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چکیذُ
زر ایي همبلِ ثِ رًٍس تؾىیل ووپلىظ ثیي یَىّبی وبزهین ثب لیگبًس -2(-1پیزیسیل آسٍ)ً-2-فتَل ( )PANزر هحیظّبی هرتلف الىلی ٍ
هیغل غیزیًَی پززاذتِ ؽسُ اعت .ثزای اًحالل ثیؾتز ووپلىظّبی تؾىیل ؽسُ اثز یه عَرفبوتبًت غیز یًَی (تزیتَى )X-100هَرز ثزرعی
لزار گزفتِ اعت .پظ اس ثبثت ؽسى عیفّبی خذثی ووپلىظ ٍ لیگبًس ،ووپلىغی وِ زارای ثبالتزیي خذة ثَز ثب عَل هَج ً 550بًَهتز ثزای
ازاهِ وبر اًتربة گززیس .زر ّویي راعتب پظ اس ثْیٌِعبسی همبزیز  ،pHتزیتَى ،X-100سهبى ٍ غلظتّبی فلش ٍ لیگبًسً ،غجت اعتَویَهتزی زر
ووپلىظ  Cd:PANثب اًدبم رٍػّبی خبة ٍ ًغجت هَلی زر لسرتّبی یًَی هرتلف( 0/5 ٍ 0/3 ،0/1هَل ثز لیتز) ،ثِ فَرت  1:1حبفل
ؽس .زر ًْبیت همبزیز ػسزی ثبثتّبی تؾىیل ووپلىظّبی حبفلِ زر لسرتّبی یًَی هرتلف هحبعجِ گززیس .ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفل
هؾرـ ؽس وِ ووپلىظّبی تؾىیل ؽسُ اس ًظز تزهَزیٌبهیىی پبیسار ثَزُ ٍ اعتفبزُ اس هحیظ هیغل ثزای اًحالل ووپلىظّبی تؾىیل ؽسُ
خبیگشیي هٌبعجی ثزای حاللّبی آلی هیثبؽس.
ٍاصُّاي کلیذي :کادهین -2( -1 ،پیزیذیل آسٍ)ً-2 -فتَل ) ،(PANاسپکتزٍفَتَهتزي.

 .1هقذهِ
وبزهین ػٌقزی ثغیبر هْن ٍ هؤثز زر سًسگی ٍ تدبرت

لزار زارز .ایي ػٌقز ،ثب ػٌقزّبی رٍی ٍخیَُ ّنگزٍُ اعت =.<2

هحغَة هیؽَز .وبزهین ػٌقزی ًغجتبً وویبةً ،زم ،عفیس هبیل ثِ

لیگبًس هَرز اعتفبزُ زر ایي همبلِ -2(-1پیزیسیل آسٍ)ً-2-فتَل

آثی ،ثیثَ ٍ فلش اًتمبلی عوی اعت وِ ثِ راحتی ثب چبلَ ثزیسُ هی-

) (PANثَزُ وِ عبذتبر آى زر ؽىل  1آٍرزُ ؽسُ اعت .ایي

ؽَز .ثیؾتز ذقَفیبت ایي ػٌقز ؽجیِ رٍی ثَزُ ٍ زر ثغیبری اس

لیگبًس یىی اس ػَاهل ؽالتِوٌٌسُی هؼوَل زر اًساسُگیزیّبی

هَارز هبًٌس آى ػول هیوٌس .ایي ػٌقز ثِػٌَاى هحقَل فزػی اس

ووّی ثزپبیِ اعپىتزٍفَتَهتزی ،خذة اتوی ٍ پالعوبی سٍج المبئی

رٍی ثِ زعت هیآیس .وبزهین ٍ تزویجبت هحلَل آى ثغیبر عوی

اعت.

ّغتٌس= .<1وبزهین زر گزٍُ  ٍ IIBزر زٍرُی پٌدن خسٍل تٌبٍثی
* عْذُ دار هکاتثات :مجید محمدحسینی
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 .1-1اثز قذرت یًَی

تؼبزلّبی هزثَط ثِ گًَِّبی یًَی تَعظ توبم یَىّبی حبضز
زر هحلَل تحت تأثیز لزار هیگیزًس .هفیستزیي هؼیبر غلظت ول
یَىّب زر هحلَل ،لسرتیًَی( )µاعت وِ ثِفَرت سیزتؼزیف
هیؽَز.
∑

μ

زر ایي هؼبزلِ  Ciغلظت گًَِی  Zi ٍ iثبر گًَِی  iاعت .ػول
خوغوززى ثزای توبم یَىّبی هَخَز زر هحلَل اًدبم هیؽَز .ثِ
ًظز هیرعس افشٍزى ّزًوه «ثیاثز» حاللیت تزویجبت یًَی را
افشایؼ هیزّس.
 .2-1هَاد فعال سطح (سَرفاکتاًتّا)

عَرفبوتبًتّب یب ػَاهل فؼبل عغح ،ثِ هَازی گفتِ هیؽَز وِ
ثزّنوٌؼّبی عغحی را اس عزیك افشایؼ خذة زر عغح هؾتزن
ضکل  -1ساختار لیگاًذ -2( -1پیزیذیل آسٍ)ً-2 -فتَل).(PAN

ثْجَز هیثرؾٌس= .<9زر چٌیي عیغتنّبیی هزسّبی ثیي فبسّب ،هْن-
تزیي فبوتَر تؼییيوٌٌسُی ٍیضگیّبی ػولی ّغتٌس .ثزاعبط

ؽیوی ػٌبفز ٍاعغِ ػوستبً ثب ؽیوی تزویجبت وئَرزیٌبعیَى ارتجبط

تؼزیف فَق ،پٌح ًَع عغح هؾتزن ٍخَز زارز وِ ػجبرتٌس اس:

زارز .اهزٍسُ تزویجبت وئَرزیٌبعیَى وِ هؼوَال˝ ووپلىظ ًبهیسُ

خبهس-گبس ،خبهس-هبیغ ،خبهس-خبهس ،هبیغ-گبس ٍ هبیغ-هبیغ =.<4-6

هیؽًَسً ،مؼ ثغیبر هْوی زر سًسگی رٍسهزُی هب ایفب هیوٌٌس.

هْنتزیي اثز عَرفبوتبًتّب رٍی ذَاؿ فیشیىی عیغتن ،سهبًی

تؼزیف ووپلىظ ثِعَر هؼوَل زؽَار ثًِظز هیرعس .زر ػیيحبل،

اعت وِ یىی اس فبسّب ،هبیغ ثبؽس .هَاز فؼبلوٌٌسُی عغحی یىی

یه ووپلىظ ٌّگبم تزویت تؼسازی یَى ٍ یب هَلىَل ثب اتن

اس هْنتزیي افشٍزًیّبی آلی ثِ فبس هتحزن ّغتٌس وِ ثزّنوٌؼ

هزوشی تؾىیل هیؽَز ،تب گًَِای زرثززارًسُی تؼساز اتنّبیی وِ

آىّب ثب ًوًَِی هَرز تدشیِ ،هَخت ایدبز تؼبزالت ثبًَیِ هیگززز

ثِعَر هغتمین ثِ اتن هزوشی هتقل اعت ،افشٍى ثز ظزفیت (حبلت

=.<7-10

اوغبیؼ) ػبزی آى اتن ثٍِخَز آیس .ووپلىظّب هوىي اعت

هحلَلّبی ؽبهل هَاز فؼبل عغحی ،ذَاؿ فیشیىی غیزعجیؼی اس

ذٌثی (ثسٍى ثبر) ،وبتیًَی (ثبر هثجت) ٍ یب آًیًَی (ثبر هٌفی) ثبؽٌس.

ذَز ًؾبى هیزٌّس .زر هحلَلّبی رلیك ،هبزُی فؼبل عغحی هبًٌس

گزٍُّبیی وِ ثب اتن هزوشی پیًَس زارًس را لیگبًس ٍ یب هَلىَلّبی

یه حلؽًَسُی ًزهبل ػول هیوٌس ٍ زر حبلتی وِ هبزُی فؼبل

زٌّسُی الىتزٍى هیًبهٌس .زر تؾىیل یه ووپلىظ زر اغلت

عغحی یًَی ثبؽس ،رفتبر الىتزٍلیتّبی ًزهبل هؾبّسُ هیؽَز .اهب

هَارز لیگبًسّب یه خفت الىتزٍى ثِ فلش ٍ یب اتن هزوشی زیگز

زر غلظتّبی ثبال تغییز ًبگْبًی ٍ لبثل تَخْی زر ثؼضی اس ذَاؿ

هیزٌّس .ثٌبثزایي ووپلىظّب ،اس تؾىیل پیًَس وٍَاالًظ

فیشیىی ایي گًَِ هحلَلّب هبًٌس حاللیت ،فؾبر اعوشی ،همسار

وئَرزیٌبًظ ثٍِخَز هیآیٌس =.<2

وسٍرتّ ،سایت الىتزیىی ٍ وؾؼ عغحی ،اتفبق هیافتس .ایي

اهزٍسُ ایي تزویجبت زر سهیٌِّبی هرتلف اس خولِ ؽیوی تدشیِ،

تغییزات ثِ ٍاعغِی تدوغ لبثل تَخْی اعت وِ ثیي هَلىَلّبی

عٌتش هَاز آلی ،فزآیٌسّبی وبتبلیشٍری فٌؼتی ٍ ًیش زرن

فؼبل عغحی اتفبق افتبزُ اعت .هه ثبیي تَاًغت ایي رفتبر ظبّزاً

فزآیٌسّبی ثیَلَصیىی وبرثززّبی سیبزی پیسا وززُاًس =.<3

غیز ػبزی را ثزاعبط تدوغ هٌظن یَىّبی عغحی یب ثِ ػجبرتی

) ( JQCS
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تؾىیل هیغلّب وِ زر آى سًدیز ّیسرٍوزثٌی آةگزیش ثِ عوت

فؼبل عغحی ثزای حاللیت ثیؾتز ووپلىظّبی تؾىیل ؽسُ اعتفبزُ

زاذل هیغل خْتیبثی ؽسُ ٍ گزٍُّبی آةزٍعت زر توبط ثب

ؽس.

تَزُی هحلَل آثی لزار گزفتِ ثبؽٌس ،تَضیح زّس .غلظتی وِ زر
همبثل ثبالتز اس آى هیغل تؾىیل هیؽَز ،غلظت ثحزاًی هیغل یب
 CMCهیًبهٌس .ثٌبثزایي ػول هیغلیؽسى ،هىبًیشهی اعت وِ ثِ
زًجبل ػول خذة اتفبق افتبزُ ٍ زر آى اًزصی هحلَل فؼبل عغحی
هوىي اعت وبّؼ یبثس.

 .3-1تزیتَى X-100

تزیتَى  X-100یه عَرفبوتبًت غیزیًَی اعت وِ عبذتبر آى
زر ؽىل ً 2ؾبى زازُ ؽسُ اعت ،وِ زر ایي فزهَل تؼساز هتَعظ
اتیلي اوغبیس ثیي  9تب  10هیثبؽس=.<6

ٍلتی ػول هیغلیؽسى اس ًمغًِظز اًزصی ثز حغت سًدیزّبی
ّیسرٍوزثٌی هَلىَلّبی فؼبل عغحی زر ًظز گزفتِ هیؽَز،
فبوتَرّبی سیز را ثبیس ثِ حغبة آٍرز:
الف) ثزّنوٌؼّبی هَلىَلی ثیي سًدیزُّبی ّیسرٍوزثٌی زر
زاذل هیغل یه هَلؼیت هغلَة اس ًظز اًزصی را ذَاّس زاؽت.
ضکل -2ساختار تزیتَى .X -100

زر ٍالغ ایي حبلت هغلَةتز اس ٌّگبهی اعت وِ یه هَلىَل فؼبل
عغحی حل هیؽَز ٍ ثزّنوٌؼ آة ّ-یسرٍوزثي زر هیبى اعت.
ة) ػول هیغلی ؽسى ثبػث ثٍِخَز آهسى ثزّنوٌؼ لَی
آة-آة (پیًَس ّیسرٍصًی) هیؽَز ،چزا وِ اگز هیغلی ؽسى
اتفبق ًیفتس ٍ هَلىَل فؼبل عغحی ثِ تٌْبیی زر هحلَل ٍخَز زاؽتِ
ثبؽس ثبػث ایدبز خسایی ثیي هَلىَلّبی آة هیؽَز .ایي
هْنتزیي فبوتَر زر تؾىیل هیغل ٍ ّنچٌیي زر فزآیٌس خذة زر
عغح هؾتزن هحلَل آثی اعت .چٌیي اثزی را اثز ّیسرٍفَثیه ًیش
هیگَیٌس .اعالع زر هَرز اًساسُ ٍ ؽىل هیغلّب را هیتَاى ثب

هحلَل تزیتَى  X-100زر ثبالتز اس  CMCهیتَاًس هَاز آلی
غیزهحلَل را ثب ایدبز هیغلّب حل وٌس .یؼٌی زر اثتسا تؼساز سیبزی
هیغل تؾىیل هیؽَز .عپظ ووپلىظّبی تؾىیل ؽسُ زر ایي
تحمیك وِ زر فبس آلی لزار زارًس تَعظ هیغلّب خذة هیؽًَسّ .ز
لسر تؼساز هیغلّب ثیؾتز ثبؽس ،حاللیت ووپلىظّب ًیش ثیؾتز ذَاّس
ثَز .ثسیي فَرت اس رعَة وززى ووپلىظّب خلَگیزی ًوَزُ
ٍ ثبػث حاللیت ثیؾتز آىّب ذَاّس ؽس.

اعتفبزُ اس پرؼ ًَر ،عبًتزیفَصٍ ،یغىَسیتِ ٍ پرؼ اؽؼِی  Xزر

 .2تخص تجزتی

ساٍیِی ون تؼییي وزز.

 .1-2هَاد ٍ رٍشّا

فبوتَرّبی هتؼسزی زر غلظت ثحزاًی هیغل هؤثز هیثبؽٌس .وِ

رٍػ هزعَم ثزای تؾىیل ووپلىظ  ،Cd:PANهرلَعی اس

یىی اس فبوتَرّبی هؤثز زر غلظت ثحزاًی هیغل ،افشایؼ لغوت

وبزهین ًیتزات ،لیگبًس  ،PANتزیتَى ،X-100اتبًَل ،عسین

آةگزیش (ّیسرٍفَثیه) هَلىَلّبی فؼبل عغحی اعت وِ

ّیسروغیس ،زی عسین ّیسرٍصى فغفبت ،عیتزیه اعیس ،پتبعین

تؾىیل هیغل را آعبىتز هیعبسز .زر هحلَل آثی ؽبهل هَاز فؼبل

ولزیس ٍ ّیسرٍولزیه اعیس اعت .رٍػّبی هتساٍل ثِوبر گزفتِ -

CH2

ؽسُ ثزای ثزرعی ًغجت اعتَویَهتزی لیگبًس  :فلش زر عبذتبر

یًَی ،غلظت ثحزاًی هیغل تمزیجبً ثب اضبفِ ؽسى ّز گزٍُ

ًقف هیؽَز .ثزای هَاز غیز یًَی ایي اثز حتی ثیؾتز گشارػ ؽسُ

ووپلىظّبی یًَی ػجبرتاًس اس:

اعت .هؼوَالً ایي رًٍس تب تؼساز حسٍز ؽبًشزُ وزثي  C16ازاهِ ٍ زر

( )1رٍػ تغییزات پیَعتِ (رٍػ خبة)

ثبالتز اس تؼساز  ،C18غلظت ثحزاًی هیغل تمزیجبً ثبثت هیهبًس .ایي

( )2رٍػ ًغت هَلی

هغئلِ احتوبالً ثِزلیل والف ؽسى سًدیزُّبی ّیسرٍوزثٌی زر فبس

( )3رٍػ ًغت ؽیجی

آثی هیثبؽس = .<5زر ایي پزٍصُ اس تزیتَى  X-100ثِػٌَاى هبزُی

زر ثیي ایي رٍػّب ،رٍػ خبة ٍ رٍػ ًغجت هَلی اس اػتجبر ثِ

) ( JQCS
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4

هزاتت ثبالتزی ًغجت ثِ رٍػ ًغجت ؽیجی ثزذَرزار ّغتٌس .زر

3.5

PAN

تؼییي ؽسُ ٍ ثب اعتفبزُ اس رٍػ ًغجت هَلی ،ایي ًغجت تأییس هی-
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 .2-2هحلَلساسي

0

خْت اًدبم آسهبیؼ ،هحلَلّبی  0/01هَالر اس -2(-پیزیسیل-

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

آسٍ)ً-2-فتَل ( ٍ )PANوبزهین ًیتزات ثِ تزتیت اس حلوززى
0/2493گزم زر اتبًَل ٍ 0/0308گزم زر آة همغز حبفل ؽسًس.
ّنچٌیي ،هحلَل  2زرفس تزیتَى  X-100اس اًحالل  2هیلیلیتز اس
آى زر  100هیلیلیتز آة همغز ٍلزم تْیِ ؽس.
رٍػ عبذت هحلَل ثبفز زی عسین ّیسرٍصى فغفبت-عیتزیه
اعیس ثب  pHثزاثز ثب  6/6ػجبرت اعت اس تْیِی هحلَلّبی (:)2( ٍ )1
هحلَل ( )1زی عسین ّیسرٍصى فغفبت  0/2هَالر وِ اس اًحالل
 7/164گزم ( )Na2HPO4.12H2Oزر همسار وبفی آة همغز ٍ
هحلَل ( )2عیتزیه اعیس  0/1هَالر اس اًحالل  1/921گزم اس آى
زر همسار وبفی آة همغز ثسعت هیآیس.

)Wavelength(nm
ضکل -3طیفّاي جذتی لیگاًذ ٍ کوپلکس تا ًسثتّاي هختلف فلش ٍ لیگاًذ.

 .4-2طیفّاي جذتی لیگاًذ هَرد استفادُ ٍ کوپلکس اًتخاب ضذُ

زر ؽىل  ، 4عیفّبی خذثی ووپلىظ ؽبهل  1هیلیلیتز اس
 Cd2+ثب غلظت  5 ٍ 4 ×10-4Mهیلیلیتز اس  PANثب غلظت ×10-4M
 ٍ 4لیگبًسوِ زر یه ثبلي حدوی  25/0هیلیلیتزی ثِحدن
رعیسُاًس ،آٍرزُ ؽسُ اعت .ایي عیفّب زاللت ثز ایي حمیمت
زارًس وِ عَل هَج ً 550بًَهتز خْت تؼییي ثبثتّبی پبیساری
گشیٌِی هٌبعجی اعت.
4

ًْبیتبً خْت ًیل ثِ  ،pH=6/6ثِتزتیت  5/45 ٍ 14/55هیلیلیتز اس

3.5

b

هحلَلّبی  2ٍ1ثِ یه ثؾز اضبفِ ؽس.

3

2

ولزیس زر همسار وبفی آة همغز تْیِ ؽس.

1.5

a

ثزای رعیسى ثِ لسرتّبی یًَی 0/5 ٍ 0/3 ،0/1ثِتزتیت ،1/25

Absorbance

2.5

هحلَل  2/0هَالر پتبعین ولزیس اس اًحالل  37/28گزم اس پتبعین

1
0.5

 6/25 ٍ 3/75هیلیلیتز اس هحلَل پتبعین ولزیس ( )2/0Mثِ ثبليّبی
حدوی  25/0هیلی لیتزی اضبفِ ؽسُ ٍ ًْبیتبً ثِحدن هیرعس.

Absorbance

ًْبیت ثب اًدبم زازى رٍػ خبة ًغجت اعتَویَهتزی لیگبًس ثِ فلش

ML 1-1

3

0
800

750

700

600

650

550

500

450

400

350

)Wavelength(nm
ضکل  -4طیف جذتی کوپلکس ٍ لیگاًذ (ً aطاىدٌّذُي کوپلکس b ٍ Cd:PAN

لیگاًذ  PANاست).

 .3-2طیفّاي جذتی لیگاًذ هَرد استفادُ ٍ کوپلکسّاي تطکیل
ضذُ.

زر ایي هزحلِ ًغجتّبی حدوی هرتلفی اس فلش ٍ لیگبًس (1
هیلیلیتز اس  Cd2+ثب غلظت  ٍ 4 ×10-4Mثِتزتیت 6 ٍ 5 ،4 ،3 ،2 ،1

 .5-2تْیٌِساسي پاراهتزّا

ثِهٌظَر زعتیبثی ثِ ثْتزیي حس تؾریـ ٍ حغبعیت ،السم اعت
وِ پبراهتزّبی هرتلف غلظتی ثْیٌِ ؽًَس .رٍػ رعیسى ثِ ؽزایظ
ثْیٌِ ،رٍػ تهػبهلی اعت .ثسیي فَرتوِ ّوِی پبراهتزّب ثبثت

هیلیلیتز اس  PANثب غلظت  4 ×10-4Mزر یه ثبلي حدوی 25/0

زر ًظز گزفتِ ؽسُ ٍ فمظ پبراهتزی وِ ثبیس ثْیٌِ ؽَز تغییز زازُ

هیلیلیتزی) عبذتِ ؽس .زر ؽىل  ،3عیفّبی خذثی هزثَعِ ثب

هیؽَز .وویت هَرز اًساسُگیزی زر ثْیٌِ وززى فبوتَرّبی فَق،

غلظت  4×10-4Mاس وبزهین ٍ لیگبًس  ،PANآٍرزُ ؽسُ اعت.

همسار خذة ًوًَِّب اعت.

) ( JQCS
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پبراهتزّبیی وِ زر ایي تحمیك هَرز ثزرعی لزار گزفتٌس ،ػجبرتٌس اس:

0.3

 -1اثز  -2 pHهمسار تزیتَى  -3 X-100اثز سهبى

0.29

Absorbance

0.28

 .1-5-2تزرسی اثز pH

0.27

ثزای ثزرعی اثز pHثز خذة ووپلىظ  ،Cd-PANخذة

0.26

هحلَلّبی ؽبهل 4 ×10-4هَالر  4 ×10-4 ٍ PANهَالر  Cd2+زر
هحسٍزُی  2 pHتب  10هَرز ثزرعی لزار گزفت( ؽىل  .)5ثب تَخِ

0.25
1.2

1

ثِ ایي ًتبیح ،زر ولیِی آسهبیؼّب  pHثزاثز ثب  6/6ثِػٌَاى  pHثْیٌِ

0.8

0.4

0.6

0

0.2

)mL of Triton X-100 (2% vol

اًتربة ؽس .چزا وِ زر ّ pHبی ثبالتز ظَْر وسٍرت زر هحیظ

ضکل  -6اثز هقذار تزیتَى X-100تز رًٍذ تغییزات جذب کوپلکس.

ػول هٌدز ثِ ًوَز پسیسُّبی ًبهغلَثی هبًٌس پرؼ ٍ اًحزاف اس
لبًَى ثیز-الهجزت هیؽَزّ .نچٌیي زر هحیظّبی ثغیبر اعیسی

 .3-5-2تزرسی اثز سهاى

اهىبى پزٍتَىزار ؽسى ّتزٍاتنّبی زٌّسُی الىتزٍى ٍخَز زاؽتِ

زر یه ثبليحدوی  25/0هیلیلیتزی ثِتزتیت همسار 5/0

وِ ًْبیتبً فزآیٌس تؾىیل ووپلىظ را هرتل هیوٌس .ثسیيتزتیت،

هیلیلیتز اس ثبفز ثب 1 ٍ pH=6/6هیلیلیتز اس هحلَل 4 ×10-4هَالر

ّpHبی ًِ چٌساى اعیسی ٍ ًِ چٌساى ثبسی خْت تؼییي ثبثتّبی

وبزهین) 0/6 ٍ (IIهیلیلیتز اس هحلَل  2/0زرفس تزیتَىٍ X-100

پبیساری ووپلىظّب ،هٌبعت ٍ هٌغمی ثِ ًظز هیرعٌس.

 5/0هیلیلیتز اس هحلَل 4 ×10-4هَالر -2( -1پیزیسیلآسٍ)-2-
1.2

پیزیسیلآسٍ)ً -2-فتَل ،سهبى ثب وزًٍَهتز اًساسُگیزی ؽس .عپظ

1

هحلَل ثب اتبًَل ثِحدن رعبًسُ ٍ پظ اس یىٌَاذت ؽسى هحلَل،

0.8
0.6
0.4

Absorbance

1.4

ًفتَل افشٍزُ پظ اس افشٍزى آذزیي لغزُ اس هحلَل -2( -1

همبزیز خذة آى زر هحسٍزُی ً 400-800بًَهتز زر سهبىّبی
هرتلف اًساسُگیزی ؽس (ؽىل .)7

0.2

0.86

0
11

10

9

8

7

5

6

4

3

2

0

1

0.77

ضکل  -5اثز  pHتز رًٍذ تغییزات جذب کوپلکس.

0.68

 .2-5-2تزرسی اثز هقذار تزیتَىX-100

0.59

زر یه ثبليحدوی  25/0هیلیلیتزی ثِتزتیت همسار 5/0
هیلیلیتز اس ثبفز ثب  1/0ٍ pH;6/6هیلیلیتز اس هحلَل 4 ×10-4هَالر
وبزهین) ٍ (IIهمبزیز هتفبٍتی اس هحلَل  2/0زرفس

Absorbance

pH

تزیتَىX-100

افشٍزُ ٍ 5/0هیلیلیتز اس هحلَل 4 ×10-4هَالر  -2( -1پیزیسیل-

0.5
70

50

60

40

30

20

10

0

)Time(min
ضکل  -7اثز سهاى تز رًٍذ تغییزات جذب کوپلکس.

آسٍ)ً -2-فتَل افشٍزُ ٍ ثب اتبًَل ثِحدن رعبًسُ ؽس .پظ اس
یىٌَاذت ؽسى هحلَل ،خذة آى زر هحسٍزُی ً 400-800بًَهتز

 .6-2ضزایط تْیٌِ

اًساسُگیزی گززیس (ؽىل  .)6ثز اعبط ًتبیح حبفل ،همسار 0/6

ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفل اس ثزرعیّبی اًدبم ؽسُ ،هٌبعتتزیي

تزیتَىX-100

ؽزایظ تدزثی ثزای تؼییي ثبثتّبی تؾىیل ووپلىظ وبزهین)-(II

هیلیلیتز (اس هحلَل  2/0زرفس حدوی -حدوی)
ثِػٌَاى همسار ثْیٌِ ،خْت ازاهِی وبر اًتربة ؽس.

 -2( -1پیزیسیل آسٍ)ً-2 -فتَل ثِفَرت سیز اًتربة گززیس.
) ( JQCS
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 0/6 ،pH ; 6/6هیلیلیتز اس هحلَل 2/0زرفس حدوی -حدوی

هجلِ ضیوی کَاًتَهی ٍ اسپکتزٍسکَپی

جذٍل -2دادُّاي جذتی رٍش جاب در هَرد کوپلکس کادهین)-2( -1-(II
پیزیذیل آسٍ)ً-2 -فتَل در قذرتّاي یًَی هختلف.

تزیتَى ٍ X-100سهبى  50زلیمِ.

وغزهَلی

 .7-2تعییي تزکیة کوپلکس در ضزایط تْیٌِ

خذة
لسرت یًَی

لسرت یًَی

لسرت یًَی

0 /1

0 /3

0 /5

ّبی ووپلىظ وبزهین) -2( -1-(IIپیزیسیلآسٍ)ً -2-فتَل ثب

0

0/1024

0/1047

0/1211

غلظت ول 4×10-4هَالر زر ًبحیِی هزئی (زر عَلهَج 550

0 /1

0/4631

0/525

0/621

0 /2

0/7822

0/922

1/032

پتبعین ولزیس اًساسُگیزی ؽس .تزویت هحلَلّبی ثِوبر رفتِ زر

0 /3

1/0351

1/2743

1/5357

0 /4

1/1694

1/4823

1/925

رٍػ خبة زر خسٍل  1آهسُ اعتً .تبیح ثِزعت آهسُ زر خسٍل2

0 /5

1/2578

1/6398

2/0894

ٍ ؽىلً 8ؾبى زازُ ؽسُ اعت .زر ًتبیح حبفل ثیؾتزیي خذة

0 /6

1/1947

1/5582

1/9348

زر وغز هَلی لیگبًس ثزاثز ثب  0/5زیسُ هیؽَز وِ ًؾبى زٌّسُی

0 /7

1/0555

1/3922

1/6319

0 /8

0/9128

1/025

1/3226

0 /9

0/647

0/6722

0/7548

1

0/1363

0/1537

0/1759

لیگبًس

ثب اعتفبزُ اس رٍػ تغییزات پیَعتِ (رٍػ خبة) خذة هحلَل-

ًبًَهتز) تحت ؽزایظ ثْیٌِ ٍ زرلسرتّبی یًَی هرتلف ًبؽی اس

تزویت ووپلىظ ثب ًغجت فلش ثِ لیگبًس  1:1اعت.
جذٍل -1تزکیة تاليّاي رٍش جاب کوپلکس کادهین) -2( -1-(IIپیزیذیل آسٍ)-
ً-2فتَل.

2.5

ؽوبرُ

وغز هَلی

لیگبًس
-4

فلش
-4

ثبفز

X -100

0/3

0 /6

0/5

ثبلي

لیگبًس

4×10 M

4×10 M

1

0

0

10

5

2

0 /1

1

9

5

0 /6

3

0 /2

2

8

5

0 /6

4

0 /3

3

7

5

0 /6

5

0 /4

4

6

5

0 /6

6

0 /5

5

5

5

0 /6

7

0 /6

6

4

5

0 /6

8

0 /7

7

3

5

0 /6

9

0 /8

8

2

5

0 /6

10

0 /9

9

1

5

0 /6

11

1

10

0

5

0 /6

1.5
1
0.5

Absorbance

تزیتَى

0/1

2

0
1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

XL
ضکل  -8هٌحٌی رٍش جاب تزاي کوپلکس در طَلهَج ً 550اًَهتز ٍ قذرتّاي
یًَی  0/5 ٍ 0/3 ،0/1پتاسین کلزیذ.

ّنچٌیي ثب اًدبم رٍػ ًغجت هَلی زر لسرت یًَی  0/1هَل ثز لیتز
اس پتبعین ولزیس ،تزویت ووپلىظ ثب ًغجت ( 1:1فلش:لیگبًس) تأییس
ؽسُ ٍ هٌحٌی آى زر (ؽىل  )9آهسُ اعت.

) ( JQCS
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0.6

ّنچٌیي غلظتّبی تؼبزلی وبزهین ] ٍ [Cd2+لیگبًس ] [L-زر ًمغِی

0.5

0.3
0.2

Absorbance

0.4

هبوشیون (ؽىل )10ثب اعتفبزُ اس هؼبزالت ( )5(ٍ )4لبثل تؼییي
اعت:

6

3

4

0

[
] [

()5

0
2

]

()4

0.1
1

] [

⁄

()3

0.7

5
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ثب لزارزازى هؼبزالت ( )5( ٍ )4( ،)3زر هؼبزلِی ( ،)2همبزیز

nL/nM

ثبثتّبی تؾىیل ( (βهحبعجِ ؽس ٍ ًتبیح حبفل زر خسٍل ً 4ؾبى

ضکل  -9هٌحٌی رٍش ًسثت هَلی تزاي کوپلکس در طَلهَج ً 550اًَهتز.

زازُ ؽسُ اعت.

 .8-2ضزائة جذب هَلی کوپلکس در قذرتّاي یًَی هختلف

همبزیز ضزیت خذة هَلی ووپلىظ زر لسرتّبی یًَی
هرتلف ،اس لغوت ذغی ًوَزارّبی رٍػ خبة زر وغز هَلی
ثبالی لیگبًس ،خبیی وِ تمزیجبً توبم یَىّبی فلش ثِ ؽىل ووپلىظ
زرآهسُاًس ،تؼییي ؽسُ ٍ ًتبیح هزثَعِ زر خسٍل  3آٍرزُ ؽسُاًس.
جذٍل  -3ضزائة جذب هَلی کوپلکس کادهین) -2( -1-(IIپیزیذیل آسٍ)-2 -

جذٍل  -4هقادیز ثاتتّاي تطکیل کوپلکس در طَلهَج ً 550اًَهتز ٍ در قذرت-
ّاي یًَی هختلف.

لسرت یًَی

ًغجت فلش -لیگبًس
L/M

ضزیت خذة هَلی ))ε
λ=550 nm

0 /1

1:1

803/95

0 /3

1:1

836/54

0 /5

1:1

877/62

ًفتَل در طَلهَج ً 550اًَهتز ٍ در قذرتّاي یًَی هختلف.

لسرت یًَی

ضزیت خذة هَلی ))ε

ٍ .1-9-2اتستگی ثاتتّاي تطکیل کوپلکس تِ قذرت یًَی

λ=550 nm

0 /1

15426/339

0 /3

19592/615

0 /5

24199/144

ثب تؼییي ضزائت خذة هَلی ٍ تزویت ووپلىظ ،ثب اعتٌبز ثِ
اعالػبت خذثی ثِزعت آهسُ اس اًدبم رٍػ تغییزات پیَعتِ
(رٍػ خبة) زر لسرتّبی یًَی هرتلف ،ثبثتّبی تؾىیل
ووپلىظ هَرز هحبعجِ لزار گزفت .ثب اعتفبزُ اس ایي ًتبیح ،همبزیز
لگبریتوی ثبثتّبی تؾىیل (خسٍل  )5هحبعجِ ؽس ٍ ًوَزارّبی

 .9-2هحاسثات ثاتتّاي تطکیل

رٍیىزز هحبعجِی ثبثتّبی تؾىیل هؾبثِ رٍػ پیؾٌْبزی

ٍاثغتگی لگبریتن ثبثتّبی تؾىیل ثز حغت ریؾِی زٍم لسرت

تَعظ فزخ لزیت ٍ ّوىبراى زر همبالت هتؼسز هزثَعِ اعت = 11تب

یًَی رعن گززیس .ثزای ووپلىظ وبزهین) -2( -1 -(IIپیزیسیل

 .<20ثب تَخِ ثِ ایيوِ وبزهین( )IIثب  -2( -1پیزیسیل آسٍ)-2 -

آسٍ)ً-2 -فتَل ثب تَخِ ثِ (ؽىل  )10ثب افشایؼ لسرت یًَی اس

ًفتَل ،ووپلىظ پبیسار ثب ًغجت اعتَویَهتزی فلش:لیگبًس1 ،ثِ 1را

 0/1 moldm-3تب  0/5ثبثتّبی تؾىیل افشایؼ هییبثس.

تؾىیل هیزّسٍ ،اوٌؼ تؾىیل ووپلىظ ثِفَرت هؼبزلِی()1
جذٍل -5هقادیز لگاریتن ثاتتّاي تطکیل کوپلکس در قذرتّاي یًَی هختلف.

لبثل ًوبیؼ اعت:

لسرت یًَی

-

()1

ثبثتّبی تؾىیل ووپلىظ اس هؼبزلِی ( )2ثِ زعت هیآیس:
()2

-

]

[⁄

β

) (logβثبثت تؾىیل
λ=550nm

0 /1

2/90523

0 /3

2/92249

0 /5

2/94331

زر ًمغِی هبوشیون (ؽىل )11غلظت ووپلىظ ( CdL2یب ] )[Cاس
هؼبزلِی ( )3ثِزعت هیآیس:
) ( JQCS
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2.97

زر ؽزایظ ثْیٌِی غلظت ،pH ،همسار تزیتَى  ٍ X-100سهبى ثب
تغییز لسرت یًَی ،تغییزی زر ًغجت اعتَویَهتزی فلش:لیگبًس زر

2.961

log β

2.952

هجلِ ضیوی کَاًتَهی ٍ اسپکتزٍسکَپی

ووپلىظّبی تؾىیلؽسُ ثٍِخَز ًویآیس ٍ فمظ ثبثتّبی تؾىیل
آىّب افشایؼ هییبثس .ثبال ثَزى ثبثت تؾىیل هْز تأییسی ثز پبیساری

2.943

تزهَزیٌبهیىی ووپلىظّبی هزثَعِ اعت.
2.934
0.7

0.8

0.6

0.4

0.5

0.3

μ1/2

 .4هزاجع

ضکل  -10لگاریتن ثاتتّاي تطکیل کوپلکس تز حسة ریطِي دٍم قذرت یًَی.

= <1ف.آ .وبتي ،جٍ .یلىیٌغَى ،ؽیوی هؼسًی پیؾزفتِ ،خلس عَم،

 .2-9-2تعییي ضزائة جذب هَلی ،ثاتت تطکیل ٍ لگاریتن ثاتت

هزوش ًؾز زاًؾگبّی ،ایزاى.)1373( ،

تطکیل تصحیح ضذُ

= <2م .اعسی ،ووپلىظّب ٍ ػٌبفز ٍاعغِی رزیف اٍل ،اًتؾبرات

ثب تَخِ ثِ خذة ًبچیش لیگبًس (ثِفَرت ذبلـ) خْت ًیل ثِ

زاًؾگبُ ؽیزاس ،ایزاى.)1376( ،

فحیحتزیي ًتبیح ثبثتّبی تؾىیل ،ؽبیغتِ اعت وِ خذة آى اس

= <3ر .راٌّوبوَساًی ،اعترزاج وبتیَىّبی فلشی (ًیىل،وجبلت ٍ

خذة ووپلىظ زر وغزّبی هَلی هَرز ًظز زر رٍػ خبة وغز

هٌگٌش) ثٍِعیلِی فبس خبهس ٍ اًساسُگیزی آىّب ثب رٍػّبی

ؽسُ ٍ هحبعجبت ػیٌبً تىزار ؽَز .ثب لحبػ وززى خذة لیگبًس،

زعتگبّی ،پبیبىًبهِی وبرؽٌبعی ارؽس ،زاًؾگبُ تْزاى ،زاًؾىسُی

همبزیز تقحیح ؽسُی ضزائت خذة هَلی ،ثبثت تؾىیل ٍ لگبریتن

ؽیوی.)1383( ،

ثبثت تؾىیل زر خسٍل  6آٍرزُ ؽسُ اعت.

= <4ط .تمَیبى ،آسهبیؾگبُ ؽیوی تدشیِ ،ایزاى.)1379( ،

جذٍل  -6ثاتتّاي تطکیل تصحیح ضذُ در قذرتّاي یًَی هختلف تزاي
کوپلکس .

پبراهتز

وبتبلیشٍرّبی ًبّوگي ،اًتؾبرات زاًؾگبُ اران.)1380( ،

لسرت یًَی
0 /1

0 /3

0 /5

εcorr

14574/46

18631/99

23099/77

βcorr

805/29

839/45

882/39

log βcorr

2/906

2/924

2/946

ً .3تیجِ گیزي
تزیتَى X-100ثب زرفس حدوی -حدوی ثْیٌِ هیتَاًس ثِ ًحَ
لبثل تَخْی ثبػث افشایؼ اًحالل ووپلىظّبی تؾىیل ؽسُ زر
هحیظ آثی ؽَز ٍ ایي ػبهل فؼبل عغحی غیزیًَی ثِزلیل ػسم عوی
ثَزى ،فزاٍاًی ٍ ؽفبفیت ًَری خبیگشیي هٌبعجی ثزای هرلَط
حاللّبی آلی اعت .رٍػّبی خبة ٍ ًغجت هَلی ،زر ؽزایظ
ثْیٌِ ثزای ووپلىظ وبزهین) -2( -1 -(IIپیزیسیل آسٍ)ً-2 -فتَل
ًغجت اعتَویَهتزی فلش  :لیگبًس  1ثِ  1را تأییس هیًوبیس.
) ( JQCS

= <5ع .فالثت ،ؽیوی عغح ،هفبّین ٍ وبرثززّب :ثب ًگزؽی ثز
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