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 چکيده: 

در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی آهن )مگنتیت( با خصلت ابرمغناطیسی تهیه و پس از اصالح بوسیله بعضی عوامل    

دیم، هیدرازین و سولفید در محیط آبی و اندازه فعال سطحی آنیونی بمنظور استخراج و پیش تغلیظ مقادیر بسیار ناچیز پاال

گیری پاالدیم بر اساس بخش اول این تحقیق مربوط به اندازه ها بطریق اسپکتروفتومتری مورد استفاده قرارگرفت.گیری آن

-دیمنفتول )پان( واکنش داده و کمپلکس سبز رنگ پاال-2-آزو(پریدیل-2)-1باشد. پاالدیم با واکنش تشکیل کمپلکس می

با محلول الکلی شود. کمپلکس رنگی بر روی سطح نانوذرات مگنتیت اصالح شده، بازداری و در ادامه پان تشکیل می

روش پیشنهاد شده  گیری شد.روش اسپکتروفتومتری اندازهمناسب با حجم کم واجذب شده و جذب محلول حاصل به

 66/0های لیتر پاالدیم با حدتشخیصنانوگرم در میلی 0/35-0/90 و 0/2-0/35های گیری پاالدیم در محدودهقادر به اندازه

باشد. روش ارائه شده با موفقیت برای اندازه میلیتر پاالدیم، بترتیب برای مشتق صفر و مشتق اول نانوگرم در میلی 33/0و 

 گیری پاالدیم در نمونه های سنتزی و آبی بکار گرفته شد.

آمینو(بنزآلدهید و اندازه اتیلدی-N,N)-یین هیدرازین توسط واکنش تراکمی آن با پارابخش دوم این تحقیق شامل تع    

محدوده پاسخ خطی روش  است.بودهپیش تغلیظ با نانوذرات مگنتیت اصالح شده  گیری جذب آزین حاصل پس از

بوده است. این روش با ین هیدرازلیتر نانوگرم در میلی 50/0لیتر هیدرازین با حدتشخیص نانوگرم در میلی 0/50-0/1

 های آبی، ادرار و سرم بکار گرفته شد.گیری هیدرازین در بعضی از نمونهموفقیت برای اندازه

در محیط  Fe(III)آمین ودیفنیلن-پارا-اتیلدی-N,Nبخش آخر این مطالعه شامل تعیین سولفید بر اساس واکنش با    

از پیش تغلیظ با نانوذرات مگنتیت اصالح شده، بصورت  فرآورده اتیلن بلوی حاصل پسباشد. اسیدی می

لیتر نانوگرم بر میلی 10/0-0/22و  30/0-0/20. محدوده پاسخ خطی روش استاسپکتروفوتومتری آشکارسازی شده

بوده است. این  لیتر سولفید بترتیب برای مشتق صفر و مشتق اولدر میلینانوگرم 06/0و  120/0سولفید با حدتشخیص 

 های آبی و ادرار بکار گرفته شد.گیری سولفید در بعضی از نمونهبا موفقیت برای اندازه روش
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 مقدمه -1

 انادازه ار ماواردشايساند ادر بيژه نيت معموال ايک آنالي يريياندازه يبرا يپايميش هيتجز يهاراش    

نموناه باه  پفياک پکم يزهاين قبل از انجام آناليشود. بنابراپمحداد مگر ياخطه حضور مواد دابه يريي

 1جاز کاردوجزباهت، يظ آنالي، تغلبافت ءت از اجزايآنال يشامل جداخاز يخازآماده از دارد.ين يخازآماده

 يبعاد يزهاايلانجام آنا يط برايتر شدو شراباشد که هدف از آو مناخبپن موارد مياز ا پبيا ترکينمونه 

 يپايميا شايا پکايزيد خاوا  فياکه قرار اخت جدا شوند، با پموفق، اجسام يک جداخازي ياخت. برا

 اخت. يجداخاز يهان اخاالف، اخاس راشيگر داشاه باشند که ايکديبا  پمافاات

 يهاار ا راشياوو، تقطياض ي، اخااجرار، تعاويريايشامل رخاو  يجداخاز يهان راشيترمهم    

  از اخااجرار ماواد پعي، اخاجرار اخت کاه يسااره اخاين راش جداخازيترجياخت. را پکراماتويراف

ده يچيپ يهاتا اخاجرار ،شوندپزماو جدا مطور همب بهين ترکيآو چند پکه ط يپا غذا يپ، داراپشيآرا

اناد را شاده پده طراحيچيک مجلوط پياز  پب اناجابيا چند ترکيک يق يدق يجداخاز يکه برا ياهيتجز

 .[55ا1] ردييپدر بر م

 

 SPE(2( استخراج با فاز جامد -1-1

نمونه باه  يخازظ ا خالصيتغل منظوربهکه  باشدپم نمونه يخازک راش آمادهياخاجرار با فاز جامد     

از حاال   پشود ا با حجام کماپم يبازدار يپايميا شي پکيزيصورت فهه در فاز جامد بنراد. نموپکار م

وو ياض يفاز نرماا  ا تعاو ،فاز معکوس يهاسميسام ممکن اخت مکانين خيشود. در اپممناخب شساه

اد حال  يل مصرف زيع از قبيما-عيراش اخاجرار ما ياهايعلت محدادهاشوند. بهيونه يمنجر به بازدار

، کنادپما شادو ير در زمااو دافاازيخأوو که موجاب تايجاد امولسين ايچنهم بودو، پيراو ا خم ،پآل

                                                 
 1- Fractionation 

2- Solid phase extraction                                                
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با اخاجرار  يردد کهپخبب م ن مشکالتيا. شدباپع دشوار ميما-عياخاجرار ما يهاخودکار کردو راش

ن يگزياز موارد بعنواو جاا يارياخاجرار فاز جامد در بس 1970. از اااخط دهه دا کنديت پياالوفاز جامد 

 .رفاه اختع بکار يما-عياخاجرار ما يبرا پمناخب

 خودکار کردو، ترت، اخاجرار خالصيآنال ترپکم پابيباز عيما-عيسه با اخاجرار مايادر مقSPE  راش   

 باا .دارد پرا در پا پآل يها الاز ح ترا اخافاده کم پکراماتويراف يهاهيتجزبا  شاريب ي، خازيارترآخاو

 . [89ا58]دابيپنمونه کاهش م يخازآماده نهيهززماو ا  SPEاخافاده از

 

 استخراج با فاز جامد يجيدرر تيس -1-1-1

عنواو فاز هب 1چو با اخافاده از بسار زغا  1950ل دهه يدر ااان کاربرد مهم اخاجرار با فاز جامد ياال    

  .بات موجود صورت يرفتين نوع ترکييمنظور تعاز آ  به پبات آلياخاجرار ترک يجامد برا

 يهااکاار رفاناد. کاربن در شاکلهجام اخاجرار بان يعنواو فاز جامد براهمجالف ب يهاخپس جاذ     

 1970ل دهاه يادهاد. در اااپنشاو نم پدر مرحله ااجذ  عملکرد خوب پاخت ال پمجالف جاذ  خوب

 عامال يکايلياز خ 1978مطرح شد ا در خا   پکيولوژياالت بيز خيآنال يبرا 2گبا تجلجل بزر يمرهايپل

به کاار رفات. در  4پک-خپ 3يهاجيه کارتريفاز جامد در ته نيبعنواو فاز جامد اخافاده شد ا ادار شده 

ا در  پاز اخاجرار با فاز جامد معرفا يديعنواو شکل جدهب5کرا ياخاجرار فاز جامد م 1980اااخر دهه 

 .[68ا53ا1]ندمطرح شد  با ذرات جاذشدهدهيپوش يهااخافاده از غشاء 1990خا  

 

 جامد ذرات مورد استفاده در فازانواع  -1-1-2

باشاد. پما يونديفاز پ يکايليذرات خد جرار فاز جامان ذرات اخافاده شده در راش اخيتراز ماداا     

 يمرهاايمانناد پل پبات مجالفايشوند، از ترکپکا خاخاه ميليه خيکه بر پا پمجالف يعالاه بر جاذبها پال

                                                 
1 - Charcol                                                                       

2 - Macroreticular porous   

3 - Cartridge                                                                                   

4 - Sep-Pak                                                                          

5- Solid phase  micro extraction                                                                       
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عناواو ماواد هاا باهنيا رز پجانب ياه، خلولز با شاخه پايکربن فعا  ا کربن يرافنا، يماجلجل، آلوم پآل

ع در يطاور اخابه ،پونيا آني پونيتباد  کات يهايراه ين ذرات جامد حاايهمچنشود. پجاذ  اخافاده م

 . [58ا39ا1]رند.ييپاخاجرار فاز جامد مورد اخافاده قرار م

 

 زات استخراج با فاز جامديتجه -1-1-3

 در دخارس هساند. پا غشائ پجامد به دا شکل خاون يفازها    
 

 يجامد ستون يفازها -1-1-3-1

 پکيک لولاه پالخاايان خاوو شاامل يا ع کوچک اخت.يما پک خاوو کراماتويرافيه يشب SPEخاوو    

 ياجلجل فلازآو دا صفحه م ياخت که در دا اناها ياشهيک لوله شيا يلن( يپراپپک خرنگ پلي)اغلب 

رد، يايپقرار مکراو يم 40اندازه ذرات  بادا صفحه فاز جامد  نياخت. در اخط اقرار يرفاه پکيا پالخاي

باشاد. حجام پما پمورداخاافاده در کرامااتويراف يه فازهايفاز خاکن شبشود. پمج يفاهيآو کارتربه که

 دهد.يج را نشاو ميدا نوع کارتر (1-1)اخت. شکل ريار ماغيلپليم 60تا  1مجزو از 

 

 SPEدو ستون  يشما (:1-1)شکل 

 

شاکل معماو  هاا باهوز باوده اماا اخاافاده از آياآمتيها موفقز نمونهيها در آنالجييرچه کاربرد کارتر

 که:نياز جمله ا ،دارد پدر پ پمشکالت
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ار بار يلپليم 10تا  1ن يب از خاوو ياو عبوريخرعت جر شودپج باعث ميکارتر يهاخاووکوچک قطر  -

 . شودپم پاد طوالنيبا حجم ز يهاونهلذا زماو اخاجرار نم .يرددقه محداد يدق

نموناه را باا خارعت  دتوانپن بوده ا نمييآو پا يپکارآ ،ل بزرگ بودو اندازه ذرات پر کننده خاوويدلبه -

 .دهدعبور  ياديز

 يحااا يهاابا نمونه کهپخصو  زمانهب شدو منافذ آوبساهل کم بودو خطح مقطع خاوو امکاو يدلبه -

 ياو عباوريان اخاجرار با يذشت زماو خرعت جريح لذا در. ابديپش ميم، افزايدار ذرات معلق خراکار

 ابد.يپکاهش م

کاه  اجود دارددر بسار  يپهاجاد کانا يل بزرگ بودو اندازه ذرات امکاو ايدلخشک به يهاجيدر کارتر -

 د.يردپم يجر به کاهش بازده جداخازمن

 

 يجامد غشائ يفازها -1-1-3-2

داشااه ا نسابت باه  پهاا خاطح مقطاع بزرياساکيباشند. دپسک ميشکل دبه پجامد غشائ يفازها    

 د:نباشپر ميشرح زبه يپهاتيمز يها داراجيکارتر

 يردد. پسک مياو باال از ديها موجب عبور نمونه با خرعت جرسکيکم د پفشار بريشا -

ن ييرا پاا ياو عباورياهش خرعت جرجه کايشدو منافذ ا در ناسک، امکاو يرفاهيخطح مقطع بزرگ د -

 ارد.آپم

شاده  يخاازمشااق غشااء يحااا يهااسکيا د (PVC)ديل کلرينيا پ، پلپها به خه دخاه تفلونسکيد

 شوند.پم يبندميتقس
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Abstract: 

In this study super-paramagnetic iron oxide nanoparticles (magnetite), were synthesized 

and then after modifying by some anionic surface active agents has been used for the 

extraction, preconcentration and spectrophotometric determination of ultra trace amounts 

of palladium, hydrazine and sulfide in aqueous media. The first part of this study includes 

determination of palladium via the complexation reaction. Pallidum was reacted with 1-

(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) and form green Pd-PAN complex. The products were 

retained on the surface of modified magnetite nanoparticles and then were desorbed by 

low volume of appropriate alcoholes and then absorbance of the liquid phases were 

measured, spectrophotometrically. The calibration plots were linear in the range of 2.0-

35.0 and 35.0-90.0 ng ml-1 palladium with detection limit of 0.66 and 0.33 ng ml-1 Pd  

using zero-derivative and first-derivative spectrophotometry, respectively. The method 

was successfully applied to the analysis of some synthetic and water samples. 

The second part of this study includes determination of hydrazine via condensation 

reaction using p-(N,N-dimethylamino)benzaldehyde  and measuring the absorbances of 

the produced azine after preconcentration with modified magnetite nanoparticles. The 

calibration plot was linear in the range of 1.0-50.0 ng ml-1 hydrazine with detection limit 

of 0.50 ng ml-1 hydrazine. The method was successfully applied to the analysis of some 

water, urine and serum samples. 

The last part of this study includes determination of sulfide ions via reaction with N,N-

diethyl-p-phenylendiammine and Fe(III) in acidic media. The produced ethylene blue 

were determined spectrophotometrically after preconcentration with modified magnetite 

nanoparticles. The calibration plots were linear in the ranges of 0.3-20.0 and 0.1-22.0 ng 

ml-1 sulfide with detection limit of 0.120 and 0.060 ng ml-1 sulfide using zero-derivative 

and first-derivative spectrophotometry, respectively. The method was successfully applied 

to the analysis of some water and urine samples. 
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