسازی است

های سزیم رادیواکتیو از ( به منظور حذف یونCuHCFاز کربومرهای کامپوزیت با مس هگزاسیانوفرات ) اخیراً

هگزاسیانوفرات  ( سولفات و پتاسیمIIها از کربومر، مس )های آبی استفاده شده است. برای ساخت این کامپوزیتمحیط
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شود و به عنوان ساخت مس هگزاسیانوفرات به وجود آمده توسط کربومر کپسوله میفرآیند شود که در طی استفاده می

 .[32] کندهای سزیم از طریق مکانیسم تبادل یون عمل میمرکز فعال برای جذب یون

 هانانوژل -5

 جادیا یعرض یوندهایپ با نانو اسیمق در یمریپل یهاشبکه از که است یآب پراکنده دروژلیه ذرات معرف نانوژل واژه

هستند که در محدوده  هادروژلیه از ینانوذرات مواد نیا واقع در .[33] شوندیم لیتشک ییایمیش ای یکیزیف روش به شده

 اندازه، در تنوع ،بودن مصرف کباری ی،ریپذبیتخر به توانیم هانانوژل یهایژگیو از قرار دارند. نانومتر 211-111اندازه 

 ها،آن سازنده یمرهایپل در یعامل یهاهگرو وجود لیبدل مواد نیا نیهمچن. کرد اشاره ادیز آب یمحتو و باال سطح مساحت

 و حالل حذف یندهایآفر بودن برنهیهز به توانیم هانانوژل با کار بیمعا از .دارند ییباال شدن منقبض و تورم ییتوانا

 وجود مونومرها، و سورفکتانت کم ریمقاد ماندنیباق لیبدل نامحتمل یهایژگیو وجود ساخت، ینتهاا در هاسورفکتانت

 . [31] داشت اشاره دیتول مقیاس شیافزا امکان سهولت عدم و یکرومتریم ناخالص ذرات

 ساخت یهاروش -1-5

 شوند. یساخته م ییایمیو ش یکیزیها به دو روش فسازنده نانوژل یمریپل یهاشبکه

 جادیا یمختلف برا یقاتیگروه تحق نیتوسط چند مرهایپل (Physical self-assembly)ی کیزیف یخودتجمع روش

 گریکدیبا  توانندیدوست که مآب یمرهایروش از تجمع پل نیمتنوع مورداستفاده قرار گرفته است. ا یهانانوژل

 .شودیم لیداشته باشند تشک یدروژنیه وندیپ جادیا ایو  کیتو الکترواستا یزیگرآب یهاکنشبرهم

 ایتنوع در ساختار  جادیا یرا برا یمناسب یهاتیموقع تواندیم یدیناهمگن کلوئ یهاطیدر مح ییایمیسنتز ش روش

 طیعنوان محروغن به معکوس آب/ یهاونیکروامولسیاز مطالعات، از م یها فراهم کند. در تعداد اندکنانوژل یهایژگیو

 لیاز تشک نانیجهت اطم یعرض یوندهایپ جادیا یبرا یدوعامل هیثانو یبه همراه مونومرها یاصل یمونومرها ونیزاسیمریپل
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مونومرها در  ونیزاسیمریروش، کوپل نیمطالعه انجام شده به ا نینانو استفاده شده است. در اول اسیبا مق داریپا یهاشبکه

 .[33] (9)شکل  دیمانجا یمریپل یهابه ساخت نانوگرانول یدر مطالعات بعد کردیرو نیمعکوس انجام شد. ا سلایم

 
( و عوامل ایجاد پیوند عرضی دو 1مریزاسیون مونومرها)سنتز شیمیایی نانوژل ها با کوپلیمریزاسیون در محیط های کلوئیدی. )الف( کوپلی -9 شکل

توانند پس از حذف کنند که میهایی تولید می( نانوژل3ها )توسط سورفکتانت شده تیتثب w/o یهاونیکروامولسیدر م (2عملکردی)

 توانندیانجام داد که م o/wهای های کوپلیمریزاسیون را میتوان در امولسیونهای آبی منتقل شوند. )ب( واکنشها و حالل آلی به محیطکتانتسورف

 .[33] شوند تیها تثبتوسط سورفکتانت نیعالوه بر ا

 گیرینتیجه -6

های پلیمری مورد توجه قرار ها، جذب بوسیله ژلها و پسابفلزات سنگین از فاضالبهای به منظور حذف یون

ها بیان شد و ها به منظور افزایش توانایی جذب کاتیونساخت هر یک از ژلهای بهبودیافته روشدر این مقاله . استهگرفت

توان به های پلیمری میشترک تمام ژلهای جذب فیزیکی و شیمیایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. از خواص ممکانیسم

کننده منافذ درونی پر وادها و مهای مختلف ناشی از اندازه آنمساحت سطح زیاد و متخلخل بودن اشاره داشت. تفاوت ژل

های بوسیله گروهنیز های فلزی داشته و جذب شیمیایی ها نقش مهمی در جذب فیزیکی یونهاست. منافذ درونی این ژلآن

ها، افزایش پایداری و بهبود های عاملی موجود در ژلبا ایجاد تنوع در گروه همچنین گیرد.صورت میها آنی سطحی عامل

 ها را افزایش داد.توان بازده جذب و اهمیت کاربرد روزمره آنها، میدوباره از آن قابلیت استفاده
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