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چکیده :در این کار تحقیقاتی یک روش استخراج فاز جامد ساده ،گزینش پذیر و کارا بر پایه استفاده از نانو ذره آلومینای اصالح شده با سدیم دودسیل سولفات و -2
(-1برومو-2-پیریدیلآزو)-1-دیاتیلآمینوفنل به عنوان یک جاذب جدید برای جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر بسیار کم منگنز ) (IIقبل از اندازهگیری آن با
اسپکترومتر جذب اتمی شعله ای توسعه یافته است .پارامترهای موثر بر کارایی روش ارزیابی و بهینه شدند .در شرایط بهینه حد تشخیص  0/1میکروگرم بر لیتر با فاکتور
تغلیظ  21بدست آمد .این روش به طور موفقیتآمیزی برای جداسازی ،پیشتغلیظ و اندازهگیری منگنز در نمونههای آبی و شیر مورد استفاده قرار گرفت.
منگنز برای عملکرد مناسب آنزیمهای متعددی ضروری میباشد .اما مقادیر باالی آن باعث بروز برخی بیماریها میگردد .بر این اساس اندازهگیری آن در نمونههای
طبیعی و مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است [ .]1-3استفاده از نانو ذرات به عنوان فاز جامد به دلیل خواص ویژه آنها میتواند باعث افزایش کارآیی و توسعه
این روش شود.
در این کار تحقیقاتی ابتدا جاذب اصالح شده نانو آلومینا با استفاده از سدیم دودسیل سولفات و -1(-2برومو-2-پیریدیلآزو)-1-دیاتیلآمینوفنل تهیه شد .و سپس
این جاذب اصالح شده برای جداسازی و پیش تغلیظ یون منگنز ) (IIمورد استفاده قرار گرفت .برای این منظور به  21میلی لیتر از محلول حاوی یون منگنز 1 ،میلی لیتر
بافر آمونیاک  /آمونیوم کلرید با غلظت  0/1موالر ،اضافه گردید تا  pHمحلول بر روی  10تنظیم گردد ،سپس به این محلول ،جاذب اصالح شده اضافه شد .بعد از
یک دقیقه تکان دادن و هم زدن ،آن را در سانتریفوژ قرار داده تا فاز جامد جدا گردد .سپس محلول رویی خارج و جهت بازیابی یون منگنز جذب شده 1 ،میلی لیتر
محلول اتانول حاوی اسید نیتریک با غلظت یک موالر به جاذب اضافه شد و مخلوط بعد از یک دقیقه هم زدن ،سانتریفیوژ شد و سپس جذب منگنز در محلول بازیابی
توسط دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد .برای دستیابی به بهترین شرایط جداسازی اثر پارامترهای مختلف نظیر  ، pHمقدار جاذب ،نوع و حجم محلول واجذبی و
 ....بررسی و بهینه شدند.
در شرایط بهینه ارقام شایستگی روش ارزیابی شد و فاکتور تغلیظ  ،21حد تشخیص  0/1میکروگرم بر لیتر ،محدوده خطی  1-190میکروگرم بر لیتر و تکرار پذیری 2/2
درصد برای اندازه گیری منگنز بدست آمد .در نهایت این روش به طور موفقیت آمیزی برای جداسازی و اندازهگیری منگنز در نمونه شیر و نمونه آبهای طبیعی
مورد استفاده قرار گرفت .مقایسه روش حاضر با سایر روش های مشابه در پیش تغلیظ و تعیین یون منگنز نشان می دهد حد تشخیص این روش پایین تر و فاکتور پیش
تغلیظ و انحراف استاندارد نسبی روش حاضر خوب می باشد.
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