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اندازهگیری و پیش تغلیظ مقادیر اندك پارانیتروآنیلین با تکنیک میکرواستخراج

مایع-

مایع پخشی در نمونههای پساب کارخانهی نساجی
محمد علیمرادی ،1مرضیه قریب ،1سید محمد حسینی ،،2روح اله

حیدری3

1دانشگاه آزاداسالمي ،واحد اراک ،دانشکده علوم پایه ،اراک ،ایران
2دانشگاه آزاداسالمي ،واحد اراک ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،اراک ،ایران
 3دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،خرم آباد ،مرکز تحقیقات گیاهان دارویي رازی ،خرم آباد ،ایران
تاريخ دريافت14/24/02 :

تاريخ تصحيح14/92/92:

تاريخ پذيرش19/99/20 :

چکيده
در این تحقِق از روش ساده ،سریع و حساس میکرواستخراج مایع  -مایع پخشي برای پیشتغلیظ و اندازهگیری مقادِیر ناچیز پارانیتروآنیلین در نمونهی
پساب کارخانهی نساجي استفاده گردید .در این روش ،مخلوطي ازحاللها شامل  222میکرولیتر دیکلرومتان (حالل استخراجکننده) و  022میکرولیتر
استون (حالل پخشکننده) به  9میليلیتر از محلول  2/2میليگرم بر لیتر2پارانیتروآنیلین (نمونه) تزریق شد و پس از ابری شدن مخلوط نمونه و
سانتریفیوژ کردن ،فاز استخراج شده بصورت قطرهی ریز در ته لوله سانتریفیوژ جمع شد .فاز استخراجي جمعآوری شده با  122میکرولیتر استون
رقیقسازی شده و برای آنالیز به دستگاه اسپکتروفتومتر منتقل گردید .آنالیز نمونهها در طول موج ماکزیمم  373نانومتر انجام شد .منحني کالیبراسیون
روش ،پس از عمل استخراج دارای دامنه خطي  2/223 -2/33میليگرم بر لیتر بود .حد تشخیص روش برابر  2/21میليگرم بر لیتر و انحراف استاندارد

نسبي آن ،در غلظت  2/223میليگرم بر لیتر 4/97 ،درصد محاسبه شد .مقادیر بازیابي با سطوح غلظتي متفاوت ،در گسترهی  99/2تا 90
درصد و فاکتور تغلیظ 23/2 ،بدست آمد.
واژگان کلیدی :میکرواستخراج مایع-مایع پخشي ،پارانیتروآنیلین ،پیشتغلیظ ،اسپکتروفتومتر

-1مقدمه
پارانیتروآنیﻠیﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از آﻣیﻦﻫاي آروﻣاﺗیﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر گسترده ،در صﻨاﻳع ﺗﻮلید ﻣﻮاد رنﮕﻲ ،صﻨاﻳع ﻛﺸاورزي و شیمیاﻳﻲ
نظیر ﺗرﻛیبات قارچﻛش و ﻋﻠﻒﻛش پراﻛﻨده ﻣﻲشﻮد .اﻳﻦ ﻣاده ﺑصﻮرت ﻣﻜرر ﺗﻮﺳﻂ صﻨاﻳع شیمیاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣاده ﺧام در
ﺳاﺧﺖ دارو ،رنﮓ ،ﻻﺳتیﻚ و پﻼﺳتیﻚ ﻣﻮرد اﺳتﻔاده قرار ﻣﻲگیرد و ﻣﺤصﻮل ﺟانبﻲ ﺑرﺧﻲ صﻨاﻳع نساﺟﻲ و ﻛاﻏﺬ ﻣﻲﺑاشد.
پارانیتروآنیﻠیﻦ ﻫﻨﮕام آزاد شدن در ﻣﺤیﻂﻫاي آﺑﻲ در ﭼرﺧﻪ زندگﻲ آﺑﺰﻳان ﺗداﺧﻞ اﻳﺠاد نمﻮده و ﺑراي انسان نیﺰ ﺑسیار ﺳمﻲ و
ﺳرﻃانﺰاﺳﺖ .در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳادگﻲ واﻛﻨش داده ،ﻣانع ﺟﺬب اﻛسیﮋن و ﺑروز ﺑیماري ﻣتﻬمﻮگﻠﻮﺑیﻨا ﻣﻲگردد]2و .[1ﻋﻮارض ﺑالیﻨﻲ
نظیر ﺳـرگیﺠﻪ ،ﺳـردرد ،ﺿرﺑان ناﻣﻨظم قﻠب ،ﺗﺸﻨﺞ ،ﻛما و ﻣرگ نیﺰ ﻣمﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛر ﺗماس ﻫاي ﺣـاد ﺑـا اﻳـﻦ ﺗرﻛیـب اﺗﻔـاق



نویسنده مسئوول :دکترای تخصصي شیمي تجزیه ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،دانشگاه آزاد اراک

171

Smhosseini2007@gmail.com

اندازهگيري و پيش تغليظ مقادير اندك پارانيتروآنيلين با تکنيک ...

عليمرادي و همکاران

ﺑیاﻓتـد ،از ﻃرﻓﻲ ﺗماس ﻣستﻘیم ﺑا پارانیتروآنیﻠیﻦ ﻣـﻲﺗﻮانـد ﺳبب ﺗﺤرﻳﻚ ﭼﺸم و پﻮﺳﺖ شﻮد] . [3لﺬا ﺑﻪ ﺳبب ﺳـمیﺖ و پاﻳداري
و ﺗﺠمع آن در ﻣﺤیﻂ زﻳسﺖ و ﻛـارﺑرد وﺳیع ﻣﻮاد شیمیاﻳﻲ ﺣاوي پارانیتروآنیﻠیﻦ ،اﻳﻦ ﻣاده ﻳـﻚ ﺗﻬدﻳـد ﺟدي ﺑراي ﻣﺤیﻂ زﻳسﺖ و

ﺳﻼﻣﺖ انسـان ﻣﺤسﻮب ﻣﻲشﻮد] .[4ﺑﻨاﺑراﻳﻦ اندازهگیري اﻳﻦ ﻣاده در نمﻮنﻪ ﻫاي آﺑﻲ و پساب صﻨاﻳع ﺟﻬﺖ ﻛﻨترل ﺳﻼﻣﺖ انسان
و ﻣﺤیﻂ زﻳسﺖ اﻫمیﺖ وﻳﮋه اي دارد .ﺑراي اندازهگیري پارانیتروآنیﻠیﻦ در نمﻮنﻪﻫاي ﻣختﻠﻒ ،از ﺗﻜﻨیﻚﻫاي ﻛروﻣاﺗﻮگراﻓﻲ گازي،
ﻛروﻣاﺗﻮگراﻓﻲ ﻣاﻳع ﺑا ﻋمﻠﻜرد ﺑاﻻ ،الﻜتروﻓﻮرز ﻣﻮﻳیﻨﻪاي و اﺳپﻜتروﻓتﻮﻣتري اﺳتﻔاده شده اﺳﺖ] .[5-11ﺑطﻮر ﻣعمﻮل ،قبﻞ از
آنالیﺰ ﻣستﻘیم پارانیتروآنیﻠیﻦ در نمﻮنﻪﻫاي ﺣﻘیﻘﻲ ،ﺑدلیﻞ ﻣﺤدودﻳﺖ ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﺣساﺳیﺖ دﺳتﮕاه ﻫاي آنالیﺰﻛﻨﻨده ،نیاز ﺑﻪ
ﻣراﺣﻞ آﻣادهﺳازي نمﻮنﻪ ﻣﻲﺑاشد .ﺑر اﻳﻦ اﺳاس از ﻣیان ﺗﻜﻨیﻚﻫاي آﻣادهﺳازي نمﻮنﻪ ،روش ﻣیﻜرو اﺳتخراج ﻣاﻳع-ﻣاﻳع پخﺸﻲ
ﺑﻜارگیري شد .اﻳﻦ روش ،ﺣالﺖ ﻣیﻨیاﺗﻮري شده اﺳتخراج ﻣاﻳع-ﻣاﻳع اﺳﺖ و در آن ﻓﻘﻂ ﭼﻨد ﻣیﻜرولیتر ﺣﻼل اﺳتﻔاده ﻣﻲ شﻮد،
ﺑراي ﻛاﻫش ﻣراﺣﻞ آنالیﺰ ،اﻓﺰاﻳش ورودي نمﻮنﻪ و ﺑﻬبﻮد ﻛیﻔﻲ و ﺣساﺳیﺖ روشﻫاي ﺗﺠﺰﻳﻪاي ﻣعرﻓﻲ شده اﺳﺖ] .[12-17اﻳﻦ
ﺗﻜﻨیﻚ ،ﺳاده ،ﻛم ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﺳرﻳع ،ﻣﻮﺛر ﺑﻮده و ﺑراي آﻣادهﺳازي و پیش ﺗغﻠیظ نمﻮنﻪ ﺗﻘرﻳبا نیازي ﺑﻪ ﺣﻼل ندارد .روش ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺣﺠم ﻛم ﺣﻼل آلﻲ اﺳتخراج ﻛﻨﻨده ﻣصرﻓﻲ ،داراي ﻓاﻛتﻮر ﺗغﻠیظ ﺑاﻻ ﺑﻮده و در نتیﺠﻪ ﺟﻬﺖ آنالیﺰ ﻣﻘادﻳر ﺧیﻠﻲ ناﭼیﺰ
ﺗرﻛیبات در نمﻮنﻪﻫاي آﺑﻲ داراي ﻛاراﻳﻲ ﺑاﻻﻳﻲ ﻣﻲﺑاشد .ﻣﺰﻳﺖﻫاي ذﻳﮕر روش ﻣیﻜرواﺳتخراج ﻣاﻳع -ﻣاﻳع پخﺸﻲ شاﻣﻞ ﺳازگار
ﺑا ﻣﺤیﻂ زﻳسﺖ ﺑﻮدن (ﺑدلیﻞ ﻣصرف ناﭼیﺰ ﺣﻼل ﻫاي ﺳمﻲ) ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛم (ﺑدلیﻞ ﻣصرف ناﭼیﺰ ﺣﻼل ﻫاي گران قیمﺖ) ،ﺑازﻳاﺑﻲ
ﺑاﻻ و ﺣساﺳیﺖ زﻳاد در آنالیﺰ ﻣﻘادﻳر ناﭼیﺰ ﺗرﻛیبات ﻣختﻠﻒ اﺳﺖ .در ﻛار ﺗﺤﻘیﻘﻲ ﺣاﺿر ،اﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ اﺳتخراج ﻣﻘادﻳر

ناﭼیﺰ پارانیتروآنیﻠیﻦ ﻣﻮرد ﺑررﺳﻲ و ارزﻳاﺑﻲ قرارگرﻓتﻪ اﺳﺖ.
 -2بخش تجربی
 -9-0مواد و واکنشگرها
ﻣﺤﻠﻮل اﺳتاندارد  1111ﻣیﻠﻲ گرم ﺑر لیتر پارانیتروآنیﻠیﻦ (ﺗﻮلیدي شرﻛﺖ  )Merckاز ﺣﻞ ﻛـردن ﻣﻘـدار ﻣﻨاﺳـب از آن ﻣـاده در

ﻣتانﻮل ﺗﻬیﻪ گردﻳد .ﺳپس ﻏﻠظﺖﻫاي ﻣﻮرد نیاز ﺑا رقیق ﻛردن ﻣتﻮالﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑا آب دو ﺑار ﺗﻘطیر ﻳﻮنزداﻳﻲ شده ،ﺗﻬیﻪ شدند .ﻛﻠیـﻪ

ﻣﻮاد ﻻزم شاﻣﻞ :ﺣﻼلﻫاي ﻛﻠروﻓرم1 ،و 2دي ﻛﻠرواﺗان ،دي ﻛﻠروﻣتان ،ﻛﻠروﺑﻨﺰن  ،ﺗتراﻛﻠرﻳد ﻛرﺑﻦ ،ﻣتانﻮل ،اﺳتﻮن اﺗانﻮل
و اﺳتﻮنیترﻳﻞ ،اﺳید ﻛﻠرﻳدرﻳﻚ و ﺳدﻳم ﻫیدروﻛسید و ﺑاﻓرﻫا داراي ﺧﻠﻮص ﺗﺠﺰﻳﻪاي ﺑاﻻ و ﺗﻮلیدي شرﻛﺖ  Merckﺑﻮدند.
 -0-0دستگاهها
اندازهگیري  pHدر دﻣاي  25  Cﺑﻪ وﺳیﻠﻪ  pHﻣتر  Jenwayﻣدل  2121ﺳاﺧﺖ اﻣرﻳﻜا ﺑﻪ ﻫمراه الﻜترود شیﺸﻪاي انﺠام
گرﻓﺖ .قبﻞ از اندازهگیري از ﻣﺤﻠﻮل ﻫاي ﺑاﻓر اﺳتاندارد  pHشرﻛﺖ ﻣرك ﺟﻬﺖ ﻛالیبراﺳیﻮن اﺳتﻔاده شد .ﺑراي اندازهگیري
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ﺟﺬب و ﻃیﻒ ﺟﺬﺑﻲ از اﺳپﻜتروﻓتﻮﻣتر  UV-Visدو پرﺗﻮي ﻣدل  1650PCشرﻛﺖ  Shimadzuﺳاﺧﺖ ژاپﻦ اﺳتﻔاده شد .از
ﺳﻞ  351ﻣیﻜرولیتري از ﺟﻨس ﻛﻮارﺗﺰ در اندازه گیري اﺳپﻜتروﻓتﻮﻣتري ﺑﻬره گرﻓتﻪ شد .ﺟﻬﺖ ﺗسرﻳع در ﺗﻪ نﺸیﻨﻲ ﺣﻼل
اﺳتخراجﻛﻨﻨده از ﻳﻚ ﺳانترﻳﻔﻮژ ﺳاﺧﺖ شرﻛﺖ  Ependorfﻣدل  5810ﺳاﺧﺖ آلمان ،ﺑا روﺗﻮر زاوﻳﻪ اي  6ﺑا قاﺑﻠیﺖ ﭼرﺧش
 11111دور ﺑر دقیﻘﻪ اﺳتﻔاده شد .نرم اﻓﺰار  Excelﺟﻬﺖ پردازش دادهﻫا ﻣﻮرد اﺳتﻔاده قرارگرﻓﺖ.
 -3-0روش کار
در ﻳﻚ لﻮلﻪ ﺳانترﻳﻔﻮژ 15ﻣیﻠﻲ لیتري درب دار ﻛﻪ ﺗﻪ آن ﺑﻪ شﻜﻞ ﻣخروﻃﻲ ﻣﻲﺑاشد 9 ،ﻣیﻠﻲلیتر از ﻣﺤﻠﻮل اﺳتاندارد پارانیترو
آنیﻠیﻦ ،ﺑا  pH=6و ﻏﻠظﺖ  1/3ﻣیﻠﻲگرم ﺑر لیتر رﻳختﻪ و روي آن 1ﻣیﻠﻲ لیتر ﻣخﻠﻮط ﺣﻼلﻫا ﻛﻪ شاﻣﻞ  011ﻣیﻜرولیتر اﺳتﻮن
(ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل پخشﻛﻨﻨده) و  211ﻣیﻜرولیتر ديﻛﻠروﻣتان (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل اﺳتخراجﻛﻨﻨده) ﺗﻮﺳﻂ ﺳرنﮓ ﻳﻚ ﻣیﻠﻲلیتري ﺑﻪ
ﺳرﻋﺖ داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل نمﻮنﻪ ﺗﺰ رﻳق گردﻳد در نتیﺠﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺑري شﻜﻠﻲ ﺣاصﻞ شد و ﺳپس ﻣخﻠﻮط ﺣاصﻞ ﺑﻪ ﻣدت  5دقیﻘﻪ
ﺟﻬﺖ اﺳتخراج ﻛاﻣﻞ ﺑاقﻲ ﻣاند و ﺑعد  5دقیﻘﻪ ﺑا ﺳرﻋﺖ  2111دور ﺑر دقیﻘﻪ ﺳانترﻳﻔیﻮژ گردﻳد .در نتیﺠﻪ قطرات ﺑسیار رﻳﺰ
پخش شده از ﻓاز اﺳتخراجﻛﻨﻨده درﺗﻪ لﻮلﻪ آزﻣاﻳش ﺟمع گردﻳد .ﺣﺠم ﺣﻼل ﺗﻪ نﺸیﻦ شده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣتﻮﺳﻂ  211ﻣیﻜرولیتر
ﻣﻲﺑاشد .پس از ﺟدا ﻛردن قطره ﺟمع شده در ﺗﻪ لﻮلﻪ ﻣخروﻃﻲ در نﻬاﻳﺖ ﺑراي رقیق ﻛردن قطره 111 ،ﻣیﻜرولیتر اﺳتﻮن ﺑﻪ آن
اﺿاﻓﻪ شده و ﻣﻘدار ﺟﺬب آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳتﮕاه اﺳپﻜتروﻓتﻮﻣتر در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣاﻛﺰﻳمم  375نانﻮﻣتر اندازهگیري شد .از ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻼنﻚ شاﻣﻞ  211ﻣیﻜرولیتر ﺣﻼل اﺳتخراجﻛﻨﻨده و  111ﻣیﻜرولیتر اﺳتﻮن ،اﺳتﻔاده شد.
 -3بحث و نتایج
در اﻳﻦ قسمﺖ ﺑﻪ ﺑررﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛر ﺑر ﻛاراﻳﻲ روش ﻣیﻜرواﺳتخراج ﻣاﻳع-ﻣاﻳع پخﺸﻲ در اﺳتخراج پارانیتروآنیﻠیﻦ و ﺑﻬیﻨﻪﺳازي
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺟﻬﺖ داشتﻦ ﺑیﺸتر راندﻣان اﺳتخراج پرداﺧتﻪ شده اﺳﺖ.
 -9-3بررسي اثر pH
 pHنمﻮنﻪ از ﻓاﻛتﻮرﻫاي ﻣﻬم در ﻓراﻳﻨد ﻣیﻜرواﺳتخراج ﻣاﻳع -ﻣاﻳع پخﺸﻲ اﺳﺖ pH .ﺑاﻳستﻲ ﻃﻮري ﺗﻨظیم گردد ﻛﻪ آنالیﺖ ﺑطﻮر
ﻋمده در ﻓرم ﻣﻮلﻜﻮلﻲ ﺑاقﻲ ﻣانده ﺗا ﺑتﻮاند ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓاز آلﻲ نﻔﻮذ نمﻮده ﻳا در ﻓاز آلﻲ ﺣﻞ شده و اﺳتخراج آن صﻮرت پﺬﻳرد .ﺑا
انتخاب ﻣﺤدوده  pHﺑیﻦ  2 -11اﺳتخراج پارانیتروآنیﻠیﻦ ﻣﻮرد ﺑررﺳﻲ قرارگرﻓﺖ .ﻫمان ﻃﻮر ﻛﻪ شﻜﻞ  1نﺸان ﻣﻲدﻫدpH=6 ،
ﺑعﻨﻮان  pHﺑﻬیﻨﻪ ﺑراي اﺳتخراج پارانیتروآنیﻠیﻦ انتخاب شد.
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شکل  .1اثر  pHبر میزان استخراج پارانیتروآنیلین .شرایط استخراج :حجم نمونه  9میليلیتر ،حجم حالل استخراجکننده  222میکرولیتر ،حجم حالل
پخشکننده  022میکرولیتر ،غلظت نمک  13درصد وزني-حجمي ،زمان سانتریفوژ  3دقیقه ،سرعت سانتریفوژ  2222دور در دقیقه ،غلظت پارانیتروآنیلین
 2/3میليگرم بر لیتر

 -0-3بررسي اثر نوع حالل استخراج کننده
ﻳﻜﻲ دﻳﮕر از پاراﻣترﻫاي ﻣﻬم در ﻓراﻳﻨد اﺳتخراج ﻣاﻳع -ﻣاﻳع پخﺸﻲ ،انتخاب ﺣﻼل اﺳتخراج ﻛﻨﻨده اﺳﺖ .ﺣﻼل اﺳتخراجﻛﻨﻨده
ﺑاﻳد ﭼﮕالﻲ ﺑاﻻﺗري نسبﺖ ﺑﻪ آب داشتﻪ ﺑاشد ﺗا ﺗﻪ نﺸیﻦ شدن آن در لﻮلﻪ ﻣخروﻃﻲ و ﺟداﺳازي آن از ﻓاز آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳانترﻳﻔیﻮژ
اﻣﻜانپﺬﻳرگردد و ﻫمچﻨیﻦ ﺑا آب قاﺑﻞ اﻣتﺰاچ نبﻮده و ﻳا ﺣﻼلیﺖ ﻛمﻲ در آب داشتﻪ ﺑاشد .در اﻳﻦ ﻛار ،ﺣﺠم  211ﻣیﻜرولیتر از
ﺣﻼلﻫاي ﻛﻠروﻓرم ،ديﻛﻠروﺑﻨﺰن و ديﻛﻠروﻣتان اﺳتﻔاده شد .ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نتاﻳﺞ شﻜﻞ  ،2ديﻛﻠروﻣتان ﺑعﻨﻮان ﺣﻼل اﺳتخراج
ﻛﻨﻨده ي ﻣﻨاﺳب ،انتخاب گردﻳد.
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شکل  .2بررسي نوع حالل استخراجکننده بر میزان استخراج پارانیتروآنیلین .شرایط استخراج :حجم نمونه  9میليلیتر ،pH=9 ،حجم حالل
استخراجکننده  222میکرولیتر ،حجم حالل پخشکننده  022میکرولیتر ،غلظت نمک  13درصد وزني-حجمي ،زمان سانتریفوژ  3دقیقه ،سرعت
سانتریفوژ  2222دور در دقیقه ،غلظت پارانیتروآنیلین  2/3میليگرم بر لیتر

 -3-3بررسي حجم حالل استخراجکننده
ﻣﻘدار ﺣﺠم ﻓاز اﺳتخراجﻛﻨﻨده ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛر ﺑر ﻣیﺰان ﺗغﻠیظ ،در ﻓراﻳﻨد ﻣیﻜرواﺳتخراج ﻣاﻳع-ﻣاﻳع پخﺸﻲ ﻣﻲﺑاشد .اﻳﻦ ﻣیﺰان

ﺣﺠم ،اﺛرات ﺑﺰرگﻲ روي ﻓاﻛتﻮر ﺗغﻠیظ داشتﻪ و ﺑا اﻓﺰاﻳش ﺣﺠم ﺣﻼل اﺳتخراﺟﻲ ،ﻓاز آلﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣده اﻓﺰاﻳش ﻣﻲﻳاﺑد .در
نتیﺠﻪ ﻏﻠظﺖ آنالیﺖ ﻫدف در ﻓاز آلﻲ ﻛاﻫش ﻣﻲﻳاﺑد اگر ﭼﻪ ﺑازﻳاﺑﻲ اﺳتخراج ﺗﻘرﻳبا" ﺛاﺑﺖ ﻣﻲﻣاند اﻣا ﻓاﻛتﻮر ﻏﻨﻲﺳازي ﻛاﻫش
پیدا ﺧﻮاﻫد ﻛرد و ﺳبب ﻛاﻫش ﺣساﺳیﺖ ﻣﻲگردد پس ﺣﺠم ﻓاز آلﻲ ﺑاﻳد ﺑﻪ گﻮنﻪاي ﺑاشد ﻛﻪ ﺑتﻮاند ﺣداﻛثر ﻣیﺰان آنالیﺖ را
اﺳتخراج ﻛﻨد و از ﻃرﻓﻲ ﺑیﺸترﻳﻦ ﻏﻠظﺖ را پس از انﺠام ﻓراﻳﻨد اﺳتخراج دارا ﺑاشد و از ﻃرﻓﻲ ﺣﺠم ﻛاﻓﻲ داشتﻪ ﺑاشد ﺗا ﺑتﻮان
در ﻣیﻜروﺳﻞ ﺑراي اندازه گیري ﻣﻨاﺳب ﺑاشد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨظﻮر گسترهي  51ﺗا  511ﻣیﻜرولیتر ﺣﻼل اﺳتخراجﻛﻨﻨده ،ﺟﻬﺖ ﺑررﺳﻲ

انتخاب شد .پس از ﻓراﻳﻨد اﺳتخراج ﺑا روش پ یﺸﻨﻬادي ،ﺣﺠم ﺣﻼل ﺗﻪ نﺸیﻦ شده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣتﻮﺳﻂ  211ﻣیﻜرولیتر ﻣﻲﺑاشد.
ﻫمانطﻮر ﻛﻪ در شﻜﻞ  3ﻣﺸاﻫده ﻣﻲشﻮد ﺑا اﻓﺰاﻳش ﺣﺠم دي ﻛﻠروﻣتان در گستره  51ﺗا 211ﺳیﮕﻨال ﺟﺬﺑﻲ اﻓﺰاﻳش ﻳاﻓتﻪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺑﻪ دلیﻞ اﻓﺰاﻳش ﺗعداد ذرات اﺳتخراجﻛﻨﻨده و در نتیﺠﻪ اﻓﺰاﻳش ﺳطح ﺗماس ﻓاز اﺳتخراجﻛﻨﻨده ﺑا ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ ﻣﻲﺑاشد و
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پس از آن شروع ﺑﻪ ﻛم شدن ﻣﻲ ﻛﻨد .اﻳﻦ ﻛاﻫش ناشﻲ از اﻓﺰاﻳش ﺣﺠم ﻓاز اﺳتخراﺟﻲ و ﻛاﻫش ﻓاﻛتﻮر ﺗغﻠیظ اﺳﺖ .لﺬا ﺣﺠم
 211ﻣیﻜرولیتر از ديﻛﻠروﻣتان ﺑعﻨﻮان ﺣﺠم ﺑﻬیﻨﻪ در نظر گرﻓتﻪ شد.

شکل  .3اثر حجم حالل استخراج کننده بر روی میزان استخراج پارا نیترو آنیلین .شرایط استخراج :حجم نمونه  9میليلیتر ،pH=9 ،حجم حالل
پخشکننده  022میکرولیتر ،غلظت نمک  13درصد وزني-حجمي ،زمان سانتریفوژ  3دقیقه ،سرعت سانتریفوژ  2222دور در دقیقه ،غلظت پارانیتروآنیلین
 2/3میليگرم بر لیتر

 -0-3بررسي اثر نوع حالل پخشکننده
قبﻞ از انتخاب ﺣﻼل پخشﻛﻨﻨده ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣتﺰاج پﺬﻳري ﺑا ﺣﻼل اﺳتخراجﻛﻨﻨده و آب و ﻣیﺰان ﺳمیﺖ آن ﻣﻮرد ﺑررﺳﻲ
قرارگیرد .ﺣﻼل پخشﻛﻨﻨده ﺑاﻳستﻲ در ﺣﻼل اﺳتخراج ﻛﻨﻨده قاﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﻮده و ﺑا آب اﻣتﺰاجپﺬﻳر ﺑاشد در اﻳﻦ صﻮرت ﺣﻼل
پخشﻛﻨﻨده ﻣﻲﺗﻮاند ﺑصﻮرت ذرات رﻳﺰ در ﻓ از آلﻲ پخش شﻮد ﺗا ﺑﻪ شﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل اﺑري درآﻳد در ﭼﻨیﻦ ﻣﻮاردي ﺳطح ﺑیﻦ
ﺣﻼل اﺳتخراج ﻛﻨﻨده و ﻓاز آﺑﻲ (نمﻮنﻪ) ﻣﻲ ﺗﻮاند ﺧیﻠﻲ ﺑﺰرگ ﺑاشد .ﺑﻨاﺑراﻳﻦ ﻛاراﻳﻲ ﺣﻼل اﺳتخراجﻛﻨﻨده اﻓﺰاﻳش ﻣﻲﻳاﺑد.
ﺣﻼلﻫاﻳﻲ شاﻣﻞ ﻣتانﻮل،ا ﺗانﻮل ،اﺳتﻮنیترﻳﻞ و اﺳتﻮن ﺑعﻨﻮان ﺣﻼل پخشﻛﻨﻨده ﻣﻮرد ﺑررﺳﻲ قرار گرﻓتﻨد .شﻜﻞ  4نﺸان
ﻣﻲ دﻫد ﻛﻪ ﺑر اﺳاس اﻳﻦ نتاﻳﺞ ،اﺳتﻮن ﺑازدﻫﻲ اﺳتخراج ﺑﻬتري نسبﺖ ﺑﻪ دﻳﮕرﺣﻼل ﻫا دارد و ﺑعﻨﻮان ﺣﻼل پخش ﻛﻨﻨده
انتخاب گردﻳد.
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شکل  .4اثر نوع حالل استخراجکننده بر میزان استخراج پارانیتروآنیلین .شرایط استخراج :حجم نمونه  9میليلیتر ،pH=9 ،حجم حالل استخراجکننده
 222میکرولیتر ،حجم حالل پخشکننده  022میکرولیتر ،غلظت نمک  13درصد وزني-حجمي ،زمان سانتریفوژ  3دقیقه ،سرعت سانتریفوژ  2222دور در
دقیقه ،غلظت پارانیتروآنیلین  2/3میليگرم بر لیتر

 -9-3بررسي حجم حالل پخشکننده
از ﺟمﻠﻪ پاراﻣترﻫاي ﻣﻬم دﻳﮕري ﻛﻪ ﺑاﻳد ﺑﻬیﻨﻪ شﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛر ﺣﺠم ﺣﻼل پخشﻛﻨﻨده اشاره ﻛرد .ﻫﻨﮕاﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﺠم ﺣﻼل
پخشﻛﻨﻨده ﻛم ﺑاشد ،اﻳﻦ ﺣﻼل قادر نیسﺖ ﻛﻪ ﺣﻼل اﺳتخراجﻛﻨﻨده را پخش نماﻳد ،ﺑﻨاﺑراﻳﻦ ﺣالﺖ اﺑري پاﻳدار ﺗﺸﻜیﻞ
نمﻲشﻮد و ﺳیستم ﺑﻪ ﺳرﻋﺖ دو ﻓازي ﻣﻲشﻮد .در ﻣﻘادﻳر زﻳاد آن نیﺰ ﺣﻼلیﺖ ﺣﻼل اﺳتخراﺟﻲ در آب زﻳاد ﻣﻲشﻮد و ﻣخﻠﻮط
ﺑﻪ ﺳیستم ﺗﻚ ﻓازي نﺰدﻳﻜتر ﻣﻲ گردد .لﺬا ﻳﻜﻲ از ﻓاﻛتﻮرﻫاي ﻣﻬمﻲ ﻛﻪ ﺑاﻳد ﺑﻬیﻨﻪ شﻮد ﺣﺠم ﻓاز پخشﻛﻨﻨده اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ
ﺑررﺳﻲ اﺛر ﺣﺠم ﺣﻼل پخشﻛﻨﻨده ،ﭼﻨدﻳﻦ آزﻣاﻳش در شراﻳطﻲ ﻛﻪ ﺣﺠمﻫاي ﻣتﻔاوﺗﻲ از اﺳتﻮن درگستره 511 -951
ﻣیﻜرولیتر در ﻣﺤیﻂ آزﻣاﻳش ﺑﻮد ،انﺠام گرﻓﺖ .ﻫمان ﻃﻮر ﻛﻪ شﻜﻞ  5نﺸان ﻣﻲدﻫد در ﺣﺠم  211ﻣیﻜرولیتر از اﺳتﻮن،
ﺑیﺸترﻳﻦ راندﻣان اﺳتخراج ﻣﺸاﻫده ﻣﻲ شﻮد.
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شکل  .3اثر حجم حالل پخشکننده در میزان استخراج پارانیتروآنیلین .شرایط استخراج :حجم نمونه  9میليلیتر ،pH=9 ،حجم حالل استخراجکننده
 222میکرولیتر ،غلظت نمک  13درصد وزني-حجمي ،زمان سانتریفوژ  3دقیقه ،سرعت سانتریفوژ  2222دور در دقیقه ،غلظت پارانیتروآنیلین 2/3
میليگرم بر لیتر

 -6-3اثر سرعت چرخش و زمان سانتريفوژ
در اﻳﻦ روش اﺛر ﺳرﻋﺖ ﺳانترﻳﻔیﻮژ ﺑر روي اﺳتخراج پارا نیترو آنیﻠیﻦ در ﻣﺤدوده  1111ﺗا  6111دور ﺑر دقیﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑررﺳﻲ
قرار گرﻓﺖ .شﻜﻞ  6نتاﻳﺞ نﺸان ﻣﻲدﻫد ﻛﻪ در ﺳرﻋﺖ  2111دور ﺑر دقیﻘﻪ ﻓاز اﺳتخراجﻛﻨﻨده ﻛاﻣﻼ" در ﺗﻪ لﻮلﻪ ﻣخروﻃﻲ ﺟمع
ﻣﻲشﻮد .لﺬا ﺳرﻋﺖ  2111دور ﺑر دقیﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳرﻋﺖ ﭼرﺧش ﺑﻬیﻨﻪ انتخاب شد .در اﻳﻦ ﺳرﻋﺖ ،اﺛر زﻣان ﺳانترﻳﻔیﻮژ نیﺰ
ﻣﻮرد ﺑررﺳﻲ قرار گرﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑررﺳﻲ در ﻣﺤدوده  1ﺗا 21دقیﻘﻪ انﺠام شد .نتاﻳﺞ ﺑدﺳﺖ آﻣده ﻃبق شﻜﻞ  7نﺸان ﻣﻲدﻫد ﻛﻪ
در زﻣان  5دقیﻘﻪ ،ﺣداﻛثر انتﻘال پارا نیتروآنیﻠیﻦ ﺑﻪ انتﻬاي لﻮلﻪ صﻮرت گرﻓتﻪ ،لﺬا اﻳﻦ زﻣان انتخاب گردﻳد.
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شکل  .9اثر سرعت سانتریفوژ بر میزان استخراج پارانیتروآنیلین .شرایط استخراج :حجم نمونه  9میليلیتر ،pH=9 ،حجم حالل استخراجکننده 222
میکرولیتر ،حجم حالل پخشکننده  022میکرولیتر ،غلظت نمک  13درصد وزني-حجمي ،زمان سانتریفوژ  3دقیقه ،غلظت پارانیتروآنیلین  2/3میليگرم
بر لیتر

شکل  .7اثر زمان سانتریفوژ بر میزان استخراج پارانیتروآنیلین .شرایط استخراج :حجم نمونه  9میليلیتر ،pH=9 ،حجم حالل استخراجکننده 222
میکرولیتر ،حجم حالل پخشکننده  022میکرولیتر ،غلظت نمک  13درصد وزني-حجمي ،سرعت سانتریفوژ  2222دور در دقیقه ،غلظت پارانیتروآنیلین
 2/3میليگرم بر لیتر
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 -7-3اثر افزايش نمک
ﺑراي ﻣطالعﻪ اﺛر نمﻚ ﺑرﻛاراﻳﻲ روش ﻣیﻜرواﺳتخراج ﻣاﻳع-ﻣاﻳع پخﺸﻲ در اندازهگیري پارانیتروآنیﻠیﻦ ﻣﺤﻠﻮلﻫاﻳﻲ ﺑا ﻏﻠظﺖﻫاي
ﻣتﻔاوﺗﻲ از نمﻚ ﺳدﻳم ﻛﻠرﻳد در گستره  1ﺗا  21درصد(وزنﻲ-ﺣﺠمﻲ) ﺗﻬیﻪ گردﻳد و اﺳتخراج ﻣطاﺑق دﺳتﻮرالعمﻞ ذﻛر شده
انﺠام شد .نتاﻳﺞ در شﻜﻞ  0نﺸان ﻣﻲدﻫد ﻛﻪ در اﺛر اﻓﺰاﻳش نمﻚ ﺗا  15درصد ﻣیﺰان اﺳتخراج را اﻓﺰاﻳش ﻣﻲدﻫد و ﺳپس ﺑر
ﻓراﻳﻨد اﺳتخراج ﺗاﺛیري ندارد.

شکل  .0اثر افزایش نمک بر میزان استخراج پارانیتروآنیلین .شرایط استخراج :حجم نمونه  9میليلیتر ،pH=9 ،حجم حالل استخراجکننده 222
میکرولیتر ،حجم حالل پخشکننده  022میکرولیتر ،زمان سانتریفوژ  3دقیقه ،سرعت سانتریفوژ  2222دور در دقیقه ،غلظت پارانیتروآنیلین  2/3میليگرم
بر لیتر

 -4ارقام شایستگی روش
ارقام شاﻳستﮕﻲ روش ،ﺑرﺧﻲ از پاراﻣترﻫاي ﺗﺠﺰﻳﻪ اي از قبیﻞ ﻓاﻛتﻮر ﺗغﻠیظ ،ﺣد ﺗﺸخیص ،انﺤراف اﺳتاندارد نسبﻲ ،ﺿرﻳب
ﻫمبستﮕﻲ و ﻣﺤدوده ﺧطﻲ را اراﻳﻪ ﻣﻲدﻫد .اﻳﻦ پاراﻣترﻫا در ﺟدول  1نﺸان داده شدهاند .ﺟﻬﺖ ﺗرﺳم ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛالبراﺳیﻮن،
ﻣﺤﻠﻮلﻫاﻳﻲ ﺑا ﻏﻠظﺖﻫاي ﻣختﻠﻒ از پارانیتروآنیﻠیﻦ ﺗﻬیﻪ شد و ﺑا روش ذﻛر شده ﻣﻮرد اﺳتخراج و اندازهگیري قرار گرﻓتﻨد .ﺑر
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اﺳاس نتاﻳﺞ ﺑدﺳﺖ آﻣده ،نمﻮدار ﻛالیبراﺳیﻮن پارانیتروآنیﻠیﻦ در ﻣﺤدوده  1/125- 1/35ﻣیﻠﻲ گرم ﺑر لیتر ﺑا ﺿرﻳب ﻫمبستﮕﻲ
 1/993ﺧطﻲ اﺳﺖ .ﻛﻪ ﺑا ﺗﻜرار ﻛردن ﺳﻪ ﻣرﺗبﻪ ﺑراي ﻫر ﻏﻠظﺖ از پارانیتروآنیﻠیﻦ ﺑدﺳﺖ آﻣد.

شکل  .9منحني کالیبراسیون پار نیتروآنیلین پس از فرایند میکرواستخراج مایع-مایع پخشي .شرایط بهینهی استخراج :حجم نمونه  9میليلیتر،pH=9 ،
حجم حالل استخراجکننده  222میکرولیتر ،حجم حالل پخشکننده  022میکرولیتر ،غلظت نمک  13درصد وزني-حجمي ،زمان سانتریفوژ  3دقیقه،
سرعت سانتریفوژ  2222دور در دقیقه

 -9-4فاکتور تغليظ
ﺑراي ﺑدﺳﺖ آوردن ﻓاﻛتﻮر ﺗغﻠیظ ،شیب ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛالیبراﺳیﻮن پس از اﺳتخراج را ﺑر شیب ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛالیبراﺳیﻮن قبﻞ از اﺳتخراج
ﺗﻘسیم شد ﻛﻪ ﻋدد  23/2ﺑراي اﻳﻦ ﻓاﻛتﻮر ﺑدﺳﺖ آﻣد.
 -3-4حد تشخيص روش
ﺣد آشﻜارﺳازي ﻳﻚ روش ،ﻏﻠظتﻲ از نمﻮنﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ پاﺳخ دﺳتﮕاﻫﻲ ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣعﻨﻲ دار ﺑا پاﺳخ نمﻮنﻪ ﺑﻼنﻚ
ﻣتﻔاوت ﺑاشد و ﺑﻪ صﻮرت زﻳر ﺗعرﻳﻒ ﻣﻲ گردد:
DL= 3Sb/m
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ﻛﻪ  Sb ،ِDLو  mﺑﻪ ﺗرﺗیب ﺣد ﺗﺸخیص ،انﺤراف اﺳتاندارد ﺑﻼنﻚ و شیب ﺧﻂ رگرﺳیﻮن پس از اﺳتخراج ﻣﻲﺑاشد .ﺑراي
ﺗعییﻦ ﺣد ﺗﺸخیص روش ،ﭼﻨد ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻼنﻚ ﺗﻬیﻪ گردﻳده و ﻣطاﺑق روش پیﺸﻨﻬادي ( 6ﺑار ﺗﻜرار) ﻣﻮرد اﺳتخراج قرار گرﻓﺖ.
ﺳپس ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ دﺳتﮕاه اندازهگیري شد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗرﺗیب ﺣد ﺗﺸخیص  1/11ﻣیﻠﻲگرم ﺑر لیتر ﺑدﺳﺖ آﻣد.
 -4-4انحراف استاندارد نسبي
ﺑراي ﺑررﺳﻲ ﺗﻜرارپﺬﻳري روش ،ﺳﻪ نمﻮنﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑا ﻏﻠظﺖ  1/125ﻣیﻠﻲ گرم ﺑر لیتر از پارانیترو آنیﻠیﻦ ﺗﻬیﻪ شد و
ﻣطاﺑق روش پیﺸﻨﻬادي ﻣﻮرد اﺳتخراج قرار گرﻓتﻨد .انﺤراف اﺳتاندارد نسبﻲ ﺑراي  4/97درصد ﺑدﺳﺖ آﻣد.
جدول  .1ارقام شایستگي مربوط به روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشي در پیش تغلیظ و اندازه گیری پارا نیترو آنیلین

گستره و ﻣﻘدار

ارقام شاﻳستﮕﻲ

1/125 -1/35
y=2/31x +1/155
1/993
4/97
1/11
23/2
9
96/2-90

گسترهي رنﺞ ﺧطﻲ (ﻣیﻠﻲ گرم ﺑر لیتر)
ﻣعادلﻪ ﺧﻂ رگرﺳیﻮن روش
ﺿرﻳب ﻫمبستﮕﻲ ()r2
انﺤراف اﺳتاندارد نسبﻲ ()n=3( )RSD%
ﺣد ﺗﺸخیص روش (( )DLﻣیﻠﻲ گرم ﺑر لیتر)n=6 ،
ﻓاﻛتﻮر ﺗغﻠیظ
ﺣﺠم نمﻮنﻪ (ﻣیﻠﻲ لیتر)
گسترهي درصد ﺑازﻳاﺑﻲ

 -9-4تجزيه نمونههاي حقيقي
ﺑراي ارزﻳاﺑﻲ ﻛاراﻳﻲ روش پیﺸﻨﻬادي در آنالیﺰ نمﻮنﻪ ﻫاي ﺣﻘیﻘﻲ ،از روش ﻣیﻜرواﺳتخراج ﻣاﻳع-ﻣاﻳع پخﺸﻲ ﺑراي ﺟداﺳازي،
پیش ﺗغﻠیظ و اندازه گیري پارانیتروآنیﻠیﻦ در نمﻮنﻪ ﻓاﺿﻼب ﻛارﺧانﻪ نساﺟﻲ اﺳتﻔاده شد .نمﻮنﻪي پساب پس از صاف شدن ،ﺑر
اﺳاس روش اراﻳﻪ شده ﻣﻮرد اﺳتخ راج قرار گرﻓﺖ .ﺑا اﺳتﻔاده از روش پیﺸﻨﻬادي ،ﻏﻠظتﻲ از پارانیتروآنیﻠیﻦ در نمﻮنﻪي پساب،
آشﻜارﺳازي نﺸد .ﺑﻪ ﻣﻨظﻮر ﺑررﺳﻲ صﺤﺖ روش و ﻣﻨاﺳب ﺑﻮدن آن ،دو ﺳطح ﻏﻠظتﻲ از پارانیتروآنیﻠیﻦ ﺑﻪ نمﻮنﻪي پساب
اﺳپاﻳﻚ شد و ﻓراﻳﻨد اﺳتخراج و ﺑازﻳاﺑﻲ آنالیﺖ در شراﻳﻂ ﺑﻬیﻨﻪ ﺑا روش پیﺸﻨﻬادي ،ﺑصﻮرت ﺳﻪ ﺑار ﺗﻜرار انﺠام گرﻓﺖ .نتاﻳﺞ
ﺟدول  2ﻛاراﻳﻲ ﻣﻨاﺳب روش را ﺑراي نمﻮنﻪي پساب نساﺟﻲ ﺗاﻳید ﻣﻲﻛﻨد.
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جدول  .2تجزیه نمونه حقیقي (فاضالب کارخانه نساجي) با روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشي

نمﻮنﻪ

ﻏﻠظﺖ در نمﻮنﻪ (ﻣیﻠﻲگرم ﺑر لیتر)

ﻏﻠظﺖ اﻓﺰوده شده (ﻣیﻠﻲگرم ﺑر لیتر)

ﻏﻠظﺖ ﻳاﻓﺖ شده
(ﻣیﻠﻲگرم ﺑر لیتر)

درصد ﺑازﻳاﺑﻲ

پساب
پساب

-

1/2
1/1

1/196
1/1962

90
96/2

 -5نتیجهگیری
روش ﻣیﻜرواﺳتخراج ﻣاﻳع-ﻣاﻳع پخﺸﻲ ﺑراي اﺳتخراج و پیش ﺗغﻠیظ پارا نیترو آنیﻠیﻦ در نمﻮنﻪ ﻛارﺧانﻪ نساﺟﻲ ﻣﻮرد اﺳتﻔاده
قرار گرﻓﺖ و نتیﺠﻪ ﺑدﺳﺖ آﻣده ﻣﻮﻓﻘیﺖآﻣیﺰ ﺑﻮد .اندازه گیري پارانیتروآنیﻠیﻦ ﺑﻪ ﻫمراه اﺳتﻔاده از روش اﺳپﻜتروﻓتﻮﻣتري داراي
ﺣساﺳیﺖ و ﻛاراﻳﻲ ﺑاﻻﻳﻲ اﺳﺖ .ﺗﻜﻨیﻚ ﻣیﻜرواﺳتخراج ﻣاﻳع–ﻣاﻳع پخﺸﻲ اراﻳﻪ شده از ﺑازده ي اﺳتخراﺟﻲ ﺑاﻻﻳﻲ ﺑرﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﺳرﻳع ،ارزان ،اﻳمﻦ ﺑﻮدن ،ﺣد ﺗﺸخیص ﻣﻨاﺳب ﺑﻪ ﻫمراه ﺗﻜرارپﺬﻳري ﻣﻨاﺳب ،ﻓاﻛتﻮر ﺗغﻠیظ نسبتا ﺑاﻻ و ﺳادگﻲ از ﺟمﻠﻪ
ﻣﺰﻳﺖﻫاي ﺑرﺟستﻪ اﻳﻦ روش ﻣﻲﺑاشﻨد.
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