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چکیده :روش جدید استخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطیسی همراه شده با همی میسل های مخلوط ) (MMHSPEبرای گونه شناسی یون های آهن()II
وآهن( )IIIدر نمونه حبوبات به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی شعله ) (FAASمورد استفاده قرار گرفت.
نانو ذرات ) Fe3O4(Fe3O4 NPsبا روش ته نشینی شیمیایی تهیه شد [ .]1سپس نانوذرات  ،Fe3O4/Al2O3با روش لی و همکاران با تغییرات ناچیز تهیه شد [.]2
مراحل  MMHSPEبه صورت زیر انجام شد :ابتدا 5/51گرم از نانو ذرات  Fe3O4/Al2O3به  155میلی لیتر محلول شامل 05/5میلی گرم  SDSو 3/5میلی گرم بر
لیتر PANدر ظرف  155میلی لیتری اضافه شد pH ،محلول به وسیله هیدروکلریک اسید  1/5موالر روی  2/5-2/0تنظیم شد ،سپس ظرف روی هم زن مکانیکی به
مدت  0دقیقه به منظور شکل گیری همی میسل مخلوط تکان داده شد .در ادامه نانو ذرات  Fe3O4/Al2O3اصالح شده با  SDS-PANبه وسیله قرار دادن یک
مگنت قوی جداشد ،ذرات معلق روی سطح دور ریخته شد و به وسیله آب خالص شسته شد 155 .میلی لیتر از محلول نمونه که مقدار  pHمحلول به وسیله
هیدروکلریک اسید  1/5موالر روی  2/5-2/0تنظیم شد ،به نانو ذرات  Fe3O4/Al2O3اصالح شده با سدیم دودسیل سولفات و 2(-1پیریدیل آزو) -2 -نفتول
()SDS- PANاضافه شد و سپس مخلوط همگن شد و استخراج تحت امواج مافوق صوت برای  0دقیقه در دمای اتاق انجام شد .در ادامه نانو ذرات Fe3O4/Al2O3
اصالح شده با SDS-PANبه وسیله یک مگنت قوی جداشده و ذرات معلق روی سطح دور ریخته شد .شویش آنالیت موردنظر پیش تغلیظ شده روی نانو جاذب
اصالح شده با  1/5میلی لیتر نیتریک اسید  2/5موالر انجام شده و میزان عالمت جذبی هر نمونه و نیز شاهد توسط دستگاه جذب اتمی شعله ای ودر شرایط مخصوص
اندازه گیری شد .مراحل کار برای تعیین مقدار آهن( )IIIمشابه می باشد ،به استثنا این که محلول  5/191موالر سدیم تیو سولفات به عنوان عامل کاهنده ،به منظور
کاهش آهن( )IIIبه آهن( ،)IIقبل از افزایش نمونه به جاذب به هر ظرف واکنش اضافه شد .نانو ذرات مغناطیسی پوشیده شده با آلومینا )(Fe3O4/Al2O3NPs
اصالح شده به وسیله به عنوان عامل استخراج کننده تهیه شد .مقدار کل آهن بعد از کاهش ) Fe(IIIو جذب کل آهن بر روی نانو جاذب محاسبه شد .سپس مقدار
آهن( )IIIبه صورت تفاضل مقدار آهن( )IIاز کل آهن محاسبه شد .صحت فرآیند به کارگیری نمونه حبوبات بدون نیاز به آماده سازی ،مورد بررسی قرارگرفت که
نتایج در جدول ( )1گزارش شده است .تحت شرایط بهینه ،بازیافت آهن( )IIبه وسیله تجزیه  3گونه حبوبات بین % 39/1و %151/9و حد تشخیص ) Fe(ΙIبین  1/3و
 ng mg−1 1/1تعیین شد .نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت بدست آمده آهن( )IIIبیشتر از آهن( )IIدر نمونه حبوبات می باشد و دانه های سویا و بادام زمینی
دارای ماکزیمم مقدار آهن( )IIهستند.
جدول  .1مطالعات مزاحمت ماتریکس نمونه های حقیقی با روش افزایش استاندارد
ماتریکس

معادالت رگرسیون خطی

ضریب همبستگی خطی

محدوده خطی )(ng mg−1

حد تشخیص )(ng mg−1

حد اطمینان شیب ()%31

محلول استاندارد آبی

A= 5/5501C+ 5/550

5/3332

1-115

1/ 3

5/5539-5/5535

لوبیا سفید

A= 5/5501C+ 5/551

5/3301

21-150

2/ 0

5/5530-5/5500

نخود

A= 5/5502C+ 5/551

5/3330

29-115

2/ 3

5/5533-5/5509

بادام زمینی

A= 5/5533C+ 5/552

5/3301

23-152

1/ 1

5/5530-5/5505

لوبیا دانه بلند

A= 5/5501C+ 5/552

5/3331

21-151

2/ 1

5/5539-5/5503

ماش

A= 5/5533C+ 5/553

5/3300

19-150

1/ 3

5/5533-5/5505

سویا

A= 5/5502C+ 5/551

5/3335

21-112

2/ 1

5/5533-5/5503

عدس

A= 5/5503C+ 5/551

5/3301

23-153

2/ 0

5/5501-5/5503
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