JARC
ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری
فائزه کائدی ،1شیدا اسمعیلزاده2و* و عبدالرضا خواجهزاده
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 .1دانشجوی کارشناس ارشد تکنولوژی و علوم پلیمر ،گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب ،داراب ،فارس ،ایران
 .2دانشيار شیمی معدنی ،گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب ،داراب ،فارس ،ایران
 .3استادیار شیمی تجزیه ،گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب ،داراب ،فارس ،ایران
دریافت :مرداد  ،1396بازنگری :شهریور  ،1396پذیرش :شهریور 1396

چکیده :در این پژوهش ،تهیه یک حسگر بسپاری جدید برای اندازهگیری یون منگنز در محیط آبی با استفاده از روش پویشگری بهدلیل داشتن

مزایایی از قبیل ارزانی قیمت ،توانایی حملونقل آسان ،امکان بهکارگیری بسترهای غیرشفاف مانند فیلمهای بسپاری ،امکان اندازهگیری تعداد بسیار
زیاد نمونه بهطور همزمان و صرفهجویی در زمان معرفی شده است .بهمنظور تهیه فیلم بسپاری حسگر منگنز ،بسپار تریاستیلسلولز بهعنوان بستر
انتخاب و با استفاده از فرایند پیش فعالسازی ،واکنشگر به ریلیانت کرزیل به لو بر بستر بسپاری تثبیت شد .پس از اینکه سطح فیلم بسپاری بهطور

کامل فعال شد ،عاملهای متفاوت تجربی ازجمله مدت پاسخگویی فیلم ،دامنه  ،pHغلظت شناساگر به ریلیانت کرزیل به لو بهینه شد .در ادامه ،مقدار
حساسیت فیلمهای بسپاری حسگر و دامنه خطی آن نسبت به یون منگنز برای تمام عاملهای رنگی تعیین شدند .برای اندازهگیری شدت رنگ هر

فیلم بسپاری از روش پویشگری استفاده شد .باالترین گستره خطی برای رنگ قرمز و آبی (با هم برابر) و کمترین گستره خطی برای رنگ سبز بهدست
آمد ،عامل سبز بیشترین مقدارحساسیت را دارد.

واژههای کلیدی :پویشگری ،فیلم بسپاری حسگر ،منگنز ،تریاستیلسلولز ،به ریلیانت کرزیل به لو

و  ،Cاکسایش و پروتودگرگشت در بدن بازی میکند [ 1تا  .]3از
یکسو ،کمبود منگنز در بدن انسان میتواند منجر به بیماریهای
پوستی ،اختاللهای میتوکندری ،ناباروری ،شکلگیری نامساعد
استخوانها ،از دست دادن سرم کلسترول ،مشکلهای مربوط به
دگرگشت گلوکز و پروتئین شود .از سوی دیگر ،مقادیر اضافی
منگنز در بدن میتواند باعث ایجاد سمیت ،بهویژه برای سامانه

مقدمه
یکی از عناصر اساسی موجود در سلولهای فعال بدن انسان
منگنز است که نقش بسیار مهمی در استخوانبندی ،پروتئینسازی،
دگرگشت 1انرژی ،محافظت سلولی از انواع رادیکالهای آزاد
مضر ،تشکیل گلیکوزآمینوگلیکانها ،فرایندهای مربوط به تهیه
انتقالدهندههای عصبی سامانه زیستی ،تشکیل ویتامینهای B1

1. Metabolism
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ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری  ...

عصبی که در بسیاری از نقاط بدن بدون پوشش محافظتی هستند،
شده و درنهایت منجر به بیماری پارکینسون در بزرگساالن شود
[ .]4از اینرو ،اندازهگیری یون منگنز از اهمیت زیادی برخوردار
است .روشها و فناوریهای گوناگون و متنوعی برای اندازهگیری
منگنز گزارش شدهاند ،که شامل روش طیفسنجی جرمی
پالسمای استقرایی ،]5[ 1رنگسنجی [ ،]6جریان پتانسیومتری
3
تزریق ،]7[ 2روش طیفنورسنجی [ ،]8آزمون جریان تزریق
[ ،]9روش کاتالیستی [ ،]10روش فتومتری [ ،]11طیفسنجی
فروسرخ تبدیل فوریه [ ،]12طیف شعله [ ،]13ولتامتری [،]14
فلورسانس بازتاب پرتوایکس [ ، ]15طیفسنجی جذب اتمی و
رساناییسنجی هستند [ 16و  .]17در بسیاری از این روشها
بهکارگیری دستگاهها و ابزارهای گرانقیمت الزم است .همچنین،
در برخی از آنها به آمادهسازی نمونههای پیش آزمایش نیاز است
که وقتگیر هستند .در سالهای اخیر ،برای اندازهگیری یونهای
فلزی متفاوت از حسگرها استفادهشده است .حسگر شیمیایی
یک دریافتگر حسی است که محرکهای شیمیایی خاصی را در
محیط تشخیص میدهد .استفاده از حسگرهای شیمیایی یکی
از پیشرفتهترین روشها در شیمی بشمار میرود که اندازهگیری
کمی گونههای متفاوت را بهصورت آنی ممکن میسازد .قسمت
اصلی یک حسگر شیمیایی یا زیستی عنصر حسگر آن است.
عنصر حسگر در تماس با یک آشکارساز است .این عنصر مسئول
شناسایی و پیوند با گونه موردنظر در یک نمونه پیچیده است.
سپس ،آشکارساز سیگنالهای شیمیایی را که درنتیجه پیوند عنصر
حسگر با گونه موردنظر تولید شده را به یک سیگنال خروجی
قابل اندازهگیری تبدیل میکند .ساخت حسگر با استفاده از روش
پویشگری 4توانسته بهعنوان یک روش جدید ،برای تعیین عناصر
و یونهای گوناگون بهکار رود [ .]18نخستین بار در سال 2000
جانزن و همکارانش [ ،]19یک آرایه رنگسنجی بر اساس تزریق
نمونهها به یک بستر جامد و انتقال تصاویر با پویشگر 5به رایانه
را معرفی کردند .از آن پس فعالیتهای پژوهشی گستردهای در
این زمینه انجامشده است [ 20تا  .]22در این پژوهش ،یک فیلم
4. Scanometry

3. Flow-injection analysis

بسپاری حسگری حساس به یون منگنز ساخته شد و با استفاده از
روش پویشگری و آزمون رنگ اندازهگیری یون منگنز در محیط
آبی موردبررسی قرار گرفت.
بخش تجربی

مواد موردنیاز

تمام مواد شیمیایی و واکنشگرهای تجزیهای مورداستفاده از
شرکت مرک خریداری شدند .برای تنظیم  pHاز محلولهای
  NaOHو  0/1 HClموالر و البته در مواقع لزوم برای تنظیم pH
از بافر فسفاتی نیز استفاده شد .از شناساگر به ریلیانت کرزیل به
لو روی کلرید دو آبه 6با جرم مولکولی  385/96 g/molاز شرکت
 Merck KGaAو بهمنظور تولید یون منگنز ،از منگنز نیترات
آبدار [( ]Mn(NO3)2.2H2Oاستفاده شد .محلول پلیوینیل الکل،
محلول تیواوره از واکنشگرهای خریداری شده با نسبت مولی
مشخص تهیه شدند .از فیلمهای عکاسی بهمنظور فیلم بسپاری
تریاستاتسلولز استفاده شد.

وسایل و تجهیزات استفادهشده

بهمنظور انتقال تصاویر آزمایش از یک دستگاه پویشگر مدل  
 HP Scanjet G2410استفاده شد .اندازهگیریهای  pHبا
دستگاه  pHمتر  HANNAمدل  83141انجام شد .تجزیه رنگ
با نرمافزار فتوشاپ  ،Adob Photoshop cs4انجام گرفت.

آمادهسازی و تهیه فیلم بسپاری غنیشده با شناساگر بهعنوان حسگر

بهمنظور ایجاد یک بستر بسپاری حسگر برای یون منگنز بر پایه
شناساگر به ریلیانت کرزیل به لو ،فیلمهای بسپاری به روش زیر
تهیه شدند .فیلمهای کهنه یا نو عکاسی که بسپار تریاستیلسلولز
هستند ،بهعنوان بسپار پایه مورداستفاده قرار گرفتند .این فیلمها
به مدت یک دقیقه در محلول سدیم هیپوکلریت (آب ژاول)
قرار گرفتند تا الیه ژالتینی آنها حذف شود .سپس ،فیلمها به
قطعههای مناسب برش داده شدند .فیلمهای برش خورده ،به مدت

1. Inductively coupled plasma mass spectrometric method 2. Potentiometric flow injection
5. Scanner 6. Brilliant cresyl blue zinc chloride double salt
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صحیح بین  1تا  255ذخیره میشوند .این سامانه که شامل  256مقدار (معادل  )2است .بنابراین ،به آن سامانه  8بی
میدهند .برای مثال )255،255،255( ،معادل رنگ سفید و ( )1،1،1معادل رنگ مشکی است .بنابراین ،با افزایش ش
که میتواند معادل  16777216رنگ مجزا را ایجاد کند .در سامانه رنگی  ،RGBهر رنگ را بهصورت مختصات سهگانه
عددی کاهش مییابد .در این سامانه ،هر رنگ دارای یک عدد منحصربهفرد بین  1تا  16777216است که این عدد را
میدهند .برای مثال )255،255،255( ،معادل رنگ سفید و ( )1،1،1معادل رنگ مشکی است .بنابراین ،با افزایش ش
بهصورت زیر بهدست میآید:
همکاران
عددی کاهش مییابد .در این سامانه ،هر رنگ دارای یک عدد منحصربهفرد بین  1تا اسمعيلزاده و
است که این عدد را
16777216
)V = Point (spot area

بهصورت زیر بهدست میآید:
 24ساعت درون محلول  0/1موالر  KOHقرارگرفته و پس از
)V = Point (spot area
خروج از محلول با آب شسته شده و بالفاصله در محلولی حاوی
 0/55درصد وزنی–حجمی تیواوره و  0/8درصد وزنی–حجمی
V = R + 256 G + 2562 B
برای میتوان با الگوری
داشتن V
آورد .با
عدددست
پیکسل به
برای هر
محیط Vرا
عددازموردنظردریعنی
سی،
ساعتبرنامهنوی
پلیوینیل الکل به مدتدر48محیط
یعنی  Vرا
موردنظر
نویسی ،میتوان
برنامه
توان پس
دادهمیشدند.
استراحت
هر پیکسل بهدست آورد .با داشتن  Vمیتوان با الگوریتم زیر ،سه
مدت الزم ،فیلمهای بسپاری آماده شده در محلول مشخصی از به
رنگی  G ،Rو  Bرا استخراج کرد:
استخراج بهکرد:
رنگیRVرا G،و
مناسب
ریلیانت کرزیلبلو برایدرمدت
دست آورد .با داشتن  Vمیتوان با الگوری
برایBهررا پیکسل
عاملیعنی
شدند.موردنظر
داده عدد
قرارتوان
ساعت) می
(24نویسی،
برنامه
محیط
R = V mod 256
                                   
پس از مدت بهینه شده ،فیلمهای بسپاری با آب مقطر شسته شده
رنگی  G ،Rو  Bرا استخراج کرد:
و در دمای  45درجه سانتیگراد طی  20دقیقه خشک شدند .به
G = ((V – R) mod (2562)) / 256
R = V mod 256
این صورت ،حسگر بسپاری آماده و  برای اندازهگیری منگنز در
)B = (V – R – G * 256) / (2562
محلول بهکار برده شد  [.]23
G = ((V – R) mod (2562)) / 256
در عبارات باال mod ،دستوری است که باقیمانده دو تقسیم
B = (V
پویشگری– R
روشG * 256
) / (2562
را برمیگرداند [ 20تا )
تبدیل
نیاز– به
 .]22در
آبی)  1
modمدل
در عبارات باال،اصول
استخراج
تبدیل و
پویشگری نیاز به
مانده دو تقسیم را برمیگرداند [ 21تا  .]22در روش
سبز،باقی
رنگی  (قرمز ،که
دستوری است
و استخراج مدلهای رنگی متفاوت است .از اینرو ،در برنامه
مدل رنگی درواقع یک مدل ریاضی برای بیان رنگ براساس
1
است،
محیطشده
بیسیکدرنوشته
محیط
چهارگروه پژوهشی
عددیدریا این
کامپیوتری که
طور از این
است.
اعدادتفاوت
مدلهای رنگی م
ابتدا  2
بیسیک
ویژوال
ویژوالپژوهشی
این گروه
کامپیوتریدرکه در
برنامههصورت سه
معمول،رو،ایندرسامانه ب
است .به
زیر بهدست میآید:
                                                   

V = R + 256 G + 2562 B

نوشتهشده است ،ابتدا هر لکه نمونه به مدل  RGBتبدیلشده،
عددی است .هدف از یک مدل رنگی تسهیل در بیان یک رنگ
هر لکه نمونه به مدل  RGBتبدیلشده ،سپس انتقاالت از این مدل به سایر مدلها با الگوریتمهای استاندارد انجامگرفته است تا
سپس انتقاالت از این مدل به سایر مدلها با الگوریتمهای
بهویژه در وسایل تصویری مانند نمایشگرها ،چاپگرها ،پویشگرها و
استخراج
ای،های
عامل
مدلاست تا
گرفته
استاندارد انجا
تصویری
وسایل
رنگیاست .شرک
دوربینها
برایرنگی از مدل
مقادیر
تبدیل
سازندهبرای
متفاوتمثال،
های .برای
استخراجتشود
عاملهای متفاوت
رنگیسیاه) ،2از
متفاوتزرد و
ارغوانی،
(فیروزه
RGBم به
شود .برای مثال ،برای تبدیل مقادیر رنگی از مدل  RGBبه مدل
خود مدلهای رنگی مناسب را ابداع و استفاده میکنند .بهعنوان
الگوریتم زیر استفاده شد:
3
(فیروزهای ،ارغوانی ،زرد و 4سیاه)  ،از الگوریتم زیر استفاده شد:
مثال ،برای گرافیک کامپیوتری از مدل رنگی  RGBاستفاده
                        
میشود .مدل رنگی  RGBیک مدل افزایشی است که در آن
)1. R’ = 1 - (R / 255
سه رنگ اولیه قرمز ،سبز و آبی با مقادیر متفاوت با هم جمع شده
)G’ = 1 - (G / 255
4
)B’ = 1 - (B / 255
تا طیف وسیعی از رنگها را  ایجاد کنند .در این مدل ،عاملهای
)’2. Black = min (R’, G’, B
رنگی بهصورت اعداد صحیح بین  0تا  255ذخیره میشوند .این
)3. Cyan = (R’ - Black) / (1 - Black
سامانه که شامل  256مقدار (معادل  )28است .بنابراین ،به آن
)Magenta = (G’ - Black) / (1 - Black
)Yellow = (B’ - Black) / (1 - Black
سامانه  8بیتی گفته میشود که میتواند معادل 16777216
درواقع مدل   CMYKزیرگروه مدل  RGBیادشده است .مدل
رنگ مجزا را ایجاد کند .در سامانه رنگی  ،RGBهر رنگ را
های
بیشترهادریسامانه
(تفریقی)
کاهشی
کاهشییک مدل
CMYK
مدلیدهند.
نشان م
G, BRGB
مدلهگانه (
مختصات س
درواقع مدل به
چاپگر از
است وسامانه
بیشتر در
است و
(تفریقی)
براییک مدل
CMYK
)R,است.
یادشده
صورت زیرگروه
CMYK
چاپگر از این مدل استفاده میشود .برخالف مدل  ،RGBدر این
مثال )255،255،255( ،معادل رنگ سفید و ( )0،0،0معادل رنگ
این مدل استفاده میشود .برخالف مدل  ،RGBدر این مدل ،رنگ سفید وقتی بهوجود میآید که هر سه عامل رنگی صفر باشند.
مدل ،رنگ سفید وقتی بهوجود میآید که هر سه عامل رنگی
مشکی است .بنابراین ،با افزایش شدت رنگ مقادیر عددی کاهش
عملی،
داشته بهباشند.
 255قرار
باشند.خود
بیشینه
عاملهای
رنگید که
هر میآ
دست
وقتی به
تمام
نظر که
دست مازیآید
مشکی وقتی
یعنی رنگ
همچنین،
در مقدارصفر
رنگیبین
منحصربهفرد
تمامعدد
دارای یک
سامانه،
مشکیدر این
رنگییابد.
همچنین ،م
عاملهای رنگی در مقدار بیشینه خود یعنی  255قرار داشته باشند.
 0تا  16777216است که این عدد را با  Vنشان داده و بهصورت
فضای رنگی  CMYKبرای فضاهای غیرشفاف مانند بررسی تشکیل رنگ روی بستر کاغذ مناسب است ،اما برای بررسی رنگهای
)3. Cyan, magenta, yellow and black (CMYK

)2. Visual Basic 6 (VB6

)1. Red, green and blue (RGB

تشکیلشده روی بسترهای بهطور نسبی شفاف که نور از آنها بهطور کامل یا به طور نسبی عبور میکند ،فضای رنگی  RGBمناسبتر
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مدل  CMYKبرای ترکیب ابداعشده است.
است .دلیل آن این است که این فضای رنگی برای ترکیب و تلفیق نور ،اما 89

)ue (RGB

)ue (RGB

بررسی تأثیر غلظت به ریلیانت کرزیل به لو روی حساسیت فیلم حسگر

بهمنظور بررسی تأثیر غلظت به ریلیانت کرزیل به لو روی حساسیت فیلم حسگر ،فیلمهای بسپاری با غلظتهای متفاو

شناساگر غنیسازیشده و در محلولی با غلظت  1/11موالر از منگنز قرار داده شدند .پس از گذشت  61دقیقه (زمان بهینه شده) ف

ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری  ...

از محلول خارج و در دمای اتاق خشک شدند .سپس ،فیلمها با پویشگر پویش شدند .نتایج در برنامه کامپیوتری نوشته شد و در
پژوهشی تحلیل آنها انجام شد .نتایج این تحلیل در شکل  1آمده است.

کمترین مقدار رسیده و پس از آن ثابتشده است.

مقدار رنگی

از نظر عملی ،فضای رنگی  CMYKبرای فضاهای غیرشفاف
مانند بررسی تشکیل رنگ روی بستر کاغذ مناسب است ،اما برای
بررسی رنگهای تشکیلشده روی بسترهای بهطور نسبی شفاف
که نور از آنها بهطور کامل یا به طور نسبی عبور میکند ،فضای
رنگی  RGBمناسبتر است .دلیل آن این است که این فضای
رنگی برای ترکیب و تلفیق نور ،اما مدل  CMYKبرای ترکیب
ابداعشده است.

درصد

وزنی -حجمیBCB /

نتیجهها و بحث
پس از ساخت و تهیه حسگر منگنز با استفاده از فیلم بسپاری
تریاستیلسلولز و غنیکردن آن با شناساگر به ریلیانت کرزیل به
با توجه به نمودار شکل  1میتوان نتیجه گرفت هر چه مقادیر رنگی کمتر باشد ،حساسیت بیشتر است .بنابراین ،کمترین مقد
بررسی زمان پاسخدهی فیلم حسگر
لو ،عاملهای متفاوتی ازجمله تغییر رنگ به ریلیانت کرزیل به لو
منگنز،عنوان غلظت بهینه برای م
یونیتوان به
به را م
شناساگر
حجمی
دهیوزنی–
%1/16
غلظت
شده است .با توجه
تغییرغلظ
موردبررسی قرار گرفت .در ساختار فیلم بر اثرنمودار
فیلمازحسگر
مناسب
پاسخ
نمودار،زمان
برای بهتعیین
بهینه pH
ت تأثیر
،pH
سپس،
ساختهثابتشد.
مقدار نمک
موالر از
غلظت به0/01
محلولی با
پاسخگویی
روی پاسخگویی فیلم حسگر در حضور منگنز،
شده است.
منگنز از آن
رسیده و پس
کمترین
بعد نمودار
زیرا از این نقطه به
زماننظر گرفت.
بعدی در
تعدادی فیلم حسگر که در غلظت بهینه  %0/06وزنی–حجمی از
فیلم حسگر ،غلظت بهینه شناساگر و ...موردبررسی قرار گرفت تا
بررسی زمان پاسخدهی فیلم حسگر
شناساگر ساختهشده بودند ،درون محلول منگنز قرار داده شدند .در
مقدار حساسیت این حسگر جدید نسبت به یون منگنز بررسی
برای تعیین زمان پاسخدهی مناسب فیلم حسگر به یون منگنز ،محلولی با غلظت  1/11موالر از نمک منگنز ساخته شد .س
بازههای زمانی متفاوت  1تا  400دقیقه یکی از فیلمها از محلول
شود.
محلول منگنز قرار داده شد
فتوشاپدرون
شده بودند،
پویششدن ،ساخته
جمی از شناساگر
ک–ح
/16از%1خشوزنی
تعدادی فیلم حسگر که در غلظت
منتقل
تصاویر به
شدن و
بهینهپس
خارج و
پویشهای
شدنوو عامل
ترسیم
اکسل
دادهازهای
 411از
حسگر 1تا و
حساسیت
شدن ،تصاویر به فتوشاپ منتق
مربوطخشک
نمودارهای پس از
محلول خارج و
فیلمها از
راهیکی
دقیقه
فیلمتفاوت
زمانی م
بررسی تأثیر غلظت به ریلیانت کرزیل به لو رویبازههای
عامل
نموداربه 2
دست
های به
عاملسبز
ترسیم وآبی و
مربوط قرمز،
نمودارهای رنگی
اکسل روی
کرزیلیبه لو
رنگی  2عاملهای رنگی قرمز،
های نمودار
آمد .در
دست
آمد.آبیدرو سبز
قرمز،
رنگی
بهمنظور بررسی تأثیر غلظت به ریلیانتراه دادهها
قرمز ،سبز و آبی آورده شده است .با توجه به نمودارهای رسم
حساسیت فیلم حسگر ،فیلمهای بسپاری با غلظتهای متفاوتی
آبی آورده شده است .با توجه به نمودارهای رسم شده ،کمترین مقدار رنگ آبی و سبز در زمان  61دقیقه و کمترین مقدار رنگ قر
شده ،کمترین مقدار رنگ آبی و سبز در زمان  60دقیقه و کمترین
از شناساگر غنیسازیشده و در محلولی با غلظت  0/01موالر
مقدار رنگ قرمز در زمان  120دقیقه ایجادشده است .با توجه به
از منگنز قرار داده شدند .پس از گذشت  60دقیقه (زمان بهینه
میلههای خطا که روی نمودار ترسیمشده است ،مشخص میشود
شده) فیلمها از محلول خارج و در دمای اتاق خشک شدند .سپس،
که برای رنگ قرمز نوسانات زیاد بوده بهطوری که تغییرهای رنگ
فیلمها با پویشگر پویش شدند .نتایج در برنامه کامپیوتری نوشته
6
در  120دقیقه با رنگ در زمان  60دقیقه به مقدار زیادی همپوشانی
شد و در گروه پژوهشی تحلیل آنها انجام شد .نتایج این تحلیل
دارد .به عبارتی ،با آنکه از نظر مقدار مطلق به نظر میرسد که
در شکل  1آمده است.
رنگ قرمز در  120دقیقه مقدار کمتری دارد اما از نظر نسبی ،رنگ
با توجه به نمودار شکل  1میتوان نتیجه گرفت هر چه مقادیر
قرمز در  120دقیقه با  60دقیقه تفاوت چندانی ندارد و حدود 50
رنگی کمتر باشد ،حساسیت بیشتر است .بنابراین ،کمترین مقدار
درصد با هم همپوشانی نشان میدهند با توجه به این موارد ،زمان
در نمودار غلظت بهینه شده است .با توجه به نمودار ،غلظت %0/06
 60دقیقه بهعنوان زمان بهینه برای قرار گرفتن فیلمهای حسگر
وزنی–حجمی از شناساگر را میتوان بهعنوان غلظت بهینه برای
درون محلول منگنز در نظر گرفته شد که بیشترین  حساسیت
مراحل بعدی در نظر گرفت .زیرا از این نقطه به بعد نمودار به
ریلیانت
غلظت به
برحسب
تغییر عام
نمودار
شکل 1
غلظت به
برحسب
حسگرحسگر
فیلم فیلم
رنگیرنگی
های های
تغییرلعامل
نمودار
شکل 1
کرزیللوبه لو
ریلیانت
کرزیل به
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ده بهطوری که تغییرهای رنگ در  121دقیقه با رنگ در زمان  61دقیقه به مقدار زیادی همپوشانی دارد .به عبارتی ،با

ار مطلق به نظر میرسد که رنگ قرمز در  121دقیقه مقدار کمتری دارد اما از نظر نسبی ،رنگ قرمز در  121دقیقه با

ت چندانی ندارد و حدود  51درصد با هم همپوشانی نشان میدهند با توجه به این موارد ،زمان  61دقیقه بهعنوان زمان

گرفتن فیلمهای حسگر درون محلول منگنز در نظر گرفته شد که بیشترین حساسیت حسگر

اسمعيلزاده و همکاران

تغییراتمنگنز
ونهای
شکلی2به ی
بسپار
عاملهای رنگی قرمز ،سبز و آبی فیلم
نمودار
حسگر برحسب زمان قرارگیری در محلول منگنز

محلول  %0/06وزنی–حجمی شناساگر به ریلیانت کرزیل به لو با
حسگر بسپاری به یونهای منگنز را نشان میداد.
زمانهای متفاوت ،غنیسازی شدند .سپس ،این فیلمهای
حسگر که با زمانهای متفاوت ساختهشده بودند ،در محلول 0/01
حساسیت
منگنز به لو
انت کرزیل
بررسی تأثیر مدت تماس فیلم با به ریلی
فیلمگذشت  60دقیقه فیلمها از
پس از
قرار برداده و
موالر از
حجمینمودار  
شکل 3
پویش%شد.
اتاق ازخشک و
در بادمای
محلولهایخارج و
شناساگر به ریلیانت ک
وزنی–
محلول 1/16
استفاده
بسپاری
برای بررسی عامل یادشده ،فیلم
عامل رنگی قرمز را برحسب زمان تماس با شناساگر نشان میدهد.
زمانهای متفاوت ،غنیسازی شدند .سپس ،این فیلمهای حسگر که با زمانهای متفاوت ساختهشده بودند ،در محلول 1
سایر عاملهای رنگی نیز به طور مشابه رسم شد .بررسی نتایج
شدت شکل  3نمودار عام
پویش شد.
خشک و
دمای اتاق
محلول خارج و
دقیقه فی
منگنز قرار داده و پس از گذشت 61
افزایش
آنالیت و
افزایش درغلظت
نشانلم مهایازدهد با
پویش
بررسی نتایج پویش نش
رسمیشد.
رنگی مشابه
هایبه طور
ل نیز
رنگی
شدتسایر ع
واکنش مویدهد.
را برحسب زمان تماس با شناساگر نشان
یابد .با
کاهش م
های عام
رنگ،املمقدار
شده ،با
رنگیهایرسم
واکنشباوتوجه
شدتتفسیر،
افزایش غلظت آنالیت و افزایش این
زماناین تفسیر ،با توجه
افزایشابد .با
کاهش میی
رنگی
نمودارهایعامل
شدتبهرنگ ،مقدار
تماس فیلمها با محلول شناساگر ،شناساگر بیشتر در بستر فیلم
رنگی رسم شده ،با افزایش زمان تماس فیلمها با محلول شناساگر ،شناساگر بیشتر در بستر فیلم نفوذ کرده و بنابراین،
نفوذ کرده و بنابراین ،نشانک بهتری برای آنالیت گرفته میشود.
برای آنالیت گرفته میشود .با توجه به اینکه به مدت انجام آزمایش نیز دقت شده ،مدت  24ساعت بهعنوان زمان بهینه
با توجه به اینکه به مدت انجام آزمایش نیز دقت شده ،مدت 24
شد.
ساعت بهعنوان زمان بهینه در نظر گرفته شد.

زمان باتماس با
حسگر حسگر
قرمز فیلم
شکل 3
شناساگر
برحسبتماس
برحسب زمان
عاملفیلم
تغییر قرمز
نمودار عامل
نمودار تغییر
شکل 3
کرزیللوبه لو
انت
ی
ل
ی
ر
به
شناساگر
به ریلیانت کرزیل به
بررسی اثر pH

بر پاسخدهی فیلم حسگر
بررسی اثر   pHبر پاسخدهی فیلم حسگر

موالر
موردنظر0/01
منگنزبا غلظت
نمکهایی
محلول
پژوهش،
هایی بامرحله
در این
pHازآنها با استفاده از
ساخته و
موالر از
غلظتاز1/11
در این مرحله از پژوهش ،محلول
نمک منگنز موردنظر ساخته و  pHآنها با استفاده از  NaOHو
شکل  2نمودار تغییرات عاملهای رنگی قرمز ،سبز و آبی فیلم حسگر برحسب
 1/1موالر در مقادیر متفاوت از  1تا  8در بازههای 1/5تایی تنظیم شدند .سپس ،سه فیلم از فیلمهای حسگری که در شرای
زمان قرارگیری در محلول منگنز
 0/1 HClموالر در مقادیر متفاوت از  1تا  8در بازههای 0/5تایی
شرایط مدت مشخص ،فیلم
پس از این
قرار داده شد
محلولسهمنگنز
تنظیمدقیقه
پیشین ساختهشده بودند ،به مدت 61
حسگریند.که در
شدههای
تهیهفیلم
فیلم از
شدند.درسپس،

H

بررسی تأثیر مدت تماس فیلم با به ریلیانت کرزیل به لو بر
7
حساسیت فیلم

بهینه شده پیشین ساختهشده بودند ،به مدت  60دقیقه در محلول
منگنز تهیهشده قرار داده شدند .پس از این مدت مشخص ،فیلمها
از محلول خارج و در دمای اتاق خشک و پس از پویشگری ،تصویر

برای بررسی عامل یادشده ،فیلمهای بسپاری با استفاده از
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ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری  ...

به نرمافزار تجزیه رنگ منتقل شد .از نظر تجربی در محلولهای
با توجه به دادههای نمودار وایازش برای رنگ قرمز ،ناحیه خطی
منگنز با غلظت  0/01موالر در  pHهای باالتر از  4رسوب مشاهده
فیلم حسگر از  0/003تا  0/03موالر است .همچنین ،حساسیت
شد و محلول رو به کدر شدن رفت .بنابراین ،با آنکه  pHهای
فیلم با توجه به معادله وایازش  -464/96و مقدار خطی بودن
باالتر میتوانست مناسب باشد اما مرز  pHمعادل  ،4که شروع
بسیار خوب و نزدیک به یک است .پس از بررسیهای متفاوت،
دمای اتاق خشک و پس از پویشگری ،تصویر به نرمافزار تجزیه رنگ منتقل شد .از نظر تجربی در محلولهای منگنز با غلظت
رسوبگذاری بود ،بهعنوان مقدار بهینه در نظر گرفته شد .الزم
نمودارهای وایازش (وابستگی عاملهای رنگی هر فیلم به غلظت
مناسب
توانست
جدولم
دری باالتر
pHها
خطیآنکه
بنابراین،ازبا
کدر شدن
تشکیلرو به
شد باو محلول
ر در  pHهای باالتر ازبه 4رسوب
سامانه
منگنز
رسوب،
مشاهده که
یادآوری است
خطی و
خطوط به
معادله
آمد.
ترتیب بهشدت عاملهای ق
دامنه Bبه
همراه  Gو
جدول ،R
هایدر این
است.
شده
دستداده
یبهنشان
منگنز)1
بودن
رفت.ازقدار
مقداری م
خطی و
دامنه
بسپاری
مقدارروی
تشده
رنگیبهتثبی
شناساگر
رز  pHمعادل  ،4کهتعادلی
تشکیلجدول  1نشان دادهشده است .در این جدول
که بابودن در
خطی
مقداراست
خارج والزمدربه یادآوری
گرفته شد.
فیلم نظر
بهینه در
عنوان
گذاری بود،
شروع بارسوب
عامل
و
حساسیت
بیشترین
سبز
عامل
،
1
جدول
های
داده
به
توجه
با
است.
غلظت
دهنده
نشان
اشاره دارد .همچنینC ،
ترتیب بهشدت عاملهای
آبیو B
سبزRوG ،
جدول
است .در
شده
 GوB1نشان
جدول
بودن
قدار
افزایشی وکهم
دامنه خطی
خطیدرنقاط
بعضیواز
بسپاردر
خواهد
شناساگرخطا
انجامشده،
آزمایش
اشارهبه دارد.
عاملهایاینقرمز،
شدت
خواهده
داده ب
ترتیب
در R
  بهرخ
انجام ،شده ،خطا
آزمایش
ی خارج
شدهداد.روی فیلم
رنگیرختثبیت
تعادلی با
داری از منگنز از سامانه
و
بود
دیگر
عامل
دو
از
بهتر
بسیار
قرمز
عامل
واریازش)
(ضریب
بودن
خطی
مقدار
که
جایی
آن
از
دارد.
را
حساسیت
زیرا
است.
مورد
همین
از
ناشی
شود،
ی
م
دیده
4
معادل
pH
از
پس
جدول
های
ه
داد
به
توجه
با
است.
غلظت
دهنده
ن
نشا
C
همچنین،
همچنین،
دارد.
ی که در بعضی از نقاط پس از  pHمعادل  4دیده میشود،اشاره
توجه به دادههای جدول  ،1عامل سبز بیشترین حساسیت و عام
است.
دهنده
نشان
امانهبامنجر
غلظتاین س
غلظت در
کاهش
 Cزیرا
است.
همین مورد
ناشی از
شود.
مقادیر ازرنگی می
خطیافزایش
کاهش غلظت در این سامانه منجر به
حساسیت  
کمترین
برابر).عامل
حساسیت و
بیشترین
عامل11سبز
،1
قرمز وب
عامل رنگی
وایازشدو عامل
قرمز داده
قرمز از
بنابراین،
(ضریب 5
مقابل
بودندر
برابر
است (
سبز
هایز
 pHراقرم
عامل
مقادیر رنگی میشود .از طرفی ،کاهش در بعضی از مقادیر رنگی در
بسیار
ذرات
فیلم با
آلودگی
جاییدلیل
عاملهم به
باالترازاز 4
دیگر بود
هایبهتر از
بسیار
واریازش) عامل
خطی
بهترمقدار
که
آن
دارد.
حساسیت
از طرفی ،کاهش در بعضی از مقادیر رنگی در  pHهای باالتر از
را دارد .از آنجایی که مقدار خطی بودن (ضریب واریازش) عامل
شد.
استفاده
درنتیجه در تصویر پویششده از فیلم و درنهایت در
است که حتی در اثر شستن هم از روی فیلم پاک نمیشوند و
وایازش عامل رنگی قرمز
بنابراین ،از
مقابل
در
برابر
است (11
که سبز
عامل
عامل قرمز
 4هم بهدلیل آلودگی فیلم با ذراتخطی
رسوب ازاست
بسیار ریز
های خطی
دادهدامنه
همچنین،
برابر).بود و
عامل 5دیگر
تحلیلدو
بهتر از
بسیار
حتی بهتر قرمز
خطا میکند.
در اثر شستن هم از روی فیلم پاک نمیشوند و درنتیجه در تصویر
عامل قرمز از عامل سبز بهتر است ( 10برابر در مقابل  5برابر).
استفاده شد.
پویششده از فیلم و درنهایت در تحلیل رنگ ایجاد خطا میکند.
بنابراین ،از دادههای وایازش عامل رنگی قرمز برای اندازهگیری
استفاده شد.

مقدار رنگی

pH

pH
تغییرهایعامل
نمودارهایتغییرهای
شکل4 4نمودارهای
شکل
برحسبpH
حسگربرحسب
فیلمحسگر
رنگی فیلم
های رنگی
عاملهای

زش

منحنی وایازش

نمودار  5منحنی وایازش رنگ قرمز

حسگر
فیلم
رنگی
برحسبعامل
حسگرتغییر
بررسیفیلمنحوه
منظور
ظور بررسی نحوه تغییر به
غلظتهای متفاوت از نمک منگنز
هایی با
محلول
هایمنگنز،
غلظت
های رنگی
عامل

رنگقرمز
وایازشرنگ
منحنیوایازش
نمودار 55منحنی
قرمز
نمودار

برحسب غلظت منگنز ،محلولهایی با غلظتهای متفاوت از
نمک منگنز نیترات موردنظر در این پژوهش ،ساخته شد .سپس،
خطی
گسترهگستر
خطی وبودن و
مقدارمقدار
خطوط،
شدهها وی
معادله
جدول 1
های
خطیه عامل
خطی بودن
خطوط،
های
معادله
لها قرار داده شدند .پس از گذشت مدتزمان بهینه ،فیلمهای حسگر از محلول خارج و خشک شدند.جدول
پویش
سپس،1
سه فیلم از فیلمهای حسگری که در شرایط بهینه ساختهشده
حسگرحسگر
بسپاری
لمهای
رنگیفیلدرمفی
عاملهای
بسپاری
های
رنگی در
ویر انجام گرفت .نتایج بهدست آمده نسبت به فیلم کنترل در نمودار عامل رنگی قرمز در نمودار  5نمایش دادهشده است .سایر
بودند ،در هرکدام از این محلولها قرار داده شدند .پس از گذشت
جدول  1معادلههای خطوط ،مقدار خطی بودن و گستره خطی
گستره خطی منگنز
حسگرناحیه خطی
یدلههای
بودنی بسپارمعا
های مقدار
عاملموالر
شدند.حسگر از  1/113تا 1/13
خطی فیلم
ناحیه
محلول قرمز،
وایازش ازبرای رنگ
ت توجه
مد با
ه روش مشابه رسم شد.
خطیلمها
رنگی در فی
خشک
خارج و
نمودار حسگر
دادههافیلیمهای
زمان بهبهینه،
(موالر)
گرفت.بودننتایج
تحلیل
شده و
توجهپویبهش
سپس،
پس از
بسی باره خوب
انجام خطی
تصاویرو مقدار
-464/96
وایازش
معادله
چنین ،حساسیت فیلم با
R = -464/96 C + 14/117
1/9962
است1.
گستر/ه1
دست و نزدیک به13
منگنز
یک-خطی
/113
معادلههای ناحیه خطی
مقدار خطی بودن
G = 2592/5 C + 4/7192
1/9777
1 111
-1(115
موالر)
نمودار
رنگی قرمز
کنترل در
(وابستگیفیلم
نسبت به
متفاوت ،نمودارهایآمده
آمد .معادلههای /خطوط /به همراه
دردست
منگنز) به
عاملغلظت
نمودارفیلم به
رنگی هر
عاملهای
وایازش
-514
11
RB==-464
CC+ +14
11/9962
11/113
/34
/19
/8373
/111--11/13
/11
/96
/117
 5نمایش دادهشده است .سایر نمودارها به روش مشابه رسم شد.

ردنظر در این پژوهش ،ساخته شد .سپس ،سه فیلم از فیلمهای حسگری که در شرایط بهینه ساختهشده بودند ،در هرکدام از

1/111-1/115

نتیجهگیری
()JARC
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی

1/111-1/11

92

1/9777

+ 4/7192

G = 2592/5 C

B = -514/34C

+ 11/19
1/8373
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بررسی انجامشده ،فیلمهای بسپاری تریاستیلسلولز با استفاده از شناساگر به ریلیانت کرزیل به لو غنیسازی
9نتیجهدرگیری

داد که به
نتایج آزمای
گرفته شد.
بهکار
تری آبی
محیط
منگنز در
اندازهگیر
حسگر
کرزیلی
کرزیل ریبهلیلوانتغنیساز
نشانانت
شهابه ریلی
شناساگر
استفاده از
سلولز با
استیل
بسپاری
یونهای
شده،یفیلم
برای انجام
بررسی
فیلم در

اسمعيلزاده و همکاران

حسگر برای تمام عاملهای رنگی بهدست آمد .فیلم حسگر
معرفی شده در این پژوهش با حساسیت و دامنه خطی مناسب به
منگنز پاسخ داده و دامنه خطی و مقدار حساسیت فیلم حسگر به
ساختار فیلم و عامل رنگی مورداستفاده ،وابسته است .با توجه به
نتایج وایازش ،باالترین گستره خطی برای رنگ قرمز و آبی (با هم
برابر) و کمترین گستره خطی برای رنگ سبز بهدست آمد.

نتیجهگیری
در بررسی انجامشده ،فیلمهای بسپاری تریاستیلسلولز با
استفاده از شناساگر به ریلیانت کرزیل به لو غنیسازی شده و
بهعنوان فیلم حسگر برای اندازهگیری یون منگنز در محیط آبی
بهکار گرفته شد .نتایج آزمایشها نشان داد که به ریلیانت کرزیل
به لو تثبیتشده در ساختار فیلم در حضور آنالیت منگنز شدت
رنگ آبی خود را از دست میدهد .عاملهای تجربی متفاوتی
ازجمله غلظت بهینه به ریلیانت کرزیل به لو ،زمان پاسخگویی
فیلم حسگر و گستره  pHمناسب در پاسخگویی موردبررسی قرار
گرفت .همچنین ،دامنه خطی و مقدار حساسیت فیلمهای بسپاری

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی و
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب صمیمانه تشکر میکنند.
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