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چکیده :در این کار تحقیقی ،یک روش جدید ،ساده و سریع استخراج فاز جامد-اندازه گیری طیف نورسنجی فسفات با استفاده از ستیل تری متیل آمونیوم برمید
نشانده بر روی نانوذرات مغناطیسی پوشیده با آلومینا ) (CTAB@ACMNPsتوسعه داده شده است .اندازه گیری فسفات بر اساس روش مولیبدن آبی در λmax
معادل  818نانومتر صورت پذیرفت MNPs .و  ACMNPsبه وسیله  VSM ،SEMو طیف نوربینی  XRDتوصیف شدند .این روش به طور موفقیت آمیزی برای
جداسازی/پیش تغلیظ و اندازه گیری فسفات در نمونه های آب مختلف بکار رفت و بازیابی های مناسبی به دست آمد.
فسفر جزء اصلی خاکها و معادن طبیعی مختلف بوده و فسفات در صنایع مختلف بکار برده می شود .افزایش غلظت این آنیون موجب عوارض زیستی و بیماری
حیوانات آبزی نظیر ماهی ها می شود .از این رو ،حذف پیش تغلیظ و تعیین یون های اضافی فسفات برای اصالح کیفیت آب بااهمیت می باشد .استفاده از نانو ذرات به
عنوان فاز جامد به دلیل خواص ویژه آنها می تواند در افزایش کارآیی و توسعه این روش بسیار موثر باشد .در این تحقیق ،از بین روش های مرسوم برای
جداسازی/پیش تغلیظ ،روش استخراج فاز جامد ( )SPEبا استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصالح شده به دلیل بسیاری از مزایا بکار برده شد .ابتدا
 CTAB@ACMNPsبر مبنای جذب قوی سورفاکتانت  CTABبا بار مثبت بر روی سطوح باردار منفی ( ACMNPsشکل  )1و بر طبق روش کار قبلی مان
تهیه شد ] .[1سپس مقدار  8/1گرم از  CTAB@ACMNPsرا برداشته و  1میلی لیتر محلول  PO43-به آن اضافه شد .در ادامه  pHمحلول توسط بافر به 3/1
رسانیده شد .پس از  2دقیقه هم خوردن ،محلول رویی به کمک آهنربا جدا گردید و یون های  PO43-جذب شده توسط نانو ذرات به وسیله  1میلی لیتر محلول مخلوط
نیتریک اسید ( )8/11 mol L-1و سولفوریک اسید ( ) 8/21 mol L-1شستشو داده شد و مقدار آن توسط طیف نور سنجی به روش مولیبدن آبی در λmax =810 nm
اندازه گیری شد .نانوذرات تهیه شده برای تاثیر ماهیت و تعیین اندازه ،مورفولوژی ،وجود پوششها وخاصیت مغناطیسی توسط دستگاههای  SEM ،VSMو XRD
مورد بررسی و تجزیه قرار گرفتند که نتایج مطلوبی مشاهده شد .برای دستیابی به بهترین شرایط و در نتیجه بیشترین مقادیر جذب و بازجذب یون  PO43-عوامل موثر
نظیر  ، pHغلظت معرف های شیمیایی ،وزن نانوذرات  ،حجم ،ماهیت و غلظت شوینده و اثر یونهای مزاحم بررسی و در نهایت بهینه شدند .نتایج نشان داد که در
شرایط بهینه حد تشخیص ،گستره خطی و انحراف استاندارد نسبی به ترتیب  8/8-18/8 µg mL−1 ،8/818 µg mL−1و ( %2/1برای  1/8 µg mL−1و  )n=3بودند.
در نهایت این روش به طور موفقیت آمیزی برای استخراج و اندازه گیری فسفات در نمونه های آبی مختلف بکار برده شد (جدول .)1
جدول  .2کاربرد روش پیشنهاد شده برای اندازه گیری فسفات در نمونه
های آب مختلف (حجم نمونه 18 mL :و .)n=1
نمونه )PO43- ( µg mL−1
اضافه
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شکل  .1طرح واره پیشنهادی برای جذب  PO4بر روی
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