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چکيده
در این پژوهش یک سیستم شیف باز جدید ( )H2Lبا استفاده از -2هیدروکسی-1-نفتالدهید و 2و-6دی آمینوپیریدین سنتز و شناسایی گردید .تاثیر
کاتیون های فلزی  Zn2+ ،Al3+ ،Cd2+ ،Na+ ،Mg2+ ،Cu2+ ،Cr3+ ،Fe2+ ،Pb2+ ،Ni2+ ،Mn2+ ،K+ ،Fe3+ ،Cs+ ،Co2+ ،Ba2+ ،Ag+و Hg2+

بر روی خصوصیات طیفی شیف باز ( )H2Lدر حالل اتانول ( 1میکروموالر) توسط طیف سنجی نشر فلوئورسانس و جذب مورد مطالعه قرار گرفت .هنگامی
که غلظت  Al3+افزایش می یابد نشر فلوئورسانس لیگاند ( )H2Lبه میزان قابل توجهی زیاد می گردد .این تغییر ویژه زمانی که از سایر یون های فلزی
استفاده شود قابل مشاهده نیست .شیف باز ( )H2Lبه عنوان یک حسگر شیمیایی بسیار موثر برای شناسایی یون های Al3+معرفی گردید.
واژگان کلیدی :حسگر ،Al3+شیف باز ،نفتالن ،فلوئورسانس

توسعهی حسگرهای شیمیایی فلوئورسانسی برای یون های فلزی ،بر اساس تغییرات یون-القا در فلوئورسانس به دلیل سادگی،
حساسیت باال و پاسخ آنی به طور ویژه جذاب می باشد ] .[1-3آلومینیوم پس از اکسیژن و سیلیسیم سومین عنصر فراوان در
زمین میباشد که در مواد ساختمانی ،افزودنیهای خوراکی و وسایل آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرد .آلومینیوم برای مدت
زمان زیادی برای انسان بی ضرر به شمار میرفت ،اما بیش از صد سال است که آلومینیوم به عنوان یک سم مشخص گردیده
است ] .[4اخیرا پژوهشهای متعددی نشان داده است که آلومینیوم می تواند به بسیاری از بافتها و سلول های بدن انسان مانند
مغز ،استخوان و خون صدمه بزند و با بیماری هایی از جمله آلزایمر ،کم خونی ،نرمی استخوان و حتی سرطان ریه و سینه در
ارتباط است ] .[5-8با توجه به تاثیر بالقوه یونهای آلومینیوم بر سالمت انسان و محیط زیست ،حسگرهای شیمیایی بسیار
حساس و انتخابگر نسبت به  Al3+به شدت مورد نیاز است ] .[9بدین ترتیب شناسایی و کنترل غلظت  Al3+حائز اهمیت است،
با این حال تا کنون تعداد کمی حسگر شیمیایی برای آشکارسازی Al3+شناسایی گردیدهاند.

 .نویسنده مسئوول :دانشیار شیمی معدنی ،دانشگاه پیام نور همدان ،همدان ،ایران.
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شیف بازها برای تشکیل کمپلکس های پایدار با یون های فلزی واسطه و رفتار آن ها به عنوان حامل های یون به خوبی شناخته
شده هستند .ساختار شیف بازها ارائه کنندهی هندسه و کنترل حفره در فرایند کملکس شدن میزبان-میهمان می باشد و سبب
ایجاد گزینش پذیری قابل توجه ،حساسیت و پایداری برای یک یون خاص می گردد .در نتیجه کمپلکس های شیف باز توجهات
زیادی را در زمینه پیوندهای یونی به خود جلب نموده است .شیف بازها با قرار دادن مناسب  Nیا  Oاضافی به عنوان اتم های
دهنده برای ساختار های مستحکم کمپلکس ها با یون های فلزی واسطه به خوبی شناخته شده اند و به عنوان یونوفور در
حسگرهای نوری برای آشکارسازی کاتیون های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند ] .[10-12تحقیقات گوناگون استفادهی
هدفمند از لیگاندهای شیف باز به عنوان حسگر نوری برای یون های فلزی را نشان داده اند ].[13-18
در این تحقیق ما موفق به معرفی یک حسگر شیمیایی ( ،H2Lطرح  )1با جایگاه های دهنده نیتروژن و اکسیژن و گروه های
نفتالن به عنوان فلوروفور برای شناسایی یون های آلومینیوم شدیم .اضافه شدن یون Al3+به محلول یک میکروموالر لیگاند ()H2L
سبب تغییر بسیار زیادی در نشر فلوئورسانس آن می گردد.

 -1-2مواد شيميایي و دستگاه ها
موادشیمیایی به کار رفته شامل-2هیدروکسی-1-نفتالدهید2 ،و-6دی آمینوپیریدین و تمامی حاللهای استفاده شده دارای
باالترین کیفیت و از شرکت مرک خریداری گردیدند .نمکهای فلزی نیز از شرکت سیگما آلدریچ خریداری گردیدهاند.
طیفهای NMRبا استفاده از  Bruker 500 MHz spectrometerبه دست آمدند .طیف های  FT-IRدر قرصهای KBrبا
استفاده از ) Jasco (4000–400 cm-1ساخت کشور ژاپن ثبت گردیدند.طیفهای UV-Visبا استفاده از VarianCary Eclipse

 300 spectrophotometerو طیفهای فلوئورسانس با استفاده از  Varian spectrofluorometerثبت گردیدند .تمامیطیفها
در دمای  25درجهی سانتیگراد ثبت گردیدهاند .پهنای شکاف در اسپکتروفلوریمتر  5نانومتر تنظیم گردید .در تمامی آزمایشها
سل کوارتز با طول مسیر10میلیمتر مورد استفاده قرار گرفت.
 -2-2روش کار
 1-2-2سنتز ليگاند (:)H2L
-2هیدروکسی-1-نفتالدهید ( 0/344گرم 2 ،میلیمول) به  100میلی لیتر اتانول اضافه گردید ،سپس 2و-6دی آمینوپیریدین
( 0/109گرم 1 ،میلیمول) در اتانول ( 10میلی لیتر) به ظرف واکنش اضافه شد و به مدت دو ساعت بر روی هیتر در دمای 80
درجه سانتیگراد همراه با بهم زدن محلول تحت واکنش قرار گرفت .پس از آن واکنش متوقف گردید و در دمای اتاق سرد شد
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محصول واکنش به صورت رسوب نارنجی رنگلیگاند ( ) H2Lدر ظرف واکنش پدیدار گردید .رسوب حاصل پس از صاف شدن،
توسط اتانول شستوشو داده شده و مجددا توسط کاغذ صافی جدا گردید و پس از خشک شدن توسط تکنیک های  IRو NMR
مورد شناسایی قرار گرفت (طرح .)1
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 -3بحث و نتایج
 -1-3بررسي طيف فلوئورسانس ليگاند ()H2Lدر حضور یونهاي فلزي
لیگاند ( )H2Lبا طول موج برانگیختگی در ناحیهی  250نانومتر دارای نشر فلوئورسانس در ناحیهی  305نانومتر در محلول
اتانول ( 1میکرو موالر) میباشد .گزینشپذیری یونهای فلزی مختلف شامل ،Ni2+ ،Mn2+ ،K+ ،Fe3+ ،Cs+ ،Co2+ ،Ba2+ ،Ag+

 Zn2+ ،Al3+ ،Cd2+ ،Na+ ،Mg2+ ،Cu2+ ،Cr3+ ،Fe2+ ،Pb2+و Hg2+در محلول اتانول( 1میکرو موالر) در دمای  25◦Cمورد
بررسی قرار گرفت.
در اثر افزایش یون  Al3+تغییر شدیدی در نشر فلوئورسانس لیگاند ( )H2Lحاصل شد ،پیک نشر فلوئورسانس در  305نانومتر
با جابجایی-قرمز به  388نانومتر ،با یک افزایش شدت نشر فلوئورسانس مشخص حاصل گردید (تا  33برابر افزایش در مقایسه با
شدت فلوئورسانس حسگر( )H2Lدر  388نانومتر ،همان گونه که در شکل  1مشخص گردیده است) .با افزایش یونهای فلزی،Fe2+

 Cu2+ ،Fe3+ ،Ag+و Cs+نشر فلوئورسانس لیگاند ( )H2Lبه طور کامل خاموش گردید .افزایش سایر یون های فلزی سبب تغییر
قابل توجهی در طیف نشر فلوئورسانس حسگر ( )H2Lنگردید.
لیگاند آزاد  H2Lبه دلیل انتقال درون مولکولی پروتون حالت برانگیخته ) (ESIPTبین فرمهای انول-ایمین و کتو-انامین
نشر ضعیف فلوئورسانس را نشان می دهد .در حضور یون آلومینیوم نشر فلوئورسانس متحمل تغییر شدیدی می گردد .مکانیسم
حسگری ممکن است ترکیبی از مکانیسم های ESIPTو  CHEFدرلیگاند ( )H2Lباشد.
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شکل  :1طیف فلوئورسانس لیگاند ( 1( )H2Lمیکروموالر) درحالل اتانول در  25◦Cدر حضور یونهای فلزی مختلف شامل،Co2+ ،Ba2+ ،Ag+
 Zn2+ ،Al3+ ،Cd2+ ،Na+ ،Mg2+ ،Cu2+ ،Cr3+ ،Fe2+ ،Pb2+ ،Ni2+ ،Mn2+ ،K+ ،Fe3+ ،Cs+و .Hg2+پهنای شکاف برانگیختگی و نشر
 5نانومتر

 -2-3فاکتور افزایش فلوئورسانس
مقادیر فاکتور افزایش فلوئورسانس ( )FEFلیگاند ( )H2Lدر حالل اتانول در دمای 25◦Cدر پاسخ به یونهای فلزی مختلف
محاسبه گردید  .نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که بیشترین فاکتور افزایش فلوئورسانس برای لیگاند ( )H2Lدر
حضور یون فلزی Al3+میباشد .این مقدار مربوط به  (IX-IL)/IL ،FEFنشان دهندهی این موضوع است که لیگاند ( )H2Lحسگر
شیمیایی بسیار حساس و مناسبی برای یون آلومینیوم می باشد (شکل .)2
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شکل :2میزان افزایش و خاموشی شدت فلوئورسانس لیگاند ( )H2Lدر حالل اتانول برای کاتیونهای مختلف .پهنای شکاف برانگیختگی و نشر 5
نانومتر
 -3-3بررسي تأثير افزایش پيوستهي غلظت یون فلزي  Al3+بر روي ليگاند ()H2L

نتایج فلوریمتری به دست آمده از مرحلهی قبل مشخص نمود که در میان یونهای فلزی که مورد بررسی قرار گرفتند ،لیگاند
( )H2Lنسبت به یون فلزی Al3+حساسیت وگزینشپذیری بیشتری دارد .لذا تأثیر غلظتهای مختلف یون فلزی  Al3+بر روی
شدت نشر فلوئورسانس لیگاند ( )H2Lمورد بررسی قرار گرفت.
اثر غلظتهای مختلف یون فلزی  Al3+به صورت افزایش پیوسته در حالل اتانول در دمای 25◦Cبر روی لیگاند ( )H2Lبررسی
گردید .نتایج به دست آمده ،افزایش پیوستهای در شدت نشر فلوئورسانس لیگاند ( )H2Lبا جابجایی-قرمز  ∆λ=83nmنشان داد
(شکل .)3
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شکل  :3تغییر در طیف فلوئورسانس لیگاند ( 1( )H2Lمیکروموالر) به عنوان تابعی از افزایش غلظت یون فلزی Al3+در اتانول .پهنای شکاف
برانگیختگی و نشر  5نانومتر
 -4-3طيف جذبي UV-Visible

در طیف  UV-Visibleلیگاند ( ،)H2Lنوار جذبی موجود در ناحیهی  250-270نانومتر به انتقاالت * π → πحلقه های
نفتالن نسبت داده می شود ،نوار جذبی در ناحیهی  300-325نانومتر مربوط به انتقاالت * π → πگروه  C=Nمی باشد و نوار
جذبی که باالتر از  400نانومتر ظاهر شده است به انتقاالت * n → πگروه  C=Oمربوط می شود (شکل  .)4یون آلومینیوم سبب
ایجاد تغییرات شدیدی در طیف جذبی لیگاند ( )H2Lمی گردد .محلول نارنجی کمرنگ لیگاند ( )H2Lیک نوار جذبی پهن را در
ناحیهی حدود  470نانومتر نشان می دهد که در اثر افزایش یون های آلومینیوم نوار جذبی در ناحیهی  470نانومتر به ناحیهی
 390نانومتر جابهجا می گردد .این تغییر مهم در طول موج جذبی باعث تغییر رنگ لیگاند ( )H2Lاز نارنجی کمرنگ به بی رنگ
می شود و این تغییر رنگ سبب می گردد که به راحتی و با چشم غیر مسلح حضور یون های آلومینیوم در محیط قابل تشخیص
باشد ،در حالی که سایر یون های فلزی مورد آزمایش چنین تغییر رنگی را سبب نمی گردند .این نتایج نشان می دهد که لیگاند
( )H2Lمی تواند به صورت یک حسگر شیمیایی بالقوه برای شناسایی یون های آلومینیوم ایفای نقش کند.
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شکل  :4تغییر در طیف  UV-Visلیگاند ()H2Lبه عنوان تابعی از افزایش غلظت یون فلزی Al3+در اتانول ( 10میکروموالر).

 -5-3بررسي رقابت یون فلزي  Al3+با سایر یونهاي فلزي
مطالعه رقابت یون فلزی  Al3+با سایر یونهای فلزی به منظور تعیین گزینشپذیری لیگاند ( )H2Lدر حالل اتانول (1
میکروموالر) در دمای 25◦Cانجام گردید .با توجه به شکل  5به راحتی میتوان یونهای فلزی که سبب مزاحمت در آشکارسازی
یون آلومینیوم میگردد را مشخص نمود .مهمترین این یونها برای لیگاند ( )H2Lعبارتند از  Ag+ ،Fe3+ ،Cs+ ،Fe2+و .Cu2+
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شکل  :5فاکتور افزایش فلوئورسانس) (FEFلیگاند ( )H2Lبه محض افزایش یون فلزی  Al3+در حضور یونهای فلزی مختلف دراتانول (10
میکروموالر) .پهنای شکاف برانگیختگی و نشر  5نانومتر
82

سال یازدهم ،شماره  38بهار 1395

مجله علمی -پژوهشی شیمی کاربردی

 -6-3بررسي استوکيومتري کمپلکس [AlH2L]3+

برای تعیین استوکیومتری لیگاند ( )H2Lبا یون فلزی Al3+در تشکیل کمپلکس ،روش جاب با استفاده از تکنیک فلوریمتری
انجام شد .در این روش تغییرات نشر فلوئورسانس به وسیلهی ثابت نگه داشتن مجموع غلظت یون فلزی Al3+و لیگاند ( )H2Lو
تغییر دادن نسبت موالر یون فلزی Al3+از  0/1تا 0/9ثبت گردید .نمودار جاب نشان داد که ماکزیمم نشر فلوئورسانس هنگامی
رخ میدهد که کسر موالر یون فلزی Al3+به  0/5میرسد ،که این بیانگر تشکیل کمپلکس  1:1بین یون فلزی Al3+و لیگاند
( )H2Lمی باشد (شکل .)6
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شکل  :6منحنی جاب برای تعیین نسبت استوکیومتری کمپلکس  H2L-Al3+با غلظت کل  1میکروموالراز  H2Lو .Al3+پهنای شکاف
برانگیختگی و نشر  5نانومتر

 -4نتیجه گیری
حسگرهای شیمیایی فلوئورسانس کننده یا رنگسنج برای شناسایی یونهای فلزی مهم بیولوژیکی و محیطی ،از طریق افزایش
نشر فلوئورسانس و جذب و یا از طریق عمل خاموش کردن ،به دلیل غیر مخرب بودن آنها ،توانایی نشان دادن غلظتهای مورد
تجزیه ،پاسخ سریع ،دقت و صحت باال بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند .سنتز لیگاند ( )H2Lبه سادگی و با راندمان
 %80صورت گرفت .لیگاند ( ) H2Lدارای میل ترکیبی باال و گزینش پذیری زیاد برای یون آلومینیوم نسبت به سایر یون های
فلزی دیگر از قبیل ،Al3+ ،Cd2+ ،Na+ ،Mg2+ ،Cu2+ ،Cr3+ ،Fe2+ ،Pb2+ ،Ni2+ ،Mn2+ ،K+ ،Fe3+ ،Cs+ ،Co2+ ،Ba2+ ،Ag+
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... یک حسگر شيميایي فلوئورسانسي جدید

) به عنوان یک حسگر قوی و موثر برای آشکارسازی یونH2L(  لیگاند. از طریق افزایش نشر فلوئورسانس می باشدHg2+  وZn2+
. معرفی گردیدAl3+
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