JARC
استفاده از میکرو استخراج مایع -مایع درون سرنگ برای پیشتغلیظ و استخراج نفتالن سولفوناتها از
آب دریا و تعیین آنها به روش طیفنورسنجی
سید حسین هاشمی1و* ،مسعود کیخوائی 2و رقیه دهواری

3

 -1استادیار شیمی تجزیه ،گروه شیمی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،چابهار ،ایران
 -2استاد شیمی تجزیه ،گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا ،گروه شیمی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،چابهار ،ایران
دریافت :آبان  ،1395بازنگری :دی  ،1395پذیرش :بهمن 1395

چکیده :در این پژوهش ،یک روش حساس و کمهزینه برای تعیین سریع مقدار نفتالن سولفوناتها در آب دریا ارایه شده است .نخست بهوسیله
واکنش با تترابوتیل آمونیم این ترکیبات بهصورت زوج یون درآورده شدند ،سپس با  250میکرولیتر تولوئن در حضور  500میکرولیتر متانول بهعنوان
حالل پخشی و با استفاده از روش میکرواستخراج مایع -مایع درون سرنگ استخراج ،بهطور همزمان تغلیظ شدند .اندازهگیری غلظت آنها با
طیفنورسنج مجهز به میکروکووت در طولموج  230نانومتر در برابر محلولهای استاندارد انجام پذیرفت .عاملهایی که روی کارایی استخراج اثر
میگذارند از قبیل  ،pHنوع و حجم حالل استخراجی و پخشی و مقدار تترابوتیل آمونیم (عامل زوج یون) بررسی و بهینه شدند .تحت شرایط بهینه،
عامل تغلیظ برای  -1نفتالن سولفونات  142و گستره دینامیکی خطی روش برای این آنالیت  1/0تا  75/0میکروگرم بر لیتر به دست آمد .حد تشخیص
روش برای این ترکیب  0/30میکروگرم بر لیتر محاسبه شد .بازیابی نسبی کل نفتالن سولفوناتها از آب دریا با افزودن  20میکروگرم بر لیتر از آنها،
بین  87/6تا  98/5درصد بهدست آمد .روش پیشنهادی بهطور موفقیتآمیزی برای تعیین نفتالن سولفونات کل از آب دریای خلیج چابهار بهکار رفت.
واژههای کلیدی :نفتالن سولفونات ،میکرواستخراج مایع-مایع درون سرنگ ،طیفنورسنجی ،تجزیه آب دریا ،خلیج چابهار

و کاربرد در بخشهای متفاوت صنعتی از طریق فاضالب صنایع
بهراحتی وارد محیط آبی شده و با رسوبات و خاک بسیار اندک
جذب میشوند [ 3و  .]4ساختار شیمیایی نفتالن سولفوناتهای
بهکار رفته در این پژوهش در شکل  1نشان داده شده است .به
دلیل آبدوستی گروههای سولفونات و انحالل خوب آنها در آب،
این ترکیبها در آبهای سطحی پخش و در فواصل دور از منبع
ورودی نیز یافت میشوند [ .]5بنابراین ،این ترکیبات میتوانند وارد
آب آشامیدنی هم بشوند [ .]6به علت ورود نفتالن سولفوناتها به

مقدمه
نفتالن سولفوناتها ( )NSsگروهی از سولفوناتهای آروماتیک با
تخریب پذیری کم ،قطبیت و سمیت باال هستند که میتوانند برای
محیطزیست بهویژه آبهای سطحی و زمینی خطرناک باشند [ 1و .]2
گروه سولفونات ( )- SO3--این ترکیبات را مقاوم در برابر اکسایش،
محلول در آب و تحرکپذیر میسازد .ثابت توزیع فاز آلی به آبی
( )Kowدر این ترکیبها کمتر از  2است که نشاندهندهی تحرک
پذیری زیاد آنها در سامانههای آبی هست .این مواد پس از تولید
*عهدهدار مکاتباتh_hashemi_85@yahoo.com :
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ست بهویژه آبهای سطحی و زمینی خطرناک باشند [ 1و  .]2گروه سولفونات ( )-SO3⁻-این ترکیبات را مقاوم در

 ،محلول در آب و تحرکپذیر میسازد .ثابت توزیع فاز آلی به آبی ( )Kowدر این ترکیبها کمتر از  2است که
تحرک پذیری زیاد آنها در سامانههای آبی هست .این مواد پس از تولید و کاربرد در بخشهای متفاوت صنعتی از

استفاده از میکرو استخراج مایع -مایع درون سرنگ برای ...
ب صنایع بهراحتی وارد محیط آبی شده و با رسوبات و خاک بسیار اندک جذب میشوند [ 3و  .]4ساختار شیمیایی

اتهای بهکار رفته در این پژوهش در شکل  1نشان داده شده است .به دلیل آبدوستی گروههای سولفونات و انحالل

برای نخستین بار میکرواستخراج مایع-مایع پخشی درون
آب و سمیت باال و ماندگاری آنها در آب ،اندازهگیری این ترکیبات
سرنگ[ .](1بنابراین ،این
یافت میشوند
ورودیبنیز
دور از
فواصل
پخش و
سطحی
ر آب ،این ترکیبها در آب
 )IS-DLLMEدر سال  2009گزارش شد [ 14و .]15
های
منبعتها در آ
سولفونا
نفتالن
غلظتدرمجاز
رسد.
هاینظر می
ضروری به
کاهش مصرف حالل و نمونه ،عامل پیشتغلیظ
سمیت باال ومزایای
میکروگرم وبر لیتر
نفتالنبر لیتر یا
نانوگرم
رودخان6ه].ایبه در
سطحی
روشدر آب،
اینآنها
ماندگاری
سولفوناتها به آب
علتحدورود
هم بوشوند [
وانند وارد آب آشامیدنی
باال و سادگی ،همچنین جمعآوری آنالیت در حجم کوچکی از فاز
و در فاضالبهای صنعتی در حد میلیگرم بر لیتر است [ 7و .]8
ن ترکیبات ضروری به نظر میرسد .غلظت مجاز نفتالن سولفوناتها در آبهای سطحی و رودخانهای در حد نانوگرم
آلی برای تزریق به سامانه تجزیهای مناسب است [ 14و .]16
به دالیلی که در باال ذکر شده تجزیه نفتالن سولفوناتها خیلی
دالیلی که در باال ذکر
مقادیرو .]7
است [5
اندازهلیتر
گرم بر
جدیدمیلی
های حد
صنعتی در
فاضالبهای
تجزیهمایع پخشی درون سرنگ یک روش ســاده
شدهمایع -
میکرواستخراج
ناچیزبهآنها
گیری
برای
توسعه روش
روگرم بر لیتر و درمهم و
جدید.]3بوده و مرحله وقتگیر سانتریفیوژ وجود ندارد .این فرایند
جدید .]9
استهای[ 2 ،1و
برای اندازهگیری مقادیر ناچیز آنها ضروری است [و 2 ،1و
ضروریروش
اتها خیلی مهم و توسعه
شامل سه مرحله است :پرکردن سرنگ با نمونه ،فرایند استخراج،
و جدا کردن فازها .ابتدا نمونه ،داخل یک سرنگ چند میلیلیتری
قرار گرفته و در مرحله دوم مخلوطی از حالل استخراجی و پخشی
بهسرعت وارد میشود .محلول ابری تشکیل و آنالیت از نمونه
آبی به فاز آلی منتقل و با یک میکروسرنگ ،حالل آلی جدا شده
و برای تجزیه به دستگاه مناسب تزریق میشود [ .]17تاکنون
گزارشی از استفاده از روشهای میکرواستخراج (از جمله روش
میکرواستخراج مایع-مایع پخشی درون سرنگ) برای پیشتغلیظ
نفتالن سولفوناتها موجود مشاهده نشده است.
در این مطالعه ،ابتدا نفتالن سولفوناتها به کمک نمک تترابوتیل
آمونیم برومید (عامل زوج یون) به گونههای زوج یون تبدیل شده،
شکل  1ساختار شیمیایی برخی از نفتالن سولفوناتها.
شکل  1ساختار شیمیایی برخی از نفتالن سولفوناتها.
سپس میکرواستخراج آنالیت از نمونه آبی به فاز آلی با IS-DLLME
صورت گرفت و برای تجزیه از دستگاه طیفنورسنج استفاده شد.
روشهای متفاوتی مانند طیفنورسنجی [ 9و  ،]10کروماتوگرافی
عاملهای مؤثر بر میکرواستخراج نیز بررسی و بهینه شدند.
مایع فاز معکوس [ ،]1الکتروفورز منطقهای موئینهای [،]11
طیفنورسنجی [ 3و  ،]12کروماتوگرافی مایع فاز معکوس [ ،]1الکتروفورز منطقهای موئینهای [،]11

متفاوتی مانند
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و اسپکترومتر جرمی []12
مایع با کارایی باال و اسپکترومتر جرمی [ ]12برای تعیین مقادیر ناچیز در نمونههای متفاوت بهکار رفتهاند.
بخش تجربی
برای تعیین مقادیر ناچیز در نمونههای متفاوت بهکار رفتهاند.
مواد و دستگاهها
غلظت ناچیز به دلیل وجود مزاحمت
اندازهگیری مستقیم  NSsدر 2
-1نفتالن سولفونات و مواد شیمیایی بهکار رفته در این پژوهش
محیطی در نمونههای حقیقی از قبیل آب دریا و غلظت پایینتر
از جمله نمکها و حاللهای مورد استفاده با درجهی خلوص
از حد تشخیص دستگاه ممکن نیست [ 1تا  3و  .]13بهکار بردن
تجزیهای از شرکت مرک آلمان و آلدریچ آمریکا تهیه شدند .برای
یک روش پیشتغلیظ میتواند بر این مشکالت غلبه کند ،زیرا
تهیهی محلولها ،از آب دو بار تقطیر استفاده شد .محلول مادر
آنالیتها ،تغلیظ شده و همچنین عناصر مزاحم همزمان حذف
نفتالن سولفوناتها ،با غلظت  500میلیگرم بر لیتر از انحالل وزن
میشوند .برای پیشتغلیظ نفتالن سولفوناتها ،روشهایی مانند
مناسبی از نمک آن ،تهیه شد .اندازهگیریها با یک طیفنورسنج
استخراج فاز جامد زوج یون ،مولکولنگاری بسپاری ،تبادل آنیونی،
فتونیکس  Arمدل  UV-Vis 2015ساخت ایران در طولموج
فاز جامد کربنی آلی و بسپاری و مولکول نگاری بسپاری پوشش
 230انجام شد .میکروسل مورد استفاده از جنس کوارتز مدل
داده شده روی میله شیشهای بهکار رفتهاند [ 1تا .]3
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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هاشمی و همکاران

( )q-01701بود pH .محلول با استفاده از یک  pHمتر متروم
نتیجهها و بحث
مدل  630مجهز به الکترود شیشه– کالومل تعیین شد.
برای داشتن بیشترین کارایی استخراج شرایط آزمایشگاهی
بهینهسازی شد .برای ارزیابی عملکرد روش ،عامل پیشتغلیظ و
روش انجام استخراج IS-DLLME
نتایج و بحث ( )EFبازیابی ( )Rبا معادلههای  1و  2محاسبه شد [.]14
 232انجام شد .میکروسل مورد استفاده از جنس کوارتز مدل (q-
فتونیکس Ar 1مدل  UV-Vis2211ساخت ایران در طولموج
پیش از آزمایش ،نمونههای آب دریا از طریق صافی 0 45
EF = C / C
)(1
برای /داشتن بیشترین کارایی استخراج شرایط آزمایشگاهی بهینهسازی شد .برایaqارزیابیorgعملکرد روش ،عامل پیشتغلیظ و
شیشه
 632مجهز به
مدل
متروم
بهینهمتر
هایpH
شیک
آزمای از
استفاده
محلول
 )01701بود.
حاوی
سازی،
شدند.بابرای
میکرونیpHصاف
شدR = (Corg × V.
تعیین)/
کالومل× (Caq
–Vaq) ×.
100%
الکترود=
]14
محاسبه شد [
بازیابی ( )Rبا معادلههای  1و 2
نمونه)EF
(
org
 0/64گرم -1نفتالن سولفونات و  40میکرولیتر از تترا بوتیل آمونیم
= EF × (Vorg/Vaq) × 100%
)(2
روش انجام استخراج IS-DLLME
)EF= C /C )1
( )500 µg l-1) (TBAدر یک سرنگ  10میلیلیتری قرار گرفت.
 Vorg، Caq ، Corg ، R ، EFو  Vaqبه ترتیب عامل پیشتغلیظ،
)R= )C × V )/ )C × V ) × 100%= EF × )V /V ) × 100% )2
حاوی
سازی،
استخراجی،بهینه
حاللیشهای
آنالیتبرادری آزما
شدند.
صاف
لیترمیکرونی
2/41
صافی
دریا از
نمونههای آب
پیش
مول بر
طریق یک
اسید یا سود
هیدروکلریدریک
آزمایش،ها با
 pHازاین محلول
نمونهنمونه،
آنالیت در
غلظت
غلظت
بازیابی
aq

aq

org

aq

aq

org

org

org

روی  4تنظیم شده بود .مخلوط تا حجم  8/5میلیلیتر با آب دو بار
قرار طیف
لیتریای از
بودند .نمونه
نمونه آبی
حجم
 2/64گرم -1نفتالن سولفونات و  42م
گرفت.
 12میلی
حجمسرنگ
استخراجیدرویک
حالل)122µg
یکرولیتر از تترا بوتیل آمونیم (l-1( )TBA
تقطیر ،رقیق شد .در یک سرنگ یک میلیلیتری 200 ،میکرولیتر
-1 UV-Visنفتالن سولفونات در شکل  3آمده است.
پخشیلیتر روی  4تنظیم شده بود .مخلوط تا حجم  7/1میلیلیتر با آب
حاللمول بر
سوداز یک
500اسید یا
هیدروکلریدریک
محلولها با
میکرولیتر
استخراجی (تولوئن) و
این حالل
 pHاز
(متانول) بهخوبی مخلوط شد .این مخلوط از طریق نوک سرنگ
دو بار تقطیر ،رقیق شد .در یک سرنگ یک میلیلیتری 222 ،میکرولیتر از حالل استخراجی (تولوئن) و  122میکرولیتر از حالل
 10میلیلیتری بهسرعت به محلول نمونه تزریق شد .یک تعلیقه
سرنگ سرنگ  12میلیلیتری بهسرعت به محلول نمونه تزریق شد .یک
طریق نوک
مخلوط از
حاللشد .این
مخلوط
حالل بهخوبی
متانول)
پخشی (
سریع در
پخشی) خیلی
استخراجی و
(آب،

 Vorg ،Caq ،Corg ،R ،EFو  Vaqبه ترتیب عامل پیشتغلیظ  ،بازیابی غلظت آنالیت در حالل استخراجی ،غلظت آنالیت در نمونه،

حجم حالل استخراجی و حجم نمونه آبی بودند .نمونهای از طیف -1 UV-Visنفتالن سولفونات در شکل  3آمده است .

شد .پس
پخشی) زده
حاللدقیقه هم
برای 5
مخلوط بهآرامی
تشکیل
سریع ازدر سرنگ تشکیل شد .مخلوط بهآرامی برای  1دقیقه هم زده شد.
خیلی
استخراجی و
(آب،شد.حالل
امولسیون
چند دقیقه در حالت سکون ،جداسازی دو فاز انجام شد .سپس
استخراجیشد .سپس با یک سرنگ یک میلیلیتری  42میکرولیتر حالل
حاللفاز انجام
جداسازی دو
سکون،
دقیقه در
 40میکرولیتر
تلیتری
حالی
یک میل
چند سرنگ
پس ازبا یک

میکروکووت دستگاه
جمع وارد
آوری و
های جمع
هاییتهدف
شامل آنالی
برلیتر 2
شکل
خوانده شود.
آن
جذبن نور
UV-Visتا
شد
نورسنج
 UV-Vis
طیف
دستگاه
میکروکووت
آوری و وارد
هدف
شاملت آنال
استخراجی
25میکروگرم
غلظت21-1نفتال
نفتالنطیف
ای از
شکل 3
(حالل استخراجی)،
تولوئن
غلظت 212میکرولیتر
سولفوناتباباشرایط:
میکروگرم بر لیتر
سولفونات با
نمونه-1
شکل  3نمونهای از طیف
واره
ح
طر
2
شکل
شود.
خوانده
آن
نور
جذب
تا
شد
نورسنج
ف
طی
میکرولیتر
با شرایط 250 :میکرولیتر تولوئن (حالل استخراجی) pH ،برابر با 500 ،4
 122 ،pH= 4میکرولیتر متانول (حالل پخشی) 42 ،میکرولیتر از تترا بوتیل آمونیم در حجم  7/1میلیلیتر
نشانرامینشان
استفاده
مورد مورد
IS-DLLME
استخراجی
سامانه
طرحواره

استفاده را
IS-DLLME
استخراجی
سامانه
دهد .میدهد.متانول (حالل پخشی) 40 ،میکرولیتر از تترا بوتیل آمونیم در حجم  8/5میلیلیتر
بهینهسازی میکرواستخراج مایع-مایع پخشی درون سرنگ برای نفتالن سولفوناتها/تترا بوتیل آمونیم

بهمنظور بهینهسازی شرایط میکرواستخراج مایع-مایع پخشی برای استخراج نفتالن سولفوناتها از نمونههای آبی اثر عاملهای
متفاوتی از قبیل  ،pHنوع و حجم حالل پخشی ،و نوع و حجم حالل استخراجی بررسی و بهینه شدند.

5

شکل  2طرحواره سامانه استخراجی IS-DLLME

طرحواره سامانه استخراجی
شکل  2
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استفاده از میکرو استخراج مایع -مایع درون سرنگ برای ...
بررسی اثر pH

بهینهسازی میکرواستخراج مایع-مایع پخشی درون سرنگ برای
نفتالن سولفوناتها/تترا بوتیل آمونیم

اثر مقدار  pHروی استخراج نفتالن سولفوناتها از نمونههای
آبی در گستره  2/0تا  8/5مطالعه شد .محلولهای محتوی 0/64
میکروگرم از -1نفتالن سولفونات در حجم  8/5میلیلیتر محلول
قرار گرفت pH .محلول به مقدار موردنیاز تعدیل و سپس استخراج
صورت گرفت .بازیابی در باالترین نقطه در  pHبرابر با  4بود.
بنابراین pH ،در همه آزمایشهای بعدی  4بود (شکل  .)5در pH
های باالتر یون هیدروکسیل با نفتالن سولفوناتها برای پیوند به
گروه تترابوتیل آمونیم رقابت کرده و تعداد زوج یون NSs /TBA
و در نتیجه آن جذب را کاهش میدهد .در pHهای پایین نیز
گونههای پروتون -سولفوناتها افزایشیافته که از تعداد NSs
برای تشکیل زوج یون با  TBAکاسته ،بازیابی کاهش مییابد.

بهمنظور بهینهسازی شرایط میکرواستخراج مایع-مایع پخشی
برای استخراج نفتالن سولفوناتها از نمونههای آبی اثر عاملهای
متفاوتی از قبیل  ،pHنوع و حجم حالل پخشی ،و نوع و حجم
حالل استخراجی بررسی و بهینه شدند.

اثر نوع و حجم حالل استخراجی

انتخاب حالل استخراجی مناسب یک عامل مهم برای بهینهسازی
 IS-DLLMEاست .یک حالل استخراجی ایدهآل در IS-DLLME
باید برخی ویژگیها مانند انحاللپذیری کم در آب و ظرفیت استخراج
باال را برای آنالیتها داشته باشد .بر این اساس ،چهار حالل از قبیل
تولوئن ،کلروفرم ،کربن تتراکلرید و هگزان انتخاب شدهاند .بهترین
نوع و حجم حالل استخراجی
بررسی اثر نوع و حجم حالل پخشی
کارایی استخراج زمانی است که تولوئن بهعنوان حالل استخراجی
انتخابآل در
حالل استخراجی ایده
IS-DLLMEو است.
کهبرای به
مهم
مناسب
انتخاب حالل استخراجی
حالل پخشی یک عامل مهم در میکرواستخراج مایع-
ضریبیکتوزیع
سازیتولوئن در آب
ینه کم
حاللیت
عاملاین
شود.یکضمن
استفاده
مایعبر این
بازیابیداشته باشد.
آنالیتها
باالتربرای
دالیل باال را
ظرفیتازاستخراج
اینآب و
کم در
انحاللپذیری
باالیها مانند
 IS-DLLMباید برخی ویژگی
اساس،درون سرنگ بوده و حالل پخشی ،قابلیت انحالل در
پخشی
بودن
حالل نیز
موردنظر در
ترکیبات
تولوئنآلی و نمونه آبی را دارد .به هنگام تزریق آن ،محلول
استخراج زمانیهراستدوکهحالل
کاراییشهای
بنابراین ،آزمای
هگزان دیگر
حالولهای
این حالل
است.اند .بهترین
انتخاب شده
نسبتتترابهکلرید
کلروفرم ،کربن
ار حالل از قبیل تولوئن،
اینیشود که بیانگر افزایش سطح تماس بین آنالیتها
شکل م
انجامترکیباتابری
استخراج
تولوئن به
استفاده از
بعدی با
موردنظر در
کننده ،باالی
ضریب توزیع
عنوانآب و
تولوئن در
حاللیت کم
ضمن اینکه
استخراجشود.
نوان حالل استخراجی استفاده
آلی ازاست .استونیتریل ،اتانول و متانول برای بهینهسازی
حالل
و
کننده،
ج
استخرا
حالل
حجم
سازی
ه
بهین
برای
.)4
(شکل
الل نیز از دالیل باالتر شد
بودنبازیابی این حالل نسبت به حاللهای دیگر است .بنابراین ،آزمایشهای استخراج بعدی با استفاده
انتخاب شدهاند .شکل  6اثر نوع حالل پخشی را روی
این عامل
حجمهای متفاوتی از تولوئن ( 100تا  )300 µlدرحالیکه دیگر
وئن بهعنوان استخراجکننده ،انجام شد (شکل  .)4برای بهینهسازی حجم حالل استخراجکننده ،حجمهای متفاوتی از تولوئن (µl
کارایی استخراج نشان میدهد .مشخص شد بهترین کارایی
عاملهای آزمایشگاهی ثابت بود ،بررسی شد .کارایی استخراج وقتی
 )122-3درحالیکه دیگر عاملهای آزمایشگاهی ثابت بود ،بررسی شد .کارایی استخراج وقتی حجم تولوئن  212میکرولیتر بود،
استخراج وقتی بهدست میآید که متانول بهعنوان حالل پخشی
حجم تولوئن  250میکرولیتر بود ،به باالترین نقطه رسید و سپس با
باالترین نقطه رسید و سپس با افزایش حجم تولوئن کاهش یافت .علت کاهش کارایی استخراج با افزایش حجم حالل آلی و
بهکار رود .بنابراین ،مطالعات بعدی با استفاده از متانول بهعنوان
افزایش حجم تولوئن کاهش یافت .علت کاهش کارایی استخراج با
آزمایشهای بعدی استفاده شد.

ش غلظت آنالیتهاست .بنابراین 212 ،میکرولیتر از تولوئن برای
حالل پخشی انجام شد.
افزایش حجم حالل آلی و کاهش غلظت آنالیتهاست .بنابراین250 ،
بهمنظور مطالعه اثر حجم حالل پخشی روی کارایی استخراج،
میکرولیتر از تولوئن برای آزمایشهای بعدی استفاده شد.
حجمهای متفاوتی از متانول ( 250تا  750میکرولیتر) مطالعه شد.
باالترین کارایی استخراج با استفاده از  500میکرولیتر متانول
بهدست آمده و سپس با افزایش حجم متانول کاهش مییابد
(شکل  .)7دلیل این موضوع ،آن است که با افزایش حجم حالل
پخشی ،عمل پخش حالل استخراجی در محیط آبی نمونه بهتر
انجام میشود ،که منجر به افزایش بازده استخراج و در نتیجه
شکل  4اثر نوع حالل استخراجی روی کارایی استخراج نفتالن سولفوناتها با  افزایش عالمت تجزیهای میشود .از طرفی ،وقتی حجم حالل
IS-DLLME
استخراج نفتالن سولفوناتها با
شکل  4اثر نوع حالل استخراجی روی کارایی

سی اثر pH
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اثر مقدار  pHروی استخراج نفتالن سولفوناتها از نمونههای آبی در گستره  2/2تا  7/1مطالعه شد .محلولهای محتوی 2/64

کروگرم از -1نفتالن سولفونات در حجم  7/1میلیلیتر محلول قرار گرفت pH .محلول به مقدار موردنیاز تعدیل و سپس استخراج
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هاشمی و همکاران

پخشی از یک حد باالتر میرود ،مقداری از حالل استخراجی در
آب محلول میشود و در نتیجه بازده استخراج کاهش مییابد.
بنابراین 500 ،میکرولیتر حجم بهینه حالل پخشی انتخاب شد.
بررسی اثر غلظت TBA

اثر مقدار  TBAبهعنوان عامل زوج یون ،اثر مهمی روی
خنثیسازی و در نتیجه آن استخراج نفتالن سولفوناتها دارد.
شکل  7اثر حجم حالل پخشی روی کارایی استخراج نفتالن سولفوناتها با
استخراج نفتالن سولفوناتها با حالل آلی زمانی انجام میشود
 IS-DLLMEنفتالن سولفوناتها با IS-DLLME
شکل  5اثر حجم حالل پخشی روی کارایی استخراج
که تترا بوتیل آمونیم و نفتالن سولفوناتها زوج یون تشکیل داده
منحنی کالیبراسیون ،گستره خطی ،حد تشخیص ،دقت و عامل پیشتغلیظ
شوند (دلیل افزودن  TBAبه محلول  .)NSsبهمنظور بهینهسازی
معادله حداقل مربعات
گستره 51/2 µg l
سولفوناتها در
کالیبراسیون،نفتالن
منحنی کالیبراسیون
تحت شرایط بهینه،
خطیوبود.عامل
تشخیص1/2-،دقت
خطی ،حد
گستره
منحنی
غلظت  ،TBAمقادیر متفاوتی ( 0تا  )5 µg l-1از آن به نمونه
بهصورت زیر با ضریب همبستگی  2/3323بود.
پیشتغلیظ
افزوده شد .سپس دستورالعمل اجرا شد .باالترین مقدار کارایی

هاA= 2/232 C +2
/2565
تحت شرایط بهینه ،منحنی کالیبراسیون نفتالن سولفونات
استخراج برای غلظتهای باالتر از  2/50 µg l-1بهدست آمد.
مربعاتدستگاه (A=)AU
پاسخ
در گستره  1/0تا  75/0 µg l-1خطی بود .معادله حداقل
بنابراین ،آزمایشهای بعدی در حضور  2/50 µg l-1از  TBAانجام
غلظت ) C = )µg.l
بهصورت زیر با ضریب همبستگی  0/9903بود.
شد .معادله واکنش نفتالن سولفوناتها با تترابوتیل آمونیم در زیر
استاندارد از  5اندازهگیری
Cآن S
که در
حد تشخیص روش  2/32میکروگرم بر لیتر از فرمول  3Sb. mب هدست
انحراف= A
0/032
/2767آمد+ (0
نشان داده شده است.
 TBA-Br +متوالی بالنک و  mشیب خط منحنی کالیبراسیون است).
پاسخ دستگاه )A = (AU
H-NS → TBA-NS + HBr
(نفتالن سولفونیک اسید) (تترابوتیل آمونیم بروماید)
-1
= ((µg
غلظت
 )CوCغلظت ابتدایی آنالیـت
در )فاز lتولوئن
عامل پیشتغلیظ ( )EFتعریف شده بهعنوان نسبت بین غلظت نفتالن سولفوناتها
-1
Sb.
m
فرمول
از
میکروگرمروشبر لیتر
0/30
پیشنهادی با دادههای مربوط در پژوهشهای مشـابه
شماره  1دادههای
روشجدول
تشخیصآمد .در
حد  142ب هدست
( ( )Cمعادله  ،)1معادل
گیری  5گسـتره خطـی
هـاهی  6 ،2و
نسبتازبـه7روش
انحرافپیشنهادی
Sbیشود روش
مشاهده م
دستطور که
ه .همان
است
انداز
استاندارد
جدولدر 1آن
آمد در(که
دیگر مقایسه شده 3ب
تشخیص پایینتری دارنـد کـه بـا
کالیبراسیون 5حد
(مزیت روش) .روش  6و
خط دارد
شیبنتری
تشخیص پایی
متوالیهای  3و 1
بزرگتر و نسبت به روش
است).
منحنی
بالنکحدو m
توجه به استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایعی با کارایی باال مجهز به آشکارساز فلوئورسانس قابل درک است.
غلظت
عامل پیشتغلیظ ( )EFتعریف شده بهعنوان نسبت بین
شکل  1نمودار اثر  pHروی کارایی استخراج نفتالن سولفونات با IS-DLLME
9
تولوئن ( )Corgو غلظت ابتدایی آنالیت
نفتالن سولفوناتها در فاز
(( )Caqمعادله  ،)1معادل  142بهدست آمد .در جدول  1دادههای
شکل  5نمودار اثر  pHروی کارایی استخراج نفتالن سولفونات با IS-DLLME
روش پیشنهادی با دادههای مربوط در پژوهشهای مشابه دیگر
شکل  1نمودار اثر  pHروی کارایی استخراج نفتالن سولفونات با IS-DLLME
مقایسه شده است .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود
روش پیشنهادی نسبت به روشهای  6 ،2و  7گستره خطی
بزرگتر و نسبت به روشهای  3و  5حد تشخیص پایینتری
دارد (مزیت روش) .روش  6و  7حد تشخیص پایینتری
دارند که با توجه به استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایعی
با کارایی باال مجهز به آشکارساز فلوئورسانس قابل درک
شکل  6اثر نوع حالل پخشی روی کارایی استخراج نفتالن سولفوناتها با
است.
-1

-1

-1

b

org

aq

IS-DLLMEنفتالن سولفوناتها با
شکل  6اثر نوع حالل پخشی روی کارایی استخراج

IS-DLLME
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جدول  1مقایسه روش پیشنهادی در این پژوهش با روشهای گزارششده
گستره خطی حد تشخیص
شماره
()µg/l
استفاده از میکرو استخراج مایع -مایع درون سرنگ برای )µg/l( ...
کارایی باال
مایعی با
کرماتوگرافی
1 -122
گزارششده
های
پیشنهادی در -این پژوهش با روش
جدول  1مقای1سه روش
شدهبا کارایی باال
مایعی
کرماتوگرافی
2/225
-2/22
گزارش
پیشنهادی در -این پژوهش با روشهای
روش
جدول  12مقایسه
روش تجزیهای

شماره گستره خطی حد تشخیص 3
()µg/l
()µg/l
موئینهجامد
استخراج فاز
کارایی باال
با
مایعی
کرماتوگرافی
1
-122
1
الکتروفورز
1
22
4
2/225-2/22 2
جامدجرمی
طیفسنج
استخراج فاز
کارایی باال کروماتوگرافی گازی-
کرماتوگرافی مایعی با 22
1
روش1تجزیهای1/22
-212

3

1-212

1/22

4

1 -22

22

1
6

-

2/21-3/22 2/25-11/22 6
طیفنورسنج فرابنفش -مرئی

2/2
2/6-12/2
5
الکتروفورز موئینه2/32
1-51
7
طیفسنج جرمی

کروماتوگرافی گازی-

2/21-3/22 2/25-11/22

استخراج فاز جامد

استخراج فاز جامد

میله پوشش داده با
مرجع
مولکولنگاری بسپاری


فرابنفش -مرئی

طیفنورسنج روش

پوشش داده
کاراییباباال
میلهمایعی با
کرماتوگرافی
بسپاری
کرماتوگرافی 
مولکول
باال
نگاریکارایی
مایعی با
فرابنفش-جامد
استخراج فاز
مرئی
طیفنورسنج

استخراج فاز جامد

تعیین نفتالن سولفوناتها در نمونههای آب دریا
کرماتوگرافی مایعی با کارایی باال

روش

استخراج فاز جامد

[]2استخراج فاز جامد
[]3استخراج فاز جامد

استخراج فاز جامد
[]3
[]11
یکرواستخراج مایع -مایع درون سرنگ این
م
[]12
[]17

نفتالن سولفونات در آب[]17
استخراج و تعیین کل -
کارایی باال
مایعی با
کرماتوگرافی
2/6-12/2
5
دریا بررسی شد .نمونهها از پن
شده با
پیشنهاد
2/2عملکرد روش
میکرواستخراج مایع -مایع درون سرنگ این پژوهش
طیفنورسنج فرابنفش -مرئی

2/32
1-51
7
چابهار (واقع در جنوب شرقی ایران) انتخاب شدهاند.
تعیین نفتالن سولفوناتها در نمونههای آب دریا
برای آب
تعیین نفتالن سولفوناتها در نمونههای
سولفونات،
-1نفتالن
لیتری برای
میکروگرم بر
کارایی0/30
تشخیص
یکروگرم بر لیتر از -1
غلظت  22م
حقیقی
نمونهها
استخراج به
بررسدریای اثر محیط نمونه روی
-1
کل نفتالن
استخراج وو تعیین
شدهبابا
روش
عملکرد
بود
تکرارپذیری75
است1/.
نمونه0
دهآنالیت
این
نشان برای
دینامیکی
خطی
ی
گستره
/0 µg
ایستگاه
ها تااز lپنج
شد.
بررسی
ایستگاهدریا
آب
چهار در
سولفونات
نفتالن
شده
پیشنهاد
روش
عملکرد
خلیجگستره  2/16تا
روش در
داده ش
ها برای
تعیین 2کلبازیابی
جدول
استخراجدر
فزوده شد.
پیشنهاد ا
پنجاندایستگاه خلیج
شد .نمونهها از
سولفونات در آب دریا بررسی
درصد به
و انحراف استاندارد نسبی /56 ≥ RSD ≥ 4/5
دستکل نفتالن سولفونات
تعیین
آمیزی 0برای
بهطور موفقیت
ی.دهد که روش پیشنهاد شده میتواند 
شدهم
انتخابنشان
ایران) نتایج
چابهار (واقع در جنوب شرقی شد.
چابهار (واقع در جنوب شرقی ایران) انتخاب شدهاند.
آمد .مقدار نفتالن سولفوناتها در آب خلیج چابهار در گستره 1/30
خیلی پیچیده ،مانند نمونههای آب دریا بهکار رود.
شدند 22.میکروگرم بر لیتر از -1نفتالن سولفونات
غلظت
حقیقی
استخراج
کارایی
بررسیاثراثرمحیط
بررسی
بههای
نمونه
استخراج به
رویکارایی
نمونهروی
محیط نمونه
برایبرای
تعیین
نمونههایتا 3/35
هایصد
ایستگاهدر
ی4
ستگاهتادرها/1
در ای2/16
گستره
در
گیریروش
تکرارپذیری
مقادیرشده
داده
ایستگاه
برایاز چهار
 2 20باز
جدول
حقیقی در
افزوده شد.
یافت شرایط بهینه
موردنظر تحت
ها
سولفونات
مقادیرکل
است.ی 2شده
اندازهگیر
سولفونات 2
جدول
نشانافزوده
-1نفتالن
ها لیتر
یابی بر
میکروگرم
غلظت
سولفوناتها
نفتالن
نفتالنشده کل
اندازه
جدول
سولفوناتها در محیطهای
موردنظر کل
طور موفقیتآمیزی برای تعیین
داده 
نشانتواند
شده می
پیشنهاد
کههاروش
جدولی2دهد
نتایج درنشان م
نفتالنبهینه
تحت شرایط
بهشده
ایستگاه
برای چهار
بازیابی
شد .شد.
گسترهدریا
روشهادری آب
تکرارپذیرینمونه
پیچیده ،مانند
انحراف
-1نفتالن مقدار کل نفتالن
رود.درصد یافت شد.
کار4/5
0/56به تا
خیلی است.
سولفونات سولفونات یافت بازیابی استاندارد
نتیجهها نشان میدهد که روش پیشنهاد شده میتواند بهطور
ایستگاه
ستگاههای موردنظر تحت
جدول  2مقادیر اندازهگیری شده کل نفتالن سولفوناتها در ای
شرایط بهینه()%
شده
اضافهشده
نسبی

موفقیتآمیزی برای تعیین کل نفتالن سولفوناتها در محیطهای
خیلی پیچیده ،مانند نمونههای آب دریا بهکار رود.

()µg. l-1

انحراف-1نفتالن مقدار کل نفتالن
اسکلهی
بازیابی
شهید
استاندارد
سولفونات سولفونات یافت
ایستگاه
بهشتی (22 )%
نتیجهگیری
نسبی
شده
اضافهشده
-1
-1
()n=5
نمونه)µg.
در این مقاله ،پیشتغلیظ نفتالن سولفوناتها در ( l
آب دریا ( )µg. lدانشگاه
اسکلهی
2/16
درون سرنگ-بر اساس 2/13دریانوردی و -
با روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی
22
شهید
علوم دریایی
واکنش زوج یون و تعیین آن با طیفنورسنج انجام شد22.در مرحله
3/1
33/1
22/24
بهشتی
ی
اسکله
استخراج نیاز به سانتریفیوژ نیست .دیگر مزیت روش ،زمان کوتاه
دانشگاه
2/5
 3/31شهید -
از
گذارند
ی
م
اثر
استخراج
آن است .عاملهایی که روی کارایی
22
دریانوردی و
کالنتری
1/6
35/2
پخشی ،مقدار22تترابوتیل 23 21
قبیل  ،pHنوع و حجم حالل استخراجی
علومو دریایی
 /منطقهی
بررسی و -بهینه شد.
آمونیم (عامل زوج یون) و افزایش نمک
اسکلهی
2/63
 1/36تفریحی -
22
در روش پیشنهاد شده ،کارایی استخراجشهید
تیس
بیشتر از  88درصد ،حد
2/1
37/1
21/34
22
کالنتری
()JARCی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی منطقه
تفریحی
تیس

-

2/15

-

3/2

22

22/15

77/2

4/1

92

()n=5

()µg. l-1

2/13

-

2/16

22/24

33/1

3/1

3/31

-

2/5

23/21

35/2

1/6

1/36

-

2/63

21/34

37/1

2/1

2/15

-

3/2

22/15

77/2

4/1
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Application of in- syringe dispersive liquid-liquid microextraction for
extraction and per-concentration of total naphthalene sulfonates of
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Abstract: In this study, a sensitive and economical method is suggested for the rapid determination
of total naphthalene sulfonates (NSs) in seawater samples. These compounds were first converted
to ion pairs by reaction with tetrabutylammonium. Subsequently, they were extracted and
pre-concentrated employing in-syringe dispersive liquid-liquid microextraction technique using
a mixture of 250 µl of toluene as extracting and 500 µl of methanol as dispersion solvents. Their
concentrations were determined spectrophotometerically in micro-cuvettes at 230 nm. Parameters
affecting extraction efficiency including pH, type and volume of extraction and disperser solvents,
and amount of tetrabutylammonium (ion pair reagent), were investigated and optimized. Under
the optimum conditions, the enrichment factor (for 1-Naphthalene Sulfonic acid) was 142 folds.
The linearity of the technique was in the range of 1-75 µg.l-1 with a detection limit of 0.30 µg.l-1
for the same compound. The relative recoveries of total NSs from seawater samples at spiking
levels of 20 µg.l-1 were between 88.0-98.5%. The proposed method was successfully applied for
the determination of total NSs in seawater of Chabahar Bay.
Keywords:

Naphthalene sulfonates, In-syringe dispersive liquid-liquid microextraction,

Spectrophotometry, Seawater, Chabahar Bay
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