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پيش تغليظ و اندازهگيري مقدارهاي بسيار کم جيوه در نمونههاي حقيقي
+

محمد حجتي*

گروه شيمي کاربردي ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

چكيده :در اين پژوهش روشي کارا ،با تکرارپذيري خوب ،سريع ،ساده ،بسيار ارزان و به نسبت سازگار با محيط زيست
براي پيش تغليظ مقدارهاي جيوه در حد نانو گرم بر ليتر در نمونه هاي حقيقي کنسرو ماهي و آب طبيعي به کار رفت.
در اين روش محلولي از دي تيزون (عامل کمپلکس دهنده) به نمونه آبي داراي جيوه افزوده و يک ميلي ليتر اتانول
داراي صد ميکروليتر آندکانول نرمال به سرعت به محلول آبي تزريق شد .با اين عمل کمپلکس جيوه با دي تيزون
تشکيل و به درون آندکانول استخراج شد و پس از سانتريفوژ و سرد کردن محلول ،آندکانول منجمد و جدا شد و به
وسيله روش نشر اتمي به کمک پالسماي جفت شده القايي ،مقدار جيوه اندازهگيري شد .بررسي تأثير متغيرهاي
مؤثر (حجم حالل پخش کننده و استخراجي ،حجم محلول ،pH ،غلظت ليگاند) براي رسيدن به شرايط بهينه با
کمک آناليز واريانس و طراحي همنهاده مرکزي انجام شد که در آن مصرف مواد شيميايي و حاللهاي سمي و
گرانقيمت کمينه شد .در شرايط بهينه ،حد تشخيص اين روش  01نانو گرم بر ليتر و تکرارپذيري آن  %4با عامل
پيشتغليظ  061است .نداشتن اثر حافظه ،يکي از مهمترين برتريهاي اين روش در مقايسه با روشهاي مبتني بر فاز
جامد بهشمار ميرود .اين روش به طور موفقيت آميزي براي تعيين جيوه  4نمونه آبي و يک نمونه کنسرو ماهي به کار
رفت.
واژههاي كليدي :پيش تغليظ؛ تعيين جيوه؛ نمونههاي حقيقي؛ نشر اتمي؛ پالسماي جفت شده القايي؛ نانوگرم بر ليتر،
جيوه؛ ريز استخراج مايع ـ مايع بر مبناي جامدسازي قطره شناور؛ تن ماهي.
;KEYWORDS: Preconcentration; Mercury determination; Real samples; Atomic emission
Inductively coupled plasma; ppb; Hg; Dispersive liquid-liquid microextraction based on
solidification of floating drop; Tuna.

مقدمه

در روش ريز استخراج مايع مايع پخشي بر مبناي جامد سازي
قطره شناور ( ))1(DLLME-SFDاز يک حالل استخراجي با دماي
ذوب در محدوده دماي محيط استفاده ميشود .حالل استخراجي
با حجم ميکرو داراي نقطه ذوب پايين بوده و پس از سانتريفوژ کردن
و سرد کردن آن جمعآوري ميشود .استفاده از آندکانول نرمال

اين برتري را به سامانه ميبخشد که با توجه به نقطه ذوب آن
جمعآوري فاز استخراجي بعد از سانتريفوژ با دقت باالتري صورت
ميپذيرد .روش کار در اين روش ،به همان صورت ميکرواستخراج
مايع ـ مايع پخشي است با اين تفاوت که پس از سانتريفوژ کردن
لوله فالکون را داخل فريزر قرار داده پس از مدت کوتاهي حالل آندکانول
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که در سطح محلول قرار دارد منجمد شده و به راحتي برداشته
ميشود( .حجتي ،خليلي زنجاني و همکاران [)]1،1
معموليترين شکلهاي رايج جيوه عبارتند از جيوه عنصري،
جيوه معدني (کاتيون جيوه) و متيل جيوه .غلظت مجاز جيوه
در آب نوشيدني طبق استاندارد محيط زيست آمريکا ) (EPAو
سازمان جهاني بهداشت ( )WHOيک ميليگرم در مترمکعب ()1 ppb
و در هوا  0/1ميليگرم در مترمکعب ميباشد .کلمن( )1و همکاران [.]3
حتي جيوه موجود در سوختهاي فسيلي پس از ورود به هوا
در مجاورت عواملي مانند گرد و غبار و رطوبت به کاتيون جيوه
تبديل شده و ضمن تخريب محيط زيست وارد آبهاي سطحي،
زيرزميني و آب نوشيدني ميشود( .کلمن( )1و همکاران ،براون( )3و
همکاران [ )]3،3بنابراين وجود جيوه در شير و لبنيات و عسل و
حتي در شير مادر (بهدليل وجود آمالگام در دندانهاي پرشده و يا
مصرف ماهي) دور از ذهن نيست .روشن است که اندازهگيري
چنين غلظتي از جيوه نيازمند استفاده از روشهاي پيشتغليظ کارا
و تکرارپذير است( .کارگشا و همکاران [)]5
روش اسپکترومتري نشر اتمي با پالسماي جفت شدهي القايي
( )ICP-AESيک روش مؤثر در اندازهگيري مقدار جيوه است.
بهطوري که در مقدارهاي نانوگرم بر ليتر تکرارپذير اين روش از روشهاي
الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي جذب اتمي بخار سرد ()CVAAS
بيشتر است( .بواونتورا( )3و همکاران ،مرمت( )5و همکاران [)]7،6
بهعلت غلظت کم فلزهاي سنگين در آبهاي طبيعي و پيچيده بودن
بافتهاي آنها ،آناليز مستقيم اين عناصر در آنها با استفاده از
 ICP-AESامکانپذير نميباشد .پيش تغليظ DLLME-SFD
يک روش جديد ،مناسب و موثر براي بهبود حد تشخيص روش
 ICP-AESاست .همچنين با استفاده از اين روش از پيچيدگي بافت
نمونه کاسته ميشود .براي رسيدن به نتيجههاي با دقت و
صحت باال و خروجي تجزيهاي( )7باال ،الزم است تا متغيرهاي
مؤثر بر سامانه پيش تغليظ  DLLME-SFDبهينه شوند .در اين پزوهش
آندکانول بهعنوان حالل استخراجي استفاده شد .بهعلت اينکه
استفاده از اين روش نيازمند بررسي عاملهاي مؤثر بر استخراج
ميباشد در پژوهش حاضر عاملهاي مؤثر (حجم حالل استخراجي،
حجم حالل پخش کننده ،pH ،حجم نمونه ،زمان تشکيل کمپلکس،
زمان سانتريفوژ ،غلظت نمک ،نوع حالل پخش کننده ،نسبت غلظت

تمام مواد شيميايي بهکاربرده شده داراي خلوص تجزيهاي
بودند .محلول پايه جيوه با حلکردن مستقيم مقدار مناسب از
جيوه ( )IIنيترات از شرکت مرک ،در آب دوبار تقطير تهيه شد.
محلولهاي استاندارد با رقيقسازي محلولهاي پايه در آب
دوبار تقطير به صورت مخلوط تهيه شد .معرف ديتيزون()H2Dz( )8
از شرکت مرک به عنوان عامل شالته کننده به کار برده شد.
محلول اين معرف با حلکردن مقدار مناسب در حالل متانول تهيه شد.
براي شويش نمونه به داخل پالسما از پمپ دستگاه ICP-AES
استفاده شد pH .محلولها با استفاده از يک  pHمتر Metrohm
مدل  731مجهز به الکترود شيشه ـ کالومل اندازهگيري شد .براي
همزدن محلول از يک گرمکن ـ همزن مغناطيسي هايدولف
( (Heidolph MR 3001 K, Germanyاستفاده شد .مقدار جيوه
در طول موج  153/751 nmاندازهگيري شد.
محلولهاي استخراجي و استاندارد داراي يون جيوه
در  pH = 1/5در يک لوله سانتريفوژ دربدار در حضور ليگاند
دي تيزون با يک ميليليتر اتانول داراي  100ميکروليتر آند کانول
نرمال بهوسيله يک سرنگ  500ميکروليتري به حالت ابري درآمد.
اين مخلوط به مدت دو دقيقه در سرعت چرخش  1000دور بر دقيقه
سانتريفوژ شد تا قطرات ريز آندکانول در سطح محلول جمعآوري شود.
سپس لوله در داخل فريزر با دماي  -10oCقرار داده شد.
پس از مدت کمتر از  5دقيقه آندکانول که به صورت جامد در روي
محلول شناور شده بود برداشته شده و پس از اينکه
در دماي محيط به حالت مايع درآمد ،با پروپانول به حجم
 300ميکروليتر رسانده شد و توسط  ICP-AESآناليز شد.

)5( Mermet M. et al.

)0( Clement R.E. et al.

)6( Analytical Throughput

)2( Clement R.E. et al.

)7( Central Composite Design

)3( Braun H. et al.

)1( Dithizone

)4( Boaventura G.R. et al.
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ليگاند به فلز ،دماي محلول) ابتدا توسط طراحي اوليه غربالگري شد و
متغيرهاي باقيمانده توسط استراتژي رويه پاسخ براي پيدا کردن
يک مدل مؤثر مورد ارزيابي قرار گرفت .از بين روشهاي موجود روش
طراحي همنهاده مرکزي ( )6()CCDبهدليل دقت باال و تعداد کم آزمايشها
استفاده شد .همچنين به کمک نرم افزار  SPSSو Sigmaplot
و نيز  Expert Design 7مدلهاي آماري مسئله مورد نظر ( 7متغير
مستقل و  5سطح) ،محاسبه و آناليز آماري نتيجهها ،با استفاده از
ميزان  R2و تست  Fبررسي شد.
بخش تجربي
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شکل 1ـ کمپلکس بين دیتيزون و جيوه ( .)Hg2+در اينجا اتصال از طريق پل گوگردی ،افزون بر پل نيتروژني انجام شده است سرتوآ و همکاران [.]4

شکل 2ـ نمودار شمايي از سامانه شير و حلقه مورد استفاده در اين کار؛  ،Mحالل استخراجي رقيق شده با پروپانول؛  ،Eشوينده؛  ،Wپساب؛
 Pپمپ پريستالتيك؛  ،Cلوپ؛  ،Vشير شش راه-دو موقعيت [) (aموقعيت بار گذاری؛ ) (bموقعيت تزريق]

شکل  1کمپلکس بين ديتيزون و کاتيون جيوه را نشان ميدهد.
حجم حالل استخراجي متغير و بين  60-180ميکروليتر بود.
مطابق شکل  1پالسما روشن شد و در حاليکه شير شش راه
در موقعيت بارگذاري قرار داشت اجازه داده شد تا حالل شوينده
(پروپانول/اسيد نيتريک  0/5موالر به نسبت  65/15حجمي-
حجمي) وارد مسير منتهي به پالسما شود .در اين حالت
با چرخاندن شير به حالت تزريق ،هواي موجود در ستون به دقت
خالي شد .زيرا هواي موجود در ستون باعث ايجاد پيکهاي کاذب
و کاهش تکرارپذيري در روش ميشد.
بيدرنگ پس از پر شدن ستون از حالل ،شير دوباره به موقعيت
بارگذاري برگردانده شد و توسط سرنگ  500ميکروليتر مقدار
 300ميکروليتر حالل استخراجي آندکانول که با پروپانول رقيق شده
به لوپ تزريق شد .پس از چند ثانيه محلول شويش بدون عبور از حلقه،
علمي ـ پژوهشي

وارد پالسما شد تا خط زمينه ثابتي که نتيجه نشر مربوط به حالل است،
به دست آيد .در اين حالت با قرار دادن شير در موقعيت تزريق،
مسير عبور محلول شويش به درون لوپ تغيير داده شد و فاز غني
از يونهاي فلزي تغليظ شده شسته و وارد پالسما شد .پس از شسته شدن
کامل فاز داخل لوپ و ثابت شدن سيگنال زمينه ،شير در موقعيت
بارگذاري قرار گرفت و دوباره فاز استخراجي تزريق و پاسخ دستگاه
به صورت شدت سيگنال نسبت به زمان بهدست آمد .در انتها پالسما
خاموش شد .در شکل  3چگونگي محاسبه شدت سيگنال به صورت
شمايي نشان داده شده است.
نتيجهها و بحث

براي بهدست آوردن شرايط بهينه  DLLME-SFDبراي
استخراج يون جيوه از نمونههاي آبي طراحي فاکتوريال ناقص
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4
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اثر نمك G -

تأثير استاندارد شده

شکل 6ـ چگونگي محاسبه شدت سيگنالها (شدت مساوی بيشينه
منهای ميانگين).

شکل 5ـ متغيرهای مؤثر بر حجم فاز منجمدشونده در روش
.DLLME-SFD

براي غربالگري متغيرها بهکار رفت .بعد از انتخاب متغيرهاي مؤثر
براي تحقيق در مورد برهم کنش بين متغيرها ،طراحي همنهاده
مرکزي ( )1()CCDبهکار رفت و معادله رويه پاسخ استخراج شد.
ماتريس طراحي آزمايش و آناليز دادهها توسط بسته نرمافزار
 ExpertDesign 7انجام شد.
در مورد نوع حالل پخش کننده چون مشخصه بارزي براي سطح
پايين و باال وجود ندارد و ميتواند بهعنوان يک متغير از روش
يک متغير در يک زمان بهينه سازي شود در يک آزمايش که بدين منظور
انجام گرفت از اتانول ،متانول و استون و تترا هيدروفوران استفاده شد.
شايان گفتن است که نتيجهها بهجز در مورد تتراهيدروفوران ،در بقيه
موردها تغيير معني داري نداشت در مورد تتراهيدروفوران ميتوان به
خوب حل نشدن آندکانول در حالل پخش کننده اشاره کرد .طراحي
فاکتوريال دوسطحي براي تعيين اثرهاي اصلي متغيرهاي اشاره شده بهکار
رفت که منجر به طراحي  17آزمايش گرديد .اين آزمايشها بهصورت
تصادفي براي حذف اثرهاي خارجي و نوفهاي روي متغيرها انجام و
نتيجههاي آناليز واريانس( )1براي تعيين اثرهاي اصلي محاسبه شد .نتيجه-
هاي نرمال شده طراحي آزمايش در سطح معني داري  5درصد تخمين
زده شد و بهوسيله نمودار پارتو استانداردسازي شد .اثرهاي استاندارد با
محاسبه -tاستاندارد براي هر تأثير ارزيابي شد.
بر اساس نتيجهها طرح اوليه  5فاکتور بيتأثير در پاسخ يعني
زمان تشکيل کمپلکس ( 5دقيقه) ،زمان سانتريفوژ( 5دقيقه)،
نوع حالل پخش کننده (اتانول) ،دماي استخراجي (دماي محيط
 ) 15±1oCو درصد نمک (بدون افزايش نمک) در تمامي

آزمايشهاي بعدي ثابت نگه داشته شد .نمودار پارتو مربوط
به متغيرهاي مؤثر (شکل  )3مشخص کرد متغير بسيار مؤثر در حجم
فاز نهايي (فاز منجمد شونده) حجم حالل است که داري اثر مثبت
نيز ميباشد .روشن است که هرچه حجم حالل استخراجي افزوده شده
به محلول بيشتر باشد حجم فاز منجمدشونده بيشتر خواهد شد.
در اين پژوهش مشخص شد که برهمکنش بين متغير حجم حالل
پخش کننده و نسبت ليگاند به فلز داراي اثر منفي و معنيدار
بر حجم فاز جمعآوري شده ميباشد.
عامل مؤثر ديگر بر حجم فاز آلي جمعآوري شده در روش
 DLLME-SFDحجم محلول نمونه است .هر چه حجم محلول
بيشتر باشد مقدار بيشتري از حالل در آن حل شده و از ميزان حجم
حالل جمعآوري شده کاسته ميشود .حجم محلول بهعنوان
يک عامل معنيدار بر حجم فاز منجمد شونده شناخته شد .متغيرهاي
ديگر در اين آزمايش تأثير معنيداري بر حجم حالل باقيمانده در فاز
رونشين شده (جمع شده در سطح) يا فاز منجمد شونده نداشتند.
اين متغيرها زمان سانتريفوژ ،زمان تشکيل کمپلکس ،حجم و نوع حالل
پخشکننده ،نسبت ليگاند به فلز ،دما و درصد نمک هستند که همه
تأثير منفي ولي غير معنيدار بر حجم فاز آلي دارند.
همچنين با بررسي حجم فاز جمعآوري شده و ميزان پاسخ
بهدست آمده در هر بار آزمايش در اين  17آزمايش طراحي شده
رابطه معنيداري بين حجم فاز جمعآوري شده و پاسخ بهدست نيامد.
به عبارت ديگر افزايش حجم حالل جمع آوري شده منجر به افزايش
پاسخ نشد .از طرفي کاهش بيش از اندازه اين حجم کاهش پاسخ را

)2( ANOVA

)0( Central Composite Design
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جدول 1ـ متغيرها و مقدارهای مورد استفاده در طراحي .CCD
سطوح متغير کد شده

+1
10
13
15
1/5
150

0
5
6
15
1/5
150

+1
6/5
10
10
1
100

متغيرهاي مستقل

-1
1/5
3
10
1
100

-1
0
1
5
0/5
50

نشانه

واحد

نام

فاکتور

L/M

mol/mol

نسبت ليگاند به فلز

A

pH

-

pH

B

SV

mL

حجم نمونه

C

VDS

mL

حجم حالل پخش کننده

D

VES

μL

حجم حالل استخراجي

E

جدول 2ـ معادله بهدست آمده برای مدل بهدست آمده با آناليز واريانس از متغيرهای مستقل برای استخراج جيوه بهوسيله ليگاند دیتيزون
و آناليز با دستگاه .ICP-AES
معادله نهايي بر مبناي فاکتورهاي واقعي
=

* L/M
* pH
* SV
* VDS
* VES
* L/M * pH
* L/M * SV
* L/M * VDS
* L/M * VES
* pH * SV
* pH * VDS
* pH * VES
* SV * VDS
* SV * VES
* VDS * VES
* (L/M) 2
* (pH)2
* (SV)2
* (VDS)2
* (VES)2

شدت سيگنال
0/173865
0/713655
0/081663
0/168015
-0/77031
-0/01038
0/015611
-0/00366
-0/00387
0/000071
-0/01836
-0/00711
0/000015
0/030611
0/000166
0/000861
-0/07363
0/001316
0/000363
0/036301
0/000005

در پي داشت .براي تنظيم محيط اسيدي از سولفوريک اسيد  1موالر
و محيط بازي از سود  1موالر استفاده شد .استفاده از هيدروکلريک اسيد
باعث ايجاد کمپلکس پايدار جيوه ـ کلريد شده و کمپلکس ديتيزون ـ
جيوه ( )Hg(HDz)2بهسختي و به ميزان کم تشکيل ميشود و
بنابراين ميزان کمتري جيوه استخراج ميشود .براي بهدست آوردن
سطوح بهينه متغيرها از روش رويه پاسخ و رسم نمودار براي متغير
وابسته (پاسخ نرمال شده دستگاه) استفاده شد.
علمي ـ پژوهشي

معادله نهايي بر مبناي فاکتورهاي کد شده
فاکتور
ضريب تخمين
عرض از مبداء
1/356051
0/077768
A
-0/30313
B
0/566833
C
0/003366
D
-0/10876
E
0/116605
AB
-0/03661
AC
-0/00708
AD
0/006615
AE
-0/16551
BC
-0/00631
BD
0/003636
BE
0/066301
CD
0/036816
CE
0/011806
DE
2
0/036671
A
2
0/011851
B
2
0/011851
C
0/011851
D2
2
0/011851
E

سطوح فاکتورها (نسبت ليگاند به فلز ،pH ،حجم نمونه ،حجم
حالل پخش کننده و حجم حالل استخراجي) براي بهينهسازي
با توجه به مرحله پيشين انتخاب شدند تأثير  5متغير مستقل ،)L/M( A
( C ،)pH( Bحجم محلول)( D ،حجم حالل پخش کننده) و ( Eحجم
حالل استخراج کننده) در پنج سطح روي سيگنال ( ICPمتغير
وابسته) بهوسيله  CCDمورد تحقيق قرار گرفت (جدول .)1
 50آزمايش از متغيرهاي مستقل براي  7پارامتر طراحي شد.
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جدول 6ـ نتايج بدست آمده از آناليز واريانس ،طراحي  CCDو رويه پاسخ برای بيشينه کردن پاسخ نرمال شده .ICP-AES

متغير

مقدار

متغير

حجم حالل پخش کننده

1 mL

حجم محلول نمونه با غلظت

حجم حالل استخراج کننده (آندکانول)

100 µL

100 µ g/L

 pHمحلول نمونه

1/7

نسبت ليگاند به فلز

مقدار
10 mL
3/7mol/mol

جدول 5ـ ارقام شايستگي روش  DLLME-SFD-ICP-AESشامل  ،محدودهی خطي بودن و ضريب همبستگي منحنيهای کاليبراسيون
رسم شده ،حد تشخيص و تکرارپذيری روش.

يون فلزي

ضريب همبستگي

گسترهي خطي )µg/L( 1

گسترهي خطي)µg/L( 1

حد تشخيص ()ng/L

درصد انحراف
استاندارد نسبي

فاکتور پيشتغليظ

جيوه

0/666

0/5-100

50-5

10

3

178

گراف سطحي ،رفتار دو متغير مستقل را براي بيشينه کردن
متغير پاسخ نشان مي دهد (شکل  ) 5در هر گراف بقيه
متغيرهاي مستقل در سطح عاملي صفر ثابت نگه داشته شدند.
که با توجه به آناليزهاي انجام گرفته توسط نرمافزار Expert Design 7
و نمودارهاي رسم شده شرايط بهينه در طراحي  CCDبهصورت
جدول  3بهدست آمد .با استفاده از شرايط بهينه ارقام شايستگي
روش (جدول  )3به دست آمد .بهدليل تفاوت معني دار در شيب
منحني برازش دو گستره خطي به دست آمد که با توجه به گستره
خطي  1مقدار حد تشخيص  10نانوگرم بر ليتر بهدست آمد.
براي بررسي مزاحمت يونهاي گوناگون بر ميزان پيش تغليظ
و استخراج يون جيوه ،کمپلکس يون جيوه در حضور غلظتهاي
بااليي از يونهاي مزاحم ساخته شد و با آناليز اين محلولها
پس از عمليات  DLLME-SFD-ICP-AESميزان مزاحمت يونها
بررسي شد .نتيجههاي اين بررسي در جدول  5آورده شده است.
همزمان با بررسي مزاحمت کاتيونهاي ياد شده ،مزاحمت
آنيونهايي مانند I- ،Cl- ،NO3- :و  SO42-نيز بررسي شد .نتيجهها نشان دادند
که اين آنيونهاي مزاحمت شايان توجهي در فرايند تشکيل کمپلکس،
استخراج و اندازهگيري يون جيوه ندارند .نتيجههاي بهدست آمده
در اين بخش نشان ميدهد که ميتوان با استفاده از سامانه
پيش تغليظ ياد شده ،بدون ايجاد مزاحمت جدي ،مقدارهاي ناچيز
کاتيون جيوه را در حضور ساير يونها ،در محيطهاي آبي اندازهگيري کرد.
آناليز نمونههاي حقيقي و اعتبارسنجي روش

به منظور بررسي و اثبات کارايي روش پيش تغليظ ارايه شده

در اين پژوهش ،آناليز چندين نمونه آبي گوناگون با اين روش انجام شد.
آبهاي مورد استفاده شامل آب چاه  ،آب شهر تهران ،آب درياي
خزر (استان مازندران ـ مهرماه  ،)1363آب معدني بودند.
نمونههاي آب پس از جمعآوري و انتقال به ظروف پلياتيلني،
بدون صاف کردن به بالن منتقل شده و با سولفوريک اسيد  1موالر،
 pHآنها در  pHبهينه تنظيم شد.
آناليز مقدار جيوه در  0/5گرم کنسرو ماهي تن (مربوط به گونه
هوور) بعد از خشک شدن در  75درجه سلسيوس و بعد از هضم
اسيدي (مريجيک و همکاران( ) ]8[ )1و توليد محلول شفاف
در حجم  100mLصورت گرفت و ميانگين نتيجهها پس از سه بار تکرار
به دست آمد .شايان توضيح است که تمامي گونههاي آلي و
معدني جيوه در اين روش اندازهگيري ميشوند.
براي اطمينان از صحت پاسخ ،مقدار معيني از کاتيون فلزي
به محلولهاي آبي افزوده شد و اندازهگيريها دوباره تکرار شد.
نتيجهها در جدول  7نشان داده شده است .پس از انجام حداقل
سه آزمايش ،ميزان بازيابي غلظت افزوده شده بهعنوان معياري از
صحت نتيجههاي به دست آمده از مرحله پيشين در تعيين غلظت
يون فلزي در نمونههاي حقيقي در نظر گرفته شد.
نتيجهگيري
نتيجههاي بهدست آمده در اين پژوهش نشان داد که ميتوان
با استفاده از سامانه پيش تغليظ درنظر گرفته شده ،بدون ايجاد
مزاحمت جدي ،مقدارهاي نانوگرم بر ليتر کاتيون جيوه را حتي
در حضور ساير يونها ،در محيطهاي آبي اندازهگيري کرد.
)0( Marijic V. F et al
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جدول  4ـ بررسي اثر مزاحمتها در استخراج و اندازهگيری جيوه با غلظت 122نانوگرم بر ليتر با فناوری .DLLME-SFD-ICP-AES

مزاحم

Na+

K+

Mg+1

Co+1

Mn+1

Ba+1

Sr+1

Zn+1

Fe+3

Ca+1

Pb+1

نسبت غلظت مزاحم به غلظت جيوه

10000

10000

500

100

50

50

50

50

50

500

50

درصد کارايي

101

101

103

100

100

106

106

106

106

103

101

مزاحم

Ni+1

Li+

Al+3

SO-31

PO-33

نسبت غلظت مزاحم به غلظت جيوه

50

50

50

1000

50

500 500

درصد کارايي

100

101

66

103

101

100 101

I-

F-

NO3-

NO1-

Br-

CO-31

CH3COO-

500

1000

50

50

50

50

103

68

66

101

101

103

Cl-

جدول  3ـ نتيجههای اندازهگيری يون جيوه در نمونههای حقيقي.

نمونه

مقدار اندازهگيري شده

مقدار افزوده شده

مقدار ديده شده پس از افزايش

کارايي استخراج پس از افزودن جيوه

تن ماهي (نانو گرم
در کيلوگرم وزن خشک)

6/5 ng/L

15/0 ng/L

33 ± 0/1

68

آب چاه )(µg/L

15/88µg/L

1µg/L

17/68 ± 0/1

60

آب شرب

)(ng/L

0/0 ng/L

15/0 ng/L

13/65 ± 0/7

66

آب معدني

)(ng/L

0/0 ng/L

15/0 ng/L

11/15 ± 0/8

*86

5/81µg/L

1µg/L

7/8 ± 0/7

68

آب دريا

)(µg/L

*علت کارايي پايين وجود بنزوات در آب معدني ميباشد .در صورتي که زمان الزم از  5دقيقه به  10دقيقه افزايش يابد کارايي به  66درصد ميرسد .وجود بنزوات با تشکيل ترکيب کم محلول با جيوه
مانع تشکيل به موقع کمپلکس جيوه-دي تيزون ميشود.

در اين کار يک سامانه  DLLME-SFD-ICP-AESبراي استخراج،
پيش تغليظ و اندازهگيري جيوه در نمونههاي آبي توسعه داده شد.
دستيابي به حد تشخيصهاي پايين ،فاکتورهاي تغليظ باال و
کاهش زمان آناليز ،از اصليترين برتريهاي اين روش است.
روش پيشنهاد شده اين توانايي را دارد که براي پيش تغليظ ساير
يونهاي فلزي از بافتهاي پيچيدهاي چون نمونههاي زيستي
نيز مورد استفاده قرار گيرد .زيرا در اين روش ،حالل استخراجي
در سطح محلول قرار ميگيرد در حالي که در نمونههاي زيستي
ناخالصيهاي و پروتئينهاي مزاحم در پايين ظرف جمع ميشوند.

روش پيش تغليظ پيوسته ي ارايه شده در اين پژوهش،
نسبت به ساير روش ها ،روشي کارا ،با تکرار پذيري خوب،
سريع ،ساده ،بسيار ارزان و نسبتا سازگار با محيط زيست بوده
که در آن مصرف مواد شيميايي و حاللهاي سمي و گرانقيمت
کمينه شده است  .نداشتن اثر حافظه ،يکي از مهمترين
برتريهاي اين روش در مقايسه با روش هاي مبتني بر فاز
جامد بهشمار ميرود.
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