
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

نخستین سمینار شیمی کارربدی اریان
 (1IACS) 

  دانشگاه تبریز ،دانشکده شیمی، 1931شهریور  2-1

 

1 
 

 مقدمه
 فلزی چهار از یکی ،پایدار عنصر ترینسنگینبعنوان  ،سرب

 قرار. دارد انسان سالمتی روی بر را عوارض بیشترین که است

 مشکالت ،کم هایغلظت در حتی Pb(II) معرض در گرفتن

 سرب .گذاردمی جای بر زیست محیط و انسان سالمتی بر جدی

 بهره بودن پایین آلرژی، تنفسی، هایبیماریموجب  تواندمی

 به رسانی آسیب فشارخون، افزایش عصبی، اختالالت هوشی،

 فرایندهای بلکه دار، سرب بنزین احتراق تنها نه .شود کلیه و کبد

 در سرب غلظت افزایش باعث جامد، هایزباله سوزاندن صنعتی،

 بنابراین. [1] شودمی جانوران بدن در تجمع و زیست محیط

 کنترل و برای هزینه کم و سریع حساس، ساده، روشی توسعه

 .باشدضروری میهای محیطی در نمونه سرب گیریاندازه

 هایاکثراً براساس تکنیک سرب آنالیز برای معمول هایروش

 گران، دستگاهوری نیازمند که هست[ 1] اتمی و نشر جذب

تولید ، (CL) لومینسانسکمی. باشندمی هرما کار نیروی و پیچیده

-گونهقدرتمند در آنالیز  روشی، نور از یک واکنش اکسیداسیون

است. این روش  محیطیهای نمونهمخصوصاً های مختلف 

ی های زیادی دارد از جمله: آشکارسازی سریع، محدودهمزیت

 آن گیریاندازه و یونی مایعات کمک به سرب یون پخشی مایع -مایع میکرواستخراج

  کوانتومی نقاط لومینسانستوسط کمی

  ، رویا لطفی*جواد حسن زاده، علیرضا ختایی

 ، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانپساب  و آب تصفیه پیشرفته هایفرآیند پژوهشیآزمایشگاه 

:J-hasanzadeh@tabrizu.ac.ir  

 است شده ارائه محیطی زیست هاینمونه در سرب یون ناچیز مقادیر گیریو اندازه استخراج برای حساس و ساده روش یکچکیده:
 CL سیستم .باشدمی( CL) لومینسانسروش کمی از قبل یونی مایعات توسط این یونپخشی مایع -مایع میکرواستخراج پایه بر که

باشد که دارای نشر کادمیم سولفید با پتاسیم پرمنگنات اسیدی در حضور سورفکتانت می( QDs)واکنش نقاط کوانتومی  براساس
کند. این اثر ایجاد می CL سیستم این روی بر توجهی قابل خاموش کنندگی اثر حضور یون سرب که شد مشاهده د.خیلی قوی می باش

ها باشد. از طرفی معلوم کردن فعالیت آنندهای سطح نقاط کوانتومی و محدودکاهشی احتماالً به دلیل برهمکنش یون سرب با لیگ
تیزون قابل استخراج در مایعات یونی های آبی در شرایط مناسب و بصورت کمپلکس آن با دیشدکه مقادیر ناچیز یون سرب نمونه

گیری توان یک پروب بسیار حساس و انتخابی برای  اندازهمی CLب روش استخراج یون سرب با سیستم آشکارسازی باشد. با ترکیمی
 شرایطمایع پخشی استفاده گردید. به منظور بدست آوردن بیشترین کارایی، -سرب ارائه کرد. در این پروژه از روش استخراج مایع

 روش تشخیص حد و ng mL 11-001/0-1محدوده خطی بدست آمده برای سرب  .شد سازی بهینه استخراج و آشکارسازی سیستم
1-g mLp 1 .در سرب یون گیریاندازه برای بخشی رضایت نتایجاز دقت وصحت خوبی برخوردار بوده و  شده ارائه روش می باشد 

 .داد دست بهمحیطی  آبی هاینمونه

مایع پخشی-میکرواستخراج مایع، مایعات یونی، نقاط کوانتومی،سربلومینسانس، کمیواژه های کلیدی:
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 . باال، حساسیت و تکرارپذیری زیاد دینامیک خطی

 CLهای در واکنشای جایگاه ویژه نقاط کوانتومی اًاخیر

باشد های منحصر به فرد آنها می، که بعلت ویژگیاندکردهپیدا 

 انرژی انتقال یا و لومینوفرنقش  توانندمینقاط کوانتومی  [. 3و 2]

 در کوانتومی نقاط. کنند ایفا CLهای را در واکنش رزونانسی

 فرد به منحصر نوری خصوصیات با رسانانیمه نانوذرات دسته

 . دارند نانومتر 1-10 محدوده در قطری گیرند کهمی جای

 یک( DLLME) پخشی مایع-مایع میکرواستخراج روش

 حاللبین  ابری محلول تشکیل اساس بر ،سریع و ساده روش

 حالل در حضور یکآنالیت  حاوی محلول و کننده استخراج

 حاللدو  بین تماس سطح ،در این حالت. باشدمی کنندهپخش

 زمان نتیجه در .شودمی حاصل سریع تعادل حالت و بیشترشده

 روش مزایای ترینعمده از که آیدمی پایین بسیار استخراج

DLLME در مایعات یونی محبوبیت خاصی امروزه [.4] باشدمی 

 قبیل از یونی مایعات . خصوصیاتدارد فلزی هایکاتیون آنالیز

 بازیابی قابل و خیلی کم سمیت ناچیز، بخار فشار اشتعال، عدم

 جایگاه گیرآتش و فرار سمی، آلی حاللهای با مقایسه در بودن

 .  [1است ] داده جلوه نظیربی سبز شیمی در را ترکیبات این

 متیل - 3 هگزیل -1) یونی مایعدر کار پژوهشی حاضر، از 

جهت استخراج و پیش تغلیظ ( فلوروفسفات - هگزا ایمیدازولیوم

های آبی بهره گرفته شده است. برای مقادیر ناچیز سرب در نمونه

تیزون استفاده شد. و نیز لیگند دی DLLMEکار از تکنیک  این

 گیری میزان سرب استخراج شده، استخراج معکوسجهت اندازه

 CLسیستم  در نهایت وانجام شده توسط یک اسید  آن

به کار گرفته شد. سرب شدت نشر  نقاط کوانتومی-پرمنگنات

 Pb(II)دهد و این کاهش با غلظت میاین واکنش را کاهش 

ای العادهمتناسب است. روش از انتخابگری و حساسیت فوق

برخوردار است.

 بخش تجربی

 دیسولف ومیکادم نقاط کوانتومیسنتز 

تیوگلیکولیک اسید  با (موالر 02/0) 2CdCl محلول 

رسانده  1/8محلول به  pH با سود. گردیدموالر مخلوط  01/0

 00حال محلول اکسیژن زدایی شده و دمای آن تا در اینشد. 

 را محلول S2Naمحلول  با افزودنشد. درجه سانتیگراد باال برده 

نقاط  شدنکه نشانه سنتز آیدبه رنگ سبز فسفری وشفاف در می

  .کوانتومی هست

 

 مایع پخشی توسط مایع یونی-میکرواستخراج مایع

mL 1  تیزون به همراه مقدار مناسبی از دیاز محلول نمونه را

ی سانتریفیوژ کرده، سپس مخلوطی از وارد لولهموالر  001/0

 (به ترتیب مایع یونی و متانول)حالل استخراجی و حالل پخشی 

تا  شدتزریق به آن توسط سرنگ همیلتون با سرعت و فشار 

حالل  و هشدمحلول ابری تشکیل شود. محتویات لوله سانتریفیوژ 

ته نشین شده که آنالیت در آن غنی شده است با استخراج کننده 

تا کمپلکس  گردید، استخراج معکوس M 1اسید نیتریک 

تخریب شده و آنالیت آزاد گردد. در این مرحله آنالیت به شدت 

کرده و برای تنظیم  7 - 6 درقریباً را تمحلول  pH .اسیدی است

 .شدادامه کار از آن استفاده 

 

 سربگیری لومینسانس برای اندازهروش کمی

 ،CTAB سورفکتانت ،QDsهای مقادیر بهینه از معرف

4SO2H به سرب استاندارد یا نمونه محلول از مناسب مقادیر و 

mol ) پرمنگنات در نهایت محلول. شد اضافه mL 3 سل داخل

−1L 010/0 )تزریق سل داخل به اتوماتیک کنندهتزریق توسط 

 شروع اتوماتیک بطور زمان برحسب CL شدت ردیابی و شد

 .شد استفاده ایتجزیه سیگنال بعنوان CL شدت ماکزیمم. شد

 روش آزمایش در تجزیه ی نمونه های حقیقی

های آبی محیط زیستی بعنوان در این کار مطالعاتی، نمونه

های آبی توسط سانتریفیوژ و حقیقی انتخاب شدند. نمونهنمونه 

گیری بکار برده نیز کاغذ صافی، صاف گردید و جهت اندازه

 شد.

 نتایج و بحث

 یابی نقاط کوانتومیمشخصه
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 1 شکل در شده سنتز کوانتومی نقاط نشری و جذبی طیف

و با  نشر، و جذب هایموجطول روی از. است شده آورده

 محاسبه قابل کوانتومی نقاط این اندازه Pengرابطه استفاده از 

 :[6است ]
D = (−6.6521 × 10−8)λ3 + (1.9557 × 10−4)λ2− (9.2352 

× 10−2)λ + 13.29     (λ=λabs) 

 محاسبه نانومتر 4/3 حدود شده سنتز کوانتومی نقاط اندازه

 موجطول و nm  427 ماکزیمم جذبی موجطول با مطابق که شد

  .باشدمی( 1شکل ) nm  111 نشری

تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی عبوری 

(TEM ) با اندازه تقریباً یکنواخت در را ایجاد نقاط کوانتومی نیز

 (.1 شکل)مشخص کرد  nm 2/1 ± 7/3حدود 

 
( نقاط کوانتومی cنشری ) و (b، تحریکی )(a)طیف جذبی  -1شکل 

CdS  .تصویر نیز ضمیمهسنتز شده TEM کوانتومی نقاط برای را CdS نشان 

 .دهدمی

  CdS کوانتومی نقاط-پرمنگناتپتاسیم  CLسیستم 

ی نشان داد که واکنش پرمنگنات با نقاط های اولیهبررسی

با تیوگلیکولیک اسید در محیط پایدار شده  CdSکوانتومی 

 CTABسورفکتانت  شود.اسیدی مالیم به نشر نور منجر می

 با (.2کند)شکل نشر را قویتر می)ستیل تری متیل آمونیوم برمید( 

 ،CdS کوانتومی نقاط-پرمنگنات پتاسیم واکنش CL طیف رسم

 بدست کوانتومی نقاط فلوئورسانس موجیطول ناحیه در طیفی

 بنابراین،. دارد قرار nm  111در نشر ماکزیمم و( 3 شکل) آمد

 .کنندمی عمل نشرکننده هایگونه بعنوان کوانتومی نقاط

 
( و aغیاب )در  CdS QDs-4MnOKمنحنی سینتیکی سیستم  -2شکل 

 .CTAB( سورفکتانت bحضور )

 
 CdSنقاط کوانتومی -لومینسانس پرمنگناتطیف کمی -9شکل 

 

های در نهایت مشاهده شد که حضور یون سرب در غلظت

سیستم ای بر روی این العادهسازی فوقخیلی کم، اثر خاموش

دارد، که احتماالً به دلیل اتصال یون سرب به سطح نقاط 

باشد. چون یون های پوشاننده آن میکوانتومی از طریق لیگند

سرب قادر هست فلوئورسانس این نقاط کوانتومی را نیز کاهش 

بعنوان اساس  CLسازی یون سرب بر سیستم دهد. اثر خاموش

 گیری آن بکار گرفته شد.اندازه

 یون سرب گیریاندازهج و استخرا
 آبی محلول در پوشیده آب بصورت فلزی هایکاتیون

 منظور به لیگند یک از استفاده آنها، استخراج در و دارند حضور

 در. است ضروری کننده استخراج فاز به آنها تمایل افزایش

 کمپلکس عامل عنوان به تیزون دی لیگند از حاضر کارپژوهشی

 -1 یونی مایع از همچنین. شد استفاده سرب استخراج در کننده

 فاز بعنوان هگزافلوروفسفات ایمیدازولیوم متیل-3- هگزیل
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 بیشترین حصول منظور به. شد برداریبهره کنندهاستخراج

 بر موثر عوامل سازیبهینه ،تشخیص حد کمترین و حساسیت

، بافر، pHگیری )مثل در هر دو مرحله استخراج و اندازه سیگنال

های های استخراج کننده و پخشی، غلظت معرفحاللحجم 

CL) سربیون گیری منحنی کالیراسیون برای اندازه. شد انجام 

-ng mL 11-1 گیریشد. محدوده خطی برای این اندازهرسم 

بدست آمد. تکرارپذیری  g mLp 1-1 حد تشخیص و 001/0

بصورت  ng mL 1-1 و ng mL 02/0-1های روش نیز برای غلظت

 14/3و  36/2انحراف استاندارد نسبی محاسبه شد که بترتیب 

 درصد بدست آمد.

 بررسینیز های دیگر ها و آنیونکاتیوناثر مزاحمت احتمالی 

 یون سرب گیریاندازه در هاآن جانب از مزاحمتی هیچ .شد

 .نشد مشاهده

در  با این روش یون سرببرای تعیین اعتبار روش ارائه شده، 

مقایسه . گیری قرار گرفتمورد اندازهآبی حقیقی های نمونه

های روش استاندارد پالروگرافی های به دست آمده با دادهداده

نشان داد که روش ارائه شده از صحت خوبی برخوردار است. 

از ، قبل از آماده سازی، مقادیر معلومی بیشتربرای معتبرسازی 

و سپس طبق  اسپایک شدها به نمونه یون سربمحلول استاندارد 

آنالیز آماری این نتایج  (.1 جدول) گردیدروش پیشنهادی آنالیز 

داری میان مقادیر اضافه نشان داد که اختالف معنی tبا آزمون 

  شده و یافت شده وجود ندارد.
های در نمونهیون سرب گیری نتایج برای اندازه -1جدول  

 حقیقی

Sample 
Add (ng 

mL-1) 

Found a 

(ng mL-1) 

Recovery 
a%  

t-

statisticb 

Water 

(Aras 

river) 

0 3.12 ± 0.02 - - 

2.0 5.06 ± 0.04 97.0 ± 2.1 0.9 

4.0 7.08 ± 0.06 98.9 ± 1.6 1.4 

8.0 11.1 ± 0.05 99.6 ± 0.8 1.0 

 
Tap 

Water 

(Tabriz)  

0 1.06 ± 0.03 - - 

2.0 2.98 ± 0.05  96.0 ± 1.2 3.0 

4.0 5.02 ± 0.04 99.1 ± 1.5 1.9 

8.0 8.94 ± 0.09  98.5 ± 1.2 2.7 
a Mean of four determinations ± standard deviation, b t-critical=3.18 for 

n=3 and P=0.05  

 

 نتیجه گیری
مقادیر خیلی کم یون سرب توسط روش میکرواستخراج 

اینکار مایع پخشی در مایع یونی پیش تغلیظ شد. برای -مایع

( بیشترین کارایی را نشان =1pHتیزون در بافر استات )لیگند دی

داد. سرب استخراج شده به توسط اسید به محلول آبی استخراج 

CdS -4KMnOمعکوس شده و به توسط سیستم کمی لومینسانس 

QDs-CTAB قرار گرفت. نقاط کوانتومی گیری مورد اندازه

سولفید حین واکنش با پرمنگنات نشر خیلی قوی از خود  کادمیم

بر طبق این  دهد که در حضور سرب کاهش می یابد.نشان می

های یون سرب در نمونهمشاهده روشی حساس و انتخابی برای 

  ارائه گردید. آبی 
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Abstract:  

A simple and sensitive method for the extraction and determination of lead ions, Pb(II),  in 

environmental samples was described based on dispersive liquid-liquid microextraction 

(DLLME) by ionic liquid prior to chemiluminescence (CL) detection system. The CL system 

was based on the CdS quantum dots (QDs)-potassium permanganate reaction in the presence 

of surfactant, which has a strong emission intensity. It is found that Pb(II) has a remarkable 

quenching effect on the CL emission of aforesaid system due to its interaction with ligands on 

the surface of QDs. On the other hand, it is observed that trace quantities of Pb(II) in water 

samples can be extracted as dithizone complex form by ionic liquid solvent. Combination of 

this extraction method with CL detection create an ultrasensitive and selective probe for the 

determination of Pb(II). Here, dispersive liquid-liquid microextraction technique was applied. 

In order to obtain high efficiency, some important parameters was optimized for both 

extraction and detection systems. Linear dynamic range for the determination of Pb(II) was 

0.005-15 ng mL-1, with a detection limit of 1 pg mL-1. The established method has good 

precision and accuracy, and applied to the determination of Pb(II) in water samples with 

acceptable results.    

Keywords: Chemiluminescence; Lead ions; Quantum dots; Ionic liquids; Dispersive liquid-

liquid microextraction 
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