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 -1استادیار شیمی تجزیه ،گروه مهندسی علوم زیستی ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2استادیار شیمی تجزیه ،گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد شیمی تجزیه ،دانشکده علوم ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
دریافت :شهریور  ،1392بازنگری :مهر  ،1392پذیرش :آبان 1392

چکیده :در این پژوهش با استفاده از ترکیب -H-1(-2بنزوایمیدازول)–-Nفنیل هیدرازین کربوتیامید ( )Lیک حسگر نوری بسیار حساس به یون
نیکل طراحی شده است .برهمکنشهای متفاوت این ترکیب با یونهای متفاوت در محلول استونیتریل :آب ( 30به  )70ارزیابی شده و ثابتهای تشکیل
گزارش شده است که بیشترین ثابت تشکیل مربوط به یون نیکل است .این حسگر در گستره غلظتی  1/6×10-7تا  1/2×10-5 Mبا حد تشخیص M

 7/9×10-8به یون نیکل پاسخ میدهد و این حسگر گزینش پذیری باالیی نسبت به بقیه یونهای تک ظرفیتی ،دو ظرفیتی و سه ظرفیتی دارد .از این
حسگر برای اندازهگیری یون نیکل در نمونههای حقیقی استفاده شده است.
واژههای کلیدی :نیکل ،فلورسانس ،حسگر ،افزایشی ،گزینش پذیری

یا تركیبهای نیكل كم محلول در آب  10mg/m3قرار گیرد،
خطر ایجاد سرطان دستگاه تنفسی وجود دارد [ 3و  .]4همچنین
نیكل میتواند سبب ایجاد جهش ژنی شود و برخورد آن با پوست
میتواند سبب ورم پوستی شود كه مقدار حساسیت در زنان %10
و در مردان  %2است [ .]4مقدار مسمومیت زایی تركیبات نیكل
به مقدار حاللیت آنها بستگی دارد .برای مثال ،در مورد نمك
قابل حل سولفات نیكل خوردن پنج گرم از آن باعث مرگ
كودكان میشود .جالب است كه داروهای به كار رفته برای درمان
مسمومیت با نیكل ،براساس عوامل كمپلكس دهنده با آن ساخته
شدهاند .برای مثال ،سدیم دی اتیل دی تیوكاربامات داروی مؤثر
در این زمینه به شمار میرود [ .]5بهطور خالصه كاربردهای اصلی
نیكل عبارتاند از:

مقدمه
پیشرفت تمدن و افزایش مصرف فلزها باعث انتشار وسیع
آنها در محیط زیست میشود؛ بهطوریکه از راههای متفاوت
وارد زنجیره غذایی میشوند و اثرهای ناخواستهای را بر سالمت
مصرفكنندگان میگذارند .نیكل از جمله فلزهایی است كه بر اثر
پیشرفت روز افزون صنایع وارد زندگی بشر شده است .با آزمایشاتی
كه در مورد تأثیر كمبود نیكل در مواد غذایی انجام شده ،اثر خاصی
از نیكل در بدن حیوانات گزارش نشده است [ ]1و لی در گیاهان به
ویژه سبزیها ،نیكل یك عنصر اساسی است .از طرفی در برخی
گیاهان مثل تلخه و یونجه ایجاد سمیت میكند [.]2
بر اساس مطالعههای انجام شده در انسان ،درصورتیكه انسان
در معرض تركیبهای نیكل محلول در آب ،با غلظت 1mg/m3
*عهدهدار مکاتباتHossiny54@yahoo.com :
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طراحی حسگر گزینش پذیر فلورسانسی برای اندازه گیری ...

• به عنوان كاتالیست در هیدروژن دار كردن روغن مایع
• باطریهای قابل شارژ نیكل  -كادمیم
• به عنوان آند در آبكاری وسایل مقاوم به زنگ زدگی
• رسانای گرما در وسایل الكترونیك
• ساخت آلیاژ با فلزهای دیگر مانند آهن ،مس ،آلومینیوم ،كروم
و روی
گستردگی كاربردهای نیکل موجب حضور نیكل در آبهای
محیطی است .روشهایی همچون طیف سنجی نوری مرئی-
فرابنفش [ 6و  ،]7طیفسنجی جذب اتمی شعلهای (،]8[ )FAAS
طیف سنجی جذب اتمی با كوره گرافیتی (]9[ )GF AAS
روشهای الكتروشیمیایی [ ،]10طیفسنجی نشر اتمی پالسمای
جفت شده القایی ( ]11[ )ICP-AESو طیفسنجی جرمی با
پالسمای جفت شده القایی ( ]12[ )ICP-MSاز جمله روشهایی
هستند که به طور گستردهای جهت اندازهگیری نیکل در نمونههای
متفاوت به کار گرفته شدهاند.
اثرهای نوری ترکیبات با روشهای معمول مانند جذب ،بازتاب،
لومینسانس ،ضریب شکست ،حسگرهای نوری حرارتی و پخش
نور اندازهگیری میشود.
شناسایی و اندازهگیری کاتیونها در روشهای نوری به صورت
غیر مستقیم است .در این روشها از شناساگرهای کاتیونی مانند
لیگاندها استفاده میشود .برهمکنشی که بین لیگاند و کاتیون
روی میدهد باعث تغییر در طیف جذبی و فلورسانسی میشود ،که
مقدار این تغییرها به غلظت کاتیون وابسته است .بیشتر شناساگرها
در برهمکنش با کاتیونها با تغییر رنگ همراه هستند و ناپدید
شدن یک نوار طیفی همزمان با آشکار شدن نوار طیفی دیگر
است [.]13
شناساگرهای فلورسانسی بیشتر برمبنای خاموششدن (کاهش
شدت طیف نشری) و روشن شدن (افزایش شدت طیف نشری) در
برهمکنش با کاتیون همراه هستند .این شناساگرها از دو قسمت
“دارای فلورسانس” و “یون گزین” تشکیل شده است که قسمت،
یونگزین آن برای تشخیص کاتیون است .عالمت تولید شده
تحت کنترل کاتیون است و برهمکنش آن با یون گزین باعث

تغییر در طیف فلورسانسی میشود [ 14و .]15
بیشتر حسگرهای نوری با بیش از یک کاتیون برهمکنش
دارند و تشکیل کمپلکس ممکن است به جای یک کاتیون با
چندین نوع کاتیون باشد ،و یک کمپلکس غیرگزینشپذیر تشکیل
شود .در مورد کمپلکس گزینشپذیر ،لیگاند با یکی از کاتیونها
نسبت به دیگران تمایل بیشتری به تشکیل کمپلکس دارد .البته
گزینشپذیری به یک کاتیون را میتوان با تنظیم  pHو سایر
متغیرها افزایش داد [.]16
در بسیاری از مقاالت ،حسگرهای فلورسانس که رفتار خاموشی
را نشان میدهند ،گزارش شدهاند [ .]17بزرگترین مزیت استفاده از
حسگرهای افزایش فلورسانسی ،در مقایسه با حسگرهای فلورسانس
خاموشی ،سهولت اندازه گیری غلظتهای کم نسبت به زمینه
تاریک ناچیز است .در نتیجه عالمتهای مثبت کاذب را کاهش
و حساسیت را افزایش میدهد .در مورد حسگر فلورسانسی برای
نیکل ،بهویژه با استفاده از روش افزایش فلورسانس ،گزارشهای
کمی در مراجع علمی وجود دارد [ .]18برای مثال ،گزارشی در مورد
معرفی یک حسگر بسیار گزینشی نیکل بر اساس فلورویونگزین
-H-1(-2بنزوایمیدازول)–-Nفنیل هیدرازین کربوتیامید (شکل )1
ارایه شده است.


ضكل 0

شکل 1

ساختار لیگاند L



بخش تجربی

مواد
نمکهای فلزهای قلیایی ،قلیایی خاکی ،فلزهای واسطه و مواد
شیمیایی مورد استفاده از شرکتهای مرک و آلدریچ خریداری و
Ni

Cu

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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حسینی و همکاران

اولیه ،تشكیل كمپلكس لیگاند با تعدادی یون فلزی در دمای
 25/0 ± 0/1 °Cدر محلول استونیتریل-آب ( )30:70به روش
اسپكتروفلوریمتری مورد مطالعه قرار گرفت .به این ترتیب كه یك
محلول  3 mLاز  5 × 10-6 Mاز لیگاند  Lدر محلول استونیتریل-
آب ( )30:70با مقادیر میكرولیتری از محلول های 1/0 × 10-4 M
یونهای فلزی به روش اسپكتروفلوریمتری (در  λex = 298 nmو
 )λem = 352 nmبررسی شد.
به دلیل حضور اتمهای نیتروژن در ساختار  Lبه عنوان اتمهای
دهنده الکترون ،شرایط تشکیل کمپلکس و ایجاد برهمکنش بین
این اتمها و یونهای واسطه تسهیل میشود.
در این پژوهش نسبت مولی لیگاند به یونها ،با روش فلوئورسانس
محاسبه شد .بدین ترتیب كه شدت فلوئورسانس محلول 10-6 M
×  ،L 5که با نیکل ( )1/0 × 10-4 Mتیتر شده بود ،بر حسب نسبت
مولی  Ni2+/Lرسم شد .اطالعات بهدست آمده نشان دادند که این
نسبت  1:1است ،که شاهدی بر این نکته است که هر محلول L
میتواند در نسبت مولی  1:1با یونهای متفاوت مطالعه شده ،اشباع
شود  .نمودارهای شدت فلوئورسانس  -نسبت مولی بهدست آمده در
شكل  2نشان داده شدهاند .همانطور كه روشن است ،در همه موارد،
لیگاند یك كمپلكس  1:1را در محیط استونیتریل-آب با یونهای
فلزی تشكیل میدهد .برای ارزیابی ثابت تشكیل كمپلكس )Kf( 1:1
بهدست آمده از دادههای شدت فلوئورسانس برحسب نسبت مولی ،از

یك 0برنامه منحنی غیرخطی با كمترین مجموع مربعات KINFIT
ضكل
استفاده شد [ .]19كه نتیجهها آن در جدول  1گردآوری شدهاند.

بدون خالصسازی مورد استفاده قرار گرفتند .تمامی نمکهای
مورد استفاده از نوع نمکهای کلریدی و نیتراتی آن مورد استفاده
قرار گرفت که به خوبی در آب حل میشوند .استونیتریل و متانول
از جمله حاللهای آلی هستند که از شرکت مرک خریداری شدند.

دستگاهها
طیف جذبی کمپلکسهای فلزی حاصل از برهمکنش
لیگاندهای باز شیف و کاتیونهای عناصر واسطه و النتانیدها با
طیفسنج پرکین المر مدل المبدا  800با پهنای شکاف 1nm :و
سرعت اسکن  )nm/min( 400نسبت به شاهد آب مقطر ثبت شد.
بررسیهای فلورسانس با استفاده از یک دستگاه اسپکتروفلوریمتر
پرکین-المر  LS50انجام شد که و طول سل کوارتزی مورد
استفاده یک سانتیمتر بود.
از دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته ساخت شرکت واریان
 400MHZبرای ثبت دادههای  1H-NMRاستفاده شده است.

سنتز لیگاند
 0/01مول فنیل ایزوتیوسیانات را با  0/01مول -2هیدرازینیل
-1بنزو ایمیدازول در حضور استیک اسید برای دو ساعت بازروانی
شد .بعد از خارج ساختن حالل و سرد کردن ،بلور زرد رنگی
بهدست آمد.
دادههای  NMRبهدست آمده بهصورت زیر هستند:
H NMR (400MHz, CDCl3): 11.51 (s, 1H, NH),

1

11.33 (s, 1H, NH), 10.60 (s, 1H, NH), 9.21 (s, 1H, NH),

300
280
Ni

C NMR (100MHz, CDCl3): 178.2, 142.4, 138.1,

13

Cu

240

Li

136.2, 129.0, 128.9, 126.5, 122.8, 118.0.

Cd

220

Co
zn

200

Ca
Hg

نتیجهها و بحث

180
160

مطالعات اولیه

140
2

به منظور بررسی امكان استفاده از  Lبه عنوان یك ترکیب
فلوئورسانس انتخابگر برای یون نیکل ،در آزمایشهای
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

(Fluorescence Intensity )A.U.

)7.38-7.68 (m, 5H, Ph), 7.18-7.12 (m, 4H, Ar

260

1

1.5

0.5

0

][Mn+]/[L

شكل  2نمودارهای شدت فلوئورسانس برحسب نسبت مولی [ ]Mn+]/[Lدر
شکل 2
 محلول استونیتریل :آب ( 30به  )70برای یونهای فلزی متفاوت
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كمپلكسَایL-Mn+تااستفادٌازتروامٍءKINFIT
 ثاتتَایتطكیل جدول 1

ثابتهای تشكیل كمپلكسهای  L-Mn+با استفاده از برنامه KINFIT

یون

Log Kf

Ni2+

6/22 ± 0/21

Cu2+

3/71 ± 0/13

Li+

1/42 ± 0/31

Zn2+

2/06 ± 0/35

Ca2+

1/91 ± 0/36

Hg2+

3/91 ± 0/36

2

2
9

1

تشحؼة ٘ؼثتِٛٔ250ی
ضکل 2
فّٛئٛسػا٘غ 300
ٕ٘ٛداسٞای ؿذت350
400

آب رودخانه

/

5

تیتراسون UV-Vis

خطای

/



روش  ،UV-Visبرای
افزون
سنجیٍ،ضدٌ
سَایارای
کمپلک 
حسگر
بررسیدیگر
حسگربرویكلتا
یَای
ل 3مقایسٍيیژگ 
تایید امکان وجود بر هم کنش بین یون نیکل و  Lبا تیتراسیون
طیفسنجی انجام گرفت ،به این ترتیب كه یك محلول  3میلی
حد تشخیص
گستره خطی
روش اندازه گیری
مرجع
-5
مقدارهای
استونیتریل با
5 × 10
لیتر -از M
گسارشوطدٌ 
خامًشكىىدٌ
فلًرساوس
در ×2/38
لیگند10-6L-5/
-5Mاز48× 10
20
-4
نیکلوطدٌ
× 1/20/0یون گسارش
فلًرساوس-افسای
0× 10
طیاز محلولM
21
تیتر و
× 10
10-6-3-1/M
های
میكرولیتری
-6
-5
1/2× 10-7M

ی
خامًض

فلًرساوس
10 -1/.7× 10 M
22
دهنده افزایش
شكل×13/7نشان
شدتهای جذب اندازهگیری شد.
4/0× 10-6M
گسارشوطدٌ
فلًرساوس-خامًضی
23
-5
-8
کنش با
لیگاند در اثر-7برهم
شدت
جذبطی 
فلًرساوس-افسای
ایهحسگر
است 7/9 ×10.
یون 1نیکل M
/2× 10 -1/6× 10 M

n+0.5
[M
]200 ]/[L

دس ٔحّ َٛاػت٘ٛیتشیُ :آب ( 30تٝ

یٖٞٛای فّضی ٔتفاٚت



 UV-Visتیتراسیون ( L )5 × 10-5 Mبا 0یون غلظتهای
طی3فهای
شكل 3
شکل
300
 L200) 510- 5 M(2+250تا ی ٖٛغّظتٞای ٔتفاٚت ی:Ni2+ ٖٛ
 UV-Visتیتشاػیٖٛ
350فٞای
ضکل  3عی
متفاوت یون :Ni
) Wavelength(nm

0 (0(, 1(1/6×10-6M(, 2 (4/5×10-6M(, 3 (7/7×10-6M(, 4 (1/6×10-5M(,
-5
-5
-5
-5
5 (2/3×10 M(, 6 (3/4×10 M(, 7 (4/7×10 M(, 8 (5/9×10 M(,
(9 (7/0×10-5M
-6

2+

ضکل  4عیف فّٛسػا٘ؼی ِیٍا٘ذ ( ٛٔ 5×10الس) دس حضٛس غّظتٞای ٔتفاٚت یٖٞٛای :Ni
0 (0(, 1(1/6×10-7M(, 2 (4/5×10-7M(, 3 (7/7×10-7M( , 4 (1/6×10-6M(,
5 (2/3×10-6M(, 6 (3/4×10-6M(, 7 (4/7×10-6M(, 8 (5/9×10-6M(,
9 (7/0×10-6M(, 10 (8/1×10-6M(, 11 (9/4×10-6M(, 12 (11×10-5M(,
13 (12×10-5M(, 14 (16×10-5M(, 15 (19×10-7M(, 16 (25×10-6M(,
مساحمتها
17 (35×10-6M(, 18 (45×10-6M( .

كثالت
دس ٔحّ َٛاػت٘ٛیتشیُ :آب ( 30ت ،λex=297nm ،)70 ٝػشػت سٚتؾ ،1000nm/min :پٟٙای ؿىاف ٚسٚدی ٚ
آَه
مس
ضکلي 1ساختار لیگانذ L
ؿىُ صیش الٔپ  UVدس حضٛس ی٘ ٖٛیىُ
( 5nm
ب)كثالت
كريم-
آَه-
كثالت ٕ٘ٛداسٞای ؿذت فّٛئٛسػا٘غ تشحؼة ٘ؼثت ِٔٛی ] [Mn+]/[Lدس ٔحّ َٛاػت٘ٛیتشیُ :آب ( 30ت
ضکل 2

ضکل ٙٔ 5حٙی اػتا٘ذاسد حؼٍش ٘یىُ
تدينمساحمت 
ٕ٘ٛداسٔت4فاٚ
ضکلٞا6ی فّضی
یٖٛ
شکل
ػت٘ٛتی پاػخ فّٛسػا٘ؼی تشای ِیٍا٘ذِ ،یٍا٘ذ دس حضٛس واتیٖٞٛای ٔتفاٚت (ِ ٚ )یٍا٘ذ

تشاػی L ) 510- 5 M( ٖٛتا ی ٖٛغّظتٞای ٔتفاٚت یNi2+ ٖٛ
UV-Vis
ٞای 3عیف
ضکل
ىُتی(.)
ی اص افضٚدٖ ٘ی
ٔتفاٚتٞاتؼذ
واتیٖٛ

اندازهگیریهای فلورسانسی
برهمکنش لیگاند فوق با یون نیکل با روش طیفسنجی
فلورسانس بررسی شد .سه میلیلیتر از محلول لیگاند  Lبه غلظت
 5 × 10-6در محلول استونیتریل :آب به نسبت  30به  70داخل ظرف
شکل 4
نمونه فلورسانسی ریخته شد .این محلول با محلول استاندارد یون

نیکل تیتر شد و شدت فلورسانس آن با دستگاه طیفسنج فلورسانس
ثبت شد .شدت نشر در طول موج برانگیختگی  297 nmاندازه
گیری شد و پهنای نوار طیفی برای نشر و برانگیختگی  5 nmقرار
شیمی ()JARC
نشریه پژوهشهای کاربردی در 1

0

) Wavelength(nm

دست آمده،
سهای ب
كمپلك
((ppmنسبی
شده های
نمونهپایداری
لذا براساس
نسبهی ()٪
((ppm
حسگر
8/0
یك(9
/2  0
(/ 2
فلوئورویونوفر انتخابی
عنوان
كه مولكول L 10به
رودشیر
انتظار می آب
6/0
5
((5/3  0/2
در تهیهء یك حسگر گزینش پذیر برای (Ni(II
عمل7كند .شکل 3
0
10
((10 7  0 3
4/0

0.5

ضکل  1ساختار0لیگانذ L

400

/

1

0

Ni2+ > Hg2+ > Cd2+ > Cu2+ > Co2+ > Zn2+ > Ca2+ > Li2+

((5/2  0/2

1.5

9

همانگونه که مشاهده میشود در محلول استونیتریل پایداری
ترتیب زیر كاهش مییابد:
فلزی
ًنوباییو
هایی L
َایبهحقیقی
های 
ومًوٍ
كلندر
سضدٌ
كمپلكری
اودازٌگی
ل  -2مقدارَای 
نیکل افزوده یافت شده توسط

1.5

A

Co2+

2/36 ± 0/32

2.5

2.5

A

Cd+

3/19 ± 0/31

3

3

0 (0(, 1(1/6×10-6M(, 2 (4/5×10-6M(, 3 (7/7×10-6M(, 4 (1/6×10 -5M(,
5 (2/3×10-5M(, 6 (3/4×10-5M(, 7 (4/7×10-5M(, 8 (5/9×10-5M(,
(9 (7/0×10-5M
4



غلظت
ٛٔM5×10الس)10دس× )5
فلورسانسی(-6لیگاند (
شکلیف 4طیف
هاییٖٞٛای :Ni2+
ٔتفاٚت
حضورٞای
حضٛسدرغّظت
فّٛسػا٘ؼی ِیٍا٘ذ
ضکل  4ع
-6

متفاوت یونهای :Ni
2+

0 (0(, 1(1/6×10-7M(, 2 (4/5×10-7M(, 3 (7/7×10-7M( , 4 (1/6×10-6M(,
5 (2/3×10-6M(, 6 (3/4×10-6M(, 7 (4/7×10-6M(, 8 (5/9×10-6M(,
9 (7/0×10-6M(, 1011(8/1×10-6M(, 11 (9/4×10-6M(, 12 (11×10-5M(,
13 (12×10-5M(, 14 (16×10-5M(, 15 (19×10-7M(, 16 (25×10-6M(,
17 (35×10-6M(, 18 (45×10-6M( .

دس ٔحّ َٛاػت٘ٛیتشیُ :آب ( 30ت ،λ4ex=297nm ،)70 ٝػشػت سٚتؾ ،1000nm/min :پٟٙای ؿىاف ٚسٚدی
( 5nmب) ؿىُ صیش الٔپ  UVدس حضٛس ی٘ ٖٛیىُ
سال هشتم ،شماره  ،1بهار 93

62

ضکل ٙٔ 5حٙی اػتا٘ذاسد حؼٍش ٘یىُ

ضکلٕٛ٘ 6داس ػت٘ٛی پاػخ فّٛسػا٘ؼی تشای ِیٍا٘ذِ ،یٍا٘ذ دس حضٛس واتیٖٞٛای ٔتفاٚت (ِ ٚ )یٍا٘ذ
واتیٖٞٛای ٔتفاٚت تؼذ اص افضٚدٖ ٘یىُ (.)

حسینی و همکاران

گزینشپذیر حسگر مورد نظر برهمکنش کاتیونهای فلزی
دیگر بررسی شده است .اثر کاتیونهای فلزی متفاوت بر رفتار
فلورسانس  Lدر شکل  6نشان داده شده است .تغییرهای قابل
توجهی در شدت فلورسانس حتی وقتی معادل دو برابر از سایر
یونهای فلزی مورد استفاده قرار گرفت مشاهده نشد.
برای بررسی کاربرد عملی از  Lبه عنوان حسگر شیمیایی
فلورسانسی گزینشپذیر نیکل ،آزمایشهای رقابتی در حضور
 30 μmol/Lاز کاتیونهای متفاوت با افزودن  30 μmol/Lاز
نیکل بررسی شد .افزایش در شدت فلورسانس ناشی از نیکل با
افزودن مقدارهای کم کاتیونهای یک ظرفیتی ،یونهای فلزی
0
تأثیر کمتر از ( ±5آستانه
های سه 8ظرفیتی 4تحت
دو ظرفیتی
 16و یون 12
20

]Ni  10 [M
تحمل) قرار گرفت.

داده شد .طیف نشری فلورسانس در گستره بین  300تا 480 nm
قرار دارد و افزایش یون نیکل به  Lباعث افزایش شدت فلورسانس
شده و در مقدارهای بیشتر یون نیکل یک جابهجایی پیک از 362
به  421 nmمشاهده شده است .شکل  4عبور پرتو فرابنفش از
محلول لیگاند آزاد و کمپلکس مؤید آن است که شدت فلورسانس
در حضور نیکل افزایش مییابد و رنگ آن تغییر میکند .نشر
فلورسانس کمپلکس نیکل نسبت به لیگاند آزاد حدود  4برابر زیاد
میشود.
منحنی استاندارد حسگر نیکل در شکل  5نشان داده شده
است .این حسگر در محدوده غلظت نیکل در گستره 1/6 × 10-7
تا  1/2 ×10-5خطی است  .معادله وایازش برابر است با ()R2 = 0/997
( ΔF = 20/3 × 610 C + 170/5که  ΔFتغییر شدت و  Cغلظت
است ).حد تشخیص این حسگر بر اساس سه برابر انحراف
استاندارد نمونه شاهد ( 7/9 × 10-8 )3δموالر است و نشر حسگر
در زمانهای متفاوت برای دوره  12ساعت فقط  %1/2انحراف
دارد .زمان پاسخ دهی حسگر سریع (کمتر از  30ثانیه) است.
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شکل  5منحنی استاندارد حسگر نیکل

گزینشپذیری
رفتار گزینشپذیر حسگر شیمیایی فلورسانسی یکی از مهمترین
ویژگیهای آن است ،که نشان میدهد پاسخ حسگر نسبت به یون
مورد نظر تا چه حد بیش از یونهای دیگر است .برای بررسی

250

63

150
100
50
0

K Cs Mg
Sr Hg Co
Cu Hg Cd

L

5

گزینشپذیری باالی حسگر نیکل آن را برای اندازهگیری
غلظتهای کم این عنصر در نمونههای متفاوت آب مناسب
میکند .ده نمونه آب (آب چاه و آب رودخانه) در  25میلیلیتر
محلول استونیتریل-آب در غلظتهای متفاوت از یون نیکل افزوده
450
شده به آن رقیقسازی شد .حسگر مورد نظر برای اندازهگیری یون
400
نیکل با استفاده از منحنی استاندارد به کار رفت .نتیجههای به
350
300
دست آمده در جدول  2ارایه شده است.

200

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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شکل 6نمودار ستونی پاسخ فلورسانسی برای لیگاند،
شکل 6
لیگاند در حضور کاتیونهای متفاوت (□)
و لیگاند در حضور کاتیونهای متفاوت بعد از افزودن نیکل (■)
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Li+
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3/19 ± 0/31

Co2+

2/36 ± 0/32
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2/06 ± 0/35
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1/91 ± 0/36
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حسگر نیکل با دیگر حسگرهای فلورسانسی نیکل
مقایسه این
نسبی ():
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بررسی(شده 8/0
(9/2  0/2
است که ویژگیهای این حسگرها در جدول  3ارایه شده
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است .افزون بر فلورسانس افزایشی این حسگر نسبت به موردهای ،16
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((10/7  0/3
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خأٛؽ
ص
تشخی
فّٛسػا٘غ -حد

گسارشـی
2 38× 10-6-5 48× 21فّٛسػا٘غ -افضای
وطدٌ 
10-5M
/
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detection of nickel
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Abstract: A new fluorogenic method for the selective and sensitive determination of nickel
using 2-(1-H-benzo[d]imidazol-2yl)-N-phenylhydrazincarbothioamide(L) was developed. The
fluorescent probe undergoes fluorescent emission intensity enhancement upon binding to nickel
ions in CH3CN/H2O (70:30, v/v) solution. The fluorescence enhancement of L is attributed to
the 1:1 complex formation between L and Ni2+, which has been utilized as the basis for selective
detection of Ni2+. Under the optimum condition described, the fluorescence enhancement at 352 nm
is linearly related to the concentration of nickel in the range of 1.2×10-5 to 1.6×10-7 M and a
detection limit of 7.9×10-8 M. The fluorescent probe exhibits high selectivity for Ni2+ ion over the
other common mono, di-and trivalent cations.
Keywords: Nickel, Fluorescence, Sensor, Enhance, Selectivity
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