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اندازهگيري آفتکش ديازينون در نمونههاي سيب و آب زيرزميني
به روش ريزاستخراج مايع ـ مايع پخشي جفتشده
با طيفسنج تحرک يوني با منبع يونيزاسيون تخليه کرونا
محمدتقي جعفري* ،+سيد مسعود جعفريان محمدي ،حسين شرافتمند
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چكيده :در اين کار پژوهشي ،از روش جفت شده ريزاستخراج مايع -مايع پخشي -طيف سنجي تحرک يوني
با منبع يونيزاسيون تخليه کرونا ) (DLLME-CD-IMSبراي آناليز آفتکش ديازينون در نمونههاي حقيقي سيب و
آب زيرزميني استفاده شد .ريز استخراج مايع ـ مايع پخشي ،روشي ارزان  ،سريع با کارکرد آسان،
حدتشخيص پايين و عامل تغليظ باال ميباشد .در اين فناوري ،مخلوطي از  06ميکروليتر کربنتتراکلريد (حالل
استخراجکننده) و  1/6ميليليتر متانول (حالل پاشنده) به سرعت به  5ميليليتر محلول آبي داراي آناليت تزريق شد.
پس از سانتريفوژ محلول (  0666دور بر دقيقه به مدت  5دقيقه) قطرههاي ريز کربنتتراکلريد در انتهاي لوله آزمايش
با انتهاي مخروطي شکل تهنشين شدند .فاز تهنشين شده ( 5ميکروليتر) به صورت مستقيم و بدون تبخير حالل بهوسيله
محفظه تزريق طراحي شده ،به دستگاه تزريق شد .پارامترهاي مؤثّر بر بازده استخراج مانند نوع و حجم حالل
استخراجکننده ،امکانسنجي تزريق مستقيم فاز تهنشين شده به دستگاه  ،CD-IMSنوع و حجم حالل پاشنده،
اثر افزايش نمک و  pHمحلول مورد بررسي قرارگرفت .در شرايط بهينه ،عامل تغليط  ،06بازهي خطي
 166/6 -6/56ميکروگرم بر ليتر ،حد تشخيص  6/2ميکروگرم بر ليتر و انحراف استاندارد نسبي ( )RSDکمتر از 7 %
بهدست آمد .نتيجههاي به دست آمده نشان دهنده مناسب بودن روش مورد استفاده در اين کار پژوهشي براي
اندازهگيري آفتکش ديازينون در نمونههاي حقيقي سيب و آب زيرزميني ميباشد.
واژههاي كليدي :ريز استخراج مايع ـ مايع پخشي؛ طيف سنج تحرک يوني با منبع يونيزاسيون تخليه کرونا؛
آفتکش ديازينون؛ سيب و آب زيرزميني.
;KEYWORDS: Dispersive liquid-liquid microextraction; Corona discharge ion mobility spectroscopy
Diazinon; Apple; Under ground water.
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با توجه به افزايش سرسامآور جمعيت در جهان و نياز روزافزون
به مواد غذايي ،باالبردن ميزان توليد فراوردههاي کشاورزي
در دراز مدت و همچنين حفظ و نگهداري فراوردههاي موجود
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در کوتاه مدت الزامي ميباشد .در بين عاملهاي کاهنده مواد غذايي،
آفتهاي گياهي جايگاه بسيار مهمي را به خود اختصاص ميدهند،
که خسارت زيادي را به فراوردههاي کشاورزي وارد ميکنند.
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يکي از سمومي که براي مقابله با حشرهها و آفتهاي گياهان
مورد استفاده قرار ميگيرد ،ديازينون است .اندازهگيري اين ماده
به دليل داشتن خاصيت سرطانزايي و امکان ايجاد جهش ژنتيکي
در انسانها از اهميت زيادي برخوردار است .ديازينون يکي از
آفتکشهاي اورگانوفسفره پرمصرف بوده که در سال  2591ميالدي
به عنوان جايگزيني براي حشرهکش  DDTساخته شده است .اين ترکيب
در آب محلول بوده و به سادگي در بيشتر الکلها ،اترها ،ترکيبهاي
آروماتيک و کتونها حل ميشود ،اما حالليت آن در هيدروکربنهاي
آليفاتيک به دليل تفاوت قطبيت ،ناچيز است .ديازينون مانند
ساير آفتکشهاي اورگانوفسفره بر روي سامانه عصبي اثر ميگذارد
و با بازداري عمل آنزيم استيل کولين استراز( )2باعث ايجاد
مسموميت ميشود .براي جلوگيري از عمل آنزيم ياد شده،
ديازينون درون سامانههاي زيستي به متابوليت( )1فعال خود به نام
ديازوکسون(( )3با اکسايش گروه  P=Sبه گروه  )P=Oتبديل
ميشود [ .]2اين دو ترکيب (ديازينون و ديازوکسون) ميتوانند
تحت تأثير سوخت و ساز بيشتري قرار گيرند و به ترکيبهاي
سميتر ديگري چون دي اتيل فسفونيکاسيد و دياتيلفسفونتيوييک اسيد
تبديل شوند .با توجه به سميت باالي ترکيبهاي ارگانوفسفره و
استفاده گسترده از آنها به عنوان آفتکش قوي ،ساالنه
مقدارهاي زيادي از اين ترکيبها به محيط زيست وارد ميشود و
منجر به بروز مشکلهايي براي انسان و حيوانها شده است.
بنابراين از دهه  59ميالدي تاکنون توجه به مقدارهاي اين دسته
از آفتکشها افزايش يافته است .سازمان حفاظت محيط زيست
آمريکا ،مقدارهاي مجاز براي اين سم در نمونههاي آب و فراوردههاي
کشاورزي را نعيين نموده است .به عنوان نمونه حد مجاز ترکيب
ديازينون در آب آشاميدني بايستي کمتر از  9/21ميکروگرم بر ليتر
باشد [.]2
با توجه به اين مطالب شده ،نياز به يک روش آناليز حساس،
سريع و گزينش پذير براي استخراج اندازه گيري ديازينون
در نمونههاي آبي و فراوردههاي کشاورزي ضروري به نظر ميرسد.
روشهاي گوناگون معرفي شده در منابع علمي براي آناليز
اين آفتکش ،اهميت اين موضوع را در سطح جهان نشان ميدهد.
آمادهسازي نمونه را ميتوان بهعنوان يکي از مهمترين مرحلههاي
انجام اندازهگيري آناليت که شامل پيش تغليظ و پاکسازي نمونه است،

تلقي کرد .در بيشتر موارد ،آمادهسازي نمونه براي آناليز ترکيبهاي
گوناگون شيميايي در بافتهاي پيچيده ضروري است [ .]1تاکنون
فناوريهاي گوناگون آمادهسازي نمونه شامل استخراج
مايع ـ مايع ) (LLEاستخراج فاز جامد ) ،(SPEريزاستخراج
با قطره آويزان ) ،(SDMEريزاستخراج فاز جامد ) (SPMEو
ريزاستخراج فاز مايع ) ،(LPMEبراي آمادهسازي نمونهها براي
ترکيبهاي گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است .اما بيشتر
اين روشها پيچيده ،هزينهبر و وقتگير هستند و در ضمن
نرسيدن به حالت تعادل در يک بازه زماني کوتاه باعث کاربرد
محدود اين روشها ،بهعنوان يک روش آناليز ايدهال ميشود.
افزون بر اين ،آمادهسازي پوششها ،طول عمرکوتاه فيبرهاي
 ،SPMEحجم باالي مصرف حاللهاي آلي ،قيمت باالي
دستگاهها و مقدارهاي بازيابي کم از مهمترين عيبهاي برخي
از اين روشهاست.
با اين وجود ،همه اين روشهاي آمادهسازي داراي برتريها و
عيبهايي هستند ،که باعث ميشود روشهاي آمادهسازي پيوسته
گسترش يابد .روش ريزاستخراج مايع-مايع پخشي در سال
 1992ميالدي توسط اسدي و همکاران معرفي شد [ .]3از مهمترين
برتريهاي اين فناوري ميتوان به سادگي کار ،سريع بودن،
کم هزينه بودن ،بازيابي باال و عامل تغليظ باال اشاره کرد.
اين برتريها باعث شده که بسياري از پژوهشگران از فناوري
 DLLMEبراي آناليز انواع ترکيبها در بافتهاي گوناگون
استفاده کنند[ .]2-4فقط در سه سال گذشته چندين مقاله مروري
در زمينه  DLLMEبه چاپ رسيده است ،که نشاندهنده اهميت
اين روش براي آمادهسازي نمونه است [22ـ .]3در اين روش
به منظور انجام استخراج ،از سه حالل استفاده ميشود.
چند ميکروليتر از يک حالل آلي غيرقابل امتزاج با آب (حالل
استخراجکننده( ))4در يک حالل آلي با امتزاجپذيري باال (حالل
پاشنده( ))9که در هر دو فاز استخراجکننده و آبي ،حل ميشود.
سپس مخلوط دو حالل پاشنده و استخراجکننده توسط
يک سرنگ با سرعت به درون محلول آبي داراي گونه موردنظر تزريق
ميشود .در اين صورت يک حالت ابري شکل ناشي از ذرههاي
بسيار ريز حالل استخراجکننده تشکيل ميشود ،که درون محلول
آبي پخش شدهاند .بهمنظور جداسازي دو فاز آلي و آبي از هم،

)4( Extraction Solvent

)1( Acetylcholinesterase

)5( Dispersive Solvent

)2( Metabolite
)0( Diazoxon
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محلول ابري تشکيل شده به مدت چند دقيقه سانتريفوژ ميشود.
پس از انجام سانتريفوژ ،فاز آلي از فاز آبي جدا شده و در انتهاي
لوله مخروطيشکل جمع ميشود .به طور معمول فاز تهنشين شده
باقي مانده در ته ظرف يا شناور برروي سطح به دستگاههاي تجزيهاي
مانند کروماتوگرافي گازي ) ]21-29[ (GCو کروماتوگرافي مايع
با کارايي باال ) (HPLCبا انواع آشکارسازها تزريق ميشود [.]22-28
در روش  DLLMEبه طور معمول از حاللهاي آلي کلره مانند
کربنتتراکلريد ،کلروفرم و ديکلرومتان به عنوان حالل استخراجکننده
و از استون ،متانول و استونيتريل به عنوان حالل پاشنده
استفاده ميکنند ] .[29نتيجه تبديل شدن حالل استخراجکننده
در روش  DLLMEبه صورت ذرههاي بسيار ريز و تشکيل
يک حالت ابريشکل ،افزايش سطح تماس بين ذرههاي حالل
استخراج کننده با فاز آبي نمونه است که همين عامل سبب
افزايش سرعت فرايند انتقال جرم ميشود .بنابراين بيدرنگ تعادل
بين دوفاز برقرار شده که موجب انتقال سريع گونههاي مورد نظر
از فاز آبي به درون حالل استخراجکننده ميشود .در نتيجه ،زمان
استخراج کاهش مييابد که در حقيقت برتري اصلي روش DLLME
ميباشد .از ديگر برتريهاي اين روش ميتوان به سادگي،
کم هزينه بودن ،سريع بودن و استفاده از حجم کم نمونه اشاره کرد.
از آنجايي که در اين روش از مقدارهاي بسيار کم حالل آلي
(به اندازه چند ميکروليتر) استفاده ميشود و گونه مورد آناليز
وارد اين حجم کم ميشود پس حساسيت روش باال ميباشد و در نتيجه
 DLLMEيک روش با پيشتغليظ و بازدهي باال ميباشد ].[29
روشهاي کروماتوگرافي براي جداسازي در ستون به زمانهاي
طوالني نياز دارند ،که منجر به کاهش سرعت در فرايند آناليز ميشود.
درضمن يکي از الزامات اصلي  HPLCاستفاده از حاللهاي
شويشي گران با درجه خلوص باالست .از سوي ديگر ،روشهاي
شناسايي بهوسيله  GCبه آناليز ترکيبهاي فرار محدود ميشود و
يا نياز به روشهاي مشتقسازي زمانبر و پر زحمت پيش از آناليز
نمونه دارند [ .]25 ،19براي غلبه بر مشکالت روشهاي
کروماتوگرافي ،روش  DLLMEبا ديگر روشهاي استخراجي
مانند  ]12[ SPEو  ]11[ SBSEترکيب شده که باعث
پيچيدگي بيشتر اين روش هم ميشود.
طيفسنجي تحرک يوني ) (IMSيک فناوري الکتروفورزي در
فاز گازي است ،که در آن امکان جداسازي آناليتها براساس
تفاوت در جرم ،بار ،اندازه و سطح مقطع وجود دارد .در اين فناوري،
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تحرک يوني با نسبت سرعت يون به شدت ميدان الکتريکي که
در آن حرکت ميکند ،اندازهگيري شده و براساس آن شناسايي
صورت ميگيرد .طيف به دست آمده از اين طيف سنج به عنوان
طيف تحرک يوني شناخته ميشود [ .]13طيف سنجي تحرک
يوني اولين بار در سال  2519ميالدي توسط کاراسک( )2به نام
پالسما کروماتوگرام ابداع و نامگذاري شد .علت نامگذاري پالسما
به دليل محيط عمل داراي يونها و کروماتوگرافي به خاطر
اين که يونها در طي حرکت خود از يکديگر جدا ميشوند ،ميباشد.
از آنجا که در اين روش يونهاي گازي تحت تأثير يک ميدان
الکتريکي حرکت ميکنند ،به نام الکتروفورز گازي نيز شناخته
ميشود .طيف سنج تحرک يوني ،فناوري مناسب براي آناليز کيفي
و کمي مقدارهاي ناچيز ترکيبهاي آلي ميباشد .اين فناوري
به دليل ويژگيهاي خاص از جمله حساسيت و سرعت باال براي
اندازهگيري مواد منفجره ،مواد مخدر و آاليندههاي محيط زيست
بسيار مناسب است .دستگاه اسپکترومتر تحرک يوني در فشار
اتمسفر کار ميکند .با توجه به اين ويژگي به پمپ خأل و
تجهيزات پيچيده نياز ندارد و به سادگي قابل حمل ميباشد.
اين دستگاه کاربرد زيادي در زمينه هاي امنيتي ،سياسي ،نظامي و
کارهاي پژوهشي پيدا کرده است [.]14
يکي از برتريهاي شاخص طيف سنج جرمي ) (MSو IMS
در مقايسه با ديگر سامانههاي شناسايي در اين است ،که ميتوانند
سيگنال به دست آمده از آناليتها را بر حسب جرم و تحرک يوني
(زمان رانش) نشان دهند .در نتيجه اين سامانههاي شناسايي
اين امکان را ميدهند ،که از پس زمان رانش براي جداسازي گونهها
استفاده کرد .برتري مهم  IMSنسبت به  MSاين است،
که  IMSتوانايي جداسازي يونها را براساس شکل داراست،
در نتيجه ميتواند بين ايزومرها تفاوت قائل شود [ .]19همچنين،
 IMSبرخالف  MSهيچ سامانه خالء نياز ندارد .از برتريهاي
ديگر اين دستگاه ميتوان به قابل حمل بودن آن ،پاسخدهي
سريع ،حساسيت باال و راحت بودن کار با آن ،اشاره کرد .يکي از
مشکلهاي دستگاه  ،IMSآناليز نمونههاي حقيقي با بافتهاي
پيچيده به خصوص در آناليز نمونههاي واقعي است [ .]12از سوي ديگر،
اندازهگيري همزمان چند آناليت و يا ترکيبهاي موجود
در بافت نمونهها ،برروي پاسخ  IMSبهدست آمده هر آناليت
تأثير گذاشته و باعث پيچيدگي دادههاي بهدست آمده از  IMSميشود.
به همين دليل انجام يک روش آمادهسازي نمونه پيش از ورود
)1( Karasek
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به  IMSبه منظور امکان آناليز ترکيبها در حد مقدارهاي کم و
کاهش مزاحتهاي بافت پيش از آناليز نياز است .همانگونه
که در باال اشاره شد ،فناوري  DLLMEهمه ويژگيهاي
يک روش آمادهسازي ايدهآل را داراست ،با اين وجود نياز است
که با  IMSترکيب شود.
در اين کار پژوهشي ،از روش ريز استخراج مايع -مايع پخشي
( )DLLMEبراي استخراج و پيش تغليظ ديازينون (از آفتکشها
ارگانوفسفره) استفاده شده است .دستگاه طيفسنج تحرک يوني
با منبع يونيزاسيون تخليه کرونا بهعنوان آشکارساز با روش
ريز استخراج مايع -مايع پخشي جفت شده است .در اين راستا
يک محفظه تزريق جديدي براي واردکردن مستقيم نمونههاي
استخراج شده بدون تبخير حالل استخراجکننده به داخل سل
 CD-IMSبه کار گرفته شد .اثر پارامترهاي موثر بر کارايي
استخراج ،شامل نوع و حجم حالل استخراجي ،امکانسنجي
تزريق مستقيم فاز تهنشين شده به دستگاه  ،CD-IMSنوع و
حجم حالل پاشنده ،اثر نمک و  pHمورد مطالعه قرار گرفت.
روش پيشنهادي براي اندازهگيري باقيمانده آفتکش ديازينون
در نمونههاي سيب و نمونههاي آبي به کار گرفته شد.
بخش تجريي
مواد شيميايي و محلولهاي مورد نياز

سم ارگانوفسفره ديازينون از شرکت اکواستاندارد( )2خريداري
شد .حاللهاي استون ،متانول و استونيتريل با درجه خلوص
 HPLCاز شرکت مرک تهيه شدند .حاللهاي کربنتتراکلريد،
ديکلرومتان وکلروفرم از شرکت مرک با درجه خلوص HPLC
تهيه شدند .سديم کلريد براي تنظيم قدرت يوني ،اسيد هيدروکلريدريک
و سديم هيدروکسيد به منظور تنظيم  pHمحلولها از شرکت
مرک تهيه شدند .محلول مادر ديازينون با غلظت  2999ميليگرم بر ليتر
در متانول تهيه شد .قابل ذکر است که اين محلول براي
جلوگيري از تخريب در دماي  4سلسيوس نگهداري ميشد.
محلولهاي حدواسط با غلظت  299و  29ميليگرم بر ليتر
با رقيقسازي محلول مادر به کمک متانول تهيه شد و محلولهاي
رقيقتر روزانه تهيه ميشدند .محلولهاي مورد نياز مربوط به استخراج،
از محلول استاندارد به همراه افزودنيهايي به منظور تنظيم قدرت يوني
و سپس به حجم رساندن با آب ديونيزه شده تهيه ميشدند.
)0( Septum purge
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در تمامي مرحلهها از آب ديونيزه شده (تهيه شده از سامانه تصفيه
آب خالص مدل  ،8L-SDLLشامل فيلترهاي تبادل يون ،ساخت
شرکت اُورسيز ايکوايپمنت سرويسز( (OES) )1آمريکا )،استفاده
شده است .بقيهي ترکيبها و حاللهاي استفاده شده نيز
از شرکت مرک خريداري شدند.
محفظه تزريق

محفظه تزريق استفاده شده در اين کار پژوهشي طراحي شده
در دانشگاه صنعتي اصفهان ميباشد ،که براي تزريق نمونه
به شکل مستقيم و هم براي اتصال مستقيم سرنگ SPME
به دستگاه قابل استفاده ميباشد .طرح شمايي اين محفظه
در کار پژوهشي پيشين اين گروه نشان داده شده است [.[11
در اين طراحي ،قسمت ورودي گاز ،خروجي نشتي سپتوم(،)3
ورودي نمونه و مجراي المنت در يک قطعه قرار گرفته است،
که بهدليل قرار گرفتن يک الينر باريک در داخل آن حجم مرده
کم است .براي اين که نمونه بتواند در سل دستگاه به گونههاي يوني
تبديل شود ،الزم است به صورت بخار وارد دستگاه شود .بنابراين
يک مجرا با قطر داخلي  8ميليمتر براي قرارگيري المنت طراحي
شده است .يک المنت (از نوع فشنگي)  399وات با ابعاد  9سانتيمتر
و  1/58ميليمتر در داخل اين مجرا قرار ميگيرد 1 .سيم
متصل به المنت از خروجي باالي مجرا خارج شده و به منبع تغذيه
 229ولت متصل ميشود .به کمک دماسنج متصل به اين محفظه
دماي آن قابل کنترل ميشود .مسير ورود گاز حامل از داخل قطعه
به قطر داخلي  8ميليمتر ميباشد که براي افزايش بازدده انتقال
گرما به گاز حامل ،اين مجرا از سيم نازک استيل پر شده است تا
گاز با عبور از البهالي اين سيم به خوبي تحت تأثير دماي محفظه
قرار گرفته و گرم ميشود .گرم شدن گاز سرانجام منجر به
افزايش قدرت تبخير نمونه در محفظه ميشود .آناليت پس از
تزريق توسط گازحامل وارد دستگاه ميشود .براي اينکه نشتيهاي
سپتوم وارد دستگاه نشده و توليد پيک مزاحم نکنند الزم است
به روشي از محفظه تزريق دور شوند براي اين منظور از خروجي
نشتي سپتوم استفاده ميشود .بنابراين بخشي از گاز حامل
از زيرسپتوم عبور کرده و از خروجي سپتوم خارج ميشود.
قطر مجراي تزريق نمونه ثابت نيست و در  3سانتيمتر اول قطر داخلي
برابر  29ميليمتر و پس ازآن قطر به  1ميليمتر کاهش مييابد.
)1( Accustandard
)2( Overseas Equipment Services
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پس از آن نيز الينر شيشهاي قرار ميگيرد .بخار نمونه از داخل آن
عبور کرده و وارد دستگاه ميشود .در باالي الينر يک پيچ
قرار دارد و روي آن سپتوم قرار ميگيرد .يک لوله تفلوني مجراي
نمونه را به سل دستگاه متصل ميکند و آناليت از اين طريق وارد
سل شده و يونيزه ميشود .جريان گاز حامل توسط يک جريانسنج
گازي کنترل ميشود و توسط لولههاي تفلوني و استيلي به سمت
ورودي گاز هدايت ميشود.

در لحظههايي کوتاه ،پتانسيل اعمالي بين سيمهاي مجاور با پتانسيل
مرجع يکسان ميشود و دريچه بازگشته و يونها ميتوانند عبور کنند.
همچنين اگر به سيمهاي مجاور پتانسيلي در حد  89ولت (نسبت
به پتانسيل مرجع) اعمال شود ،يک ميدان الکتريکي با مقدار
تقريبي  1199 V/cmبه صورت قائم بر ميدان رانش اسپکترومتر
اعمال ميشود و دريچه براي عبور يونها بسته ميشود .زمان
اعمال پالس بين  49تا  599ميکروثانيه قابل تنظيم است.
با کاهش دادن زمان پالس ،جداسازي بهتري صورت ميگيرد ،ولي
از سوي ديگر حساسيت دستگاه کاهش مييابد .پتانسيل شبکه
براي لحظههايي کوتاه ( 199ميکرو ثانيه) از بين ميرود و اجازه ميدهد
که يک پالس يون وارد ناحيه رانش شود .گاز نيتروژن در دو مسير
جداگانه تقسيم ميشود .سر راه هر يک از اين دو مسير جريانسنج
قرار دارد .مسير اول ،گاز حامل را تأمين ميکند .اين گاز
نبايد با مولکولهاي نمونه واکنش دهد ،همچنين بايد انرژي
يونيزاسيون بااليي داشته باشد .گاز حامل افزون بر حمل بخارهاي
نمونه به ناحيه واکنش سبب رقيق سازي نمونه نيز ميشود.
در مسير دوم گاز نيتروژن به عنوان گاز رانش براي تميزکردن ناحيه
رانش استفاده ميشود .براي حرکت اين گاز خالف جهت حرکت
گونههاي يوني است و از ورود مولکولهاي نمونه به داخل ناحيه
رانش جلوگيري ميکند .ورود مولکولها به داخل ناحيه رانش
ضمن واکنش با گونههاي يوني سبب پهنشدن پيکها ميشوند.
با وجود اينکه گاز رانش در جهت خالف يونها حرکت ميکند،
بهدليل اعمال ميدان الکتريکي به اين ناحيه يونها به مسير خود
ادامه ميدهند تا اينکه به آشکارساز برسند .به منظور کاهش
بخارهاي آب يا ديگر آلودگيهاي گاز ،گازهاي رانش و حامل
بهوسيله يک غربال مولکولي (شرکت مرک)  4 ºAدر يک لوله
فوالدي به طول  49سانتيمتر و قطر داخلي  19ميليمتر پيش از
وارد شدن به  IMSصاف ميشوند .يونهايي که به ناحيه رانش
وارد شدهاند به سمت آشکارساز حرکت ميکنند .اين يونها
پيش از رسيدن به آشکارساز بار الکتريکي خود را درآن القا ميکنند.
بر اثر اين القا ،پيکهاي به دست آمده از نمونه پهن ميشوند.
به منظور رفع اين مشکل و بهدست آوردن تفکيک بهتر ،پيش از
آشکارساز يک توري فلزي قرار ميدهند .اين توري ،شبکه
محافظ( )3ناميده ميشود و در فاصله يک ميليمتري جلوي
آشکارساز قرار دارد .جنس اين توري از فوالد ضد زنگ ميباشد و

)0( Aperture grid

)1( Shutter grid

اسپکترومتر تحرک يوني

دستگاه طيفسنج تحرک يوني مورد استفاده در اين پروژه،
در آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي تجزيه دانشگاه صنعتي اصفهان
ساخته شده است ،که در آن از منبع يونيزاسيون تخليهکرونا براي
يونيزاسيون استفاده شده است [ .]18بخشهاي مهم دستگاه سل
 IMSشامل يک سوزن تخليه کرونا ،دو منبع تغذيه ولتاژ باال،
يک پالس شبکه الکتريکي ،آشکارساز ،کارت تبديل  A/Dو کامپيوتر
ميباشد .سل دستگاه  CD-IMSاز يک سري حلقههاي آلومينيومي،
که با يک حلقه عايقکننده از جنس  PTFEبه ضخامت  1ميليمتر
از هم جدا شدهاند ،ساخته شده است .حلقههاي هدايتکننده رانش
داراي قطر داخلي  49ميليمتر ،قطر خارجي  29ميليمتر و پهناي
29ميليمتر ميباشند .طول ناحيه رانش  23سانتيمتر ميباشد،
البته ميتوان با تغيير تعداد حلقهها ،طول آن را تغيير داد .ارتباط
الکتريکي بين حلقههاي هدايتکننده با استفاده از تعدادي
مقاومتهاي  9/2مگا اهمي صورت گرفته است .اين طراحي،
يک ميدان الکتريکي يکنواخت در داخل ناحيه رانش ايجاد مينمايد.
يک منبع تغذيه با ولتاژ باال (  ،) ±9kVولتاژ الزم براي ايجاد
ميدان رانش را تأمين مينمايد .يک آون به حجم  11ليتر
(از شرکت  21بهمن ،ايران) براي گرمکردن و تنظيم دماي سل
 IMSبهکار رفته است .دماي اين آون بين  19 -199 Cميتواند
انتخاب شود .کار شبکه الکتريکي( )2ايجاد يک ميدان الکتريکي
براي به دام انداختن يونها و جلوگيري از نفوذ آنها به ناحيه
رانش است .شبکهاي که در اين دستگاه به کار برده شده است
از نوع دريچه برادبري و نيلسون( ،)1با قطر داخلي  12ميليمتر
ميباشد .دريچه مذکور از  12سيم با قطر  99ميکرومتر که از نظر
الکتريکي از هم جدا شدهاند و فاصله بين آنها  9/19ميليمتر
است ،ساخته شده است .با استفاده از يک دستگاه مولد پالس

)2( Baradbury and Nielsen’s Gate
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جدول 3ـ شرايط اعمالي دستگاه  IMSجهت آناليز آناليت.

شماره

پارامتر اعمالي

مقدار

2

ولتاژ اعمالي به ناحيه کرونا ()kV

1/9

1

ولتاژ اعمالي به ناحيه رانش ()kV

8/9

3

دماي محفظه تزريق ()˚C

199

4

دماي سل ()˚C

299

9

جريان گاز رانش ()mL/min

899

2

جريان گاز حامل ()mL/min

499

1

پالس شبکه الکتريکي ()ms

9/1

8

تعداد طيفهاي متوسطگيري شده در هر اسکن

19

5

تعداد نقاط در هر طيف

به کمک يک خازن ( 499 Vو  )299 nFبه زمين متصل ميشود.
در حقيقت شبکه محافظ مانع از القاي فضاي بار الکتريکي
گونههاي يوني به آشکارساز ميشود .آشکارساز يونها ،که
يک صفحه از فوالد ضد زنگ با قطر نزديک به  12ميليمتر ،در انتهاي
سل و به تقريب يک ميليمتر از پشت شبکه محافظ قرار دارد.
هنگامي که گونههاي يوني به دست آمده از نمونه به آشکارساز
برخورد ميکنند ،در اثر تخليه الکتريکي ،باعث بهوجود آمدن سيگنال
ميشوند .سيگنال ناشي از برخورد يونها به آشکارساز ،جريان الکتريسته
بسيار ضعيفي ميباشد که بايد توسط يک تقويت کننده مناسب،
تقويت شود .سيگنال ياد شده ،ابتدا در يک مرحله توسط يک تقويتکننده
اوليه جريان به ولتاژ ،با ضريب  295 V/Aتقويت ميشود و سپس
در مرحله ديگر به کمک يک تقويتکننده ديگر ،برحسب نياز
با ضريبهاي گوناگون از  9تا  2999افزايش مييافت .با استفاده از
يک کارت  Advantec( A/Dتايوان )PCI-1711 -و بهکمک نرمافزار
ويژه طراحي شده در  ،Labviewطيف بهدست آمده ثبت ميشود.
ساير شرايط اعمالي به دستگاه  ،IMSدر جدول  2ارايه شده است.
ريز استخراج مايع -مايع پخشي

IMS

999

 1/9ميليليتري مخلوط پخشي داراي  29/9ميکروليتر کربنتتراکلريد
(حالل استخراجکننده) 2/9 ،ميليليتر متانول (حالل پاشنده)
به درون آن تزريق شد .بيدرنگ درب لوله آزمايش بسته و محلول
داخل آن هم زده شد .سپس محلول با سرعت  3999دور بر دقيقه
به مدت  9دقيقه سانتريفوژ شد تا فاز آلي استخراج کننده تهنشين
شود .پس از سانتريفوژ ،فاز آلي تهنشين شده توسط سرنگ
 299/9ميکروليتري به لوله کوچک درپوشدار با انتهاي مخروطي شکل
منتقل شد .حجم فاز آلي تهنشين شده در حدود  18/9ميکروليتر
ميباشد .سرانجام  9/9ميکروليتر از آن محلول به صورت مستقيم
با سرنگ  19/9ميکروليتري از طريق محفظه تزريق نمونه به
دستگاه  IMSتزريق شد.
نظريه ريز استخراج مايع ـ مايع پخشي
غنيسازي()2

در روش ريزاستخراج مايع -مايع پخشي ،فاکتور
( )EFبه صورت نسبت غلظت آناليت در فاز تهنشين شده ()Csed
به غلظت اوليه آناليت درنمونه آبي ( )C0تعريف ميشود:
() 2

Csed
Co

EF 

براي انجام آزمايشهاي مربوط به روش ريز استخراج مايع ـ
مايع پخشي 9/9 ،ميلي ليتر محلول آبي ديازينون با غلظت معين
توسط پيپت  9/9ميلي ليتري به لوله آزمايش  29/9ميلي ليتري
با انتهاي مخروطي شکل منتقل شده و سپس توسط سرنگ

که  Csedاز منحني استاندارد بهدست ميآيد.
بازيابي استخراج( )ER( )1به صورت درصدي از کل آناليت ()no
که در فاز تهنشين شده ( )nsedاستخراج ميشود ،تعريف ميشود:

)0( Extraction Recovery

)1( Enrichment Factor
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Csed
CO

100 

n sed
no

ER 

که  Vsedو  Vaqبه ترتيب حجم فاز تهنشين شده و حجم
محلول آبي هستند .بازيابي نسبي( )RR( )2از معادله زير بهدست ميآيد:
() 3

Cfound  Creal
Cadded

RR 

که  Creal ،Cfoundو  Caddedبه ترتيب غلظت آناليت پس از
افزايش مقدار معلومي از استاندارد به نمونه حقيقي ،غلظت آناليت
در نمونه حقيقي و غلظت مقدار معلومي از استاندارد که به نمونه
حقيقي افزوده شده ،ميباشند ].[15
آمادهسازي و آناليز نمونههاي حقيقي

در اين کار پژوهشي ،به منظور ارزيابي قابليت روش در آناليز
نمونههاي حقيقي ،ديازينون موجود در سيب و آب زيرزميني
اندازهگيري شد .آب زيرزميني از چاههاي زمينهاي کشاورزي
اطراف دانشگاه صنعتي اصفهان تهيه شد .نمونه آب زيرزميني
بدون انجام مرحله آمادهسازي مورد استفاده قرارگرفت.
مرحلههاي بعدي آناليز به همان صورتي که در بخش
"ريز استخراج مايع ـ مايع پخشي" بيان شد ،ميباشد .براي نمونه
سيب ،با توجه به بافت جامد نمونه ،مرحله آمادهسازي نمونه
پيش از استخراج به روش ريزاستخراج مايع -مايع پخشي نياز است.
به همين منظور ،با استفاده از استخراج با آب گرم ،ترکيب
ديازينون از بافت نمونه سيب خارج شد .نمونه سيب ،ابتدا با آب
شسته شده و سپس با مخلوطکن به طور کامل يکنواخت و همگن
شد 5/9 .گرم از نمونهي يکنواخت شده داخل يک لوله سانتريفيوژ
شده و حجم مشخصي از محلول استاندارد آبي داراي ترکيب
ديازينون به آن اضافه شد .سپس  2/9ميليليتر آب ديونيزه شده
به نمونه درون لوله افزوده شد و بهمدت  9دقيقه
در دستگاه فراصوت قرار گرفت .در مرحلهي بعد لوله آزمايش
به مدت  19دقيقه در حمام آب با دماي  49درجهي سلسيوس
قرار گرفت .گرم کردن محلول آبي داراي سيب ،سبب لخته شدن
ذرههاي کلروفيل و فيبرهاي موجود و افزايش کارايي
استخراج ميشود .پس از اتمام مرحله استخراج با آب گرم،
لولهي آزمايش به مدت  29دقيقه سانتريفيوژ شد .پس از اين عمل
 9/3ميلي ليتر محلول آبي به دست آمد شد .مرحلههاي بعدي
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آناليز به همان صورتي که در بخش "ريز استخراج مايع ـ مايع
پخشي" آورده شد ،ميباشد.
نتيجهها و بحث
طيف تحرک يوني

در اين کار پژوهشي ،بهکمک محفظه تزريق نمونه ،مقدار
 9/9ميکروليتر از محلول متانولي ديازينون با غلظت معين به دستگاه
 IMSتزريق شد .بخار به دست آمده از تبخير آناليت به کمک گاز
حامل وارد ناحيه واکنش ميشود .با ورود نمونه به ناحيه واکنش،
واکنش بين آناليت و يونهاي واکنشگر انجام شده و پيک مربوط
به ديازينون در طيف تحرک يوني ديده ميشود .همان گونه که
در شکل  2ديده ميشود ترکيب ديازينون داراي يک پيک مشخص
در زمان رانش برابر  22/18 msميباشد .براي محاسبه مقدار
تحرک کاهش يافته ( )Koاز ترکيب نيکوتين آميد استفاده ميشود.
بهاين منظور محلول استانداردي از نيکوتين آميد به دستگاه تزريق
و محل ظهور پيک مربوطه مشخص شد.
()4

t d  s tan dard 

t d  unknown 



K 0  unknown 
K 0  s tan dard 

در معادله باال Ko ،استاندارد مطابق با مرجع [ ،]39براي
نيکوتينآميد  2/89 cm2/v.sگزارش شده است .زمان رانش اين
ترکيب در دستگاه طيفسنج تحرک يوني  1/29 msبهدست آمد.
در صورت ثابت بودن ساير پارامترها ،طبق زمان رانش براي پيک
ديازينون که در طيف تحرک يوني ظاهر ميشود
( ،)22/18 msتحرک کاهش يافته يون مربوط به آن قابل محاسبه است.
 Koبراي ديازينون برابر با  2/14 cm2/v.sبهدست آمد .که
اين مقدار با عدد گزارش شده در منبع [ ]32مطابقت دارد .ولي فرمول
شيميايي يون مولکول آن قابل شناسايي نميباشد .درحقيقت
با جفت شدن دستگاه  IMSبه دستگاه طيفسنج ميتوان
نوع گونه يوني توليد شده را به طور دقيق شناسايي کرد.
بررسي پارامترهاي مؤثر بر ريز استخراج مايع -مايع پخشي

در روش ريز استخراج مايع ـ مايع پخشي گونهها بايد از
محيط آبي به محيط آلي انتقال پيدا کنند .اين وظيفه برعهده حالل آلي
غيرقابل امتزاج با آب ميباشد .به منظور انتخاب شرايط بهينه در
اين پروژه اثر پارامترهاي گوناگون بر روي بازده استخراج بررسي شد.
)1( Relative Recovery

علمي ـ پژوهشي
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شکل 3ـ (الف) طيف تحرک يوني متانول( ،ب) طيف تحرک يوني
ديازينون در حالل متانول.

نوع و حجم حالل استخراج کننده ،امکانسنجي تزريق مستقيم
حالل استخراجکننده انتخابي به دستگاه  ،IMSنوع و حجم حالل
پاشنده ،اثر افزايش نمک و سرانجام  pHمحلول از جمله عاملهايي
هستند که بر روي کارايي استخراج اثرگذار ميباشند .تأثير
اين عاملها با بررسي بازده استخراج مورد ارزيابي قرار گرفتند.
تمام آزمايشها  3بار تکرار شده و در نمودارها از مقدار ميانگين
استفاده شده است.
بررسي اثر نوع حالل استخراج کننده

يکي از مهمترين عاملهاي مؤثر بر بازده روش ريز استخراج
مايع -مايع پخشي ،نوع حالل استخراجکننده ميباشد .نوع حالل
استخراجکننده تأثير زيادي بر بازيابي ،عامل تغليظ و گزينشپذيري
گونههاي مورد آناليز دارد .حالل استخراجکننده در اين کار
پژوهشي بايد دانسيتهاي بيشتر از آب داشته باشد تا پس از
سانتريفوژ ،تهنشين شود .براي انتخاب حالل استخراجکننده
مناسب براي استخراج ديازينون ،حاللهاي ديکلرومتان ،کلروفرم
و کربن تتراکلريد انتخاب شدند .به سبب تفاوت حالليت حاللهاي
استخراجکننده در آب ،براي بهدست آوردن حجم يکساني از فاز
تهنشين شده ( در حدود  39/9ميکروليتر) الزم است ،حجمهاي
متفاوتي از اين سه حالل مورد استفاده قرار گيرند .براي انجام
آزمايشهاي مربوط به استخراج ،به حجمهاي متفاوت از حاللهاي
استخراج کننده مقدار  2/9ميليليتر حالل پاشنده متانول افزوده شد.
17
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حجمهاي مورد استفاده از حاللهاي استخراجکننده ديکلرومتان،
کلروفرم و کربنتتراکلريد به ترتيب برابر  229 ،89و  99ميکروليتر
ميباشد .استخراج با تزريق مخلوط پخشي به  9/9ميلي ليتر
از محلول آبي داراي ديازينون با غلظت  19/9ميکروگرم بر ليتر
صورت گرفت .پس از سانتريفوژ محلول به مدت  9دقيقه و با
سرعت  3999دور بر دقيقه ،فاز تهنشين شده توسط سرنگ به
ويال کوچک دربدار با انتهاي مخروطي شکل منتقل شد.
سرانجام  9/9ميکروليتر از آن به دستگاه  IMSتزريق شد .نتيجههاي
به دست آمده در شکل  1ارايه شده است .همانگونه که
در شکل ( 1الف) ديده ميشود ،بازده استخراج باحالل کربنتتراکلريد
نسبت به کلروفرم و ديکلرومتان بيشتر ميباشد و به دليل قطبيت
کمتر حجم کمتري از آن مورد استفاده قرار ميگيرد .بنابراين
در ادامه اين پژوهش از حالل کربنتتراکلريد به عنوان حالل
استخراجکننده در ساير استخراجها استفاده شد.
بررسي اثر نوع حالل پاشنده

حالل پاشنده بايد خاصيت اختالط با هر دو فاز آلي و آبي را
داشته باشد .همچنين بايد بتواند حالل استخراجکننده را به صورت
قطرههاي بسيار ريزي در فاز آلي پراکنده کند .حاللهاي متانول،
استونيتريل و استون ،حاللهاي پاشنده در روش ريز استخراج
مايع ـ مايع پخشي محسوب ميشوند .از سويي ،پروتونخواهي
حالل پاشنده ميتواند به عنوان يک متغيير بر شدت سيگنال
به دست آمده از نمونه اثر داشته باشد .ميزان پروتونخواهي
سه حالل استون ،استونيتريل و متانول بهترتيب برابر  188 ،813و
 122کيلوژول بر مول ميباشد .بنابراين استون و استونيتريل تمايل
به پروتونخواهي باالتري نسبت به متانول دارند .در نتيجه پيکهايي
با شدت سيگنال بيشتري در  IMSايجاد ميکنند که باعث کاهش
چشمگيري در شدت پيک آناليت ميشوند و امکان اندازهگيري
دقيق غلظت آناليت در فاز استخراجي را نميدهد .به منظور
بررسي اثر نوع حالل پاشنده و تأثير آن بر روي شدت پيک
آناليت 99 ،ميکروليتر کربنتتراکلريد به يک ميليليتر از هريک از
حاللهاي متانول ،استونيتريل و استون اضافه شد .عمل استخراج
با افزايش محلول پخشي به  9/9ميليليتر محلول آبي داراي
ديازينون با غلظت  19/9ميکروگرم بر ليتر صورت گرفت .پس از
سانتريفوژ به مدت  9دقيقه و  3999دور فاز تهنشين به ويال
منتقل شده و  9/9ميکروليتر از آن به دستگاه  IMSتزريق و پاسخ
دستگاه محاسبه شد .نتيجههاي به دست آمده در شکل ( 1ب)
علمي ـ پژوهشي
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نوع حالل پاشنده

شکل 2ـ بررسي اثر نوع الف) حالل استخراجکننده (شرايط آزمايش :حجم نمونه 7/2 :ميليليتر ،غلظت ديازينون 22/2 :ميکروگرم بر ليتر،
حالل پاشنده :متانول ،حجم حالل پاشنده 3/2 :ميلي ليتر ،نمک :بدون افزايش نمک pH ،محلول ،1 :حجم تزريق 7/2 :ميکروليتر) ب) حالل پاشنده بر
راندمان استخراج (شرايط آزمايش :حجم نمونه 7/2 :ميليليتر ،غلظت ديازينون 22/2 :ميکروگرم بر ليتر ،حالل استخراج کننده :تتراکلريدکربن ،حجم حالل
استخراج کننده 72/2 :ميکروليتر ،حجم حالل پاشنده 3/2 :ميليليتر ،نمک :بدون افزايش نمک pH ،محلول ،1 :حجم تزريق 7/2 :ميکروليتر).

ارايه شده است .همانگونه که در شکل ديده ميشود شدت
سيگنال آناليت با استفاده از حاللهاي پاشنده استونيتريل و استون
نسبت به متانول کاهش مييابد .حاللهاي استونيتريل و استون
در پروتونگيري با آناليت رقابت کرده و سبب کاهش شدت پيک
مربوط به آناليت ميشوند .بنابراين در ادامه اين پژوهش از متانول
به عنوان حالل پاشنده در ساير استخراجها استفاده شد.

بازده استخراج مشاهده ميشود [ .]31همچنين با افزايش
حجم فاز تهنشين شده غلظت آناليت در آن کاهش مييابد.
با توجه به نتيجههاي بهدست آمده حجم  29/9ميکروليتر
از کربنتتراکلريد به عنوان حجم بهينه براي حالل استخراجکننده
انتخاب شد.
بررسي اثر حجم حالل پاشنده

بررسي اثر حجم حالل استخراجکننده

به منظور بررسي اثر حجم حالل استخراجکننده ،استخراج
توسط محلول پخشي با نسبت  2/9ميليليتر متانول به ،49/9
19/9 ،29/9 ،99/9و  89/9ميکروليتر کربنتتراکلريد از  9/9ميلي ليتر
محلول آبي داراي ديازينون با غلظت  99/9ميکروگرم بر ليتر
انجام شد .سپس محلول با سرعت  3999دور بر دقيقه به مدت
 9دقيقه سانتريفوژ شد .پس از اتمام مرحله سانتريفوژ فاز آلي
تهنشين شده به ويال منتقل شد .حجم فاز تهنشين شده
به ترتيب  39/9، 18/9 ،25/9 ،29/9و 42/9ميکروليتر بهدست آمد.
سرانجام  9/9ميکروليتر از فاز تهنشين شده به دستگاه IMS
تزريق و پاسخ دستگاه محاسبه شد .نتيجههاي به دست آمده در
شکل ( 3الف) ارايه شده است .در حجمهاي باالي حالل
استخراجکننده ،نسبت بين حالل استخراج کننده و حالل پاشنده
کاهش يافته و قطر قطرههاي کربنتتراکلريد پخش شده
در حضور حالل پاشنده (متانول) افزايش مييابد و درنتيجه کاهش
علمي ـ پژوهشي

به منظور بررسي اثر حجم حالل پاشنده بر بازده ،استخراج
توسط محلول پخشي با نسبت  29/9ميکروليتر کربن تتراکلريد
به  2/9 ،2/9 ،9/9و 1/9ميليليتر متانول ،از محلول آبي داراي
ديازينون با غلظت  99/9ميکروگرم بر ليتر انجام شد .پس ازعمل
سانتريفوژ با سرعت  3999دور در دقيقه و به مدت  9دقيقه،
فاز آلي تهنشين شده به ويال منتقل شد .سرانجام  9/9ميکروليتر از آن
به دستگاه طيفسنج تحرک يوني تزريق و پاسخ دستگاه محاسبه
شد .نتيجههاي به دست آمده در شکل ( 3ب) ارايه شده است .در
حجمهاي کم متانول (کمتر از  9/9ميلي ليتر) ،محلول کلوئيدي
بهخوبي تشکيل نميشود ،قطر ذرههاي فاز آلي پخش شده
افزايش يافته و سطح تماس با محلول نمونه کاهش مييابد و
درنتيجه بازده استخراج کم ميشود .در حجمهاي زياد متانول،
حالليت گونه در آب افزايش يافته و بازده کاهش مييابد [.]33
بنابراين حجم  2999ميليليتر به عنوان حجم حالل پخشي بهينه
انتخاب شد.
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شکل 6ـ بررسي اثر حجم الف) حالل استخراجکننده (حجم نمونه 7/2 :ميليليتر ،غلظت ديازينون 72/2 :ميکروگرم بر ليتر ،حالل استخراجکننده:
کربن تتراکلريد ،حالل پاشنده :متانول ،حجم حالل پاشنده 3/2 :ميليليتر ،نمک :بدون افزايش نمک pH ،محلول ، ،1 :حجم تزريق 7/2 :ميکروليتر)
ب) حالل پاشنده بر راندمان استخراج(حجم نمونه 7/2 :ميليليتر  ،غلظت ديازينون 72/2 :ميکروگرم بر ليتر ،حالل استخراجکننده :کربن تتراکلريد ،
حجم حالل استخراج کننده 32/2 :ميکروليتر ،حالل پاشنده :متانول pH ،محلول ،1 :نمک :بدون افزايش نمک ،حجم تزريق  7/2 :ميکروليتر).

بررسي اثر افزايش نمک

افزايش نمک ميتواند سبب افزايش يا کاهش بازده استخراج شود
و در مواردي نيز تأثيري بر بازده استخراج ندارد .براي بررسي
اثر افزايش نمک ،استخراج توسط محلول پخشي داراي  29/9ميکروليتر
کربن تتراکلريد و  2/9ميليليتر متانول از محلول آبي ديازينون با غلظت
 99/9ميکروگرم بر ليتر و داراي مقدارهاي  9/9و ،9/29 ،9/99
 9/29و  9/19گرم بر ميليليتر نمک سديم کلريد انجام شد .سپس
محلول با سرعت  3999دور بر دقيقه به  9دقيقه سانتريفوژ شد.
پس از سانتريفوژ فاز تهنشين شده توسط سرنگ به ويال مخروطي
شکل منتقل شده و سرانجام  9/9ميکروليتر از آن به دستگاه IMS
تزريق و پاسخ دستگاه محاسبه شد .با توجه به نتيجههاي
به دست آمده (داده ها نشان داده نشدهاند) با افزايش نمک و تغيير
قدرت يوني محلول ،عمل  Salting outاتفاق افتاده و باعث کاهش
حالليت فاز آلي استخراج کننده در آب ميشود .اين عمل موجب
افزايش حجم فاز تهنشين شده (يا کاهش غلظت آناليت استخراج شده)
ميشود و بنابراين بازده استخراج کاهش مييابد .از اينرو،
در ادامه عمليات استخراج بدون افزايش نمک انجام شد.

وجود دارند به شکل مولکولي باشند .زيرا حالليت گونه يوني
يک ترکيب از حالليت گونه مولکولي آن در آب بيشتر است.
همچنين تمايل يک گونه يوني به يک حالل غيرقطبي بسيار
اندک است ] .[34به اين ترتيب با تنظيم  pHدر بازهي مناسب
ميتوان کارايي استخراج را افزايش داد .براي بررسي اثر ،pH
استخراج توسط محلول پخشي داراي  29/9ميکروليتر کربن تتراکلريد
و  2/9ميليليتر متانول از محلول آبي ديازينون با غلظت
 19/9ميکروگرم بر ليتر و در pHهاي  3/9تا  29/9انجام شد.
سپس محلول با سرعت  3999دور بر دقيقه به  9دقيقه سانتريفوژ شد.
پس از سانتريفوژ فاز تهنشين شده توسط سرنگ به ويال مخروطي
شکل منتقل شده و سرانجام  9/9ميکروليتر از آن به دستگاه IMS
تزريق و پاسخ دستگاه محاسبه شد .در شکل  4نتيجههاي
به دست آمده ارايه شده است .ترکيب ديازينون در 1/9 pH
به صورت مولکولي ميباشد .در pHهاي پايينتر يا باالتر اين
ترکيب هيدروليز ميشود .بنابراين در ادامه استخراجها pH ،تمام
محلولهاي آبي در  1تنظيم شد [.]39 ،32
رقمهاي شايستگي روش

بررسي اثر  pHمحلول

هنگامي که از يک حالل غيرقطبي براي استخراج استفاده
ميشود ،براي يک استخراج موثر بايد گونههايي که در محيط
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در اين مرحله به منظور ارزيابي روش ،پارامترهاي دقت،
خطيبودن ،حد تشخيص و توانايي آناليز نمونه حقيقي
در شرايط بهينه براي گونه مورد مطالعه بررسي شد .بهمنظور
علمي ـ پژوهشي
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 ،DLLME-CD-IMSسه مرتبه عمل استخراج تحت شرايط بهينه
از محلول استاندارد آبي ديازينون با غلظتهاي  29/9 ،9/9و
 299/9ميکروگرم بر ليترصورت گرفت و انحراف استاندارد نسبي
کمتر از  %1بهدست آمد .پارامترهاي تجزيهاي روش ارايه شده
در اين پژوهش با سامانه  ،DLLME-CD-IMSبراي اندازهگيري ديازينون
در نمونههاي سيب و آب زيرزميني در جدول  1تنظيم شده است.

3222

آناليز نمونههاي حقيقي
32

9

7

1

3

7

7

6

2

pH

شکل 7ـ بررسي  pHمحلول آبي بر راندمان استخراج ديازينون.
(حجم نمونه 7/2 :ميليليتر ،غلظت ديازينون 22/2 :ميکروگرم بر ليتر،
حالل استخراجکننده :تتراکلريدکربن ،حجم حالل استخراجکننده:
 32/2ميکروليتر ،حالل پاشنده :متانول ،حجم حالل پاشنده 3/2 :ميليليتر،
نمک  :بدون افزايش نمک ،حجم تزريق 7/2 :ميکروليتر).

رسم منحني تنظيم ،ابتدا محلولهايي با غلظت استاندارد از
ديازينون در متانول تهيه و به صورت مستقيم به دستگاه IMS
تزريق شد .دامنه خطي در بازهي بين  9/2ـ  9/9ميکروگرم
برميليليتر بهدست آمد .سپس محلولهاي آبي با غلظتهاي
استاندارد از ديازينون تهيه و پس از استخراج با شرايط بهينه
به دستگاه  IMSتزريق شد .دامنه خطي روش در بازهي بين
 9/9 -299/9ميکروگرم بر ليتر بهدست آمد ،که از معادله خط با
 R1= 9/5529پيروي ميکند .حد اندازهگيري ديازينون  9/9ميکروگرم بر ليتر
بهدست آمد ،که در اين غلظت نسبت سيگنال به نويز  1ميباشد.
حد تشخيص روش  9/1ميکروگرم برليتر بهدست آمد .در اين روش
حد تشخيص معادل با غلظتي در نظر گرفته ميشود ،که بتواند
نسبت سيگنال به نويز برابر با  3را ايجاد کند .عامل تغليظ
به عنوان معيار پيش تغليظ براي يک گونه محسوب ميشود .براي
محاسبه عامل تغليظ ابتدا يک منحني استاندارد برمبناي پاسخ
دستگاه به غلظتهاي 1/9 ،2/9 ،9/9و  9/9ميليگرم بر ليتر
از محلول ديازينون در حالل متانول ترسيم شد .سپس استخراج
مطابق با شرايط بهينه از محلول آبي ديازينون با غلظت
 19/9ميکروگرم بر ليتر صورت گرفت .پس از تزريق ،پاسخ دستگاه
براي ديازينون در منحني تنظيم مربوط به آن قرار داده شد و
غلظت آن در فاز آلي بهدست آمد .عامل تغليظ براي ديازينون 29
محاسبه شد .براي بررسي دقت و تکرارپذيري آناليز توسط سامانه
علمي ـ پژوهشي

يک روش تجزيهاي هنگامي با ارزش است که بتوان آن را
به طور موفقيتآميزي در نمونههاي حقيقي با بافت پيچيده به کار برد.
براي بررسي اثر بافت نمونه حقيقي بر روي روش استخراجي،
نمونههاي سيب و آب زيرزميني مورد مطالعه قرار گرفتند .آناليز
نمونههاي حقيقي به روش افزايش استاندارد چندتايي صورت گرفت.
نمونه آب بدون انجام مرحله آمادهسازي مورد استفاده قرار گرفت.
براي نمونه سيب با توجه به بافت جامد نمونه ،مرحله آمادهسازي
نمونه پيش از استخراج به روش ريزاستخراج مايع مايع پخشي نياز است.
مرحلههاي آمادهسازي نمونه سيب مطابق با بخش ( )2-1و
مرحلههاي استخراج مطابق بخش "ريز استخراج مايع ـ مايع پخشي"
ميباشد .نمونههاي فوق پس از استخراج به دستگاه اسپکترومتر
تحرک يوني با منبع تخليه کرونا تزريق شدند .نتيجههاي به دست
آمده در جدول  3و طيف تحرک يوني مربوط به نمونه سيب و
نمونه آب زيرزميني الف) بدون افزايش استاندارد (شاهد)،
ب) همراه با افزايش استاندارد ديازينون با غلظت  19ميکروگرم بر ليتر
در شکل  9نشان داده شده است.
مقايسه پارامترهاي تجزيهاي روش ارايه شده با ديگر روشها

در اين کار پژوهشي ،از دستگاه طيفسنج تحرک يوني با منبع
يونيزاسيون تخليه کرونا براي اندازهگيري ديازينون مورد استفاده
قرار گرفت .در اين پروژه با استفاده از روش ريز استخراج مايع ـ
مايع پخشي ،ديازينون از بافتهاي نمونه استخراج و به کمک
دستگاه طيفسنج تحرک يوني با منبع يونيزاسيون تخليهکرونا
آناليز شد .جدول  4مقايسه رقمهاي شايستگي روش ارايه شده
در اين پژوهش را با برخي از روشهاي ارايه شده در مقالهها را
نشان ميدهد .در بيشتر روشها براي جداسازي و شناسايي
آناليت از دستگاههاي گرانقيمت و زمانبر استفاده شده است.
بسياري از اين روشها گران قيمت ،پرزحمت و در بسياري از
آزمايشگاهها در دسترس نميباشند .روشهاي  ،HPLCپر زحمت،
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جدول 2ـ پارامترهای تجزيه ای روش  DLLME-CD-IMSجهت اندازهگيری ديازينون.

ترکيب ديازينون

پارامترها
محدوده خطي روش

)(µg/L

9/9 -299/9

حد تشخيص روش

)(µg/L

9/1
139/9

معادله خط
1

S= 15/3 C +

ضريب همبستگي ( )R

9/5529

درصد انحراف استاندارد نسبي

1/9

درصد بازيابي

88

جدول 6ـ مقدارهای بازيابي ديازينون در نمونههای سيب و آب زير زمين اضافه شده توسط آناليت.

نمونه

سيب

آب زيرزميني

ديازينون افزوده شده

a

ديازينون بهدست آمده

a

درصد بازيابي ()%

9/18

9/21

82

9/92

9/99

59

11/13

21/34

18

99/29

38/85

19

222/21

89/92

11

111/13

211/18

89

9/2

9/4

59

2/9

5/1

51

9/9

4/4

88

19/9

21/8

85

299/9

8/5

85

25/1

52

199/9
 )aواحد غلظت براي نمونه آب زيرزميني  µg/Lو براي نمونه سيب µg/Kg

همراه با زمان آناليز طوالني و استفاده از حاللهاي گران ميباشند.
استفاده از دستگاه  ،GCنيازمند بکارگيري روشهاي مشتقسازي
ميباشد،که انجام اين کار نه تنها يک روش هزينهبر و وقتگير
به شمار ميآيد ،بلکه امکان آناليز سريع را نيز از بين ميبرد.
بهطور معمول زمان آناليز براي  GCيا  ،HPLCحدود  19-39دقيقه
است ،در حاليکه اين زمان براي  IMSحدود  9ثانيه است.
در مورد استفاده از دستگاه  MSبراي آناليز و اندازهگيري ترکيبهاي
گوناگون نيز بايد توجه داشت ،که هزينهي بسيار باالي اين دستگاه
کاربرد آن را در موارد بسياري محدود ميکند .با مقايسه ويژگيهاي
تجزيهاي روش ارايه شده در اين پژوهش ،نسبت به موارد موجود
در مقالههاي علمي ديگر ديده ميشود ،که روش ارايه شده
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يک فناوري جديد و ساده براي اندازهگيري ديازينون در نمونههاي
گوناگون است .عامل تغليظ باال ،حساسيت باال و سادگي کار با
دستگاه  IMSاز جمله ويژگيهاي اين روش در مقايسه با روشهاي
ديگر ميباشد .از برتريهاي ديگر اين دستگاه ميتوان به
قابل حمل بودن آن ،پاسخدهي سريع و راحت بودن کار با آن اشاره کرد
بهطورکلي ،نتيجههاي بهدست آمده در سامانه تجزيهاي
 DLLME-CD-IMSارايه شده در اين پژوهش ،با قابليت آناليز
ديازينون با حد تشخيص  9/1ميکروگرم بر ليتر ،دامنه خطي
 9/9 -299/9ميکروگرم بر ليتر ،انحراف استاندارد نسبي کمتر از،% 1
روشي دلخواه ،ساده ،سريع و قابل اعتماد براي اندازهگيري ترکيب ديازينون
در نمونههاي سيب وآب زيرزميني فراهم ميکند.
علمي ـ پژوهشي
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 استفاده از روش ريز استخراج. دقيقه ميباشد29  تا21 در حدود
. عامل اصلي در پيش تغليظ و استخراج آناليت است،مايع ـ مايع پخشي
، براي آناليز آناليتCD-IMS همچنين بکارگيري دستگاه
.منجر به افزايش حساسيت و کاهش زمان آناليز ميشود
 برتريهايي همچون،نتيجههاي بهدست آمده در اين پژوهش
 در آناليزDLLME-CD-IMS  حساسيت و راحتي کار با،سادگي
.نمونههاي حقيقي سيب و آب زيرزميني را نشان ميدهد

1035/16/0 :  ؛ تاريخ پذيرش1035/ 5/14 : تاريخ دريافت
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نتيجهگيري

 از روش ريز استخراج مايع ـ مايع پخشي،در اين کار پژوهشي
 دستگاه.براي استخراج و پيش تغليظ ديازينون استفاده شد
طيفسنج تحرک يوني با منبع يونيزاسيون تخليه کرونا به عنوان
آشکارساز با روش ريز استخراج مايع ـ مايع پخشي جفت شده
 نکته داراي اهميت در اين پروژه تزريق مستقيم نمونه.است
استخراج شده به دستگاه طيفسنج تحرک يوني بدون تبخيرحالل
 که زمان آناليز را به مقدار چشمگيري،استخراجکننده ميباشد
 مدت زمان صرف شده براي هر اندازهگيري.کاهش ميدهد
 شامل استخراج و آناليز توسط دستگاه در نمونههاي آبي،در اين روش

مراجع
[1] Brealy C.Y., Walker G.H., Blodwin B.C., A Estereases Activities in Relation on Different
Toxicity of Perimophose-Methyl to Birds Anad Mamals, Pestic. Sci., 11: 154-155 (1980).
[2] Ramos L., Critical Overview of Selected Contemporary Sample Preparation Techniques,
J. Chromatogr. A, 1221: 84-98 (2012).
[3] Chamsaz M., Hossein-Poor-Zaryabi M., Arbab-Zavar M.H., Dispersive Liquid-Liquid
Microextraction Based on Solidification of Floating Organic Drop combined with Flame
Atomic Absorption Spectrometry for Preconcentration and Determination of Thallium(III)
in Water Samples, Iran. J. Chem. Chem. Eng., 33(1): 59-66 (2014).
[4] Bahar S., Zakerian R., Ionic Liquid Based Dispersive Liquid Liquid Microextraction and
Enhanced Determination of the Palladium in Water, Soil and Vegetable Samples by FAAS,
Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 33(4): 51-58 (2014).
[5] El-Shahawi M.S., Al-Saidi H.M., Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for Chemical
Speciation and Determination of Ultra-Trace Concentrations of Metal Ions, Trends Anal.
Chem., 44: 12-24 (2013).
[6] Nuhu A.A., Basheer C., Saad B., Liquid-Phase and Dispersive Liquid-Liquid Microextraction
Techniques with Derivatization: Recent Applications in Bioanalysis, J. Chromatogr. B,
879:1180-1188 (2011).
[7] Andruch V., Kocúrová L., Balogh I.S., ˇSkrlíková J., Recent Advances in Coupling Single-Drop
and Dispersive Liquid-Liquid Microextraction with UV–vis Spectrophotometry and Related
Detection Techniques J., Microchem. J., 102: 1-10 (2012).
[8] Kocúrová L., Balogh I.S., ˇSandrejová J., Andruch V., Recent Advances in Dispersive LiquidLiquid Microextraction Using Organic Solvents Lighter Than Water. A Review, Microchem.
J., 102:11-17 (2012).

76

علمي ـ پژوهشي

3693 ،2  شماره،63 دوره

محمدتقي جعفری و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[9] Rezaee M., Yamini Y., Faraji M., Evolution of Dispersive Liquid-Liquid Microextraction
Method, J. Chromatogr. A, 1217: 2342-2357 (2010).
[10] Zgoła-Grzesıkowiak A., Grzeskowiak T., Dispersive Liquid-Liquid Microextraction, Trend.
Anal. Chem., 30: 1382-1399 (2011).
[11] Andruch V., Balogh I.S., KocurovÁ L., ˇSandrejová J., Five Years of Dispersive Liquid-Liquid
Microextraction, Appl. Spectrosc. Rev., 48: 161-259 (2013).
[12] Zhao E., Zhao W., Han L., Jiang S., Zhou Z., Application of Dispersive Liquid–Liquid
Microextraction for the Analysis of Organophosphorus Pesticides in Watermelon and
Cucumber, J. Chromatogr. A, 1175: 137-140 (2007).
[13] Farahani H., Norouzi P., Dinarvand R., Ganjali M.R., Development of Dispersive LiquidLiquid Microextraction Combined with Gas Chromatography–Mass Spectrometry as a Simple,
Rapid and Highly Sensitive Method for the Determination of Phthalate Esters in Water
Samples, J. Chromatogr. A, 1172: 105-112 (2007).
[14] Garcııa-Loıpez, M., Rodrııguez, I., C.ela, R., Development of a Dispersive Liquid–Liquid
Microextraction

Method

for

Organophosphorus

Flame

Retardants

and

Plastizicers

Determination in Water Samples, J. Chromatogr. A, 1166: 9-15 (2007).
[15] Fattahi N., Samadi S., Assadi Y., Hosseini M.R.M., Solid-Phase Extraction Combined with
Dispersive Liquid–Liquid Microextraction-Ultra Preconcentration of Chlorophenols in
Aqueous Samples, J. Chromatog. A, 1169: 63-69 (2007).
[16] Farajzadeh M.A., Bahram M., Jonsson J.A., Dispersive Liquid–Liquid Microextraction
Followed by High-Performance Liquid Chromatography-Diode Array Detection as an Efficient
and Sensitive Technique for Determination of Antioxidants, Anal. Chim. Acta, 591: 69-79
(2007).
[17] Xia J., Xiang B., Zhang W., Determination of Metacrate in Water Samples Using Dispersive
Liquid–Liquid Microextraction and HPLC with the Aid of Response Surface Methodology and
Experimental Design, Anal. Chim. Acta, 625: 28-34 (2008).
[18] Li Y., Wei G., Hu J., Liu X., Zhao X., Wang X., Dispersive Liquid–Liquid Microextraction
Followed by Reversed Phase-High Performance Liquid Chromatography for the Determination
of Polybrominated Diphenyl Ethers at Trace Levels in Landfill Leachate and Environmental
Water Samples, Anal. Chim. Acta, 615: 96-103 (2008).
[19] Chiang J.S., Huang S.D., Simultaneous Derivatization and Extraction of Anilines in Waste
Water with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction Followed by Gas Chromatography–
Mass Spectrometric Detection, Talanta, 75: 70-75 (2008).
[20] Luo S., Fang L., Wang X., Liu H., Ouyang G., Lan C., Luan T., Determination of Octylphenol
and Nonylphenol in Aqueous Sample Using simultaneous Derivatization and Dispersive
Liquid–Liquid Microextraction Followed by Gas Chromatography–Mass Spectrometry,
J. Chromatogr. A, 1217: 6762-6768 (2010).

علمي ـ پژوهشي

77

3693 ،2  شماره،63 دوره

... اندازهگيری آفتکش ديازينون در نمونههای سيب و آب زيرزميني

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[21] Montes R., Rodrııguez I., Ramil M., Rubıı E., Cela R., Solid-Phase Extraction Followed by
Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for the Sensitive Determination of Selected
Fungicides in Wine, J. Chromatogr. A, 1216: 5459-5466 (2009).
[22] Rezaee M., Yamini Y., Moradi M., Saleh A., Faraji M., Naeeni M.H., Supercritical Fluid
Extraction Combined with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction as a Sensitive and
Efficient Sample Preparation Method for Determination of Organic Compounds in Solid
Samples, J. Supercrit. Fluid., 55: 161-168 (2010).
[23] Creaser C.S., Griffiths J.R., Bramwell C.J., Noreen S., Hill C.A., Paul C.L., Ion Mobility
Spectrometry: A Review. Part 1. Structural Analysis by Mobility Measurement, Analyst, 129:
984- 994 (2004).
[24] Eiceman G.A., Ion-Mobility Spectrometry as a Fast Monitor of Chemical Composition, Trend.
Anal. Chem., 21: 259-275 (2002).
[25] Eiceman G.A., Karpas Z., “Ion Mobility Spectrometry”, 2th ed., CRC Press, BocaRaton, FL,
(2005).
[26] Saraji M., Jafari M.T., Sherafatmand H., Sol–Gel/Nanoclay Composite as a Solid-Phase
Microextraction Fiber Coating for the Determination of Organophosphorus Pesticides in Water
Samples, Anal. Bioanal. Chem., 407:1241–1252 (2015).
[27] Jafari M.T., Riahi F., Feasibility of Corona Discharge Ion Mobility Spectrometry for Direct
Analysis of Samples Extracted by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction, J. Chromatogr. A,
1188: 97-107 (2008).
[28] Jafari M.T., Improved Design for High Resolution Electrospray Ionization Ion Mobility
Spectrometry, Talanta, 77: 1632-1639 (2009).
[29] Saraji M., Boroujeni M.K., Recent Developments in Dispersive Liquid-Liquid Microextraction,
Anal. Bioanal. Chem., 406: 2027-2066 (2014).
[30] Bota G.M., Harrington P.B., Direct Detection of Trimethylamine in Meat Food Products Using
Ion mobility Spectrometry, Talanta, 68: 629-635 (2006).
[31 Jafari M.T., Saraji M., Sherafatmand H., Design for Gas Chromatography Corona Discharge Ion
Mobility Spectrometry, Anal. Chem., 84: 10077-10084 (2012).
[32] Saraji M., Boroujeni M.K., Bidgoli A.A.H., Comparison of Dispersive Liquid–Liquid
Microextraction

and

Hollow

Fber

Liquid–Liquid–Liquid

Microextraction

for

the

Determination of Fentanyl, Alfentanil, and Sufentanil in Water and Biological Fluids by HighPerformance Liquid Chromatography, Anal. Bioanal. Chem., 400: 2149-2158 (2011).
[33] Mirzaei M., Behzadi M., Abadi M.N., Beizaei A., Simultaneous Separation/Preconcentration of
Ultratrace

Heavy

Metals

in

Industrial

Wastewaters

by

Dispersive

Liquid-Liquid

Microextraction Based on Solidification of Floating Organic Drop Prior to Determination by
Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry, J. Hard. Mater., 186: 1739-1743
(2011).

77

علمي ـ پژوهشي

3693 ،2  شماره،63 دوره

محمدتقي جعفری و همکاران

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[34] Liu J.F., Chi Y.G., Jiang G.B., Screening the Extractability of Some Typical Environmental
Pollutants by Ionic Liquids in Liquid-Phase Microextraction, J. Sep. Sci., 28: 87-91 (2005).
[35] Melwanki M.B., Chen W.S., Bai H.Y., Lin T.Y., Fuh M.R., Determination of
7-Aminoflunitrazepam in Urine by Dispersive Liquid–Liquid Microextraction with Liquid
Chromatography-Electrospray-Tandem mass Spectrometry, Talanta, 78: 618-622 (2009).
[36] Peng J.F., Liu J.F., Jiang G.B., Tai C., Huang M.J., Ionic Liquid for High Temperature
Headspace Liquid-Phase Microextraction of Chlorinated Anilines in Environmental Water
Samples, J. Chromatogr. A, 1072: 3-6 (2005).
[37] Soisungnoen P., Burakham R., Srijaranai S., Determination of Organophosphorus Pesticides
Using Dispersive Liquid–Liquid Microextraction Combined with Reversed Electrode Polarity
Stacking Mode Micellar Electrokineticchromatography, Talanta, 98: 62-68 (2012).
[38] Wang Y.L., Zeng Z.R., Liu M.M., Yang M., Dong C.Z., Determination of Organophosphorus
Pesticides in Pakchoi Samples by Headspace Solid-Phase Microextraction Coupled with Gas
Chromatography Using Home-Made Fiber, Eur. Food Res. Technol., 226: 1091-1098 (2008).
[39] Sánchez M.E.R., Gómez X., Martín‐Villacorta J., Determination of Diazinon and Fenitrothion
in Environmental Water and Soil Samples by HPLC, J. Liq. Chromatogr. Rel. Tech., 26: 483497 (2003).
[40] Yu J., Wu C., Xing J., Development of New Solid-Phase Microextraction Fibers by Sol–Gel
Technology for the Determination of Organophosphorus Pesticide Multiresidues in Food,
J. Chromatogr. A, 1036: 101-111 (2004).
[41] Ng W.F., Teo M.J.K., Lakso H.Å., Determination of Organophosphorus Pesticides in Soil
by Headspace Solid-Phase Microextraction, Fresenius J. Anal. Chem., 363: 673-679 (2000).
[42] Samadi S., Sereshti H., Assadi Y., Ultra-Preconcentration and Determination of Thirteen
Organophosphorus Pesticides in Water Samples Using Solid-Phase Extraction Followed by
Dispersive Liquid–Liquid Microextraction and Gas Chromatography with Flame Photometric
Detection, J. Chromatogr. A, 1219: 61-65 (2012).
[43] Hu X., Zhang M., Ruan W., Zhu F., Ouyang G., Determination of Organophosphorus
Pesticides in Ecological Textiles by Solid-Phase Microextraction with a Siloxane-Modified
Polyurethane Acrylic Resin Fiber, Anal. Chim. Acta, 736: 62-68 (2012).
[44] CIUCU, A. Organic Phase Amperometric Biosensor for Detection of Pesticides, Roum.
Biotechnol. Lett., 7: 667-676 (2002).

علمي ـ پژوهشي

73

