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 چكیده

ای براسپکتروفتومتری و الکتروشیمی طراحی و  هایهای جریان با آشکارسازدر این پروژه سیستم

 گرفت.  گیری ترکیبات آلی و معدنی مورد استفاده قراراندازه

 ادهس سینتیکی بر پایه واکنش اسپکتروفتومتر-(FIAتزریق در جریان پیوسته )سیستم برای اولین بار 

بر اساس تفاوت سرعت  FIAسیستم  طراحی شد. آسکوربیک اسیدو  اوریک اسیدزمان گیری هماندازهجهت 

جذب . گردیدطراحی انترولین فن - 11و  1در حضور واکنشگر  Fe+3با  آسکوربیک اسیدو اوریک اسید واکنش 

گیری چند های تصمیممدل روشگیری شد. نانومتر اندازه 011در فنانترولین - 11و  1 -(IIکمپلکس آهن )

به کار  )نامزدها( با توجه به معیارهای مورد نیاز، شرایط بهینهترین مناسبجهت انتخاب  (MCDM) معیاره

شدند. تعیین  و روش توافقی (AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی) پی،ها با استفاده از روش آنتروگرفته شد. وزن

-رتبه (TOPSIS) آلترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده )نامزدها( به کمک تکنیک تجربی شرایط بهینه

به  گرم بر لیترمیلی 0/1-1/0و  0/1-1/4ای در دامنه  بندی و انتخاب شدند. تحت شرایط بهینه سیگنال تجزیه

ک اسید آسکوربیو اوریک اسید حد تشخیص روش برای . خطی بودبرای اوریک اسید و آسکوربیک اسید  تیبتر

، Cدر قرص ویتامین ها آنالیت گیریروش پیشنهادی برای اندازه .بودگرم بر لیتر میلی 10/1و  14/1به ترتیب 

 بر داشت. ضایت بخشی را در استفاده شد که نتایج رآب پرتقال، سرم خون و آب شهر 

ون زمان هیدروکینگیری سینتیکی همه با آشکارسازی اسپکتروفتومتری برای اندازههمرا FIAتکنیک 

و  1در حضور  Fe+3و کتکول پیشنهاد شد. روش بر اساس تفاوت سرعت واکنش بین هیدروکینون و کتکول با 

. روش گیری شداندازهنانومتر  011در فنانترولین - 11و  1 -(IIکمپلکس آهن )جذب . بود فنانترولین - 11

MCDM  به منظور انتخاب بهترین شرایط بهینه مطابق با شش چند معیارهانتخاب متغیر  تکنیکبه عنوان ،

مختلف و  یبه ترتیب برای ارزیابی وزن معیارها TOPSISو  AHPمعیار در این تحقیق به کار گرفته شد. 

شرایط بهینه انتخاب شده، شبکه عصبی مصنوعی تنظیم بایزین  بندی نامزدهای متفاوت استفاده شد. تحترتبه

(BR-ANN با روش پس انتشار خطا )جریان  یهای گذرابرای تهیه مدل غیر خطی سیگنالداده شد و  وزشآم

ا برای همیلی گرم بر لیتر برای هیدروکینون و کتکول به کار گرفته شد. حد تشخیص 0/1-1/3در دامنه خطی 

 ش پیشنهادی به صورت موفقیت آمیز گرم بر لیتر بود. رومیلی 10/1 و 10/1ترتیب  تکول بههیدروکینون و ک
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 های آب حقیقی به کار برده شد.گیری هیدروکینون و کتکول در نمونهت اندازهجه

سطح الکترود پیشنهاد شد.  Pb+2و  Cd+2زمان گیری همبرای اندازه بر خطولتامتری برهنه سازی آندی 

های کربنی و پلیمر آلیزارین ای با نانو لولهزمان با روش ولتامتری چرخهبه صورت هم کربن شیشه

-1/191و  1/0-/1/101تحت شرایط بهینه پاسخ خطی  اصالح گردید. S (MWCNTs-PARS/GCE)قرمز

ل حاص  Cd+2و  Pb+2به ترتیب برای میکرو گرم بر لیتر  44/1و  01/1با حد تشخیص میکرو گرم بر لیتر  1/0

های حقیقی در نمونه Pb+2و  Cd+2زمان گیری همبرای اندازه GCE/PARS-MWCNTsالکترود اصالح شده شد. 

تمی حاصل از جذب اآنالیز  نتایج با مقادیرگرفت. استفاده قرار خاک، پساب صنعتی و نمونه آب شهر مورد مانند 

دارای صحت  GCE/PARS-MWCNTبا  Pb+2و  Cd+2زمان گیری همدهد اندازهمطابقت داشت که نشان می

 باشد.می

. کتکول طراحی شدان هیدروکینون وزمگیری همبرای اندازه آمپرومتری-FIAبرای اولین بار سیستم 

یل اصالح شد. دو پله پتانس (سدیم هیدروکسیددر محیط بازی ) آلورا قرمزاستفاده از  باالکترود کربن شیشه 

+ ولت به صورت گزینش 14/1در پتانسیل  هیدروکینون .گردیداعمال + ولت به صورت متوالی 69/1+ و 14/1

شوند. می گیریو اندازه اکسید + ولت69/1در پتانسیل  هر دو گونه هیدروکینون و کتکول و شود.اکسید می پذیر

تفاده . با اسداستفاده ش کتکول برای تعیین گزینش پذیردر دو پله پتانسیل،  گیری شدههای اندازهجریانتفریق 

 6/1-/1/311و  6/1-1/911 برای هیدروکینون و کتکول به ترتیب کالیبراسیون از روش پیشنهادی، دامنه خطی

گونه برای هر دو میکرو مول بر لیتر 10/1 روش آمپرومتری حد تشخیص و آمد به دستمیکرو مول بر لیتر 

ای هدر نمونههیدروکینون وکتکول ن زماگیری همبرای اندازهبه صورت موفقیت آمیز این روش  حاصل گردید.

 آب حقیقی به کار گرفته شد. 

 

آلورا ، MCDM(، نانو لوله کربنی، سیستم جریان، تکنیک FIAتزریق در جریان پیوسته ): های کلیدیواژه

، Pb ،2+Cd+2هیدروکینون، کتکول، اوریک اسید، آسکوربیک اسید، ، سدیم هیدروکسیدفعال سازی با ، قرمز

 .شبکه عصبی مصنوعی، Sقرمز آلیزارین 

 

 



 

 

 

 

Abstract  

In this project, flow system with spectrophotometeric and electrochemical 

detectors was used for determination of organic and inorganic materials. 

For the first time, Flow Injection Analysis (FIA)-spectrophotometer system based 

on simple kinetic reaction was designed for simultaneous determination of uric acid (UA) 

and ascorbic acid (AA). The FIA manifold was based on the difference between the 

reaction rates of the AA and UA with Fe3+ in the presence of 1, 10-phenanthroline (phen). 

The absorbance of Fe (II)-phen complex was measured spectrophotometrically at 510 nm. 

The multi criteria decision making (MCDM) approach was employed in the optimization 

procedure for the selection of the most appropriate experimental conditions (alternatives) 

according to the require criteria. The weights of the evaluation criteria were determined 

using the analytic hierarchy process, entropy method, and compromised weighting (CW). 

The experimental conditions (alternatives) were ranked and selected by the technique for 

order preference by similarity to an ideal solution. Under the selected optimum 

conditions, the analytical signals obtained were linear in the ranges of 0.50-5.00 and 0.50-

4.00 mg L-1 for AA and UA, respectively. The detection limits were 0.07 mg L-1 for AA 

and 0.14 mg L-1 for UA. The proposed method was also applied for the analysis of 

analytes in the blood serum, Vitamine C tablets, and tap water with satisfactory results. 

A Flow Injection Analysis (FIA) with spectrophotometric detection is proposed 

for simultaneous kinetic determination of hydroquinone (HQ) and catechol (CC). The 

method was based on the difference between the reaction rates of the HQ and CC with 

Fe3+ in the presence of 1, 10-phenanthroline (phen). The absorbance of Fe (II)-phen 

complex was measured spectrophotometrically at 510 nm. The multi criteria decision 

making (MCDM) approach was used as a technique of selection alternatives multi-criteria 

in order to the optimization procedure for the selection of the best experimental conditions 

(alternatives) according to the six criteria. Analytic Hierarchy Process (AHP) and 

Technique of ranking Preferences by Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS) were used 

in the evaluating the relative weights for different attributes and the ranking of the 

different alternatives, respectively. Under the selected optimum conditions, Bayesian 

Regularized Artificial Neural Network (BR-ANN) trained by back-propagation of errors 

was applied for non-linear modeling of recorded flow transient signals in the 

concentration range of 0.50-3.00 mg L-1 with detection limits 0.05 and 0.07 mg L-1 for 

HQ and CC respectively. The proposed method was successfully applied to the 



 

 

 

simultaneous determination of HQ and CC in water samples. 

The on line differential pulse anodic stripping voltammetry was proposed for the 

simultaneous determination of Cd2+ and Pb2+. The glassy carbon electrode surface was 

modified with carbon nanotubes and poly (alizarin red S) (MWCNTs-PARS/GCE) using 

cyclic voltammetric method. Under the optimum conditions, the linear response over the 

range of 5.0-150.0 µg L−1 and 5.0-160.0 µg L−1 with detection limits of 0.50 and 0.48 µg 

L−1 for Pb2+ and Cd2+ respectively. The MWCNTs-PARS/GCE was applied for analyses 

of Cd2+ and Pb2+ in real sample such as soil, wastewater and tap water. The results were 

agreement with those of values obtained by the flame atomic absorption spectroscopy 

method suggesting that simultaneous determination of Pb2+ and Cd2+ ions using the 

MWCNT-PARS/GCE is accurate.  

For the first time, a new flow injection amperometric system was designed for the 

simultaneous determination of hydroquinone (HQ) and catechol (CC). Glassy carbon 

electrode was modified using allura red in basic media (NaOH). A sequence of two 

potential steps (+0.18 and +0.26 V) was applied with the acquisition of two separate 

amperograms. HQ was oxidized selectively at +0.18 V, and both HQ and CC were 

measured at +0.26. Subtraction of the currents detected at the tow potential steps was used 

for the selective determination of CC. Using proposed method linear calibration ranges 

for determination of HQ and CC were 0.2-600.0 and 0.2-300.0 µmol L-1, respectively and 

detection limit of amperometic method was 0.15 µmol L-1 for both of anlytes. This 

approache was successfully empolied for the simultaneous determination of HQ and CC 

in the real water samples. 

 

Keywords: Flow injection analysis (FIA), Multi-walled carbon nanotubes, Flow system, 

MCDM technique,  Allura red, Activation by NaOH, Hydroquinone, Catechol, Uric acid, 

Ascorbic acid, Pb2+, Cd2+, Alizarin red S, Artificial neural network. 

 

 

 

 


