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چکیده :نانولولههای کربنی بهعنوان یکی از معروفترین دسته از نانو ترکیبهای کربنی کاربردهای گوناگونی در حوزههای
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برخی کاربردهای این نانولولهها نیاز است که این ترکیبها در فاز محلول مورداستفاده قرار گیرند .ازاینرو ،انتخاب حالل مناسب
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 -۱مقدمه
۱

آنچه بهطورکامل مشهور است ،نانولولههای کربنی ()CNT
را میتوان بهصورت صفحات گرافیتی دانست که به دور یک
استوانه پیچیده شده باشند .اگر تنها یک صفحهی گرافیت در
ایجاد این استوانه شرکت داشته باشد شکل بهدست آمده یک
نانولولهی تکدیواره خواهد بود و اگر چندین صفحهی گرافیت
شرکت داشته باشند نانولولهی چند دیواره خواهیم داشت.
Carbon Nanotubes
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تنظیمات ساختاری ویژه نانولولههای کربنی ویژگیهای ذاتی
فوقالعاده خوبی را ارائه میدهند و بهعنوان یک ماده بالقوه مفید
برای طیف گستردهای از برنامههای کاربردی در زمینه شیمی و
علوم مواد تبدیل میشوند .انواع گوناگون نانولولهها بهطور انفرادی
یا در ترکیب با چندسازههای پلیمری در زمینه کاربردهای
فتوولتائیک مانند سلولهای خورشیدی نیز مورداستفاده قرار
میگیرند [ ۱و  .]2نانولولههای کربنی از مقاومت و انعطافپذیری
مکانیکی باال و ویژگی الکتریکی منحصربهفردی برخوردار هستند
و آنها را بهعنوان گزینههای مناسب در تقویت ترکیب ایدهآل در
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تاریخ دریافت ۱۳۹۹/۳/2 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/4/25 :

چندسازهها مانند اپوکسی ،پلیکربنات ،پلیمتیل متاکریالت،
پلیاستایرن ،پلیاتیلن ،پلیآکریلونیتریل و پلیوینیل الکل مطرح
کرده [ ۳تا  .]6اما بااینحال ،تهیه نانوچندسازههای همگن با
نانولولههای کربن یک چالش فنی است [ .]7تعلیق پایدار از
نانولولهها ،که بهراحتی تجمع مییابند ،یک پیشنیاز برای کاربرد
آن بهعنوان مواد افزودنی به چندسازهها است .افزون بر این از
سیستم تعلیق برای خالصسازی نانولولههای خام استفاده میشود.
در سالهای اخیر ،چندین تالش برای بهدست آوردن
پراکندگی پایدار و یکنواخت نانولولههای کربنی ،بهعنوانمثال ،با
استفاده از عاملدار کردن غیرکوواالنسی دیوارههای جانبی [ 8و  ]۹و
نیز عاملدار کردن کوواالنسی نانولولههای کربنی تکدیواره []۱0
صورت گرفته است .بااینحال ،اینگونه تیمارها با مواد شیمیایی
فعال و گروههای عاملی ،ویژگیهای نانولولههای کربنی
تکدیواره را تغییر میدهد [ ۱۱و  ،]۱2و همچنین ،میتواند منجر
به کاهش پایداری آنها شود [ ۱۳و  .]۱4افزون بر این ،پراکندگی
نانولولههای کربنی تکدیواره غیرعاملدار شده در حاللهای آلی
نسبت به نانولولههای کربنی اصالحشده از مزیت بیشتری
برخوردار است ،زیرا اولی هیچگونه تنوع در ویژگیهای خود را
ندارد و بنابراین ،کاربردهای بیشتری دارند .افزون بر این ،حالل را
میتوان بهراحتی از بین برد .ازاینرو ،نانولولههای تیمار نشده در
حاللهای آلی میتوانند نتیجههای بهتری نسبت به موارد
عاملدار داشته باشند .بنابراین ،درک ماهیت پراکندگی
نانولولههای کربنی در حاللهای آلی بسیار ضروری است.
براساس توصیههای ( IUPAC2اتحادیه بینالمللی شیمی
محض و کاربردی) ،پراکندگی میتواند بهعنوان سامانهای تعریف
شود که ذرات اندازه کلوییدی از هر نوع طبیعت (مانند جامد ،مایع
یا گاز) در یکفاز پیوسته با ترکیب (یا حالت) متفاوت پراکنده
میشوند [ ،]۱5درحالیکه حل شدن فرایندی است که در طی آن
یک واکنشدهنده سرعت انحالل یک ماده جامد یا مایع را
افزایش میدهد [ .]۱6بنابراین راجع به نانولولههای کربنی باید به
لفظ "پراکندگی" اشاره کرد زیرا CNTها بهراحتی توسط حاللها
حل نمیشوند.

در متون علمی ،چندین مطالعه برای درک پراکندگی نانولولههای
کربنی تکدیواره انجامشده است [ ۱7و  .]۱8با در نظر گرفتن
نانولولههای کربنی تکدیواره بهعنوان مولکولهای بزرگ
حلشونده ،پراکندگی آنها بهطورعمده از راه یک پارامتر حاللیت
هیلدبراند (از راه بیان هیلدبراند-اسکاتچارد) و همچنین ،با یک
پارامتر حاللیت هانسن موردبررسی قرار میگیرد [ ۱۹ ،۱7و .]20
این پارامترها بهطورعمده بیان میکنند که پراکندگی هنگامی
بهدست میآید که پارامتر حاللیت حالل با پارامترهای حلشونده
(نانولولههای کربنی تکدیواره) مطابقت داشته باشد .بااینحال،
بین این دو پارامتر "هیلدبراند" و "هانسن" تفاوت وجود دارد.
درگذشته ،فقط سهم پارامترهای پراکندگی در نظر گرفته میشود.
بااینحال در مطالعههای بعدی ،سهم پارامترهای قطبیت و تعامل
پیوند هیدروژن نیز لحاظ شده است.
در چند سال اخیر ،رویکردهای ارتباط کمی ساختار فعالیت/
خاصیت ( )QSAR۳ / QSPR4بهعنوان ابزاری مهم در
مدلسازی و پیشبینی مقدار پراکندگی نانولولههای کربنی
تکدیواره ظاهرشده است .چنین مطالعههایی میتواند اطالعات
مفیدی را در مورد پیشبینی کمی از پراکندگی نانولولههای کربنی
تکدیواره بهطور مستقیم از ساختار مولکولی حالل ارائه دهد .در
یکی از مطالعههایی که تاکنون گزارش شده است ،از توصیف
گرهای مستقل شبکه ( 5)GRINDبرای ساخت مدلهای
سهبعدی کمی ساختار-خاصیت برای پراکندگی نانولولههای
کربنی تکدیواره در انواع حاللهای آلی استفادهشده است [.]2۱
در این مطالعه ،نویسندگان از محاسبهای میدان نیرو استفاده
کردهاند تا اطالعات مفیدی در مورد نیروها و تعامل بین دو
مولکول حالل و حل شونده [ ]22ارائه دهند .در مطالعه دیگری از
شبکه عصبی مصنوعی و روشهای رگرسیون خطی چندگانه
برای ساخت مدلهای  QSPRبرای پراکندگی استفاده شد [.]2۳
هدف اصلی از این مطالعهها ،توسعه یک مدل  QSPRساده،
معتبر و پیشبینیشده برای پیشبینی پراکندگی نانولولههای
کربنی تکدیواره در حاللهای گوناگون آلی بود .در جدیدترین
کارهای انجامشده ،توصیفکنندههای گوناگون ساختاری و
3
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Quantitative Structure Property Relationship
5
GRid-INdependent Descriptors
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توصیفکنندههای کوانتوم-شیمیایی برای بهبود مدلهای
 QSAR/QSPRکه برای پیشبینی مقدار پراکندگی نانولولههای
کربنی تکدیواره پیشنهادشده است [ 24و .]25
با توجه به اهمیت پراکندگی نانولولههای کربنی تکدیواره،
برای کاربردهای پژوهشی یا صنعتی گوناگون در این پژوهش از
روشهای مدلسازی  QSPRمبتنی بر توصیفکنندههای
ساختاری حالل برای پیشگویی پراکندگی آنها در این حاللهای
آلی استفادهشده است .توصیفکنندههای ساختاری متنوع و
متفاوت از مطالعههای پیشین انجامشده ،سبب میشود جنبههای
دیگری از برهمکنشهای حالل -نانولولههای کربنی تکدیواره
بهدست آید که برای جمعبندیهای آینده در این بخش مفید واقع
خواهد شد .از جمله ویژگیهای مطالعه ساده روشهای ریاضی و
خطی ساده در ساخت مدلهای چند متغیره است که تفسیر ساده
و سر راست از مدل را میسر میسازد.

 -۲روشها
 -۱-۲سری دادهها و توصیفکنندهها
در این پژوهش  2۹حالل که برای پراکنده کردن نانولولههای
کربنی تکدیواره مورداستفاده قرارگرفته بودند ،از متون علمی
استخراج شدند [ ]۱7که نام حاللها و ماکزیمم پراکندگی
نانولولههای کربنی تکدیواره در آنها در جدول  ۱آورده شده
است .برای اینکه یک ارتباط بین پراکندگی نانولوله بهعنوان
متغیر وابستهی مدل و توصیفکنندههای حالل بهعنوان
متغیرهای مستقل بهدست آوریم ،لگاریتم پراکندگی  (logD)6در
این  2۹حالل مورداستفاده قرار گرفتند.
سری دادهها به دو دستهی "سری آموزش" ( 80درصد از کل
حاللها) و سری آزمون ( 20درصد از کل حاللها) تقسیم شدند
تا بتوان کارایی نهایی مدل را چک کرد .این حاللها براساس
فضای توصیفکنندهها انتخاب شدند .برای این منظور روی
ماتریس دادهها حاوی همه توصیفکنندهها و تمامی حاللها
آنالیز اجزاء اساسی ( )PCAانجام شد و دو جزء اساسی اول در
برابر یکدیگر رسم شدند .براساس نقاط بهدست آمده درون این
نمودار یک سری هموژن  6تایی از این حاللها (از جمع 2۹
Logarithm of Dispersibility
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حالل) بهعنوان نمونههای آزمون و  2۳حالل باقیمانده بهعنوان
سری آموزش برای توسعه مدل استفاده شد .اجزای اساسی با
استفاده از روش تجزیه مقدار مجرد ( 7)SVDدر محیط نرمافزار
 MATLABمحاسبه شد.
 -۲-۲پردازش دادهها و مدلسازی
آنالیز رگرسیون چندخطی چندگانه ) 8(MLRبه همراه روش
انتخاب متغیر مرحلهای برای یافتن ارتباطی بین پارامترهای
تجربی حالل و پراکندگی بهکاربرده شد .برای کاهش ورود
اطالعات تکراری و وابسته به هم درون ماتریس دادههای حاوی
پارامترهای ساختاری حالل (بهعنوان متغیرهای مستقل مدل)،
همبستگی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ) (logDچک
شد و از آن میان متغیرهای همبسته (با ضریب همبستگی
بزرگتر از  ،)0/۹5متغیری که همبستگی بیشتری با  logDداشت
حفظ شد و بقیه آنها از درون ماتریس دادهها حذف شدند.
در مدلسازی رگرسیون خطی چندگانه متغیرهای مستقل (X؛ در
اینجا پارامترهای ساختاری حالل پراکندهکننده نانولولههای
کربنی تکدیواره یا همان توصیفکنندههای مدل) به یک یا چند
متغیر پاسخ (Y؛ در اینجا لگاریتم مقدارهای پراکندگی
نانولولههای تکدیواره کربنی درون حاللهای گوناگون) مرتبط
شدند.
 -۳-۲کامپیوتر و نرمافزارها
تمامی محاسبات با استفاده از یک کامپیوتر لپتاپ
( )CPU3.0GHzتحت سیستم عامل  XPانجام شد .نرمافزار
( SPSSنسخه  ،۱5کمپانی )SPSS http:// www.spss.com
برای رگرسیون خطی چندگانه مرحلهای مورداستفاده قرار گرفت و
نرمافزار  Drogonنسخه  2برای محاسبه توصیفگرها و
محاسبههای نهایی آماری در محیط ( MATLABنسخه ،7
کمپانی  )Math work http://www.mathworks.comانجام
شد.
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Singular Value Decomposition
Multiple Linear Regression
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 -۱-3توسعه مدل
پس از جستوجو و حذف متغیرهای دارای همبستگی 245
پارامتر تجربی حالل برای  2۹حالل با مقدار معلوم از  logDبرای
نانولولههای کربنی تکدیواره درون یک ماتریس 2۹×245
جمعآوری شدند .توصیفکنندههای ساختاری حالل استفادهشده
در این پژوهش شامل دستههای شرطی ،توپولوژیک ،شماره گام
مولکولی ،۹BCUT ،بار توپولوژیکی گالوس ،خودهمبستگیهای
دوبعدی ،توصیفکنندههای بار ،نیمرخ مولکولی راندیک ،هندسی،
تابعهای توصیفی شعاعی و توصیفکنندههای بازنمایی سهبعدی
مولکولی ساختار براساس پراش الکترون بود.
آنالیز اجزای اساسی روی ماتریس دادههای باقیمانده ،پس از
حذف متغیرهای دارای همبستگی انجام شد که توزیع حاللها در
فضای فاکتوری دوبعدی توصیفکننده (ماتریسهای حالل) در
شکل ( ۱الف) نمایش دادهشده است .از میان الگوی توزیع
بهدست آمده از آنالیز اجزای اساسی 6 ،حالل از نقطههای
گوناگون فضای دوبعدی دو جزء اساسی اول و دوم بهعنوان سری
آزمون خارجی انتخاب شدند و  2۳حالل باقیمانده بهعنوان سری
آموزش در نظر گرفته شد .باید بر این نکته تأکید شود که دامنهی
پراکندگی در سری آموزش ،دامنهی پراکندگی در کل دادهها را
پوشش میدهد .مقدارهای  logDدرون سری آزمون در دامنهی
 -2/۳0تا  -0/74و این مقدارها درون سری آموزش در دامنهی
 -۳/55تا  0/54بودند.
نکتهای که میبایست پیش از پرداختن به مدلسازی با استفاده از
رگرسیون خطی چندگانه اشاره شود آن است که در برخی
مطالعههای نظری پیشنهادشده در متنها [ ،]26نشان داده شده
است که اگر توصیفکنندههای اولیه که بهعنوان مدلسازی
استفاده میشود ،بهصورت چشمگیری نسبت به ترکیباهای موجود
در سری دادهها افزایش یابد ،احتمال بهدست آمدن مدلهای
شانسی نیز افزایش مییابد .برای بهدست آوردن مدلهای
منطقیتر آنها ماکزیمم نسبت  ۱:5برای تعداد توصیفکنندهها به
تعداد ترکیبها را پیشنهاد دادند .درصورتیکه چنین شرایطی
وجود نداشته باشد پس از مدلسازی میبایست در ارزیابی مدل
بهدست آمده دقت فراوانی کرد.

0.2

R2cal

0
9

8

7

6

تعداد توصی

5

4

3

2

1

کننده ارد در دل

شکل ( :۱الف) نمودار جزء اساسی اول ( )PC1در برابر جزء اساسی دوم ()PC2
مربوط به توصیفکنندههای ساختاری حالل :انتخاب دادههای آموزش و آزمون.
(ب) نمودار تغییرات ضریب همبستگی مربع کالیبراسیون ( )R2calو ضریب
همبستگی مربع ارزیابی متقاطع ( )Q2بهعنوان تابعی از تعداد متغیرهای واردشده در
مدل ارتباط ساختار-خاصیت برای پراکندهسازی نانولولههای کربنی تکدیواره.

پس از حذف متغیرهای وابسته ،از روش رگرسیون مرحلهای
بهعنوان روش انتخاب متغیر استفاده و  8مدل متفاوت بهصورت
مرحلهبهمرحله ایجاد شد که البته ممکن است برخی از آنها
بیشبهینه باشند .نمودار مربوط به تغییرات کارایی مدلها با
افزایش تعداد متغیرها در شکل ( ۱ب) نمایش دادهشده است.
همانطورکه مشاهده میشود با معرفی متغیر جدید (مقیاس
حالل) ،کارایی مدل افزایش مییابد تا اینکه به تعداد متغیرهای
برابر با پنج میرسیم که ازآنپس این تغییرات ،افزایش
چشمگیری ندارند .بنابراین ،مدل  5پارامتری برای پراکندگی
(حاللیت) نانولولههای تکدیواره انتخاب شد .بهمنظور انتخاب
بهترین معادلهی مدل ،روش سنجش متقاطع نیز برای هریک از
 8مدل بهدست آمده ،بهکار گرفته شد.
با توجه به توضیحات گفتهشده معادله مدل بهدست آمده
بهصورت زیر است:

9
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– log D = 6/۱۳۳ (±2/524) + 0/725 (±0/۱87) GGI2

۱/4۹6 (±0/2۳6) Mor16u
– +0/۱70(±0/028) PCWTe +۱/826 (±0/۳۹۱) ATS4e
۱2/0۱۱(±2/۹54) FDI
=  =0/۹۱, Q2 LOO-CVآموزش =6, R2آزمون =2۳, NآموزشN=2۹, N
 = 2/8۱بحرانی =0/۹56, F= ۳5/8۱, Fپیشبینی0/84, R2
)(۱
در این معادله  Nتعداد حاللها ،آموزش  R2ضریب همبستگی
مربع کالیبراسیون Q2LOO ،و پیشبینی  R2به ترتیب ضریب
همبستگی مربع ارزیابی متقاطع یکتایی و ضریب همبستگی مربع
آزمون خارجی (پیشبینی) هستند .معنیداری آماری مدل بهدست
آمده میتواند با مقدار باالی پارامتر  Fمحاسباتی در مقایسه با
مقدار بحرانی تأیید شود .اعدادی که درون پرانتز در جلوی
ضریبهای رگرسیون در معادله وجود دارد ،انحراف استاندارد
ضریبها بهدست آمده است.
در مورد شرح توصیفکنندههای واردشده در مدل توضیح داده
خواهد شد .بههرحال معادلهی بهدست آمده در باال ازنقطهنظر
کیفیت آماری وضعیت مناسبی دارد و توانسته بیش از واریانس
دادههای پارامترهای تجربی مربوط به حاللهای نانولوله را
پوشش دهد .مقدارهای عددی پنج پارامتری که مدل بر اساس آن
ساختهشده ،در جدول  ۱آورده شده است.
 -۲-۳ارزیابی و پیشبینی مدل
یکی از مراحل اساسی در مدلسازی  QSPRارزیابی مدل است.
این مرحله بهویژه زمانی اهمیت بیشتری مییابد که تعداد
متغیرهای اولیه بیشتر از تعداد ترکیباتی باشد که مدل بر اساس
آن ساختهشده است .روشهای متفاوت برای تعیین کیفیت
مدلهای  QSPRارائهشده است [ .]27در این مطالعه ارزیابی
متقاطع ( ،)CVبههمریختگی" " Yو ارزیابی خارجی ( )EVجهت
سنجش توانایی پیشگویی و چک کردن معنیدار بودن آماری
مدلهای بهدست آمده استفاده شدند .در پایان این مرحله
مشخص میشود که آیا پارامترهای ساختاری حالل بکار رفته
توانایی خوبی جهت مدل کردن پراکندگی نانولولههای کربنی در
حاللهای متفاوت را داشته یا نه؟

ارزیابی متقاطع
یکی از مرسومترین روشهای ارزیابی ،ارزیابی متقاطع یکتایی
( )LOO-CV۱0و ارزیابی متقاطع چندتایی ( )LMO-CV۱۱است
[ 28و  .]2۹این روش بهصورت سیستماتیک در یکزمان یکچند
نقطه را از دادهها از سری آموزش حذف میکنند ،مدل را دوباره با
دادههای باقیمانده میسازد و این مدل را برای پیشبینی ویژگی
مربوط به ترکیب یا ترکیبهای بیرون گذاشتهشده ،بهکار میبرد.
این شیوه میبایست تکرار شود تا اینکه ویژگی مربوط به
تمام ترکیبها (در اینجا  )logDبا این روش پیشبینی شود و
Leave-One-Out Cross Validation
Leave-Many-Out Cross Validation
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11

پارامترهای آماری ارزیابی متقاطع محاسبه شود .بعضی از
پارامترهای آماری که برای نشان دادن کیفیت مدل براساس
ارزیابی متقاطع استفاده میشوند عبارتاند از :مجموع مربعهای
خطای باقیمانده پیشگویی ( )PRESSضریب همبستگی ارزیابی
۱2
متقاطع ( )Q2CVو ریشهی مربع خطای میانگین ()RMSECV
که روابط آنها بهصورت زیر است:
2
PRESS = ∑N
()2
) i=۱(ypred,i − yexp,i
()۳
()4

PRESS
̅exp )2
(ypred,i −y

=۱−

(ypred,i −yexp,i )2
)2

̅exp
(ypred,i −y

Q2cv = ۱ −

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃
𝑁

√ = 𝑣𝑐𝐸𝑆𝑀𝑅

که  Nتعداد حاللها درون سری آموزش yexp,i ،و  ypred,iبه
ترتیب مقدارهای واقعی (تجربی) و پیشبینیشدهی  logDبرای
iامین حالل بیرون گذاشتهشده است 𝑦̅𝑒𝑥𝑝 .مقدار میانگین
مقدارهای واقعی  logDاست.
هرگاه با افزایش تعداد پارامترها در یک مدل به سمت
بیشبهینگی پیش برویم ،آموزش  R2ممکن است بهصورت
مصنوعی زیاد شود .درصورتیکه  Q2CVبا شروع حالت
بیشبهینگی کاهش خواهد داشت [ .]2۹از اینرو ،مقدار Q2CV
یک پارامتر معنیدارتر برای سنجش توانایی پیشگویی مدل
است .همانطور که پیشتر اشاره شد ،در این پژوهش Q2CV
مدلهای دارای تعداد پارامترهای گوناگون نیز برای انتخاب تعداد
پارامتر بهینه استفاده (شکل -۱ب) و درنهایت مدل خطی 5
پارامتری برگزیده شد.
استفاده از روش ارزیابی تقاطعی بهتنهایی یک راه عالی برای
آزمودن قدرت پیشگویی مدل نیست .برای چک کردن بیشتر،
تعداد زیادی از پژوهشگران پیشنهاد کردند که قدرت پیشگویی
حقیقی یک مدل  QSPRمیتواند با مقایسهی ویژگی تجربی و
پیشبینیشدهی یک سری خارجی از دادهها (سری آزمون
خارجی) تخمین زده شود [.]۳0
مربع ضریب همبستگی پیشبینی ( )R2pو ریشه مربع خطای
میانگین پیشگویی ( )RMSEP۱۳برای سری آزمون خارجی به
ترتیب  0/۹6و  0/۳۱بهدست آمد که نشان میدهد که مدل
.Root Mean Square Error
Root Mean Square Error of Prediction
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بهدست آمده برای پراکندگی نانولوله بر مبنای پارامترهای تجربی
قدرت پیشگویی قابل قبولی دارد [ ۳0و .]۳۱
آزمون بههمریختگی Y

یکی از محدودیتهای ارزیابی تقاطعی آن است که این روش تنها
میتواند قدرت پیشگویی را بسنجد اما اطالعاتی در مورد
معنیداری آماری قدرت پیشگویی ارائه نمیدهد .یک راهکار
دیگر که بسیار ساده بوده و برای چککردن معنیدار بودن مقدار
 Q2CVانجام میشود ،آزمون بههمریختگی  Yاست [ .]۳2در این
روش مقدارهای دادههای پاسخ که در مطالعهی حاضر همان log D
در حاللهای گوناگون است ،بهصورت رندوم بههمریخته
میشوند .و سری دادههای بهدست آمده با مدل QSPR
ساختهشده از پیش و با استفاده از توصیفکنندههای اولیه (بدون
بههمریختگی) پیشبینی میشود.
این روش چندین بار با سری دادههای دارای بههمریختگیهای
گوناگون تکرار میشود .بیشترین اختالف بین کیفیت آماری این
مدلها با مدل اصلی اولیه قدرت پیشگویی مدل را تأیید میکند و
نشان میدهد که مدل بهدست آمده شانسی نیست [ ۳۳و  .]۳4در
این پژوهش  logDدر سری دادههای آموزش  50مرتبه بههمریخته
شد و ماکزیمم ضریب همبستگی آزمون تقاطعی ( )Q2MPبهدست
آمده از مدلهای بههمریختگی  yگزارش شد .مقدار  Q2MPبرابر با
 0/۳۱بهدست آمد که با مقدار  Q2مدل (مربوط به دادههای اولیه
بدون بههمریختگی) فاصله زیادی داشت .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که مدل بهدست آمده پایدار و غیر شانسی است.
 ۳-۳دامنهی کاربرد
در مطالعههای  QSPR/ QSARدامنهی کاربرد بهصورت
گستردهای برای نشان دادن حیطهی کاربرد و محدودیت یک
مدل به کارمی رود ،یعنی دامنهی ساختار ترکیبهایی که میتواند
بهوسیله مدل پیشبینی شود را تعیین میکند .نمودار ویلیامز که
نمودار "باقیماندههای استانداردشده" در مقابل شاخص تأثیر
است بهطور گستردهای برای نشان دادن دامنه کاربرد استفاده
میشوند [ ۳5و .]۳6
شاخص تأثیر :پارامتری است که مقدار نرمال بودن چند متغیره
یک سیستم را نشان میدهد .شاخص تأثیر یک ترکیب معیاری از
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فاصله آن ترکیب از مرکز فضایی مدل ساختهشده
است [ ۳7و  .]۳8ترکیبهایی که نزدیک به مرکز فضای دادهها
هستند نسبت به آنهایی که فاصله زیادی دارند ،کمتر کلیات
مدل را تحت تأثیر قرار میدهند "ماتریس تأثیر" یا "ماتریس
هَت" با معادله زیر بهدست میآید:
T
–1 T
Ĥ= X(X X) X
)(5
که  Xماتریس توصیفکنندههای سری دادههای آزمونXT ،

ترانهادهی  Xو  (XT X)-۱ماتریس معکوس  )XTX( -۱است.
شاخص تأثیر یا همان مقدار هت ( )hiبرای iامین ترکیب در
فضای توصیفکنندهها عنصر قطری ماتریس  Hاست و میتواند
بهصورت زیر بهدست آید.
T
T
–1
hii = xi (X X) xi
)(6
که  Xiبردار سطری مربوط به توصیفکنندههای ترکیب
موردنظر است .نمودار ویلیامز که نمودار "باقیماندههای
استانداردشده" در مقابل شاخص تأثیر است بهطور گستردهای
برای نشاندادن دامنه کاربرد استفاده میشوند که باقیمانده
استانداردشده از اختالف بین مقدار واقعی و مقدار پیشبینی به
انحراف استاندارد بهدست میآید [ .]۳6مقدار بحرانی شاخص تأثیر
(* )hبهصورت  h* = 3m/nتعریف میشود که  nتعداد ترکیبهای
آموزش m ،تعداد متغیرهای مدل بهعالوه  ۱است [ ]۳۱که در
پژوهش حاضر مقدار * hبرابر با  0/78بهدست آمد.
یک ترکیب که دارای مقدار زیاد شاخص تأثیر در سری آموزش
باشد ،ممکن است به مقدار زیاد خط رگرسیون را تحت تأثیر قرار
دهد .یعنی اینکه خط رگرسیون را مجبور میکند که به مقدار
مربوط به این داده نزدیک شود و به همین دلیل حتی ممکن است
مقدار باقیمانده برای این ترکیب مقدار کمی باشد .یعنی اینکه
بهصورت معمول با استفاده از نمودار رگرسیون نتوانیم تشخیص
دهیم که این داده یک داده پرت است ،درصورتیکه این داده خارج
از دامنهی کاربرد مدل است .در مقابل اگر یک ترکیب در سری
آزمون مقدار شاخص تأثیر بزرگتر از مقدار بحرانی داشته باشد
بدان معنی است که پیشگویی آن بهدست آمده از یک برونیابی
است و به همین دلیل نمیتواند چندان قابلاعتماد باشد.
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مشاهده اینکه یک ترکیب مقدار شاخص تأثیر بزرگتر از
مقدار بحرانی * hداشته باشد ،میتواند نشان دهد که آن ترکیب
خارج از دامنه مدل است .هرچند درصورتیکه ترکیبی مشاهده
شود که شاخص تأثیر آن نسبت به * hکوچکتر باشد لزوماً
نشاندهندهی آن نیست که آن ترکیب در گسترهی کاربرد مدل
قرار دارد .بهعبارتدیگر ترکیبها ممکن است خارج از دامنه
کاربرد واقع شوند اگر دارای باقیماندهی استانداردشدهی باالیی
باشند .به همین دلیل برای تعیین ترکیبهایی که خارج از دامنه
کاربرد قرار دارند هر  2فاکتور شاخص تأثیر و باقیمانده
استانداردشده در نمودار ویلیامز لحاظ شده است و از آن استفاده
میشود .نمودار ویلیامز مربوط به دادههای مدل ارائهشده برای
پراکندگی نانولوله توسط ما در شکل ( 2الف) نمایش دادهشده
است .همانطور که مشاهده میشود دو حالل  26و ( 28به ترتیب
تولوئن و فرمآمید) که به ترتیب در سری آزمون و آموزش قرار
داشتند خارج از دامنه کاربرد واقعشدهاند.

شکل  :2نمودار ویلیامز مربوط به مدل ارائهشده برای پراکندگی نانولولههای کربنی
تکدیواره در حاللهای آلی (الف) و نمودار مقدار پیشبینیشده برحسب مقدار
واقعی  log Dبرای سری دادههای آموزش و آزمون (ب)
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مقدارهای محاسبهشدهی  logDبا استفاده از مدل رگرسیون
خطی چندگانه برای سری دادههای آموزش و آزمون در جدول 2
نشان دادهشده است .همچنین ،نمودار مقدارهای تجربی در برابر
مقدارهای پیشبینیشدهی  logDنیز در شکل ( 2ب) رسم شده
است که توافق کلی بین مقدارهای واقعی و پیشبینیشده را
نشان میدهد .جمعبندی پارامترهای آماری مدلهای بهدست
آمده برای  logDنیز در جدول  ۳آورده شده است.

جدول  :۳پارامترهای آماری مختلف برای مدل بدست آمده برای
پراکندگی نانو لوله بر اساس پارامترهای ساختاری حالل
nv

الف

5

R2cal

ب

RMSEC

0/۹۱

0/2۹

ج

Q2 LOO

0/84

د

RMSEcv

0/4۱

ه

Q2ext

و

0/۹۳

RMSEP

ز

0/۳۱

Q2MP

ح

0/۳۱

الف تعداد توصیف کننده های بکار رفته شده در مدل
ب ضریب هم بستگی کالیبراسیون
ج ریشه مربع خطای میانگین کالیبراسیون
د ضریب هم بستگی ارزیابی متقاطع یکتایی و دو تایی
ه ریشه مربع خطای میانگین ارزیابی متقاطع یکتایی
و ضریب هم بستگی آزمون خارجی
ز ریشه مربع خطای میانگین پیش گویی
ح ماکزیمم ضریب هم بستگی ارزیابی متقاطع بهم ریختگی متغیر وابسته برای  50تست بهم ریختگی

 4-3تفسیر توصیفکنندهها
مزیت یک مدل خطی چندگانه آن است که بسیار ساده است
و مدل بهدست آمده بهراحتی قابل تفسیراست .بزرگی ضریبها
مربوط به هر توصیفکننده در این مدل نشانگر اهمیت نسبی آن
توصیفکننده بر ویژگی تحت مطالعه (در اینجا  )logDباشد و
همچنین ،عالمت آن ضریبها میتواند نشان دهد که تأثیر آن
توصیفکننده بر ویژگی موردنظر مثبت یا منفی است.
هرچند در صورتی میتوان تعبیر صحیحی از مدل ساختهشده
داشت که توصیفکنندههای بهکار گرفتهشده در مدل ازنظر
ریاضی مستقل از یکدیگر (عمود بر هم) باشند
مطالعههای پیشین انجامشده نشان داده است که درصورتیکه
توصیفکنندهها با یکدیگر وابسته خطی باشند ممکن است ضریبها
بزرگتر از حد انتظار و یا عالیم غلط طی مدلسازی بهدست آید [.]۳۹
ماتریس همبستگی متغیرهای واردشده در مدل بهدست آمده
برای پراکندگی نانولوله در جدول  4نمایش دادهشده است.
همانطور که از این جدول آشکار است ضریب همبستگی بین
پارامترها (توصیفکنندههای حالل) مقدارهای بسیار کمی است.
برای آزمودن همبستگی خطی چندگانه فاکتور تورم واریانس
( )VIFبرای تکتک متغیرهای واردشده در مدل با توجه به
معادله زیر محاسبه شد:
)(7

1
1 R 2j

VIF 

که  R2jضریب همبستگی چندگانه یک توصیفکننده است
که بر  7سایر توصیفکنندهها رگرسیون شده است .مقدار بحرانی
پیشنهادی شده برای تورم واریانس براساس متنها برابر با  5/0در
4۹
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نظر گرفته میشود [.]40

تفصیل بیشتر بحث میشود.

جدول  :4ضریب همبستگی بین پارامترهای ساختاری حالل وارد شده در
مدل پیشنهادی

جدول  :5توصیف کننده ساختاری حالل وارد شده در مدل به همراه تعریف،
فاکتور تورم واریانس و مقدار تأثیر متوسط هر یک از آنها

FDI

/

PCWTe ATS4e

Mor16u

و ی

GGI2

ننده

/

GGI2

شاخص بارتوپولوژیکی گالوس مرتبه 2

/

/

Mor16u

Mor16u

مورس سیگنال  -۱6سه بعدی /بدون وزن

/

/

/

PCWTe

PCWTe

ه

/

/

/

/

ATS4e

/

/

/

/

FDI

اگر مقدار تورم واریانس برای یک توصیفکننده بزرگتر از این
مقدار بحرانی باشد اطالعات توصیفکنندهی مدنظر میتواند در
اثر همبستگی توصیفکنندهها مخفی شود .مقدار تورم واریانس
مربوط به پنج پارامتر پیشنهادی ما در جدول  4و  5گنجاندهشده
است .همانطور که در جدول مشاهده میشود تمام متغیرها یعنی
مقیاسهای حاللی استفادهشده مقدار تورم واریانس کمتر از 5/0
دارند که نشانگر آن است که مدل بهدست آمده معنیدار است.
افزونبر آن مقدار تأثیر متوسط ( )MFبرای هر یک از
مقیاسهای حالل (توصیفکننده مدل) محاسبه شد تا اهمیت
نسبی و سهم تأثیر هر پارامتر در مدل  QSPRبهدست آید.
مقدار تأثیر متوسط برای  jامین توصیفکننده از معادله زیر
بهدست میآید.
nd
b  ii 
j 1 ij
MF 
j  m bj  i  n d
j
i 1 ij

که  bjضریب  jمین توصیفکننده dij ،مقدار توصیفکنندهی
 jام موردنظر برای حالل  jام n ،نشاندهنده تعداد حاللها در
سری حاللهای آموزش m ،تعداد پارامترهای درون مدل است.
مقدار مطلق تأثیر متوسط میتواند اهمیت نسبی هر یک از
پارامترهای ساختاری حاللی را نسبت به سایر پارامترهای
ساختاری حالل درون مدل نشان دهد .مقدار تأثیر متوسط برای
پنج پارامتر بهکاررفته در مدل در جدول  5نشان دادهشده است.
تعریفهای اجمالی هر یک از پارامترهای بهکار رفته در مدل نیز
در جدول  5گنجاندهشده است که البته در قسمتهای بعدی با
50

ری

GGI2

ATS4e
FDI
ا

)(8

VIF
ج
د

بار جزئی با وزن توپولوژیکی بار الکتریکی
خود همبستگی بروتو-موریو ساختار
توپولوژیکی -پایه /4وزن داده شده توسط
و
الکترونگاتیویته اتمی سندرسون
شاخص درجه تاشوندگی

ز

ا

۱/8۱
۱/0۹2
۱/88
۱/65
2/504

MF

-0/065
-0/008
-0/۱۹۹
-0/225
۱/50

فا ور ورم واریان
م دار ا یر م وس
ج

Topological charge index of order 2
د
3D- MoRSE - signal 16/ unweighted
ه
Partial charge weighted topological electronic charge
و
Broto-Moreau autocorrelation of a topological structure - lag 4 /
weighted by atomic Sanderson electronegativity
ز
Folding degree index

با توجه به مقدارهای  MFترتیب اهمیت مقدارهای واردشده
در مدل بهصورت زیر است:
ATS4e<PCWTe> GGI2 > Mor16u > FDI
در پژوهش حاضر مدل ارائهشده براساس تعدادی از
پارامترهای ساختاری حالل بود و همانطور که پیشتر تأکید شد،
این پارامترها میتوانند برخی از جنبههای برهمکنشهای حالل
به حل شونده (نانولوله) را آشکار کنند.
مهمترین متغیر واردشده در مدل  ATS4eاست ،پارامتر
خودهمبستگی بروتو-موریو ساختار توپولوژیکی -پایه /4وزن
دادهشده بهوسیله الکترونگاتیویته اتمی سندرسون است [.]4۱
بنابراین با توجه به ضریب مثبت این پارامتر در مدل MLR
(معادله  )۱میتوان نتیجه گرفت که هر چه الکترونگاتیویته حالل
بیشتر باشد ،نانولوله کربنی تکدیواره را بیشتر در خود پراکنده
میکند .از طرفی با توجه به اینکه الکترونگاتیویته حالل با
قطبیت حالل رابطه مستقیم دارد ،میتوان نتیجه گرفت که
افزایش برهمکنشهای قطبی میتواند به افزایش پراکندگی
نانولولههای کربنی در فاز محلول کمک کند .این برخالف چیزی
است که در متون علمی برای گرافن بهعنوان صفحات نانوکربنی
گزارش شده است [ .]۳4در مورد سیستم گرافن-حاللهای آلی
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الکترونگاتیویته حالل و برهمکنشهای قطبی اثر منفی بر
پراکندگی گرافن دارند اما در مورد نانولولههای تکدیواره کربنی،
که در حقیقت ساختار پیچیده شده و لوله شده گرافن است،
ویژگیهای قطبی حالل تأثیر مثبت دارند.
پارامتر بعدی  PCWTeبار جزئی با وزن توپولوژیکی بار
الکتریکی حالل است .این توصیفکننده از دسته توصیفکنندههای
بار حالل است [ .]4۱با توجه به عالمت مثبت این پارامتر در
معادله پیشنهادی ،برهمکنشهای بار میتواند در پراکندهسازی
نانولولههای کربنی مؤثر باشد .بهصورت جالبی بهطور دقیق همین
پارامتر در معادله ساختار-پراکندگی ارائهشده برای گرافن نیز با
عالمت مثبت ظاهرشده است [ ]۳4و در آنجا نیز از مهمترین
پارامترهای اثرگذار بر پراکندگی گرافن بوده است.
 GGI2نیز پارامتر بعدی حاضر در مدل پیشنهادی ساختار-
پراکندگی است که "شاخص بار توپولوژیکی گالوس مرتبه "2
است [ .]4۱این شاخص دوباره تأثیر برهمکنشهای بار را نشان
میدهد و با توجه به عالمت ضریب این پارامتر ،تأثیر مثبت این
شاخص توپولوژی بار بر روی پراکندگی نانولوله کربنی تکدیواره
آشکار میشود .شاخصهای بار توپولوژی (شاخصهای انتقال بار)
برای ارزیابی انتقال بار بین زوج اتمها به کار میروند و بنابراین
انتقال بار سراسری روی مولکولهای حالل را نشان میدهند.
پارامتر بعدی واردشده در مدل  Mor16uاست که "شاخص
سهبعدی مورس ۱4سیگنال  "۱6است .این توصیفکنندهها بر
اساس شکل هندسی مولکول استخراج میشوند و میتوانند با
ویژگیهای گوناگون اتمی نظیر وزن اتمی ،قطبشپذیری اتمی و
بار جزئی اتمی نیز وزن داده شوند FDI .نیز یک پارامتر مربوط به
گروه توصیفکنندههای هندسی است که از لحاظ اهمیت آخرین
رتبه را در بین  5پارامتر موجود در مدل دارد و اثر معکوس بر
پراکندگی نانولولههای تکدیواره کربنی دارد .به عبارتی افزایش
این توصیفکننده میتواند باعث کاهش  logDشود.

 -4نتیجهگیری
یک مدل خطی چند پارامتری ارتباط کمی بین پارامترهای
ساختاری در چندین حالل گوناگون و لگاریتم پراکندگی

نانولولههای کربنی تکدیواره در چندین حالل گوناگون طراحی
شد .نتیجهها نشان داده که مدل رگرسیون خطی چندگانه
پیشنهادی توانایی خوبی در مدل کردن این ارتباط دارد و %۹۱
واریانس  logDرا در حاللهای سری آموزش پوشش میدهد.
ثبات و توانایی پیشگویی مدل پیشنهادی با رهیافتهای گوناگون
نشان داده شد ،که از جمله میتوان به ارزیابی تقاطعی ،ارزیابی
بهوسیله سری آزمون خارجی و بههمریختگی  Yاشاره کرد .یک
تفسیر اجمالی از مدل چند پارامتری بهدست آمده نکتههایی را در
مورد برهمکنشهای احتمالی نانولوله کربنی -حالل را آشکار کرد
که این نتیجهها میتواند برای انتخاب حاللهای مناسب بهمنظور
تهیه محلول (پراکندگی) نانولولههای کربنی تکدیواره به کار رود.
بر اساس نتیجهها ،نشان داده شد که افزایش برهمکنشهای
قطبی و بار میتواند به افزایش پراکندگی نانولولههای کربنی
تکدیواره در فاز محلول کمک کند.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه
علومپزشکی شیراز در این کار پژوهشی قدردانی و تشکر میکنند.
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Effect of Solvent on the Dispersibility of Single Walled Carbon
Nanotubes: A Quantitative Structure-Property Relationship
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Abstract: Single-walled carbon nanotubes, as one of the most well-known categories of carbon nanomaterials,
have various applications in different fields of science and industry, including photovoltaic applications such as
solar cells and additives to increase the strength of composites. In some applications of these nanotubes, it is
required to have these compounds in the solution phase. Therefore, choosing the right solvent for dispersing
these compounds is very important. In this study, using the quantitative structure-property relationship (QSPR)
method, the structure-property of the model is presented. Based on the results, a multiple linear model was
obtained including 5 descriptors. The correlation coefficient in the training set, cross-validation and test set were
0.84, 0.91 and 0.92, respectively which indicate the efficiency of model. The possible interactions of the carbon
nanotubes -solvent obtained from the proposed structure-dispersion model can be used to select the appropriate
solvents for the solution (dispersion) of single-walled carbon nanotubes.

Keywords: Dispersion, Carbon nanotube, Solvent effect, Modeling, Solvent-nanostructure interaction.
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