
9

ان
ور

فنا
 و 

ان
وه

ش پژ
دان

ش 
بخ

ده 
گزی

 بر
ای

ح ه
طر

عنـوان
طـرح:

رتبه:

چكیده طرح:
 آنیون هـا و كاتیون هـاي فلزي نقش به سـزايي در بسـیاري از فرايندهاي شـیمیايي، بیولوژيكي، پزشـكي 
و محیطـي دارنـد. بـا توجـه به اهمیـت و نقش كلیـدي اين يون هـا در سـال هاي اخیر تاش هاي بسـیاري 
بـراي ارائـه روش هـای مناسـب براي شناسـايي آنهـا در مقادير بسـیار كم صـورت گرفته اسـت. روش هاي 
ارائـه شـده بسـیار وقت گیـر بـوده و نیـاز بـه وسـايل اسپكتروسـكپي پیچیـده دارنـد. روشـي كـه در اين جا 
ارائـه شـده جديـد و پیشـرفته مي باشـد كـه مشـكات روش هـاي قبلـي را مرتفـع سـاخته و بـا اسـتفاده از 
روش رنـگ سـنجي و به كارگیـري تركیبـات آزو-آزومتینـي )حـاوي واحدهاي رنگـزاي N=N و C=N  با 
دهنده هـاي OH و NH ( به عنـوان حسـگرهاي مولكولـي امـكان رديابـي سـريع و اندازه گیـري يون هـا 
را به صـورت انتخابـي در حال هـاي آبـي و نمونه هـاي واقعـي ماننـد دهـان شـوي، خمیردنـدان و آب دريا 
فراهـم مي سـازد. تمامـي تركیبـات طراحي شـده بـراي اولین بار سـنتز شـده اند و هـر يـك داراي امتیازات 

و ويژگي هـاي قابـل توجه مي باشـند.
عـاوه بـر ايـن با مطالعه برهـم كنش خوب ايـن تركیبات بـا برخي آنیون هـا و يون هاي فلـزي، مدارهاي 
منطقـي مولكولـي در انـواع تركیبـي و ترتیبـي طراحـي شـده اسـت. در نتیجـه بـا در نظـر گرفتـن يون هـا 
به عنـوان ورودي هـاي شـیمیايي دروازه هـاي منطقي و تغییـرات در رنگ و طیـف UV-Vis به عنوان خروجي، 
مدارهـاي منطقـي سـاده و پیشـرفته تركیبـي ماننـد                                         پیشـنهاد شـده اسـت. 

ترتیـب  تاثیـر  گرفتـن  نظـر  در  بـا  همچنیـن 
اعمـال ورودي هـا به سیسـتم مولكولي، امكان 
قفـل  بـا عنـوان  ترتیبـي  طراحـي مدارهـاي 
صفحـه كلیـد )Keypad Lock( و مـداري با 
رفتار "Write–Read–Erase–Read" نیـز 

فراهم شـده اسـت.

دوم پژوهش های بنیادی

● پژوهشگر: خاطره رضايیان
● استاد راهنما:  دکتر حمید خان محمدي

● موسسه  همكار: دانشگاه اراك

طراحي و سنتز حسگرهاي آزو- آزومتیني براي رديابي يون فلوئور

EnNOR و OR ،IMP، INH


