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 چکیده 
ت ها سورفکتان نیهستند. ا یسیاز سورفکتانت ها با خواص واکنش مغناط یدسته خاص یسیمغناط یسورفکتانت ها 

رتر موث یدر کاهش کشش سطح یمعمول یبا سورفکتانت ها سهیهستند و در مقا یکمتر یبحران یسلیغلظت م یدارا

آنها را به  ،یسیمغناط دانیم میبا تنظ شدهرلکنت یبه روش ییخودآرا یدستکار یها براسورفکتانت نیا ییهستند. توانا

. در کندیم لیدآب تب هیو تصف ینفت دانیم ،یجداساز ز،ی، کاتالرسانی ، داروهایی از قبیلکاربرد یجذاب برا یانتخاب

قاله م نی. امیکرد یرا بررس یسیرفتار مغناط یاحتمال حاتیو توض یسیمغناط ی، خواص سورفکتانت هامقاله نیا

 ،یونیکات یسیمغناط یهاسنتز انواع مختلف سورفکتانت یبرا توانیکه م دهدیرا پوشش م یسنتز یهاوشر نیهمچن

 استفاده کرد.  یونیتریو زو یونیریغ ،یونیآن

 

 یسنتز یهاوشر ،ییخودآرا ،یکشش سطح ،یسیسورفکتانت مغناطهای کلیدی: واژه

  

  مقدمه -1
 رایهستند، ز ریدرگ عیما یهاکاربرد مورد نظر هستند که در آن محلول نیها در چنددهنده به محرکپاسخ عاتیما

 کی تیمز نیچند لیبه دل یسی[. ثابت شده است که کنترل مغناط4-1کنترل کرد ] ی، نور و شورpHآنها را با دما،  توانیم

 دیآیبه دست م یسیمعموالً با افزودن نانوذرات مغناط یسیمغناط دانیمبا استفاده از  الیس یجذاب است. دستکار نیگزیجا

تواند  یرسد، اما م یجذاب به نظر م الیو کنترل خواص س یدستکار یبرا یسی[. اگرچه استفاده از نانوذرات مغناط5-10]

از ذرات،  یعار یسیمغناط االتیس یشود. در جستجو نهیهز شیممکن است منجر به افزا نیرا آلوده کند و همچن الیس

 لیبه دل یسیمغناط یونی عاتی[ گزارش شد. ما11] یو هاماگوچ یاشیتوسط ها 2004در سال  یسیمغناط یونی عیما نیاول
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 کرواستخراجیو م ییایمیش یهاواکنش ون،یکروامولسیمانند م یمختلف یخود، در کاربردها رفراریو غ یسیپارامغناط تیماه

 .مورد توجه قرار گرفتند

 نیاول ه براون و همکارانک یتوجه را به خود جلب کردند، زمان 2012در سال  یسیدهنده مغناطپاسخ یهاسورفکتانت

 یفلز ونیتصال ا یدارا یسیمغناط ی[. براون و همکاران ابتدا سنتز سورفکتانت ها12] ندرا سنتز کرد یسیسورفکتانت مغناط

[. پس از آن، 12اد ]تجمع آنها را مورد مطالعه قرار د یکرد و مورفولوژ رشسورفکتانت را گزا یونیفعال به سر کات یسیمغناط

 فیتلف توصمخ یرا در کاربردها یسیمغناط یو استفاده از سورفکتانت ها هیدر متون ظاهر شد که ته یمتعدد یگزارش ها

 .]13-20[ کند یم

دارند. بخش  زیرا ن یمعمول یساختار سورفاکتانت ها ،یسیمغناط مهیعالوه بر وجود ن یسیمغناط یها سورفکتانت

 ونیتواند ضد  یم یسیباشد. بخش مغناط دیالنتان یها ونیاز کات ایباال  نیبا اسپ یفلز انتقال کیتواند از  یم یسیمغناط

و  یونیکات ،یونیتوانند آن یم یسیمغناط ی[. سورفکتانت ها21از ساختار سورفکتانت باشد ] یتواند بخش یم ایسورفکتانت 

 یسورفکتانت ها هی[. کالس اول22گزارش شده اند ] مطالعاتدر  زین یسیمغناط ینیجم یباشند. سورفکتانت ها یونیریغ

از سورفکتانت  ستهد نیمناسب سنتز شد. ا یونیکات یبا سورفکتانت ها یفلز دیهال یعمدتاً با مخلوط کردن تر یسیمغناط

 نینشان دادند. چن یسیمغناط ریغ یبا همتا سهیرا در مقا یکمتر یاعمال شده، کشش سطح یسیمغناط دانیها در حضور م

توجه را به خود جلب کردند.  یسیمغناط دانیسطوح با اعمال م یشان در دستکار ییتوانا لیاز سورفکتانت ها به دل یدسته ا

قرار  یاواخر مورد بررس نیآنها تا هم یسیحال، خواص مغناط نیگزارش شده است. با ا القب یسیمغناط یکتانت هاسورف

 دانیدر حضور م یسیپارامغناط الیهستند. س سیسورفکتانت ها پارامغناط نیا یآب ی[. محلول ها12،13،23] ه استنگرفت

 یسیخواص مغناط یسیمغناط دانیبا حذف م سیپارامغناط االتیحال، س نیرسد. با ا یم یسیبه خواص مغناط یسیمغناط

 یدر سطح مولکول یسینصف مغناط یکه دارا یعیهر ما ای یسینانو فرومغناط االتیس ونیدهند. سوسپانس یخود را از دست م

 .باشد یسیپارامغناط االتیتواند س یباشد م

و نسبت به نانوذرات  یسیمغناط ریغ ینسبت به سورفکتانت ها یمتعدد یایمزا یدارا یسیمغناط یها سورفکتانت

در محلول  یآب یداریبهتر، اتصال موثر و پا یتوان به سنتز آسان، پراکندگ یم MNP یایهستند. از مزا (MNP) یسیمغناط

 یهایژگیبا و زیر اریدر سنتز ذرات بس یکمتر یهاو چالش یگذاررسوب ،یسازگارستیز یسیاشاره کرد. نانوذرات مغناط

شده است  مشخص یاست. به خوب پارامتر کیبه دست آوردن اندازه کوچکتر  MNP یبرا ن،یخاص دارند. عالوه بر ا اریبس

 ت،[. با کاهش اندازه ذرا24،25] ابدی یکاهش م یآنها به طور قابل توجه یسی، خواص مغناطMNP که با کاهش اندازه

. سورفکتانت ابدییم شیافزا زین یسیمغناط رفعالیغ هیو درصد ال ابدییم شی( افزالکینسبت سطح به حجم نانوذرات )مانند ن

 (cmc) کمتر سلیم یدارند، مانند غلظت بحران یشمارنده برتر یسیمغناط رینسبت به قطعات غ نیهمچن یسیمغناط یها

  .cmc کمتر مربوط به یو کشش سطح

منتشر شده در  یبررس نی[. اول13،14موجود است ] یسیمغناط یدر مقاالت در مورد سورفکتانت ها یمقاله مرور دو

حال،  نی[. با ا13دهد ] یرا مورد بحث قرار م گرید یکالس ها یو برخ یسیمغناط یونی عیعمدتاً سورفکتانت ما 2015سال 

 .را مورد بحث قرار نداد یسیمغناط یسورفکتانت ها یو کاربردها یمصنوع یرهایمس

 نی[. در ا14تمرکز داشت ] یسیمغناط یخواص سورفکتانت ها یبر رو 2018منتشر شده در سال  یبررس نیدوم

 یسیمغناط یهامختلف سورفکتانت یها، خواص، و کاربردهامختلف سورفکتانت یهاکالس یسنتز برا یهاروش ،یبررس

 نیچن یسیرفتار مغناط یبرا یشنهادیپ لفمخت حاتیتوض یبررس نیاند. اقرار گرفته یانتقاد لیمورد بحث و تحل

 یسیمغناط یهاسنتز انواع مختلف سورفکتانت یمختلف برا یکردهای. بخش سنتز روکندیرا برجسته م ییهاسورفکتانت
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 یگزارش شده مختلف سورفکتانت ها ی. در بخش کاربرد، کاربردهاکندیرا برجسته م یونیتریو زو یونیریغ ،یونیآن ،یونیکات

 دهد. یرا مورد بحث قرار م ندهیآ ریو مس ندهیآ یرهایبخش چشم انداز، مس ت،یه است. در نهاشد یبررس یسیمغناط

 یسیمغناط یخواص سورفکتانت ها -2
 یسورفکتانت ها ی/ سطح یخواص سطح یاول به بررس یشود. بخش فرع یم میتقس یبخش عمدتاً به دو بخش فرع نیا

 نیا یسیمختلف رفتار مغناط حاتیپردازد. بخش دوم توض یم یسیمغناط ریغ انیآنها با همتا سهیمختلف و مقا یسیمغناط

 دهد. یم حیگونه سورفکتانت ها را توض

 یسطحبین /  یسطح یها یژگیو -1-2
دهند. خواص  لیها را تشک سلیتوانند با هم جمع شوند و م یکوچک هستند، اما م اریسورفکتانت بس یمولکول ها اگرچه

 یسیمغناط یدارد. سورفکتانت ها یبه خواص تجمع بستگ یمهم است و کاهش کشش سطح اریتجمع سورفکتانت ها بس

 یسورفکتانت در سطح مشترک را م یمولکول ها شیاو آر ییایمیکوشیزیخواص ف رایهستند ز یخواص تجمع بهتر یدارا

ر کاهش کشش د یسیمغناط یسورفکتانت ها جه،یاعمال شده کنترل کرد. در نت یسیمغناط دانیم کیتوان توسط 

موثرتر هستند.  یسیمغناط دانیخود در حضور و عدم حضور م یسیمغناط ریغ یبا همتا سهیدر مقا یسطح/یسطح

 و بود%  16.5 یسی. غلظت سورفکتانت مغناط[26]است Gdو  Feبر  یمبتن استفاده شده یسیمغناط یسورفکتانت ها

 نیاستفاده شد. استفاده از کوسورفکتانت همچن ونیلسامو یداریپا شیافزا برای ٪9.7در  (TritonX-100) کوسورفکتانت

 یآهنربا یکاهش دهد. معرف یسیرا بدون به خطر انداختن پاسخ مغناط یسیسورفکتانت مغناط ازیتواند مقدار مورد ن یم

 ییاالفاز ب قی( از طرنیی)فاز پا یسیمغناط ونیامولس رایکند، ز یروغن/آب غلبه م یکوچک بر گرانش و کشش سطح زیسا

حال،  نیهوا معلق شد. با ا قیاز طر یقو یآماده شده با استفاده از آهنربا یسیمغناط ونیشد. امولس دهی( کشی)روغن اضاف

را نشان نداد. حرکت قطره  یپاسخ نیچن (DTAB) دیبروما ومیآمون لیمت یتر لیشده با استفاده از دودس هیته ونیامولس

 DTAG (dodecyltrimethylammoniumبر  یمبتن یسیمغناط ونیامولس

trichloromonobromogadolinate) بر گرانش غلبه  توانندیم هاونیامولس نیبلو نشان داد که ا لنیشده با مترنگ

و  انیجر نیشده شود. چنمؤثر و کنترل انیجر کیبا قدرت مناسب منجر به  یسیمغناط دانیبا اعمال م تواندیکنند که م

 یسیمغناط یسورفکتانت ها یکشش سطح سهیمقا 1شکل  باشد. دیمف اریبس ینانو پزشک یدهاکاربر یتواند برا یم یرفتار

براون و  یما به داده ها ،یحیاهداف توض یدهد. برا ینشان م یسیمغناط دانیرا در حضور و عدم حضور م یسیمغناط ریو غ

گزارش  زین اتینشر ریدر سا ی/ کشش سطح یدر کشش سطح یحال، کاهش مشابه نی[. با ا26. ]میکن یهمکاران اشاره م

 می انتظار که( ٪3.7باال بود ) یدر حضور آهنربا کم ی، کشش سطح(DTAB) یسیمغناط ریسورفکتانت غ یشده است. برا

 وندیپ جادیا لیبه دل یسیمغناط دانیتواند در حضور م یآب خالص م یبرا یرفت. گزارش شده است که کشش سطح

در  یکشش سطح ،یسیمغناط یسورفکتانت ها یبرا ال،ح نی[. با ا26] ابدی شیواندروالس افزا یروهاین فیو تضع یدروژنیه

 dodecyltrimethylammonium trichloromonobromoferrate یکمتر بود. برا یسیمغناط دانیحضور م

(DTAF،) یسورفکتانت ها یگزارش شد. برا سطحی کشش در کاهش ٪9 باًیتقر DTAG15 ی، کاهش کشش سطح٪ 

 یهامولکول ،یسیمغناط دانیمرتبط باشد. در حضور م یمختلف لیبه دال واندت یاست که م یکاهش قابل توجه نیبود. ا

 یسطح/یمنجر به کاهش کشش سطح تواندیکه م رندیگاز قرار بگ-عیو ما عیما-عیدر سطح مشترک ما توانندیسورفکتانت م

 یهاسورفکتانت یساختار یهایژگیو .ارائه شده است یبخش بعد ریزدر  یسیدر مورد رفتار مغناط یشود. بحث مفصل

 یسیمغناط یسورفکتانت ها زیتعداد کربن در دم آبگر شیبگذارد. به عنوان مثال، افزا ریبر خواص سطح تأث تواندیم یسیمغناط
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 یلیم C10 48 زیدم آبگر یحاو ناتیکلروگادول یبروموتر ومیآمون لیمت یتر لیدس cmc .شود یم cmc منجر به کاهش

موالر  یلیم C16 0.73 زیبا دم آبگر ناتیکلروگادول یبروموتر ومیآمون یمتل یتر لیهگزادس cmc گر،ید یموالر بود. از سو

 cmcشد.  cmc ریمنجر به کاهش مقاد زین لیپنت ای لیبا گروه ات ومیسر آمون لیمت یاز گروه ها یکی ینیگزی[. جا27بود ]

در  رییحال، تغ نیبا ا. است یسیرمغناطیغ یفلز یها ونیمربوطه با  یکمتر از سورفکتانت ها یسیمغناط یسورفکتانت ها

 یفلز یها ونیدر حضور  یسیو گشتاور مغناط cmc ریشود. روند مقاد یم زینخواص سطح  رییمنجر به تغ یفلز یها ونی

 ومیهولم یفلز یهاونینسبت به  DTAB سورفکتانت یحاو (Gd) ومینیگادول یفلز ونیقابل ذکر است.  نجایمختلف در ا

(Ho) میو سر (Ce) cmc ری. کاهش مقاددهدینشان م یباالتر cmc بیبه ترت یفلز یهاونی رییبا تغ Gd>Ho>Ce  بود

اثر قابل  چیشدند، ه نیگزیجا ینیجم یبا سورفکتانت ها یتک سر معمول یکه سورفکتانت ها یحال، هنگام نی[. با ا23]

تواند بر گشتاور  یم زین ختلفم یفلز یها ونی[. وجود 28مشاهده نشد  ] cmc ریمختلف بر مقاد یفلز یها ونیاز  یتوجه

مشاهده شد . بود Ho > Gd > Ce مختلف یفلز یها ونیدر  یسیگشتاور مغناط ریمقاد بیبگذارد. ترت ریتأث یسیمغناط

با  یسیمغناط یهاسورفکتانت یحاو زیبلند آبگر یهابا دم سهیدر مقا ومیدازولیمیبر ا یمبتن یسیمغناط یهاکه سورفکتانت

 سهیبا مقا یسیگشتاور مغناط ریدر مقاد یتفاوت قابل توجه چیاز خود نشان دادند. اما، ه یباالتر cmcمشابه،  یفلز یهاونی

 یطور خالصه، اکنون به خوب به .دداده نش صیتشخ یسیسورفکتانت مغناط یبلند حاو زیو آبگر ومیدازولیمیا هیبر پا یدم ها

تواند تجمع، سطح و  یم یسیمغناط مهین کیهر سورفکتانت با  ،یسیمغناط دانیم کیشناخته شده است که در حضور 

رفتار  نیچن یبرا یمتفاوت حاتیحال، توض نای با –داشته باشد  یسیمغناط ریغ یبا همتا سهیدر مقا یبهتر یخواص سطح

 آورده شده است. یکه در بخش بعد، وجود دارد یسیمغناط
 

 
در  (DTAB) یسورفکتانت معمول ی[. کشش سطح26] یو معمول یسیمغناط یسورفکتانت ها یکشش سطح سهیمقا -1شکل 

 [.26]است شتریب یسیمغناط دانیدر حضور م (DTAGو  DTAF) یسیمغناط یبا سورفکتانت ها سهیمقا

 

 یسیمختلف رفتار مغناط حاتیتوض -2-2
( دیضد )تترا هال یها ونیمطرح شد که برهمکنش  هیفرض نیکشف شدند، ا یسیمغناط یکه سورفکتانت ها یابتدا، زمان در

از  یکی نیشود. ا یفعال در سطح مشترک م یسیساختار منظم عنصر مغناط لیرفکتانت ها منجر به تشکوبا گروه س
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 هی مختلفیبه کاربرد تواندیم یسینانوذرات مغناط ابیدر غ هارابط یسیکنترل مغناط ییتوانا رایبزرگ بود، ز یهاشرفتیپ

خواص  رییتغ لیسورفکتانت ها به دل یکاهش کشش سطح را بر این گذاشتند که منجر شود. براون و همکاران فرض

واص خ رییبه تغ یازیکه ن یسیمغناط یاز خواص سورفکتانت ها ینیگزیجا حیتوض ،سورفکتانت است. بعدها، دگن و همکاران

از کاهش کشش  یبیتوان با ترک یسورفکتانت ها را م یسی[. آنها معتقدند که رفتار مغناط30ندارند ارائه کرد ] انتسورفکت

داد. آنها پاسخ  حیتوض سیپارامغناط یها ونی یدارا میحج الیس یسیاز سورفکتانت در ارتباط با خواص مغناط یناش یسطح

 یرا بررس یونیو کات یونیریغ ،یونیسورفکتانت آن نیو چند (3FeClس )یپارامغناط تیاز محلول الکترول یمخلوط یسیمغناط

تواند سورفکتانت قابل  یبا هر نوع سورفکتانت م یسیپارامغناط تیاز هر محلول الکترول یکردند. آنها نشان دادند که مخلوط

، سورفکتانت 3FeCl ، خالص DTABفاز با استفاده از  یوارونگ یهاشیمنظور، آزما نیا یکند. برا جادیا یسیمغناط ضیتعو

و  3FeClاز  ی، و مخلوطیونی ریو سورفکتانت غ 3FeClمخلوط  ،یونیو سورفکتانت کات 3FeClاز  ی، مخلوطیسیمغناط

فوق در کووت و پوشاندن آنها با دودکان انجام  عاتیما کردنفاز با پر یوارونگ یهاشیآزما نیاانجام شد.  یونیسورفکتانت آن

خالص  DTABرفت، آب و  یبه رابط مشاهده شد. همانطور که انتظار م یخارج یآهنربا کیکردن  کیشد. جاذبه با نزد

. نداداز خود نشان  یجاذبه ا چیه زیخالص ن 3FeClکه  نجاستیحال، جالب ا نینشان ندادند. با ا یسیجاذبه مغناط چیه

نشان  نیمشابه بود. ا اریو مخلوط و محلول سورفاکتانت بس یسیمغناط یسورفکتانت ها یبرا یسیجاذبه مغناط ن،یهمچن

 یمنتقل نم یخالص به فاز آل 3FeClمحلول  رایز ابدیکاهش  ینیبه سطح مع دیدو فاز با نیب یدهد که کشش سطح یم

بود که برخالف آنچه براون و همکارانش گفته  یسیمغناط یها سورفکتانتدر مورد خواص  یگرید نیگزیجا حیتوض نیشود. ا

که  ییایمیمحلول الکتروش ییرسانا قیاز طر دادند که شنهادیپ و همکاران یکرده اند. بعدها فورتنبر شنهادی[ را پ12بودند ]

توانند به  یم دیهال یها ونینشکست، آ نیا جهیدر نت و بشکنند دهندهلیتشک یهاونیبه  توانندیم یفلز دیهال یهاونیآن

از  یتوانند بخش یو م ستندیبا سورفکتانت مرتبط ن یسیمغناط یها ونیکه  یسورفکتانت عمل کنند، در حال ونیعنوان ضد 

 میحج الیبا س یمعمول یونیکات یهامانند سورفکتانت توانندیم ییهاسورفکتانت نیچن ب،یترت نیباشند. به ا یمحلول توده ا

مطرح شد که  هیفرض نیا راًیاخ [.30گن و همکارانش مطابقت دارد ]با دن یمشاهدات به نوع نیر کنند. ارفتا سیطپارامغنا

با گروه سر سورفکتانت مرتبط است  یسیمغناط یها ونیبا قدرت ضد  یمتناظر در کشش سطح رییو تغ یسیخواص مغناط

به  α دارد. اگر یبا سورفکتانت بستگ یسیمغناط مهین (α) به درجه ارتباط یسیاز مغناط یناش ی[. کاهش کشش سطح31]

شود، پاسخ  کینزد 1به  α . اگرشدآنها خواهد  یسیمغناط ریمشابه غ یسیمغناط یها کتانتشود، خواص سورف کیصفر نزد

 یشود، بخش ها کینزد 1به  α است که اگر لیدل نیبه ا نیا) قابل توجه خواهد بود یسیسورفکتانت مغناط یسطح

 شکل .در سطح مشترک شود باالترتواند منجر به پاسخ  یدر سطح مشترک وجود خواهد داشت، که م یشتریب یسیمغناط

 یسیبا خواص مغناط یسیمغناط ونیدهد. رابطه ارتباط ضد یرا نشان م یسیاثر درجه ارتباط بر خواص مغناط کیشمات 2

شده با استفاده از دو سورفکتانت مختلف توسط  هیروغن در آب ته یسیمغناط ونیمختلف امولس یپس از مشاهده رفتارها

Fortenberry  ،[. 31] شد مطرحو همکاران 
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شود، خواص سورفکتانت  کیبه صفر نزد (α[. اگر درجه ارتباط )31] یسیدرجه ارتباط بر خواص مغناط ریبر تأث کیشمات -2شکل

قابل توجه  یسیسورفکتانت مغناط یشود، پاسخ سطح کینزد 1به  αآنها خواهد بود. اگر  یسیمغناط ریمشابه غ یسیمغناط یها

 [.31خواهد بود ]

 
 یونیو سورفکتانت کات (MnDDS) یونیشده با استفاده از سورفکتانت آن هیمختلف ته یسیمغناط ونیرفتار دو امولس -3شکل 

(C16TAGdCl3Br)]31[. ونیدرجه اتصال ضد  رایاست ز دارتریپا یونیسورفکتانت آن کیشده با استفاده از  هیته ونیامولس 

 باال است. یونیسورفکتانت آن

 
 ونیکه ضد یبود، در حال دیمتال هال یونیسورفکتانت کات ونیضد  و  یونیآن گریو سورفکتانت د یونیاز سورفکتانت ها کات یکی

پس از اعمال آهنربا  قهیدق 10در مدت  یونیشده با استفاده از سورفکتانت کات هیته ونیبود. امولس 2Mn+  یونیسورفکتانت آن

 نی(. با ا3شکل شکسته شد ) قهیدق 10نبود و در عرض  داریپا ونیامولس یعنیشد،  ندهپراک میبه طور کامل در محلول حج

گشتاور  رایرفت ز یانتظار نم جیبود. نتا داریساعت پا 1از  شیب یونیشده با استفاده از سورفکتانت آن هیته ونیحال، امولس

بورمگنتون است. بر اساس  2Mn 5.92+  یسیکه گشتاور مغناط یاست، در حال (Bμمگنتون بور ) 3Gd7.94+  یسیمغناط

 یباالتر یسیپاسخ مغناط دیباالتر با یسیبا گشتاور مغناط ونیضد کی یدارا یونیسورفکتانت کات کی ،یسیگشتاور مغناط

 کیبا  یسیمغناط یها ونیتفاوت در درجه ارتباط ضد لیشود که ممکن است به دل یمشاهدات، تصور م نیداشته باشد. از ا

شد. درجه اتصال  نییخاص تع ییهر دو سورفکتانت با استفاده از رسانا یبرا ونیباشد. درجه اتصال ضد  لیفیفمولکول آم

 ادیز اریبس یتیظرف کی ونیبا هر سورفکتانت شناخته شده با ضد سهیبود که در مقا 0.92 سلیبا م 2Mn+  ونی ،ونیضد 

 چیاص نشان داد که هوخ تیهدا یها شیآزما ،یونیکاتسورفکتانت  یاست(. برا 0.65سولفات  لیدودس میسد یاست )برا

 وجود ندارد. یقابل مشاهده ا ونیارتباط ضد
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مختلف کشش  ریبه مقاد تواندیاست و م یاتیح یکشش سطح یهاشیآزما یبرا زین یسیروش استفاده از سورفکتانت مغناط

به  یسیواکنش سورفکتانت مغناط یدرک چگونگ ،یسیمغناط یسورفکتانت ها یمنجر شود. برا ستمیس کی یبرا یسطح

 یسیمغناط یاست که سورفکتانت ها لیدل نیبه ا ایآ ه است که،بود نیا یمهم بود. سوال اصل یخارج یسیمغناط دانیم کی

و  دیر را،یهستند؟ اخ سیپارامغناط الیها مستقل از پاسخ س یژگیو نیا ایدهند  یم رییرا تغ یخواص سطح ماًیمستق

منظور از دو  نیا ی. براند[ پاسخ داد32] سیپارامغناط الیاز پاسخ س یپاسخ فعال سطح یسوال با جداساز نیبه ا همکاران

با  سهیدر مقا یکاهش کشش سطح ه است که( استفاده شد. مشاهده شدانیو گراد کنواختیمختلف ) یسیمغناط دانیم عنو

با قرار دادن  زیافت آو کیبا استفاده از تکن یکشش سطح یها شیکمتر است. آزما مطالعاتدر  یگزارش شده قبل ریمقاد

 یسیمغناط یرویتواند ن یقطره م ریقرار دادن آهنربا در ز ال،ح نیبا ا (.A ، مورد4شکل ) شود یقطره انجام م ریآهنربا در ز

 یم یطول، مقدار کشش سطح شیافزا نیا جهیشکل قطره شود. در نت ادیتواند منجر به ازد یرا القا کند که م نییرو به پا

است. به عبارت  همم اریبس یاز کشش سطح یسیمغناط دانیاز م یناش یدگیکش یجداساز ن،یتواند گمراه کننده باشد. بنابرا

 دانیم کیتوان با قرار دادن  یم)اعمال شده مهم است یسیمغناط دانیم کی یو سطح یاثر حجم نییدرک و تع گر،ید

 یکشش سطح کنواختی دانیمشاهده شد که م (.Cو B، 4شکل  به حداقل رساند زیدر سراسر قطره آو کنواختی یسیمغناط

 دانیکه م یحال، زمان نیقرار نداشت، کاهش داد. با ا یسیمغناط دانیکه در معرض م یستمیبا س سهمقای در را( 2.1٪)

کشش  لیبه دل یدر کشش سطح شتریکاهش ب نای. بود ٪19 باًیتقر یکاهش کشش سطح نیانگیاعمال شد، م انیگراد

نشان دهنده  C که مورد یدهد در حال یباالتر را نشان م α با یسیسورفکتانت مغناط کی B ، مورد7قطره است. در شکل 

ارائه  یسیمغناط یسورفکتانت ها یسیرفتار مغناط یبرا یمختلف حاتیطور خالصه، توض به .کمتر است α سورفکتانت با کی

از  یبیرابط ترک یسیمغناط ییجابجا تیکه قابل رسدیتر به نظر مکننده[ قانع30و همکاران ] Degenاز  حیشده است. توض

و همکاران  Fortenberry یهاشیاهمانطور که توسط آزم)است  یو کاهش کشش سطح میحج الیس یسیرفتار پارامغناط

 نیچن یسیدرک رفتار مغناط یو برا ستین یقطع نهیزم نیدر ا قاتیوجود، تحق نی[. با ا32]و [ 31] (شد یبانیپشت

 است. ازین یشتریب تحقیقبه  شان،یگسترش کاربردها یبرا ییهاسورفکتانت

 
 

 
قطره قرار داده شده  ریز Amagnetکه  ی[. در مورد32] زیافت آو یها شیانجام آزما یبرا یسیمغناط یها دانیانواع م -4شکل 

کمتر است  αسورفکتانت با  کینشان دهنده  Cکه مورد  یباالتر است در حال αبا  یسینشان دهنده سورفکتانت مغناط Bبود، مورد 

[32.] 
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 یسیمغناط یسنتز سورفکتانت ها -3
 ،یونیآن ،یونیبه کات توانیها را مسورفکتانت .دارد یسورفکتانت ها بستگ کالسبه  یسیمغناط یسنتز سورفکتانت ها روش

 یسنتز سورفکتانت ها یروش ها ریدارد. بخش ز یونیبه بار سرگروه  یکرد که بستگ یبندطبقه یونیریو غ یونیتریزو

 .دده یم توضیحمختلف  یکالس ها یرا برا یسیمغناط

 

 یونیکات یسورفکتانت ها -1-3
 یگروه سر خود هستند. واکنش ها یبار مثبت رو یاز سورفکتانت ها هستند که دارا یدسته ا یونیکات یها سورفکتانت

شود. مقدار معادل  یمنجر م یونیکات یبا استفاده از سورفکتانت ها یسیمغناط یبه سنتز سورفکتانت ها یکمپلکس به آسان

شود و سپس  یاز متانول به عنوان حالل به فالسک واکنش اضافه م فادهبا است یونیکات یو سورفکتانت ها یفلز دیهال یتر

دو دم نسبت به  یسورفکتانت ها یشناخته شده است که خواص سطح یخوب به .]32[(a 5-1 شکل) دهدمی رفلکس

تک  یسورفکتانت ها یحاو یسیسورفکتانت مغناط ونیدر فرموالس ی[. روند مشابه33دارد ] یتک دم برتر یسورفکتانت ها

 cmc بود و الرمو یلیم 13.6دم  کیبا  یسیمغناط یسورفکتانت ها cmcدم و دو دم مشاهده شد. به عنوان مثال، 

 ومیدازولیمیبر ا یمبتن یحال، سورفکتانت ها نیموالر بود. با ا یلیم 0.06دم دوگانه  یدارا یسیمغناط یسورفکتانت ها

 ومیدازولیمیا هیتک دم، دو دم و بر پا یهاسورفکتانت هیته یوجود، روش مصنوع نیرا نشان دادند. با ا ییباال cmc ریمقاد

 .]12[(b1 -5شکل) است یسازمانند واکنش کمپلکس
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تک دم، دو دم و  یحاو یسیمغناط یسورفکتانت ها (،1aبا استفاده از ) یسیمغناط یسورفکتانت ها هیته یروش کل -5شکل 

 .]12[ (1b) دازولیمیا

 

متالوسورفکتانت  ی، سورفکتانت هابا دو مونومر سورفکتانت دیکه در آن متال هال یسیمغناط از انواع مهم سورفکتانت گرید یکی

 دیسورفکتانت مناسب مانند کلر کیاز  اکی واالنهستند. سنتز متالوسورفکتانت ها شامل رفلکس کردن دو  یا رهیدو زنج

( 6شکل است ) خالصساعت در اتانول  2به مدت  (2MCl) فلز دیکلر اکی واالن کیبا  ومیلومونیدسهگزا لیمت ید لیبنز

[34 .] 

 
 [.12] یا رهیدو زنج یسنتز متالوسورفکتانت ها - 6شکل 

 

و  یسنتز شوند. دا یفلز ونی کیها با سورفکتانت بیبا ترک توانندیم زیکوتاه و بلند ن زیآبگر یهابا دم ییهاسورفکتانت

را با هم زدن  (C18 و C12 ،C14 ،C16) ریمتغ زیآبگربا طول دم  یسیمغناط یهااز سورفکتانت یاهمکارانش مجموعه

 .]35[(7شکلسنتز کردند. ) تروژنیاتاق و تحت ن یدر متانول در دما (III) آهن دیمونومر سورفاکتانت با کلر اکی واالن کی

   
 .ریمتغ زیبا طول دم آبگر یسیمغناط یسنتز سورفکتانت ها -7شکل 

 

 

Fortenberry سنتزیاتخاذ کردند. روش  یسیمغناط یسورفکتانت ها هیته یرا برا یو همکارانش روش اصالح شده ا 

 یلیگرم در م 0.25محلول  کیدر متانول و  دیبروم ومیآمون لیمت یتر لیست ظیمحلول غل تریل یلیگرم در م 1 هیشامل ته

محصول زرد رنگ هم  کی لیتشک یاتاق مخلوط شده و برا یااست. سپس هر دو محلول در دم دراتیهگزا ه 3FeCl تریل

 یها ونیمختلف و  یسورفکتانت ها یبا دنباله ها یسیمغناط یسنتز سورفکتانت ها یروش برا نی(. ا8شکل زده شدند )

 .]31[ه است متفاوت استفاده شد دیمتال هال



 

 10 

 
 .دیبر متال هال یمبتن یونیکات یسنتز سورفکتانت ها -8شکل 

 

شامل  سنتزسنتز شده اند. روش  زین (Dy) میسپروزیمانند د یسیقدرت مغناط نیبا باالتر ابیکم یاز فلزات خاک گرید یبرخ

 لیتشک یدر متانول برا )3DyCl (دیکلر یتر )III (میسپروزیو د دیبروم ومیآمون لیمت یتر لیست یافزودن همان غلظت مول

 [. 32( ]9است )شکل  یسیرسوب سورفکتانت مغناط

 

 
 

 پاسخگو. یسیعنصر مغناط یحاو یسیمغناط یسنتز سورفکتانت ها -9شکل 

 

 ریتأث یسیبر ممان مغناط یبه طور قابل توجه زین یسیمغناط یسورفکتانت ها زیاست که طول دم آبگر ینکته ضرور نیذکر ا

به  μB 8.37~از  یسیباعث کاهش گشتاور مغناط C16 به C10 طول دم سورفکتانت از شیگذارد. به عنوان مثال، افزا یم

7.70 μB [. فلزات با چرخش باال مانند آهن27شود ] یم (Fe)مینی، گادول (Gd) ومیو هولم (Ho) ییشناسا یبرا زین 

 یسیخواص مغناط رییمنجر به تغ زین یفلز یها ونیدر  رییاند. تغفلز استفاده شده ونی رییبا تغ یسیدر خواص مغناط رییتغ

 ومینی، گادول(Fe) آهن یحاو یسیمغناط یها سورفکتانت از یفقط چرخش یسیمغناط یشود. به عنوان مثال، گشتاورها یم

(Gd)  میهلم هیبر پا یفلز یها ونیو (Ho) مگنتون بور بودند  10.60ن و بورمگنتو 7.42مگنتون بور،  5.09 بیبه ترت

 [. 36( ]10شکل )
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 مختلف یفلز یها ونی یحاو یسیمغناط یسورفکتانت ها -10شکل 

 

به  یونیکات یهانتسورفکتا یحاو یسیمغناط یهاسنتز سورفکتانت یبه طور خالصه، تا کنون، واکنش کمپلکس عمدتاً برا

 یمولکول یروش نسبتاً ساده است و طراح نیا قیاز طر یسیمغناط یهاسورفکتانت یسازکار گرفته شده است. سنتز و خالص

پاسخگو به عنوان  یسیاست که فلز مغناط نیروش ا نیا بیاز معا یکیحال،  نی. با ادهدیم حیکاربرد خاص ترج کی یرا برا

 .تواند جدا شود یکند و م یعمل م ونیضد  کی

گنجانده شود.  یسیدر چارچوب سورفکتانت مغناط دیپاسخگو با یسیاست که در آن فلز مغناط سنتزیپروتکل  کیبه  ازین

دراز  زیدم آبگر کیبا  توانیچند دندانه را م گاندیل نیچند دندانه و ا گاندیل کی یسیدهنده مغناطبه عنوان مثال، فلز واکنش

 اصالح کرد.
. 

 

 یونیآن یسورفکتانت ها -2-3
 هی. روش تهدهندیم لیگروه سرشان تشک یرو یمنف یهستند که بارها ییهااز دسته سورفکتانت یونیآن یهاسورفکتانت

 یسیمغناط یمتفاوت است. سنتز سورفکتانت ها یونیکات یسیمغناط یبا سورفکتانت ها یونیآن یسیمغناط یسورفکتانت ها

 یدر اتانول/آب مخلوط م دیشود که در آن متال هال یانجام م عیما-عیما یونیواکنش تبادل  کی قیاز طر یبه آسان یونیآن

( ناتی)سولفوسوکس میسد ناتی( سولفوسلیهگز لیات-2) سیمانند ب یونیسورفکتانت آن کی اکیواالن 3شود و به دنبال آن 

 .]27[( 11شکل )شود.  یاضافه م
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 یونیآن یسیمغناط یسورفکتانت ها هیته یروش کل -11شکل 

 

 ناتیسولفوسوکس -( لیهگز لیات-2) سیب میسد یونیبا سورفکتانت آن زین (Fe) فلزات پر چرخش مانند آهن ریسا

(NaAOT)  آهن تریلیلیم 250شامل افزودن  سنتزاصالح شده گزارش شده است. روش  سنتزیروش  کیبا استفاده از 

(III) 1.0 تریلیلیم 125به  تراتین mol L-1 NaOAT یاتر برا لیات ید تریلیلیم 50و به دنبال آن  خالص لدر اتانو 

 .]37[(12شکل است ) F3AOT لیتشک

 

 
 

  آهنشامل  یسیمغناط یسورفکتانت ها هیته یروش کل -12شکل 
 

گزارش شده است. طبق پروتکل  یا رهیدو زنج یونیآن یسیسورفکتانت مغناط کی هیته یروش اصالح شده برا کی راًیاخ

 خچالیشد. مخلوط در  هیمنگنز تصف دیشده حل شد و به دنبال آن با کلر زهیونیسولفات در آب  لیدودس میسد ،سنتز

[. به 31،32( ]13شدند )شکل  یابیخالء باز ونیلتراسیبا ف صلحا یسیمغناط یهاسورفکتانت یهاستالیشد و کر ینگهدار

 یونیآن یسورفکتانت ها یحاو یسیمغناط یسورفکتانت ها هیته یدر درجه اول برا عیما-عیما یونیواکنش تبادل  ،یطور کل

 .کند یفراهم مرا استفاده خاص  یبرا یمولکول یاست و امکان طراح پیوسته سنتزاستفاده شد. روش 

 

 
 یا رهیدو زنج یسیمغناط یسنتز سورفکتانت ها -13شکل 
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 یونیتریو زو یونی ریغ یسورفکتانت ها -3-3
و  یونیکات یشود، مانند سورفکتانت ها یداده م حیترج افتهیبه خواص سورفکتانت بهبود  یابیدست یگروه سر باردار برا کی

 یهاندارند و سورفکتانت یبار چیه یونیریغ یهاحال، سورفکتانت نیهستند. با ا یبار مثبت و منف یدارا بیکه به ترت یونیآن

 یسورفکتانت ها یرو قاتیحداقل تحق ،یونیو آن یونیکات یبر خالف سورفکتانت ها ن،یابرابار خالص صفر دارند. بن یونیتریزو

واکنش  ،یسیمغناط یهاسنتز سورفکتانت یشده براگزارش یهاروش ن،یانجام شده است. عالوه بر ا یونیتریو زو یونیریغ

 یسورفکتانت ها یها هستند. دگن و همکاران خواص سطحبسته به کالس سورفکتانت عیما -عیما ونیتبادل  ایکمپلکس 

مورد هدف قرار نگرفت،  ییایمیواکنش ش چیحال، ه نید. با ادنکر یرا بررس (III) آهن دیمخلوط با کلر (Brij35) یونیریغ

 [. 30( ]14خالص مشاهده نشد )شکل  Brij35 یمخلوط و کشش سطح یکشش سطح ریمقاد نیب یداریو تفاوت معن

 
 آن. یسازها شیو پ یونیریسورفکتانت غ یحاو یسیمغناط یسورفکتانت ها یکشش سطح ریمقاد -14شکل 

 

با سورفکتانت  (III) آهن دیکردند. آنها ادعا کردند که اختالط کلر یمختلف را بررس یونیسر  وهگر ریتأث شتریب سندگانینو

 .مشاهده نشد یاثر قابل توجه چیدهد و ه یاز خود نشان م یکسانی یسیرفتار مغناط یونیو آن یونیکات ،یونیریغ یها

 

 ینیسورفکتانت جم -4-3
به هم وصل شده  سریتوسط اسپ یشده است که به صورت کوواالنس لیتشک یاز دو سورفکتانت معمول ینیجم سورفکتانت

از خود نشان  یبهتر ییایمیکوشیزیخواص ف یمعمول یبا سورفکتانت ها سهیدر مقا ینیجم ی(. سورفکتانت ها15اند )شکل 

 دهند.  یم

 
 ینیو جم یمعمول یسورفکتانت ها -15شکل 

 ی[. مطالعات متعدد40-38بهتر و رفتار تجمع منحصر به فرد است ] تیباال، حالل یحرارت یداریکم، پا cmcخواص شامل 

در  یادیز یهاحال، گزارش نیگزارش شده است. با ا یمعمول یسورفکتانت ها یحاو یسیمغناط یدر مورد سورفکتانت ها

 یسیمغناط یها[. سنتز سورفکتانت28] کنندیم فیرا توص ینیجم یسیمغناط یهامقاالت موجود است که سنتز سورفکتانت

 ینیسورفکتانت جم کیفلز با  دیکلر یموالر ترکه در آن دو هم دیآیبه دست م یسازبا واکنش کمپلکس یبه آسان ینیجم

 [.28( ]16شکل ) مخلوط می شوندق اتا یموالر در متانول در طول شب در دماهم
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 [28]یسیمغناط ینیجم یها سورفکتانت هیته یروش کل -16شکل 

 

-n در N,Ndimethyldodecylamine واالن اکی 2و  نیدریکلروه یاپ اکیواالنت 1فر با رفالکس کردن  نیتمدن و تد

 مول( با یلیم 5[. سورفکتانت حاصل )22کردند ] هیته یسیمغناط ینیجم یهاساعت، سورفکتانت 8بوتانول به مدت 

 O2H.63FeCl(10 به مدت  یلیم )شد. واکنش  مخلوط( 17شکل گراد ) یتدرجه سان 80 یساعت در دما 2مول

استفاده  یسیمغناط ینیجم یهاسنتز سورفکتانت یبرا یمعمول یونیکات یهامعموالً مشابه سورفکتانت یسازکمپلکس

 .شودیم

 
 

 [.22] ینیجم یونیسورفکتانت کات یحاو یسیمغناط یسنتز سورفکتانت ها -17شکل 

 

باشند.  یونیتریو زو یونیآن توانندیم ینیجم یهاسورفکتانت رایدارند، ز یعیدامنه وس یسیمغناط ینیجم یهاسورفکتانت

 یایاز مزا گرید یکیشود.  یاستفاده م یسیمغناط یسورفکتانت ها هیته یبرا ینیجم یونیتاکنون فقط از سورفکتانت کات

 ییایمیکوشیزیخواص ف شهیاست که آنها هم نیا ینیجم یونیتریزوئ یها نتو سورفکتا ینیجم یونیآن یسنتز سورفکتانت ها

 دهند. یخود نشان م یتک سر تک دم معمول یبا سورفکتانت ها سهیرا در مقا یبرتر

 

 

 نتیجه گیری -4

 یرا م یسیمغناط یسورفکتانت ها ،یپردازد. به طور کل یم یسیمغناط یخواص سورفکتانت ها و سنتز یمقاله به بررس نیا

سورفکتانت  شتریکرد. ب هیته عیما-عیما ونیبا واکنش کمپلکس و واکنش تبادل  یمعمول یتوان با استفاده از سورفکتانت ها

کنترل  یسیمغناط دانیم کیبا کمک  یسیمغناط یهستند. سورفکتانت ها یونیو آن یونیگزارش شده کات یسیمغناط یها
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سورفکتانت  یکنند. مطالعات رو یو نانوذرات فراهم م دهایها، کلوئ یرابط ها، پراکندگ یرا بر رو یخارج یرتهاجمیغ

 قاتیتحق ،یعمل یتحقق کاربردها یاست. برا ییکاربرد آنها در مراحل ابتدا و اکتشافات ژهیمحدود است، به و یسیمغناط

 :داردبه تمرکز  ازین ندهیآ

 یمبتن یونیکات یمهم است. به عنوان مثال، سورفکتانت ها اریبس یسیمغناط یسورفکتانت ها دیتول یبرا سنتز درتالش 

 شودیبهتر سنتز کرد. مشاهده م یحرارت یداریبه پا یابیدست یتوان با اتخاذ روش واکنش کمپلکس برا یرا م نیبر بتائ

 بیحال، ترک نی. با اشودیدر آب م فیضع تیمنجر به حالل یطوالن زیآبگر یهابزرگ مانند دم یآل یهاگروه یکه معرف

مورد نظر در آب را  یسیمغناط یهاسورفکتانت تیحالل تواندیسورفاکتانت م زیدر دم آبگر راشباعیدوگانه غ وندیپ کی

منجر به  ،یاستر ای یدیآم وندیسورفکتانت، مانند پ ییایمیدر ساختار ش ساسح یوندهایدهد. وجود پ شیافزا

را برطرف کند و در  یطیمح ستیتواند مسائل ز یشود که م یم ریپذ بیتخر ستیز یسیمغناط یسورفاکتانت ها

نسبتاً  یسیمغناط یهاسورفکتانت یسازاستفاده شود. سنتز و خالص ییو دارو یو بهداشت یشیآرا ،ییمحصوالت غذا

 دروکربنیبر ه ی. به عنوان مثال، دم سورفکتانت مبتناهمیت داردکاربرد خاص  کی یبرا یمولکول یاحساده است و طر

استفاده  ینفت دانیکاربرد م یتواند برا یسازگار است و م یفوق بحران 2COداد، که با  رییتوان با دم فلوئوردار تغ یرا م

دم فلوئوردار را انجام  ایبلند  زیتوان دم آبگر یبا استفاده از روش واکنش مشابه م کهاست  ینکته ضرور نیشود. ذکر ا

واکنش کمپلکس اصالح  کیتوان با استفاده از تکن یرا م یونیکات یداد. به عنوان مثال، دم سورفکتانت در سورفکتانت ها

 عیما-عیما یونیاستفاده از واکنش تبادل  باتوان  یرا م یونیآن یکرد. به طور مشابه، دم سورفکتانت در سورفکتانت ها

 اریبس ونیضد  یبه جا ییایمیدر ساختار ش یفلز یها ونی یسورفکتانت دارا کیکرد. قابل ذکر است، سنتز  میتنظ

 مطلوب هستند. اریبس یونیتریزو ینیجم یو سورفکتانت ها یسیمغناط یونیآن ینیجم یمطلوب است. سورفکتانت ها

 یسورفکتانت ها دارد. قیبه مطالعه دق ازین یسیآن با غلظت سورفکتانت، و اثر آن بر پاسخ مغناطرفتار تجمع، ارتباط 

در هر  باتیترک ریسا ای یسیمغناط بیترک نیشامل چند یریمس قیاز طر ژهیبه و دیچند منظوره با یسیمغناط

 یبرا یآب طیمح کیدر  یسیسورفکتانت مغناط کیقدرت ارتباط  یوابستگ .رندیقرار گ یسورفکتانت مورد بررس

با مولکول  یسیبه شدت به ارتباط مولکول مغناط یکشش سطح رییتغ رایبه مطالعه دارد. ز ازیمرتبط با آب ن یکاربردها
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