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حسگر فلوئورسانس سبز بر پایه نقاط کوانتمی کربنی برای اندازهگیری یون
کروم)(VI
رضا تبارکی* ،نگار صادقی نژاد ،صدیقه یوسفی پور
گروه شیمی تجزیه ،دانشکده شیمی ،پردیس علوم ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
تاریخ دریافت15/99/93 :

تاریخ تصحيح19/09/84:

تاریخ پذیرش19/05/95 :

چکيده
در این مطالعه ،یک حسگر فلوئورسانس جدید ،ارزان و سبز براساس نقاط کوانتمی کربنی برای تعیین میزان یون کروم به کار برده شد .نقاط کوانتمی
کربنی با استفاده از سیتریک اسید ،پلیویدون و بوریک اسید و کمک امواج مایکروویو سنتز شدند .جهت تایید ساختار نقاط کوانتمی کربنی سنتزی و
تخمین اندازه آن از میکروسکوپی الکترونی عبوری با تفکیک باال ) (HRTEMاستفاده شد که اندازه نقاط کوانتمی کربنی سنتز شده حدود  01نانومتر
به دست آمد .همچنین از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ) (FT-IRبه منظور بررسی گروههای عاملی موجود درسطح نقاط کوانتمی کربنی
استفاده شد .نقاط کوانتمی کربنی سنتزی یک پیک تحریکی در  041و یک پیک نشری شدید در  441نانومتر از خود نشان دادند .با افزایش یون کروم
به نقاط کوانتمی کربنی سنتزی ،فلوئورسانس نقاط کوانتمی کربنی فرو نشانده شد .این حسگر فلوئورسانس برای یون کروم در شرایط بهینه (،pH= 0
زمان یک دقیقه ،پهنای شکاف نشری و تحریک  01نانومتر و طول موج تحریک  041نانومتر و طول موج نشری  441نانومتر) پاسخی در گستره غلظتی
 5-011میکروموالر و حد تشخیص  0/04میکروموالر نشان داد .درصد بازیابی نیز با نمونه های حقیقی نظیرآب شیر ،آب رودخانه ،آب معدنی و تن
ماهی بررسی شد.
کلمات کلیدی :نقاط کوانتمی کربنی ،کروم ،پلیویدون ،حسگر فلوئورسانس  ،امواج مایکروویو.

 -1مقدمه
کروم به علت سمیت باال و سرطانزا بودن یکی از جدیترین آلوده کنندههای محیط زیست است .توسعه سریع صنایع باعث
استفاده گسترده از فلزات سنگین برای اهداف مختلف شده است .فلز کروم در صنایعی مانند چرم سازی ،آبکاری ،تصفیه فلزات،
صنایع رنگرزی و آلیاژ استفاده میشود] .[1این صنایع ،مقادیر قابل توجهی از کروم را وارد طبیعت میکنند که باعث بروز خطر
جدی برای محیط زیست وسالمت عمومی میشود] 2و.[3

* .نویسنده مسئوول :دانشیار گروه شیمی تجزیه ،دانشگاه ایالم ،پردیس علوم ،دانشکده شیمی
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کروم در حالتهای اکسیداسیون  -2تا  +6وجود دارد که پایدارترین این حالتها صفر +3 ،و  +6است .کروم ) (IIIیکی از
ضروریترین مواد معدنی رژیم غذایی در مقدار پایین است .به هر حال مقادیر باالی کروم ) (IIIباعث آسیب به بافت سلولی از
جمله  ،DNAپروتئینها و لیپیدها میشود] .[6-4کروم ) (VIبه طور کلی هزارن مرتبه از کروم ) (IIIسمی تر است .کروم
)(VIیک عامل سرطانزاست و باعث ایجاد آلرژی و ناراحتی پوستی میشود] . [7مطالعات بالینی و آزمایشگاهی نشان داده است
کروم ) (VIبا کاهش به یونهای کوچک عملکرد سمی خواهد داشت .این گونهها به شدت واکنشپذیرند و باعث ایجاد جهش
در  DNAو آسیب به کروموزمها میشود] .[8بنابراین توجهات بسیاری به تعیین میزان کروم) (VIحتی در غلظت پایین
معطوف شده است ] .[3برای کاهش خطر تاثیرات صنعتی باید مطمئن شد که مقادیر بسیار ناچیز وارد طبیعت و آب میشود.
چندین روش از جمله کروماتوگرافی] ،[13اسپکتروسکوپی جذب اتمی] ،[11اسپکترومتری پالسمای جفت شده القایی] [12با
موفقیت برای تعیین مقدار کروم در نمونههای مختلف توسعه یافته است .اکثر این روشها محدودیتهایی از قبیل فرایندهای
آماده سازی پیچیده ،دستگاههای پرهزینه و وقتگیر بودن را دارند .بنابراین روشهای ساده ،کمهزینه ،حساس و گزینشپذیر
برای تشخیص یون کروم در سطوح غلظتی پایین به شدت مورد نیاز است .در سالهای اخیر به علت سادگی و گزینشپذیری
حسگرهای فلوئورسانس در تعیین یون فلزات سنگین بسیار مورد توجه قرار گرفته اند] .[16-13مولکولهایی که عموما در
حسگرهای فلوئورسانس استفاده میشوند شامل رنگهای آلی هستند]17و  .[18به هر حال اغلب این حسگرها از پایداری ضعیف
در مقابل نور رنج میبرند .در مقایسه با این حسگرها ،نقاط کوانتمی کربنی دارای ویژگیهای خوبی مانند لومینسانس عالی،
طیف پیوسته نشری ،پایداری نوری بسیار باال و اندازه تنظیم پذیر هستند].[ 21-13
نقاط کوانتمی کربنی نسل جدیدی از ترکیبات کربنی حاوی اکسیژن میباشند که خصوصیات متنوع دیگری از مواد بر پایه کربن
را از خود نشان میدهند .نقاط کوانتمی کربنی که دارای هندسه کروی با اندازه کمتر از  13 nmهستند ،به دلیل داشتن خواص
فیزیکی و شیمیایی برتر در سالهای اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب نمودهاند] .[22این نانو ذرات شبه کروی در سال
 2334برای اولین بار به صورت تصادفی بهنگام خالصسازی نانولولههای کربنی تک دیواره از طریق الکتروفورز به دست
آمدند] .[23در مقایسه با نقاط کوانتومی نیمه رسانا و رنگدانههای آلی ،نقاط کوانتمی کربنی از نظر دارا بودن حاللیت باال در
آب ،درخشندگی نوری برجسته ،خواص زیستی سازگار ،دسترسی زیستی مطلوب ،اثرناپذیری شیمیایی ،سهولت عاملدار شدن
سطح ،پایداری باال نسبت به رنگ پریدگی و سمیت پایین برتری فزایندهای دارند .عموما نقاط کوانتمی کربنی حاوی گروههای
کربوکسیلیک اسید بسیاری بر روی سطح خود هستند به همین دلیل حاللیت عالی در آب داشته و برای عامل دار شدن توسط
انواع گونههای آلی ،پلیمری ،معدنی و یا زیستی مناسب میباشند.
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در این مطالعه ،حسگرهای فلوئورسانس جدید براساس نقاط کوانتمی کربنی سنتز شده از سیتریک اسید ،پلیویدون و بوریک
اسید با استفاده از امواج مایکروویو برای تعیین میزان یون کروم ) (VIارائه شده است .با افزایش یون کروم ،فلوئورسانس نقاط
کوانتمی کربنی فرو نشانده شد .گزینشپذیری این نقاط کوانتمی کربنی برای تعیین یون کروم در حضور یونها و مولکولهای
مزاحم نیز بررسی شد .از این نقاط کوانتمی کربنی سنتزی برای تعیین مقدار کروم در نمونههای حقیقی از جمله نمونههای
مختلف آب وتن ماهی با موفقیت استفاده گردید.
 -2بخش تجربی
 -9-8مواد و تجهيزات
تمام مواد واکنشگرهای مورد نیاز این مطالعه از شرکت مرک آلمان خریداری شدند .محلولهای ذخیره یونهای مزاحم) با غلظت
 13میلی موالر) از حل کردن نمک مربوطه در آب دو بار تقطیر تهیه گردید pH .مورد نیاز محلول هم با استفاده از بافراستیک
اسید ،فسفریک اسید و بوریک اسید  3/31موالر تنظیم گردید .از دستگاه اسپکتروفلئورومتر ساخت کشور استرالیا Varian
 ،Caryدستگاه سانتریفیوژ  pH ،Centurion Scientificمتر دیجیتالی مدل  783ساخت شرکت متروهم کشور سویس،
دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری مدل  MC30ساخت شرکت فیلیپس کشور هلند ،دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز
تبدیل فوریه مدل  Vertex 70و دستگاه ماکروویو خانگی مدل سامسونگ استفاده شد.
 -8-8سنتز نقاط کوانتمي کربني
یک گرم سیتریک اسید ،یک گرم پلیویدون و یک گرم بوریک اسید در  13میلی لیتر آب دیونیزه حل شد .سپس محلول حاصل
در یک آون مایکروویو با توان  733وات به مدت 4دقیقه گرمادهی شد .ذرات قهوهای جامد حاصل در  23میلی لیتر آب دیونیزه
حل شده و سپس با  1233دور در دقیقه به مدت  11دقیقه سانتریفیوژ شد .محلول حاصل با فیلتر غشایی  233نانومتر صاف
شد .محلول شفاف حاصل به منظور تبخیر حالل به مدت سه روز در دمای محیط قرار گرفت .سپس ذارت جامد حاصل مجدداً
در  23میلی لیتر آب دیونیزه حل شد که به این ترتیب غلظت نقاط کربنی حاصل 21میلی گرم بر میلیلیتر گزارش شد.
 -3-8بهينهسازي فاکتورهاي مؤثر بر سنجش فلوئورسانس یون کروم )(VI
برای بهینهسازی فاکتورهای مؤثر بر سنجش فلوئورسانس یون کروم ) (VIتوسط نقاط کوانتمی کربنی سیتریک اسید ،پلیویدون
و بوریک اسید از روش یک متغیر در یک زمان استفاده شد .برای این منظور اثر  pHدر گستره  2-13و اثر زمان در گستره -13
 1دقیقه مورد بررسی قرار گرفت.
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 -8-8تشخيص یون کروم )(VI
برای تشخیص یون کروم ) (VIدر یک آزمایش ابتدا  133میکرولیتر از نقاط کوانتمی کربنی سنتزی به  3میلی لیتر محلول
بافر( )pH=3اضافه شد و سپس حجم مناسب از محلول کروم) (VIافزوده شد .پهنای شکاف تحریک و نشر روی  13 nmو
طول موج تحریک  343 nmتنظیم شدند .محلول حاصل به سل کوارتز منتقل شد و شدت نشر آن در  443 nmثبت شد .تمام
آزمایشات در دمای اتاق انجام شد و سه بار تکرار شدند.
 -5-8تشخيص یون کروم ) (VIدر نمونههاي حقيقي
برای تشخیص کروم ) (VIدر نمونههای آب (آب شیر ،رودخانه و آب معدنی) این نمونهها از کاغذ صافی  3/41میکرومتر عبور
داده شدند و سپس با سرعت  3333دور در دقیقه به مدت  11دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس به یک محلول شامل  2/1میلیلیتر
بافر( 1/1 ،)pH=3میلیلیتر نمونه آب و  133میکرولیتر از نقاط کوانتمی کربنی سنتزی ،غلظتهای مختلف یون کروم )(VI
در گستره  1-233میکروموالر اضافه شد و پس ازگذشت یک دقیقه ،نشر فلوئورسانس هر یک از محلول ها در طول موج نشری
 443 nmقرائت شد.
برای تشخیص کروم ) (VIدر نمونه ماهی 1 ،گرم از نمونه تن ماهی را وزن و در یک ارلن مایر  133میلی لیتری منتقل شد.
 11میلیلیتر اسید نیتریک غلیظ و  3میلی لیتر  HClO4به آن اضافه شد و سپس تحت حرارت مالیم قرار داده شد تا نمونه
هضم شده و اسید آن به صورت بخار خارج شود .پس از خارج شدن بخارهای نمونه ،مقدار  2میلی لیتر اسیدسولفوریک ومقداری
اسیدنیتریک به آن افزوده و تا خارج شدن تمامی بخار نمونه حرارت داده شد و با استفاده از محلول 3/1موالر هیدروکسید سدیم
 pHآن تنظیم و از سانتریفیوژ و صاف کردن برای جداسازی ذرات معلق استفاده شد] .[24برای انجام آزمایشات از روش افزایش
استاندارد مشابه آنچه که برای نمونههای آب توضیح داده شد استفاده گردید.
 -3بحث و نتیجهگیری
 -9-3سنتز و تشخيص نقاط کوانتمي کربني سنتزي
طیف جذبی و طیف فلوئورسانس نقاط کوانتمی کربنی سنتز شده در شکل  1نشان داده شده است .در طول موج های 211
و  283nmدو پیک جذبی مشخص است که مربوط به انتقاالت  πیا  nگروه های  C=Cو  C=Oبه* πمی باشند .همچنین
یک پیک تحریکی در  343nmو نشر فلوئورسانس قوی در 443نانومتر برای نقاط کوانتمی کربنی سنتزی در شکل 1الف قابل
مشاهده است .عالوه بر این ماده سنتز شده خصوصیت نقاط کوانتومی کربن را از خود نشان میدهند و با تغییر طول موج
تحریک ،طول موج نشر فلوئورسانس آنها تغییر میکند .در شکل 1ب مشخص است که با تغییر طول موج تحریک از  323تا
 363نانومتر  ،طول موج نشر از  423تا  413نانومتر جابجا میشود .تصویر  TEMمحلول نقاط کوانتمی کربنی سنتزی در شکل
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2الف آورده شده است که اندازه ذرات را حدود  13nmنشان میدهد .برای مطالعه و تشخیص گروههای عاملی ،ساختار و ترکیب
نقاط کوانتمی کربنی سنتز شده طیف  FT-IRبه کار رفت .همانطور که در شکل 2ب دیده میشود نوار جذبی  O-Hبه
صورت یک پیک پهن در  3137 cm-1واقع شده است .نوارهای جذبی واقع در  1371، 2378 cm-1و  1411به ترتیب مربوط
به ارتعاشات کششی  C-Hآروماتیک C=O ،کربوکسیلیک اسید و ارتعاشات کششی  C=Cآروماتیک میباشد .پیک های
 1237و  1213 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی بیرون از صفحه  C-Oمیباشد .همچنین پیک  646و  613 cm-1مربوط به
ارتعاشات خمشی  C-Hمیباشد.

شکل :0الف) طیف جذبی در ناحیه فرابنفش -مرئی و طیف تحریکی و نشری نقاط کوانتمی کربنی سنتزی ب) طیف فلوئورسانس نقاط کوانتمی کربنی
سنتزی در طول موجهای تحریک مختلف
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شکل 0الف) تصویر  TEMب) طیف  FT-IRنقاط کوانتمی کربنی سنتزی

 -8-3اثر  pHو زمان
اثر  pHروی شدت فلوئورسانس محلول نقاط کوانتمی کربنی در حضور یون کروم ) (VIبررسی شد .شکل 3الف شدت نسبی
فلوئورسانس در  pHهای مختلف را نشان میدهد .همانطور که در شکل مشخص است شدت نسبی فلوئورسانس در =3
pHحداکثر است .بنابراین  pH =3به عنوان  pHبهینه انتخاب شد .پیشنهاد شده است که افزایش  pHمیتواند سبب تجمع
نقاط کوانتمی کربنی شود و در نتیجه شدت فلوئورسانس کاهش یابد .عالوه بر این در بسیاری از متون ،رفتار فلوئورسانس وابسته
به  pHبه پروتونه شدن یا از دست دادن پروتون گروههای عاملی سطح نقاط کوانتمی کربنی نسبت داده شده است ] .[21از
طرف دیگر ،این تغییرات می تواند ناشی از گونه غالب یون کروم ) (VIموجود در محلول باشد .در محیط اسیدی و بازی ،گونه
های غالب به ترتیب  Cr2O72-و  CrO42-هستند که قدرت اکسیدکنندگی دیکرومات در محیط اسیدی بیشتر است.
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همان طور که در شکل 3ب مشخص شده است با افزایش یون کروم ) (VIبه محلول نقاط کربنی سنتزی ،خاموشی فلوئورسانس
در زمان یک دقیقه اتفاق میافتد و پس از آن افزایش زمان واکنش هیچ تاثیری روی خاموشی فلوئورسانس ندارد .بنابراین این
سیستم ،سرعت واکنش سریعی دارد و زمان یک دقیقه به عنوان زمان بهینه انتخاب شد.
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شکل  0الف :اثر  pHب) اثر زمان روی خاموشی فلوئورسانس نقاط کوانتمی کربنی در حضور یون کروم )(VI

 -3-3کاليبراسيون
در شرایط بهینه ،طیف فلوئورسانس نقاط کوانتمی کربنی در غلظتهای مختلف یون کروم ) (VIثبت شد .همانطور که در
شکل  4الف مشخص است با افزایش غلظت یون کروم ) ، (VIشدت فلوئورسانس به تدریج کاهش یافت .ارتباط خطی خوبی بین
خاموشی فلوئورسانس و غلظت یون کروم ) (VIدر گستره  1تا  233میکروموالر وجود داشت (شکل 4ب) .در گستره غلظتی
 1-233میکروموالر ،شدت نسبی فلوئورسانس نقاط کوانتمی کربنی سنتزی به وسیله نمودار استرن-والمر 1با یک رابطه خطی
توصیف میشود .معادله حاصل برای یون کروم ) (VIعبارت بود از :
F0/F= 3/ 3233CCr6+ (µM) +3/8833

R2 = 3/333

تحت شرایط بهینه ،حد تشخیص  1/24میکروموالر برای یون کروم ) (VIبا استفاده از انحراف استاندارد سیگنال نمونه شاهد
( 3بار تکرار) و شیب نمودار کالیبراسیون محاسبه گردید.

Stern-Volmer
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 -8-3گزینشپذیري
همراه با کروم ) (VIدر محیطهای طبیعی ممکن است مولکولهای آلی ،یونهای فلزی و آنیونهای مختلف وجود داشته باشند.
بنابراین اثر این گونهها روی شدت فلوئورسانس نقاط کوانتمی کربنی بررسی شد .جدول  1اثر یونها و مولکولهای آلی مختلف
در غلظتهای متفاوت را روی شدت فلوئورسانس محلول حاوی  133میکرولیتر از نقاط کوانتمی کربنی سنتزی و  23میکروموالر
کروم ) (VIرا نشان میدهد .یک گونه زمانی به عنوان مزاحم معرفی میشود که تغییری بیشتر از  %1در خاموشی یا افزایش
شدت فلوئورسانس محلول ایجاد نماید .نتایج جدول نشان میدهد که اکثر گونه ها مزاحمتی ایجاد نمیکنند و نقاط کوانتمی
کربنی سنتزی گزینشپذیری باالیی برای تشخیص یون کروم ) (VIدارند.
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شکل  4الف) طیف فلوئورسانس نقاط کوانتمی کربنی در حضور غلظتهای مختلف یون کروم ب) نمودار استرن -والمر.
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جدول 0اثر مزاحمت یونها و مولکولهای مختلف برای تعیین کروم  01میکروموالر
یونها و ترکیبات آلی

حد تحمل
133
133
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3+

2+

2+

2+

2+

-

-

3+

2+

3+

+

+

2+

4+

3+

Ti , Si , Ba , Hg , Na ,,La , Co , Cr , SCN , Br , Sn , Mn , Zn , Cu , Al ,
پرولین  ،لوسین  ،اوره ،گلوکز ،ساکاروز ،آرژنین  ،استات ،آسکوربیک اسید ،گالیسینNi2+ ،
Mo6+, Li+, W6+, CN-, F-, I-, Sn4+, Ag+, Cd2+, Fe2+

13

Sb3+ , Fe3+

2

Pb2+

 -5-3آناليز نمونههاي حقيقي
به منظور بررسی صحت و دقت روش ،حسگر فلوئورسانس برای تشخیص یون کروم ) (VIدر نمونههای حقیقی از قبیل آب
شیر ،آب رودخانه ،آب معدنی و تن ماهی به کار برده شد .اندازهگیریها به روش افزایش استاندارد انجام شد و نتایج در جدول
 2نشان داده شدهاند .هر نمونه سه بار اندازهگیری شد و مقدار انحراف استاندارد نسبی  3/22 %نشاندهنده دقت خوب روش
میباشد .درصد بازیابی در گستره  31/3-131/23%قرار داشتند که نشان میدهند این حسگر توانایی بالقوه برای کاربردهای
عملی را داراست.
 -4نتیجه گیری
نقاط کوانتمی کربنی حسگرهای موثر ،سریع ،ارزان قیمت ،بسیار حساس و گزینش پذیر ،بدون نیاز به تجهیزات پیچیده ،سازگار
با محیط زیست به دلیل عدم استفاده از واکنشگرهای سمی هستند .در این مطالعه ،شرایط بهینه جهت اندازهگیری یون کروم
) (VIبا نقاط کوانتمی کربنی سنتز شده از سیتریک اسید ،پلی ویدون و بوریک اسید شامل  ، pH=3طول موج تحریک ،343
طول موج نشر  443نانومتر و زمان یک دقیقه تعیین گردید .جهت بررسی ساختار نقاط کوانتمی کربنی سنتز شده از طیف
سنجی مادون قرمز  HR-TEM ، FT-IRاستفاده شد .گستره خطی 1 -23 3میکرو موالرو حد تشخیص  1/24میکرو موالر
به دست آمد.
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حسگر فلوئورسانس سبز بر پایه نقاط کوانتمي کربني براي اندازهگيري یون کروم)(VI

جدول : 0تعیین درصد بازیابی کروم ) (VIبا حسگر فلوئورسانس پیشنهادی در نمونههای حقیقی
تشخیص داده شده
) (µMافزوده شده
) (%بازیابی )a (µMیافت شده
31/33
37/31
133/44
131/14
38/78
133/21
36/33
133/12
133/78
33/61
131/33
133/26
38/83
132/43
38/82
33/7
31
131/87
131/22

3
3/13±3/32
37/31±3/31
144/82±3/37
232/23±3/33
227/23±3/331
3
13/32±3/34
36/33±3/33
143/73±3/37
231/16±3/31
223/21±3/34
3
13/13±3/34
133/26±3/37
138/41±3/33
234/38±3/31
227/33±3/31
3
3/37±3/34
31±3/31
233/71±3/33
242±3/32

تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد
تشخیص داده نشد

3
13
133
143
233
233
3
13
133
143
233
233
3
13
133
143
233
233
3
13
133
233
233

نمونه
آب شیر

آب رودخانه

آب معدنی

تن ماهی

aمیانگین اندازه گیری ها با سه بار تکرار  ±انحراف استاندارد
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