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چکیده

مواد و روشها :در این مطالعه از ترکیب روشهای استخراج فاز جامد پخشی و میکرواستخراج مایع-مایع پخشی برای استخراج آفتکشها استفاده
شده است .کامپوزیت هیدروکسید الیه دوگانه کیتوزان-آهن /نیکل تولید و پس از بررسی ویژگیهای آن ،بهعنوان جاذب در مرحله استخراج فاز
جامد بکار گرفته شد .همچنین برای رسیدن به کارایی استخراج باال ،اثر فاکتورهای مختلف در هر دو مرحله استخراج بررسی و بهینهسازی شدند.
يافتهها :برهمکنش کیتوزان با  LDHتولید شده ،در بررسی طیف  FTIRو ساختار بلوری آن توسط الگوی  XRDتایید شد .بهعالوه ساختار متخلخل
جاذب سنتز شده که سبب افزایش سطح و کارائی استخراج آن میشود در بررسی ریختشناسی کامپوزیت اثبات گردید .روش استخراج توسعه داده
شده بهطور موفقیتآمیزی برای استخراج برخی از سموم ارگانوفسفره روی از نمونههای آبمیوه بهکار گرفته شد بهطوری که بافت شیمیایی نمونه
اثر محسوسی در جداسازی آنالیتها نداشته و حد تشخیص و حد تعیین کمی به ترتیب  3/311-3/310و  3/343-3/363نانوگرم در میلیلیتر
بهدست آمد .گستره خطی روش پیشنهادی وسیع بوده ( 3/336-253نانوگرم در میلیلیتر) و این روش از دقت باالیی برخوردار بود بهطوری که
انحراف استاندارد نسبی در یکروز و در بین روزها کمتر از  5/6درصد گزارششد .همچنین مقادیر راندمان استخراج نیز مطلوب بود ( 62-66درصد).

واژگان كلیدي :آبمیوه ،آفتکش ارگانوفسفره ،استخراج فاز جامد پخشی ،کامپوزیت هیدروکسید الیه دوگانه کیتوزان-آهن /نیکل ،کروماتوگرافی
گازی

 مقدمه
حفظ تولیدات کشااااورزی از خساااارات ناشااای از آفات و
بیماریها با توجه به رشد جمعیت جهان و کمبود منابع غذایی
در دهههای اخیر ،بیش از پیش ضاااروری به نظر میرساااد به

طوریکه تولیدکنندگان محصاااوالت کشااااورزی برای مبارزه با
عوامل کاهش دهنده تولید ناچارند از انواع آفتکشها ا ستفاده
کن ند ( .)1قسااامتی از این مواد به دا خل بافت محصاااوالت
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نتیجه گیري :در مجموع روش استخراج فاز جامد پخشی ترکیبشده با میکرواستخراج مایع-مایع پخشی دارای محدوده خطی وسیع و تکرارپذیری
مطلوب میباشد .به عالوه این روش مقادیر مطلوبی برای فاکتور تغلیظ ،حد تشخیص و راندمان استخراج داشته و برای اندازهگیری آفتکشهای
هدف در نمونههای آبمیوه پیشنهاد میشود.
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سابقه و هدف :کاربرد انواع آفتکشها به منظور حفاظت از محصوالت کشاورزی ،احتمال ورود باقیماندههای این ترکیبات به بدن انسان توسط
مصرف انواع محصوالت غذایی را افزایش میدهد .هدف از این کار پژوهشی توسعه یک روش کارامد در استخراج و پیشتغلیظ آفتکشهای
ارگانوفسفره از نمونههای آبمیوه صنعتی و اندازهگیری آنها بهروش کروماتوگرافی گازی است.
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کاربرد روش استخراج فاز جامد پخشی ترکیبشده با  /...بهناز لیموئی خسروشاهی و همكاران

مواد شیمیایی
کلیه آزمایشها در بهار سال  1433و در آزمای شگاه مرکز
تحقیقات ایمنی غذا و داروی دانشاااگاه علوم پزشاااکی تبریز
انجامگرفت .نمونههای آبمیوه بدون رقیق سازی تو سط شیوه
پیشنهادی و تحت شرایط بهینه ،استخراج و تجزیه شدند.
ا ستاندارد دیازینون ،فنیتروتیون و کلرپیریفوس از شرکت
دکتر ارنساااتوفر ( )Dr. Ehrenstorferتهیااه و محلول م اادر
آ فت کش ها ( ) 1333 ppmدر اساااتونیتر یل ته یه شاااد ند.
اسااتونیتریل و متانول (با درجه خلو  )HPLCو سااایر مواد
شااایم یایی و حالل ها شااااا مل اساااتون ،ا تانول ،کلروفرم،
دیکلروم تان ،تتراکلروم تان 1،1،2 ،تری فلوئورو ا تان ،نیترات
آ هن نااه آبااه ) ،Fe(NO3)3.9H2Oن ی ترات ن یکاال شااااش
آبه ) (Ni(NO3)2.6H2Oساادیم کربنات ،ساادیم هیدروکسااید،
ساادیم کلرید و کیتوزان (با درجه خلو تجزیهای) از شاارکت
مرک ( )Merck, Germanyتهیه شدند .بهمنظور کنترل کیفی
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 مواد و روشها
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کشااااورزی ازجمله میوه ها نفوذ میکند و اغلب محصاااوالت
کشاورزی حاوی مقادیری از باقیمانده آفتکشها میباشند (،3
 )2لذا اندازهگیری و بررسااای میزان باقی مانده آفتکش ها در
محصااوالت کشاااورزی از اهمیت بساایاری برخوردار اساات و
حداکثر مقدار باقیمانده آفتکشها به عنوان یک معیار در این
مورد ارائه میشود (.)4
آفتکشها بر اساااس ساااختار شاایمیایی به سااه دسااته
آفتکشهای معدنی ،آفتکشهای با منشاء گیاهی و باکتریایی
و آفتکشهای آلی مانند سااموم ارگانوکلره و ارگانوفساافره که
طیف وسااایعی از آ فتکش ها را در بر میگیرد ،طب قهب ندی
می شوند ( .)5سموم ارگانوفسفره مولکولهای آلی حاوی فسفر
می با شند و تو سط ری شه و برگ گیاه جذب شده و به سرتا سر
گیاه منتقل می شوند ( .)6بهطور کلی ساز و کار عمل سموم
ارگااا نوفسااا فره براساااااس ج لو گ یری از ع م ل کرد آ نز یم
استیلکولیناستراز میباشد ( .)6مطالعات فراوانی روی عوارض
سوء سالمتی نا شی از سموم ارگانوف سفره انجام شدها ست (،0
.)8
معموالً اندازهگیری م ستقیم ترکیبات در نمونههای مختلف
به دلیل عواملی مثل غلظت پایین و مزاحمت ترکیبات موجود
در بافت پیچیده نمونهها امکانپذیر نیساات و برای اندازهگیری
مقادیر اندک آفتکش ها اغلب اجرای یک روش پیشتغلیظ و
آماده سازی الزم است ( .)13از آنجایی که آماده سازی نمونه بر
روی مراحل بعدی تأثیرگذار ا ست ،از این رو نقش شاخ صی در
شناسایی ،تأیید و اندازهگیری آنالیتها دارد .از ویژگیهای یک
روش آماده سازی ایدهآل میتوان سرعت باال ،قابلیت ا ستفاده
آسان ،کم هزینه بودن ،دوستدار محیط زیست بودن ،سازگاری
با ابزارهای تجزیهای و قابلیت خودکار شااادن را نام برد (.)11
تاکنون روش های گوناگونی برای آماده ساااازی و اساااتخراج
آنالیتهای مختلف از مواد غذایی ارائه شاادهاساات که دو روش
ا ستخراج مایع-مایع یا )12 ،13( Liquid-Liquid Extraction
و روش ا ستخراج فاز جامد یا ،15( Solid Phase Extraction
 )14از روشهای اصلی استخراج بهشمار میرود.
در روش ا ستخراج فاز جامد از جاذبهای مختلفی ا ستفاده
میشااود که هیدروکساایدهای الیه دوگانه ( Layered double
 )hydroxideبه دل یل قابل یت هایی مان ند سااااخ تار ال یهای،
م قاو مت آبی ،پا یداری حرارتی باال ،رف تار م باد له یونی ذاتی،
زی ست سازگار بودن و هزینه سنتز پایین یکی از بهترین انواع
جاذبها به شااامار میروند ( )16و اخیرا انواع مختلفی از آنها
برای ا ندازهگیری آ فت کش های مختلف مورد اسااات فاده قرار
گرفتهاند ( .)16 ،18برای اصالح ساختار و افزایش سطح جذب

هیدروکسااایدهای الیه دوگانه میتوان آنها را با موادی مانند
کیتوزان پوشاااش داد .کیتوزان به عنوان یک ماده با قابل یت
تجزیه بیولوژیکی و ماهیت غیر سمی شناخته شده است (.)10
میکرواساااتخراج فاز مایع که به منظور مین یاتوری کردن
روش استخراج مایع-مایع از طریق کاهش نسبت حالل آلی به
فاز آبی ابداع شد ( )23به شیوههای مختلفی انجام میگیرد که
یکی از مهم ترین آن ها میکرواساااتخراج مایع -مایع پخشااای
( )Dispersive Liquid-Liquid Microextractionاست .در این
روش به دلیل ت شکیل حالت ابری ،م ساحت سطح تماس بین
حالل اساااتخراج کننده و فاز آبی بسااایار زیاد بوده و موجب
انتقال سریع آنالیتها از فاز آبی به درون حالل استخراج کننده
میشاااود که در حقیقت مزیت اصااالی این روش می باشاااد.
همچنین از آن جایی که در این روش از م قادیر کم حالل آلی
اساتفاده میشاود ،حسااسایت و بازدهی روش باال اسات (،22
.)21
هدف از این کار پژوهشااای توساااعه یک روش کارامد در
اساااتخراج آفتکش های ارگانوفسااافره از نمونه های آبمیوه
صنعتی و اندازهگیری آنها بهروش کروماتوگرافی گازی ا ست.
در این را ستا از ترکیب روشهای ا ستخراج فاز جامد پخ شی و
میکرواساااتخراج مایع-مایع پخشااای ( )DSPE-DLLMEبرای
اساااتخراج و پیش تغلیظ آفتکشهای دیازینون (،)Diazinon
فنیتروتیون ( )Fenitrothionوکلرپیریفوس ( )Chlorpyrifosو
سپس تعیین مقدار آنها به روش کروماتوگرافی گازی مجهز به
آشکارساز نیتروژن-فسفر ( )NPDاستفاده شده است.

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ،سال هفدهم ،شماره  ،2تابستان 0410
سیستم کروماتوگرافی و تکرارپذیری ،محلولهای استاندارد هر
روز سهبار به د ستگاه کروماتوگرافی گازی ()Dani 1000, Italy
تزریق و ساااطح زیر پیک منحنی ها برای محاسااابهﻯ فاکتور
تغلیظ و راندمان استخراج مورد استفاده قرار گرفت.
ته یه کامپوز یت ه یدروکسیی ید ه یه دو گا نه کیتوزان-
آهن/نیکل ( ) chitosan-Ni/Fe LDH

بهینهسازی شرایط استخراج

روش استخراج DSPE-DLLME

برای اساااتخراج آفتکش ها ابتدا  5میلیلیتر از نمونه های
آماده شده بردا شته و سپس  6/5در صد نمک سدیم کلراید
افزوده و  pHمحلول در  6تنظیم شاااد .ساااپس م قدار 125
میلیگرم از جاذب  chitosan-Ni/Fe LDHتهیه شده به داخل
نمو نه پخش گرد ید و ج هت جذب آ نال یت ها بر روی جاذب،
مخلوط به مدت  6دقیقه ورتکس و ساااپس  5دقیقه با 5333
دور در دقیقه سااانتریفیوژ ( )Hettich, Germanyشااد .در این
مرحله بر روی محلول رویی حاوی جاذب ،یک میلیلیتر استون
اضافه شده و  2دقیقه ورتکس گردید .محلول حاصل سانتریفوژ
شاااده و حالل شاااوی نده رویی جمع آوری و بر روی آن 53
میکرولیتر حالل اساااتخراج کننده کلروفرم افزوده شاااد .این
محلول به درون سرنگ شی شهای ک شیده شده و به سرعت به
درون  5میلیلیتر آب دیونیزه پخش گردید .در پایان ،محلول
ابری حا صل سانتریفوژ شده ( 5دقیقه با  5333دور در دقیقه)
و یک میکرولیتر از فاز تهنشااین شااده به دسااتگاه GC-NPD
تزریق شد.
شرایط جداسازی با دستگاه کروماتوگراف گازی
شااارایط بهی نهشاااادهی  GC-NPDبرای جداسااااازی
آفتکشهای مورد مطالعه از نمونههای آبمیوه بهصااورت زیر
انتخاب شاااد .برنامه دمایی ساااتون شاااامل اعمال  133درجه
سااانتیگراد بهمدت  3دقیقه و  13درجه افزایش دما در دقیقه
تا  333درجه و سپس تثبیت دما بمدت  13دقیقه بود .ستون
موئین  HP-5بطول  33متر ،قطر داخلی  3/25میکرومتر بااا
ضخامت فاز ساکن  3/25میکرومتر و دمای آ شکار ساز ،NPD
 333درجه سانتیگراد بود .تزریق کننده از نوع Splitless/Split
با دمای  333درجه ساااانتی گراد انتخاب و تزریق بصاااورت

] [ DOR: 20.1001.1.17357756.1401.17.2.8.0

فاااکتورهااای مدثر در هر دو مرحلااه اساااتخراج
 DLLMEدر نمونه آبی بهینهساااازی شااادند .عوامل مدثر در
مرحله فاز جامد پخشاای شااامل مقدار جاذب (از بین مقادیر
 153 ،125 ،133 ،65 ،53 ،25و  233میلیگرم) ،مقدار نمک
( NaClبا اضاااافه کردن مقادیر صااافر 13 ،6/5 ،5 ،2/5 ،1 ،و
 12/5در صد وزنی-حجمی) ،پی اچ (درمحدوده  2تا ،)13مدت
زمان جذب (در زمان های  8 ،6 ،4 ،2 ،1و  13دقیقه) ،نوع و
حجم حالل شاااوی نده (از م یان حجم های ،653 ،533 ،253
 1533 ،1253 ،1333و  2333م ی کرو ل ی تر از هریااک از
DSPE-

حاللهای متانول ،اتانول ،استونیتریل و استون) و زمان واجذبی
(در زمانهای  1تا  13دقیقه) میباشند.
همچنین عوامل مدثر در مرحلهی میکرواساااتخراج مایع-
مایع پخ شی شامل نوع و حجم حالل ا ستخراجکننده (از بین
م قادیر  63 ،53 ،43و  63میکرولیتر از هر یک از حالل های
ک لرو فرم ،دی ک لرو متااان ،ت ترا ک لرو متااان و -2،1،1
تری کلروتریفلوئورو ا تان) و اثر ن مک زنی ( با افزودن م قادیر
متفاوتی از  NaClدر محدوده صفر تا 13درصد وزنی-حجمی)
بهینهسازی گردید.
برای برر سی پارامترهای مدثر در روش پی شنهادی از روش
"یک پارامتر در یک زمان" اساااتفاده شاااد .تأثیر این عوامل با
مقای سه سطح زیر پیک حا صل از آنالیتها در شرایط مختلف
مورد ارزیابی قرار گرفتهاند (.)13

] [ Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir on 2022-12-10

برای ته یه کامپوز یت های  Ni/Fe LDHو افزایش بازده
جذب آنها به و سیله کیتوزان از روش همر سوبی ا ستفاده شد
( .)16بهطور خالصاااه ابتدا  3/335مول نیترات آهن با 3/324
مول نیترات نیکل در  63میلیلیتر آب مقطر حل شده (محلول
 )1و سپس  3/325مول کربنات سدیم با  3/386مول سدیم
هیدروکساااید در  253میلیلیتر آب مقطر حل گردید (محلول
 .)2پس از آن محلول  1به صاااورت قطره قطره به محلول 2
اضافه و محلول حاصل به مدت سه ساعت با دور  653 rpmهم
زده شاااد .همچنین بهصاااورت جدا  3/5گرم کیتوزان در 165
میلیلیتر از محلول  2در صد ا ستیک ا سید تهیه و این محلول
به صورت قطره قطره به مدت  4ساعت به محلول اخیر اضافه و
مخلوط گردید ( .)153 rpmمحلول نهایی به مدت  24ساااعت
در دمای  03درجه ساااانتیگراد ریفالکس شاااده و محصاااول
حا صل پس از صاف کردن و ش ستو شو با اتانول و آب در آون
 53درجه سانتیگراد خشک گردید.
تعیین مشخصات کامپوزیت تهیه شده توسط بررسی طیف
پراش پرتو ایکس ( )X-Ray Diffractionیا Philips, ( XRD
 )USAبا منبع تابش  )λ = 1/54356 Å( CuKaو طیف سنجی
مااادون قرمز تباادیاال فوریااه (Fourier-transform infrared
 )spectroscopyیا  )Bruker, USA( FTIRانجام شد .همچنین
بررساای ریختشااناساای کامپوزیتها توسااط میکروسااکو
الکترونی روب شی ( )Scanning electron microscopeیا SEM
( )Tescan Mira3, Czech Republicصورت گرفت.
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انشااا عابی و در مدت ز مان یک دقی قه ان جام گرد ید .هلیوم
به عنوان هر دو گاز حا مل و جبرانی ( ،)makeupبه ترت یب با
جریان خطی  33سااانتیمتر در ثانیه و  33میلیلیتر در دقیقه
انتخاب شد.
اعتبارسنجی روش
پس از رسااام منحنی درجهبندی ( با غلظت های ،5 ،2 ،1
 253 ،133 ،53 ،25 ،13و  533نااانوگرم بر میلی لیتر از
آ نال یت های هدف) ،پارامتر های تجز یه ای برای اساااتخراج
آنالیتها شامل فاکتورهایی از قبیل حد ت شخیص ( Limit of
 ،)detectionحد تعیین کمی ( ،)Limit of quantitationتکرار
پذیری (برحساااب درصاااد  )RSDدر یک روز و در بین روزها،
فاکتور تغلیظ و راندمان اسااتخراج بررساای و محاساابه شاادند
(.)23
بررسی اثر بافت شیمیایی

 يافتهها
مشخصات کامپوزیت

chitosan-Ni/Fe LDH

الگوی پراش پرتو ایکس ( :)XRDساختار بلوری کامپوزیت

طیف  FTIRکامپوزیتها :بررسی ساختار شیمیایی
کامپوزیتها با استفاده از طیف  FTIRانجام و در شکل  2نشان
داده شده است .همانطور که در طیف  FTIRساختار Ni/Fe
 LDHمشاهده میشود ،پیک پهن موجود در محدودهcm-
 33651مربوط به ارتعاشات کششی گروه  O-Hدر الیههای
بروسیت مانند و مولکولهای آب موجود در بین الیهها میباشد.
پیکهای موجود در  1622 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی
 C=Oو پیک موجود در 1358 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی
نامتقارن  C-Oمیباشد .در طیف  FTIRکامپوزیت chitosan-
 Ni/Fe LDHنیز نوار پهنی در ناحیه  3365cm-1نمایان شده
است که مربوط به ارتعاشات کششی گروههای  O-Hو NH2
موجود در بافت بسپار کیتوزان و همچنین ارتعاشات گروههای
سطحی  OHموجود در بین الیهها یا مجاور الیههای موجود در
هیدروکسید الیه دوگانه میباشد .همچنین پیکهای موجود در
 1333 ،1623 ،2854 ،2021و  658در سانتیمتر به ترتیب
نشاندهنده ارتعاشات کششی متقارن  ،C-Hارتعاشات کششی
نامتقارن  ،C-Hگروههای  C-Oموجود در گروههای کربنات،
ارتعاشات کششی  C-Oموجود در گروه  COHو ارتعاشات
کششی فلز-اکسیژن میباشد (.)16 ،25

] [ DOR: 20.1001.1.17357756.1401.17.2.8.0

سنتزشده ،توسط طیف  XRDدر شکل  1نشان داده شده است.
طیف  XRDمربوط به کامپوزیت  Ni/Fe LDHبهصورت پیک-
های تیز متقارن در مقادیر  2ϴبرابر46/4 ،34/05 ،23/2 ،11/3
و  61/4نمایان شده است .در اثر وارد کردن کیتوزان در ساختار
کامپوزیت (به دلیل مساحت باالی آن) ،ساختار  LDHقدری
دچار آشفتگی شد .با این حال تغییرات ناچیز بوده و پیکهای
مشابهای در ساختار کامپوزیت  chitosan-Ni/Fe LDHمشاهده
گردید.

chitosan-Ni/Fe LDH

] [ Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir on 2022-12-10

مواد مختلفی از جمله پروتئینها و کربوهیدراتها میتوانند
در اساااتخراج آ فتکش ها از بافت آبمیوه ها ایجاد مزاحمت
نمای ند .برای مطالعه اثر بافت ،روش افزایش اساااتاندارد مورد
اسااتفاده قرار گرفت ( .)24پس از آمادهسااازی اولیه نمونههای
آبمیوه ،سااه غلظت  13 ،2و  25میکروگرم بر لیتر از هر کدام
از آفتکشها ا ضافه شد و سپس هر نمونه با روش بهینه شده
چهار بار مورد استخراج و آنالیز قرار گرفت .سپس 13میلیلیتر
آب یون زدائی شاااده با همان غلظت ها از آنالیت ها نیز آلوده
شده و ا ستخراج و آنالیز شد .اثر بافت با مقای سه عالمتهای
تجزیهای بهدست آمده مورد ارزیابی قرارگرفت.

شکل  .0الگوی  XRDساختارهای  Ni/Fe-LDHو کامپوزیت

شکل  .2طیف  FTIRهیدروکسید دوالیه  Ni/Fe-LDHو
کامپوزیت chitosan-Ni/Fe LDH
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تصاویر  :SEMبرای تعیین ویژگیهای ریختشناسی

تجزیهای در پیاچ  4و  6حاصااال گردید که ادامه مطالعات در
پیاچ  6انجام شد.

ساختار صفحه مانند کامپوزیت  Ni/Fe LDHبا بزرگنماییهای
مختلف مشاهده میشود .ساختار هیدروتالسیت تبلور باالیی را
با توزیع ذرات برابر و ماهیت الیهای نشان میدهد .در مقابل،
ریختشناسی کامپوزیت  chitosan-Ni/Fe LDHبافت متختخل
و ساختاری شبیه صخرههای مرجانی نشان میدهد (بخشهای
 .)D،E،Fهمین ویژگیهای سطحی سبب افزایش ظرفیت جذب
میشود.

مدت زمان جذب :در اسااتخراج فاز جامد پخشاای مدت زمان

کامپوزیتها از تصاویر  SEMاستفاده شد .در بخشهای A،B،C

جذب (ورتکس کردن) یک پارامتر تأثیر گذار اسااات .ن تایج
بهدساات آمده نشااان داد که جذب آنالیتها در زمان  6دقیقه
بهطور کامل صاااورت گرفته و سااایگنالهای تجزیهای در این
زمان در باالترین مقدار خود قرار دارند.
نوع حالل شوینده :انتخاب حاللی مناسب برای شستشوی
آنالیتهای جذب شده بر روی جاذب بسیار حائز اهمیت است.
حالل شوینده در این مرحله به عنوان یک حالل پخش کننده
در مرحله  DLLMEنیز خواهد بود .نتایج نشان داد استون
باالترین عملکرد در بین حاللهای مورد مطالعه را داشت.
حجم حالل شوینده :همان گونه که در شکل  F-4دیده
میشود حجم  1333میکرولیتر از حالل استون باالترین راندمان
استخراج را فراهم میکند.
مدت زمان واجذبی :در روش حاضر ،واجذبی آنالیتها از روی

شکل  .3تصاویر  SEMساختار  )A،B،C( Ni/Fe-LDHو کامپوزیت
)D،E،F( chitosan-Ni/Fe LDH

نتایج بهینهسازی پارامترهای مؤثر در مرحله DLLME

نوع حالل ا ستخراجکننده :نتایج (طبق شکل  )A-5ن شان
نتایج بهینهسازی پارامترهای مؤثر در مرحله استخراج

داد که کلروفرم بهترین عملکرد را از بین چهار حالل ا ستخراج
کننده آلی کلردار در فاز دوم استخراج ( )DLLMEدارد.

مقدار جاذب :با توجه به نتایج شاکل  A-4مشااهده میشاود

حجم حالل استخراجکننده :برر سی عالمتهای تجزیهای بر

که راندمان اسااتخراج با افزایش مقدار جاذب تا  125میلیگرم
افزایش یافته و پس از آن ثابت میماند.

اساااس حجم حالل اسااتخراجکننده نشااان داد که با افزایش
حجم تا  53میکرولیتر ،راندمان اسااتخراج افزایش و پس از آن
ثابت می باشاااد .از این رو در ادامه کار از حجم  53میکرولیتر
کلرفرم استفاده شد.

فاز جامد پخشی

اثر نمک زنی :نتایج نشااان داد که افزودن نمک تا مقدار 6/5

اثر پیاچ :به دلیل ماهیت اسااایدی یا بازی آنالیتها،

اثر pH

 pHمحلول از HCl

محلول باید بهینه سازی شود .برای تنظیم
و  3/1( NaOHموالر) اسااات فاده شاااد .باالترین عالمت های

اثر نمک زنی :نتایج افزودن نمک حاکی از این بود که با تغییر
مقادیر نمک هیچ تغییری محساااوسااای در مقادیر عالمت ها
مشااااهده نشاااد .بنابراین در ادامه مطالعات از افزایش نمک
صرفنظر شد.

] [ DOR: 20.1001.1.17357756.1401.17.2.8.0

درصد وزنی-حجمی تأثیر مثبتی روی راندمان استخراج داشته
اساات .بنابراین مقدار  6/5درصااد به عنوان مقدار نمک بهینه
انتخاب شد.

] [ Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir on 2022-12-10

جاذب بر روی حالل شوینده اهمیت زیادی دارد .بدین منظور
استخراج در زمانهای واجذب مختلف انجام و مشاهده شد که
بعد از  2دقیقه واجذبی کامل میشود.
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شکل  .5بررسی پارامترهای مدثر در مرحله میکرواستخراج مایع -مایع پخشی در استخراج آفتکشها از آبمیوه :)A( .نوع حالل پخشکننده،
( :)Bحجم حالل پخشکننده

] [ Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir on 2022-12-10

شکل  .4بررسی پارامترهای مدثر در مرحله استخراج فاز جامد پخشی در استخراج آفتکشها از آبمیوه :)A( .مقدار جاذب :)B( ،مقدار نمک،
( :)Cپیاچ محلول :)D( ،مدتزمان ورتکس :)E( ،حجم حالل شوینده :)F( ،نوع حالل شوینده
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داده شده است .نتایج نشان دادند که در یک نمونه آب سیب
آفتکش دیازینون (با غلظت  38میکروگرم در لیتر) و در یک
نمونه نکتار هلو ،کلرپیریفوس (با غلظت  3/5میکروگرم در لیتر)
مشاهده میشود .همچنین بررسی صحت روش پیشنهادی و اثر
بافت نمونههای حقیقی در کارایی روش پیشنهادی بهروش
افزایش استاندارد انجام گرفت .مقادیر بازیابی نسبی هر یک از
نمونهها در جدول  2ارائه شدهاند .با توجه به اینکه این مقادیر
در بازه  63الی  123درصد قرار دارند ،اثر بافت نا محسوس
میباشد.

ارقام شایستگی روش تجزیهای

شکل  .6کروماتوگرامهای  GC-NPDمحلول استاندارد
آفتکشها به غلظت  15میلیگرم در لیتر (نسبت به هریک از
آنالیتها) ،)A( .نمونههای آب سیب ( ،)Bآب انگور ( )Cو
نکتار هلو ( )Dپس از اجرای روش پیشنهادی و نمونه آب یون
زدائی شده اضافهشده با آنالیتها با غلطت  15میکروگرم در
لیتر ( :)1( .)Eدیازینون :)2( ،فنیتروتیون :)3( ،کلرپیریفوس

نتایج آنالیز نمونههای حقیقی و بررسی اثر بافت شیمیایی
برای بررسی قابلیت روش پیشنهادی در استخراج
آفتکشهای مورد مطالعه از نمونههای آب سیب ،آب انگور و
نکتار هلو اقدام به اندازهگیری آنها تحت شرایط بهینه نمودیم.
در شکل  2کروماتوگرامهای  GC-NPDنمونهها نشان

آنالیت

دیازینون
فنیتروتیون
کلرپیریفوس

محدوده خطی
(نانوگرم در
میلیلیتر)

حد تشخیص
(نانوگرم در
میلیلیتر)

حد اندازهگیری
(نانوگرم در
میلیلیتر)

مجذور
ضریب
همبستگی

3/336-253
3/363-253
3/343-253

3/311
3/310
3/313

3/336
3/363
3/343

3/006
3/004
3/008

درصد انحراف استاندارد نسبی ()n= 4
در تزریق مقادیر مختلف آنالیت (نانوگرم در میلیلیتر)
بین روزها

در یک روز
13

25

133

13

25

133

3/2
4/1
3/6

3/3
4/3
3/2

2/6
3/3
3/3

4/6
5/6
4/0

4/1
4/6
3/8

4/3
4/1
4/1

فاکتور تغلیظ ±
انحراف استاندارد
()n= 3

راندمان ±
انحراف استاندارد
()n= 3

363 ± 13
363 ± 25
383 ± 33

62± 2
64± 5
66± 4

] [ DOR: 20.1001.1.17357756.1401.17.2.8.0

جدول  .0مشخصات تجزیهای روش پیشنهادی در استخراج آفتکشهای ارگانوفسفره از نمونههای آبمیوه

] [ Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir on 2022-12-10

برای بهدست آوردن ارقام شایستگی ،نمونههای آبمیوه با
غلظتهای متفاوتی از آنالیتهای مورد مطالعه آلوده شد و
مطابق روش بهینهسازی شده استخراج و آماده سازی شده و
آنالیز شد .نمودار معیارگیری از رسم نسبت عالمتهای تجزیهای
آنالیتهای استخراج شده در غلظتهای ،53 ،25 ،13 ،5 ،2 ،1
 253 ،133و  533میکروگرم بر لیتر از آنالیتها بهدست آمد .از
منحنی درجهبندی ،مقدار مجذور ضریب همبستگی ( )r2و
محدوده خطی روش برای هر یک از آنالیتها بهدست آمد .حد
تشخیص و حد تعیین کمی روش به ترتیب برابر غلظتهایی که
در آنها نسبت عالمت به نویز ( )S/Nبهترتیب  3و  13میباشد
درنظر گرفته شد .بهمنظور بررسی تکرارپذیری و دقت روش از
انحراف استاندارد نسبی ) (RSD %استفاده شد .بدین منظور
نمونهها در سه غلظت مختلف از هر یک از آنالیتها با  4تکرار
تحت شرایط یکسان و در حالت بهینه استخراج شدند .درصد
انحراف استاندارد نسبی براساس مساحت پیک در محدوده بین
 2تا  4/6بدست آمد که نشان دهنده تکرارپذیری باالی روش
میباشد .راندمان استخراج نیز که بر اساس درصدی از نسبت
مقدار کل آنالیت استخراج شده به مقدار آن در نمونه اولیه
محاسبه شد 66-62 ،درصد بود .همچنین فاکتور تغلیظ بر
اساس نسبت غلظت نهایی آنالیت در فاز آلی به غلظت اولیه آن
در نمونه محاسبه گردید .نتایج حاصل از اعتبارسنجی روش در
جدول  1ارائه شده است.
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جدول .2مطالعه اثر بافت شیمیایی در کارایی روش در استخراج آفتکشهای ارگانوفسفره از نمونههای آبمیوه
مقادیر بازیابی نسبی  ±انحراف استاندارد
آنالیت

آب سیب

آب انگور

نکتار هلو

دیازینون
فنیتروتیون
کلرپیریفوس

همه نمونه با مخلوط آنالیتها به غلظت  2نانوگرم در میلیلیتر اضافه شدند
02±3
06±2
03±3
06±4
02±3
03±4
02±5
03±4
88±5

دیازینون
فنیتروتیون
کلرپیریفوس

همه نمونه با مخلوط آنالیتها به غلظت  13نانوگرم در میلیلیتر اضافه شدند
06±5
01±4
02±4
02±3
03±5
03±3
04±4
06±3
04±2

دیازینون
فنیتروتیون
کلرپیریفوس

همه نمونه با مخلوط آنالیتها به غلظت  25نانوگرم در میلیلیتر اضافه شدند
06±5
03±3
05±5
02±3
01±4
80±4
05±4
86±5
02±5

] [ Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir on 2022-12-10
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 بحث
در این کار پژوهشی برای استخراج آنالیتهای مورد بررسی
از نمو نه های آب میوه از یک ماده جاذب جا مد ( کامپوز یت
 )LDHاستفاده شد .پراش پرتو ایکس برای بررسی درجه تبلور
سااااختار کامپوزیت مورد اساااتفاده قرار گرفت .به طورکلی
پیکهای نوک تیز و کم عرض در الگوی  XRDنشاااان دهنده
وجود ساختار بلوری میبا شد ( .)26 ،26ظهور پیکهای تیز و
متقارن کامپوزیت  Ni/Fe LDHدر این تحقیق نیز نشان دهنده
ساااختار بلوری کامپوزیت میباشااد .در اثر وارد کردن کیتوزان
در کامپوزیت ،ساختار  LDHقدری دچار آ شفتگی شد .با این
حال تغییرات ناچیز بوده و پیک های مشاااابهای در سااااختار
کامپوز یت  chitosan-Ni/Fe LDHمشاااا هده گرد ید که با
گزارشهای انجام شده در پژوهشهای دیگر مطابقت دارد (،28
 .)16به طور کلی ،مطالعات  XRDتأیید کرد که ساختار بلوری
 Ni/Fe-LDHدر کامپوزیتهای  chitosan -Ni/Fe-LDHحفظ
شده است.
با توجه به اینکه کاه جااذب گاروههاای عااملی مختلاف
در فرک ا اانسه ا اای مشخص ا ای انجام میگیرد و تغییر در
ساختار شیمیایی سبب تغییر در فرکانسه اای جذبی میشود،
ب نابراین طیف سااانجی مادون قرمز ت بد یل فور یه بهعنوان
وساایلهای مناسااب در پی بردن به تغییرات ساااختاری در مواد
شناخته شده ا ست ( .)20پیکهای  FTIRموجود در محدوده
 1622 cm-1 ،3365cm-1و  1358 cm-1تأیید کرد که LDH
ساانتزشااده از نوع کربناتی اساات ( .)16 ،33تفاوتهای بین
طیف های سااااخ تار بدون کیتوزان و کامپوز یت chitosan -

 Ni/Fe-LDHحاکی از برهمکنش کیتوزان با  LDHمیباشاااد.
اساسا هرگوناااه تغییااار در پیاااکهاااای مربوط به طیف IR
نمونههای کماااپلکس چه بصورت جاباااهجاااایی پیاااک و چه
بصااورت ظهور یا حذف شاادن پیکها ،میتواند دلیلی بر ایجاد
برهمکنش بین مواد باشد (.)20
ماده جامد باید دارای ابعاد و دانهبندی منظم باشد تا بتواند
به طور یکنواخت در داخل محلول حاوی آنالیت ها پخش گردد.
از طرف دیگر این جاذب باید قابلیت جداشااادن از داخل نمونه
طی فرایند سااانتریفیوژ را داشااته و از قدرت جذب باالیی نیز
برخوردار باشد ( .)31سطح کامپوزیت هیدروکسید الیه دوگانه
بهکار رفته در این تحقیق توسط کیتوزان پوشش داده شد تا با
ایجاد ساختار متخلخل و با سطح و سیع ،ظرفیت جذب باالیی
برای اسااتخراج و پیش تغلیظ مقادیر پایین آفتکشهای هدف
داشااته باشااد ( .)32مقدار جاذب نیز جزو پارامترهای مدثر در
کارایی روش میکرواسااتخراج فاز جامد پخشاای میباشااد .این
تأثیر در کارایی اسااتخراج به نساابت فاز جامد جاذب به حجم
محلول نمونه مربوط اسااات بهطوری که در مقادیر کم جاذب
نساابت فاز کم بوده و راندمان اسااتخراج پایین میباشااد و با
افزایش م قدار جاذب نسااا بت فازها افزایش یاف ته و راندمان
استخراج افزایش مییابد (.)31
حالل شاااوینده باید قابلیت شاااویش آنالیتها از جاذب را
داشاااته و همچنین قابل انحالل در فاز آلی و آبی باشاااد تا
بهعنوان حالل پخشکننده در مرحله  DLLMEبکار رود .حجم
حالل شااوینده نیز پارامتر مدثر در روش پیشاانهادی میباشااد
چراکه با افزایش حجم ،آنالیتها در فاز شستهشده رقیق بوده و
حاللیت آنالیتها در فاز آبی افزایش مییابد (.)33
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انتخاب نوع حالل استخراجکننده در مرحله  DLLMEیکی
از پارامترهای مهم میبا شد .حالل ا ستخراجکننده باید قابلیت
پخش در فاز آبی و استخراج آنالیتها را داشته و همچنین باید
دارای چگالی متفاوت از آب باشد تا جمعآوری آن ممکن باشد
( .)21در این کار پژوه شی حاللهای با دان سیته بی شتر از آب
انتخاب و توسط سانتریفوژ کردن جداسازی شدند .حجم حالل
اسااتخراجکننده نیز در کارایی روشهای میکرواسااتخراج مدثر
ا ست .هر چه حجم حالل ا ستخراجکننده اولیه بی شتر با شد در
اینصااورت حجم فاز جمعشااده پس از اسااتخراج نیز بیشااتر
میشاااود و فاکتور تغلیظ کاهش یافته و عالمتهای تجزیهای
نیز کاهش خواهند یافت .ازطرفی با کاهش حجم حالل ،کارایی
استخراج و تکرارپذیری کاهش مییابد (.)34
عموماً در روشهای اسااتخراج ،افزایش نمک به محلولهای
آبی دو اثر متقابل دارد .اول اینکه حضور نمک با افزایش نیروی
یونی فاز آبی ،موجب آب پوشااای شااادن مولکول های نمک،
دهیدراته شاادن مولکولهای آنالیت و کاهش حاللیت آنها در
فاز آبی و بنابراین انتقال بی شتر آنها به داخل حالل ا ستخراج

05
کننده و افزایش بازده ا ستخراج شود .بهعالوه افزایش نمک به
محیط اسااتخراج میتواند انحالل حالل اسااتخراجکننده در فاز
آبی را نیز کاااهش داده و منجر بااه افزایش حجم فاااز آلی
جمع شاااده شاااود که این امر میتواند باعث کاهش عالمت
تجزیهای در اثر رقیق ساااازی شاااود ( .)35هرکدام از اثرات بر
دیگری برتری دا شته با شد در این صورت تأثیر آن عامل غالب
خوا هد بود .در این م طال عه با افزایش م قدار  NaClرا ند مان
اساااتخراج کاهش یا فت پس آز مایشااااات در غ یاب ن مک
صورتگرفت.
به منظور ارزیابی کارایی روش پیشااانهادی در اساااتخراج
آفتکش ها از نمونه های آبمیوه ،پارامترهای تجزیهای روش
حاضاار با مقادیر مربوط به سااایر روشها در نمونههای مختلف
مقایسااه گردیده و در جدول  3نشااان داده شااده اساات .حد
تشااخیص ،محدوده خطی و فاکتور تغلیظ روش مورد نظر بهتر
یا قابل مقایسه با دیگر روشهای مطرح شده میباشد.

روش
استخراج
الف
ب
ج

نمونه

سبزیجات
روغن بادامزمینی
آبمیوه

آنالیت

محدوده خطی
(نانوگرم در
میلیلیتر)

حد تشخیص
(نانوگرم در
میلیلیتر)

راندمان استخراج

منبع

دیازینون ،فنیتروتیون ،کلرپیریفوس
دیازینون ،فنیتروتیون
دیازینون ،فنیتروتیون ،کلرپیریفوس

3/1-133
5-2333
3/336-253

3/38-3/21
4/2-5/4
3/311-3/310

81/4-136
06/5-132/2
62-66

()36
()36
این مطالعه

الف :میکرواستخراج فاز جامد مستقیم جفتشده با کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز فوتومتر شعلهای
ب :استخراج فاز جامد پخشی جفتشده با کروماتوگرافی گازی مجهز به مجهز به اسپکترومتر جرمی
ج :استخراج فاز جامد پخشی تلفیقشده با میکرواستخراج مایع-مایع پخشی جفتشده با کروماتوگرافیگازی مجهز به آشکارساز نیتروژن-فسفر

GC-

] [ DOR: 20.1001.1.17357756.1401.17.2.8.0

در این مطالعه یک ماده جاذب جامد بهروش ساانتز بساایار
ساااده هم رسااوبی با عنوان کامپوزیتهای هیدوکسااید الیهی
دو گا نه  chitosan-Ni-Fe LDHتول ید و برای پیش تغلیظ و
اندازهگیری آفتکش های دیازینون ،فنیتروتیون و کلرپیریفوس
در نمونههای آبمیوه صنعتی بر پایه روش ا ستخراج فاز جامد
پخشااای مورد اساااتفاده قرار گرفت .به منظور افزایش فاکتور
تغلیظ و امکان جداسازی مقادیر پایینتر آنالیتها در نمونههای
حقیقی روش مذکور با روش استخراج مایع-مایع پخشی تلفیق
گردید .کلیه پارامترهای مدثر در اساااتخراج DSPE-DLLME

مورد بررساای قرار گرفته و بهینهسااازی گردید .در پایان
 NPDبرای اندازهگیری کمی آنالیتهای ا ستخراج شده به کار
گرفته شد .در مجموع روش پی شنهادی رو شی ساده و ارزان
بوده و همچنین دارای تکرار پااذیری مطلوب (،)2/6-5/6
م حدوده خطی وسااایع ( 3/336-253نانوگرم در میلی لیتر)
میباشااد .بهعالوه این روش مقادیر مطلوبی برای فاکتور تغلیظ
( ،)383-363حااد تشاااخیص ( 3/311-3/310نااانوگرم در
میلیلیتر) و راندمان اساااتخراج ( 66-62درصاااد) بهدسااات
میدهد.
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Background and Objectives: Use of various pesticides to protect agricultural products increases likelihood of residues
of these compounds entering the human body through the consumption of food products. In this study, an efficient method
was developed for the extraction and preconcentration of organophosphorus pesticides from packed juice samples using
gas chromatography-nitrogen-phosphorus detector.
Materials & Methods: In this study, a combination of dispersive solid-phase extraction and dispersive liquid-liquid
microextraction was used for the extraction of pesticides from fruit juice samples. Chitosan-Ni/Fe layered double
hydroxide composite was synthesized and used after characterization as adsorbent in dispersive solid-phase extraction
step. To achieve high extraction efficiency, effects of various factors in the two extraction stages were investigated and
optimized.
Results: Interaction of chitosan with the produced layered double hydroxide was verified using Fourier-transform infrared
spectroscopy and its crystallographic structure was verified using X-ray diffraction. In addition, porous structure of the
synthesized adsorbent, indicating large surface areas and high extraction capacities, was verified via morphological study
of the composite. Developed extraction method was successfully carried out on juice samples as the sample matrix
included no significant effects on the separation of analytes and limits of detection and limit of quantification of the
method included 0.011–0.019 and 0.043–0.063 ng/ml, respectively. Linear range of the suggested method was wide
(0.36–0.250) and the method included an appropriate precision with RSD% less than 5.6 for intra and inter-day precisions.
Values were also desirable for the extraction efficiency (72–76%).
Conclusion: In general, dispersive solid-phase extraction in combination with dispersive liquid-liquid microextraction
included a wide linear range and appropriate repeatability. In addition, this method included desirable values for
enrichment factor, limits of detection and extraction efficiency and hence is recommended for the assessment of target
pesticides in juice samples.
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