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اندازهگيري باقيمانده آفتكشهاي آلي فسفره در خيار با استفاده از ريزاستخراج
مايع -مايع پخشي جفت شده با كروماتوگرافي گازي-طيف سنجي جرمي
علي اسحاقي* ،1حميده حميدي ،1سارا زالي 1و وانيک قلي پور2
.1بخشفيزیكوشيمي،موسسهتحقيقاتواكسنوسرم سازیرازی،سازمانتحقيقاتآموزشوترویجكشاورزی ،استانالبرز،ایران.4.
دانشكدهشيميكاربردی،دانشگاهخوارزمي،استانالبرز،ایران.
تاریخدریافت1931/5/15:

تاریخپذیرش1931/14/44:

چکيده:
به دليل مصرف زیاد آفتكشهای آلي فسفره جهت كنترل آفات كشاورزی ،اندازهگيری باقيماندهآنها دارای
اهميت باالیي ميباشد .دراین تحقيق روشي جهت استخراج و اندازهگيری باقيمانده آفتكشهای دیكلروس،
دیازینون،اتریمفوس،متيل پاراتيون،فنيتروتيون،ماالتيون،بروموفوس و اتيون درخيارباكمکتكنيک ریز استخراج
مایع  -مایع همراه با كروماتوگرافي گازی -طيفسنجي جرمي توسعه داده شد .استون به عنوان حالل استخراج كننده
برای استخراج آفتكشهای آلي از نمونه گياهي استفاده شد.پس از اتمام فرایند استخراج ،مخلوط اتيلنتتراكلرید
(حاللاستخراجكننده)واستوناستخراجيبهدستآمدهدرمرحلهقبل(حاللپخشكننده)بهسرعتبهآبخالص
اضافهشدند.پس از سانتریفيوژ ،فاز تهنشين شده جمعآوری و به دستگاه كروماتوگرافي گازی -طيف سنجي جرمي
برای جداسازی و تشخيص آفتكشهای آلي فسفره تزریق شد.پارامترهای مهم مانند نوع و حجم حالل استخراج
كننده و پخش كننده ،اثر نمک و  pHكه بر فرایند ریز استخراج مایع -مایع پخشي مؤثر هستند ،مورد مطالعه قرار
گرفتند.تحت شرایط بهينه ،فاكتور تغليظ و راندمان استخراج به ترتيب در گستره  1/1/1 – 113و 1/۱۱ – 45/۵3
درصد برای اكثر آناليتها ارزیابي شد.محدوده خطي در گستره 4/ – 5//µgkg−1و حد تشخيص برای آناليتهای
متفاوت در محدوده ////1 µgkg−1تا  19/۱۵حاصل شد.انحراف استاندارد نسبي آفتكشهای متفاوت در گستره
 % 4 -9/49بهدست آمد.در نهایت روش توسعه داده شده برای آناليز نمونه خيار تهيهشدهازفروشگاهبه كار گرفته
شد.
آفتكشهایآليفسفره،كروماتوگرافي گازی –
واژههاي كليدي :استخراجمایع-مایعپخشي ،باقيماندهسموم ،
طيفسنجيجرمي.




*

مسئول مکاتبات:علياسحاقيa.eshaghi@rvsri.ac.ir ،
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مقدمه:
استفاده از آفتكشها موجب افزایش توليدات

بنيادین برای جداسازی آفتكشها از ماتریكسهای

كشاورزی ميگردد .با این وجود آفتكشها به دليل

غذایياست.امروزهباتوجهبهمصرفباالیحاللهای

پایداری و سميت باال ،تهدیدی برای سالمتي انسان و

درروشهایاستخراجمایع-مایع،كهاغلبسمي

آلي

حيوانات محسوب ميشوند و اثر بسزایي در آلودگي

هستند ،روشهای جدیدی مانند ریز استخراج مایع -

محيطزیست و منابعغذایي بشر و موجودات زنده

مایع پخشي جایگزین شدهاند .تكنيک ریزاستخراج

دارند .آفتكشهای آليفسفره به سهولت در طبيعت

مایع -مایع پخشي (

Zgoła-Grzes´kowiak and

تجزیه ميشوند و امروزه در بسياری از كشورهای

 )Grzes´kowiak, 2011نوعي از ریز استخراج مایع-

توسعه یافته  به جای برخي از آفتكشهای آلي

مایع ميباشد كه در آن با استفاده از حاللي كه قابليت

حاویكلر ،به كار ميروند (.)Wei-Yao et al., 2001

امتزاج با هر دو فاز آبي و آلي را دارد ،امكان معلق

همچنينآفتكشهایآليفسفردار،عليرغمپایداری

شدن فاز آلي بصورت قطرات فوقالعاده ریز در فاز

كمترنسبتبهسمومدیگر،ازسميتباالتریبرخوردار

آبيفراهمميشود .بدینترتيبسطحتماسبينحالل

هستند ( )Lambropoulou and Albanis, 2003اما دز

استخراجكنندهونمونه افزایش یافته ،سرعت استخراج

مصرف پایين ،از مزیت آنها ميباشد.استفاده گسترده

نيز افزایش ميیابد .همچنين این روش بسيار سریع،

از این گونه تركيبات برای مقاصد كشاورزی و غير

ساده ،ارزان و كارآمد بوده ،نياز به ابزار و مهارت

كشاورزیموجبحضورمقادیریازآنهادرنمونههای

خاصينداردوبنابراینبهراحتيقابلاجرااست.مزیت

زیست محيطي مثل آبهای سطحي ،خاك و

دیگر این روش سازگاری آن با دستگاههای تجزیهای

Zambonin, et al.,

است و از آنجا كه مقدار بسيار كمي از حالل آلي در

 .)2004بنابراین ،اندازه گيری تركيبات آفتكش در

این روش مصرف ميشود ،سازگار با محيط زیست نيز

نمونههای زیست محيطي و محصوالت كشاورزی

ميباشد .در این مطالعه از تكنيک ریزاستخراج مایع-

اهميت زیادی دارد .جهت استخراج و آناليز باقيمانده

مایع پخشي جهت جداسازی آفتكشها از خيار

سموم روش های مختلفي مانند استخراج فاز جامد

استفادهشدهاستوآناليزآفتكشها بوسيلهدستگاه

( ،)Lanzone et al., 2015ریز استخراج مایع -مایع

كروماتوگرافي گازی – طيف سنجي جرمي صورت

( ،)Xuet et al., 2013ریز استخراج فاز جامد

گرفتهاست.

محصوالت كشاورزی ميگردد (

()Rodrigue et al., 2011()Menezes et al., 2010
وریزاستخراجفازمایع -مایعپخشي (

Chen et al.,

Dos Anjos and ()Šandrejová et al., 2016()2016

 )Andrade, 2015گزارش شده است .در این ميان

مواد و روشها:
مواد :استاندارد آفتكشهای آلي فسفره از شركت
1

روشهای تجزیهای بر پایه كروماتوگرافي گازی یا

سيگما -آلدریچ خریداری شدند .محلول استاندارد

كروماتوگرافي مایع ،به دليل توانایي آنها در جداسازی

اوليه شامل هشت آفتكش آلي فسفردار ،با غلظت

گونههای متفاوتي كه در نمونه وجود دارند،

4//ميليگرمبرليترباتوجهبهدرصدخلوصآنها ،در

تكنيکهای مفيد و مؤثری برای آناليز تركيبات آلي

متانول خالص تهيه گردید .سدیم كلرید با درجه

فسفردار ميباشند .استخراج با فاز مایع یک روش

Sigma- Aldrich

1
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خلوص  ،%33/5منيزیم سولفات با درجه خلوص،%۱/

 WORKSTATION 6/9استفادهشد .ستونموئينهبه

حاللهای پخش كننده استون ،استونيتریل و حاللهای

طول 9/متر و قطر داخلي  //45ميليمتر با فاز

استخراج كننده شامل كلروبنزن ،دیكلرومتان،

ساكن  CP5860و ضخامت  //45ميكرومتر بود .نوع

كلروفرم ،كربنتتراكلرید ،اتيلنتتراكلرید ،كربن دی

تزریق غيرانشعابي و زمان باز شدن شير انشعاب 9/5

سولفيد ،زایلن و تولوئن با درجه خلوص گاز

دقيقهتنظيمشد .ولتاژالكترونمالتيپالیر  1۱//ولت،

كروماتوگرافيازشركتمرك خریداریشدند.

دمای آناالیزر  1۱/درجه سانتيگراد ،دمای مانيفولد

تجهيزات :برای جداسازی از دستگاه كروماتوگرافي
گازی مدل  CP3800ساخت شركت ورین مجهز به
آشكارسازطيفسنجيجرميومحفظهتزریقانشعابي/
بدون انشعاب و پردازش كننده اطالعات

MS

( ۵/ )Manifoldدرجه سانتيگراد و دمای خط اتصال
45/درجهسانتيگرادتنظيمگردید.گازحاملهليومبا
درجه خلوص 33/333درصد ،با سرعت  1ميليمتر بر
دقيقه جریان داشت .برنامه دمایي ستون به صورت
جدول1تنظيمگردید.


جدول-1برنامهدمایيآونستونكروماتوگرافيگازی.
Retention time
)(min
3.5
2
4
4
2

Table 1. Gas chromatography column temperature program.
Temperature increment
Column temperature
)rate (oC/min
)(°C
70
25
150
1
180
3
183
50
250




جهتتتآنتتاليزبتتاكرومتتاتوگرافيگتتازی-طيتتفستتنج

مراحل بعدی به عنوان حالل پخشكننده به كار برده

جرميازروشپایشیتونهتایانتختابشتده (SIM) 1

شد.

استفادهشتد.جتدول4برنامتهSIMبتهكتاررفتتهبترای
تجزیهآناليتهاوزمانبازداریرانشانميدهد.

استتتخراج متتايع -متتايع پخشتتي :بتترایانجتتام
استخراجمتایع-متایعپخشتي 5،ميلتيليتترآبدوبتار

آمادهسازي نمونه :جهت استخراج آفتكشهای

تقطيرحاوی//1گرمستدیمكلریتد،بتا 2±///5pH

آلي فسفره ازنمونه خيار ،یکگرم نمونه خيار خرد و

دریکلولۀسانتریفيوژ1/ميليليتریریختهشد.به1

همگن شده در یک لوله سانتریفيوژ پانزده ميليليتری

ميليليترازمحلولاستخراجيحاصل ازمرحلهقبل1/،

ریخته ،سپس یک ميليليتر استون//2 ،گرم منيزیم

ميكروليترحاللاستتخراجكننتده)(C2Cl4افتزودهشتد.

سولفات و //1گرم سدیم كلرید به آن اضافه شد.پس

مخلوطحاصتلهبتهسترعتبتهداختللولتۀستانتریفيوژ

از تكان دادن برای چند دقيقه ،مخلوط حاصل با

تزریقگشتوباسرعت2///دوربردقيقهبهمدت5

سرعت  95//دور بر دقيقه به مدت  5دقيقه سانتریفيوژ

دقيقهسانتریفيوژشد4.ميكروليترازفازاستخراجكننده

گشت 1 .ميلي ليتر از محلول استخراجي حاصل ،در

()C2Cl4تهنشينشدهتوستطسترن 1/ميكروليتتری

)Selected Ion Monitoring (SIM

1

برداشتهبهدستگاه كروماتوگرافيگازیتزریقشد.در

اسحاقيوهمكاران

نهایتتتحجتتمف تازتتتهنشتتينشتتدهتوستتطستترن
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1/

بتترایبررستتياثتترنتتوعحتتاللپختتشكننتتدهنيتتزایتتن

ميكروليتری،اندازهگيریشد(حجمفازتهنشتينشتده

آزمتایشهتابتا1ميلتيليتترمحلتولاستتوناستتتخراجي

حدود1ميكروليترميباشد).

حتتتاوی12ميكروليتتتترC2Cl4وبتتتاردیگتتترمحلتتتول

بهينهسازي شرايط استخراج:

استتتونيتریلاستتتخراجيحتتاوی12ميكروليتتترC2Cl4
انجامگرفت.بااینتفاوتكهاینبتار14/5ميكروليتتر

اثرنوعفازاستخراجكننده:پتنجحتاللمختلتفشتامل

ازمخلوطششآفتكشآليفسفرهباغلظتmgL -1

كتربندیستتولفيد(،)2/µlكتربنتتراكلریتتد(،)13 µl

4بهمحلولاستخراجيحاصلافزودهشد.

كلروفرم(،)93µlاتيلنتتراكلرید()12µlوكلروبنتزن
()4/µlبهعنوانحاللاستخراجكنندهمتوردآزمتایش
قرارگرفتت.بتدینمنظتور1ميلتيليتترمحلتولاستتون
استخراجيحاویمخلوطآفتكشهاباغلظتmgL-1
 4وحاللاستخراجكنندهبهميزاناشتارهشتده،داختل

بهينتتهستتازي حجتت حتتالل استتتخراج:فراینتتد
استتتتتخراجوانتتتتدازهگيتتتتریبتتتتابكتتتتارگيری،1۵
۵،1/،14،12،11ميكروليتتتراتتتيلنتتراكلریتتدانجتتامو
مساحتزیرپيکهایحاصلثبتگردید.

لولهسانتریفيوژاضتافه شتدند.تغييتردرحجتمفازهتای

اثر حج حالل پخشكننتده:فراینتداستتخراجو

استخراجكنندهبهمنظورحصتولحجتمهتایثابتت(در

اندازهگيریبوستيله1/5،1،5//و4ميلتيليتترمحلتول

حدود1ميكروليتر)ازفازتهنشينشدهميباشد،كهاین

استونبهعنوانحاللپخشكنندهانجامگردید.

تفاوتبهدليلاختالفدرحالليتاینحاللهادرآب
است.پسازسانتریفيوژ كردن4،ميكروليتترازفتازتته
نشينشدهبهدستگاهكروماتوگرافيگازیتزریقشد.
انتخاب حالل مناسب:برایانتخابحتاللمناستب
بهعنوانحاللآلي استخراجكنندهآفتكشهایآلي
فستتفرهازنمونتتهخيتتاردرمرحلتتۀاولوحتتاللپختتش
كننتدهدرمرحلتتۀریزاستتتخراجمتایع-متتایعپخشتتي،از
استتتونيتریل(روش )QuEChERSواستتتونختتالصو

اثرتغيير : pHمراحلاستخراجبا5ميليليترآبمقطر
باpHتنظيمشدهدرمقتادیر1،5،2،9،4و۱انجتامو
نتایجحاصلثبتگردید.
اثرافتتزايش نمتتک:درمراحتتلاستتتخراجازستتدیم
كلریتتدبتتامقتتادیر،//4،//15،//1،//5،///45،///
//45گرماستفادهونتایجحاصلثبتگردید.
منحني كاليبراسيون تزريق مستقي :بترایترستيم

استتتونيتریلبتتافری(استتتيکاستتيد٪1دراستتتونيتریل

منحنيكاليبراسيونتزریقمستقيمغلظتهتایمتفتاوتي

(روشQuEChERSبتتافری)واستتتونبتتافری(استتتيک

ازهشتتآفتتكتش(5،2/5،2،4/5 mgL-1و1بترای

اسيد٪1دراستون)استفادهشد.مخلوط آفتكشهای

اتيونودیازینونو 1/،3،۵،5 mgL-1و14بترایدیگتر

آليفسفرهباغلظت//4mgL-1به 1گرمنمونتهخيتار

آفتكشهتا)،دراتتيلنتتتراكلریتدتهيتهشتد.ستپس4

هموژنشتدهافتزودهشتد.ستپسمراحتلاستتخراجبته

ميكروليترازهر یک،بهدستگاهكروماتوگرافيگتازی

صورتمذكورانجامگردید.درموردحاللهایبافری

تزریقگشت .راندماناستخراج( )R%وفاكتورتغليظ

بهجاینمکسدیمكلرید،از//1گترمستدیماستتات

()EFبتتتتتهصتتتتتورتمقابتتتتتلمحاستتتتتبهگردیتتتتتد.

استفادهشد.

R%=CsedVsed/C0V0وEF= Csed/C0

كتتتهCsed

غلظتدرفازتهنشينشتدهCo ،غلظتتاوليتهآناليتت،
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Vsedحجمفازتهنشينشتده وVoحجتماوليتهآناليتت

تتراكلریدبهآنتزریقشتد.درنهایتت4ميكروليتتراز

ميباشند.

فتازتتهنشتينشتتدهبتهدستتگاهكرومتاتوگرافيگتتازی

بررسي تکرارپذيري استخراج :مراحتلاستتخراج

تزریقگشت.

مخلتتوطآفتتتكتتشهتتایآلتتيفستتفره(بتتاغلظتتت

منحني كاليبراسيون در ريتزاستتخراج متايع -

نهایي5/µgkg-1برایاتيتونودیتازینونو 1//µgkg-1

مايع پخشتي:بترایتهيتهمنحنتيكاليبراستيون،ابتتدا

برای1آفتكشدیگر) 9بارتكرارشد.همچنينبرای

غلظتهایمتفاوتيازمخلوطهشتتآفتتكتشآلتي

پاسخبهاینسوالكهآیااستخراجآناليتهاازمخلوط

فسفرهبه1گرمنمونهخيتارهمتوژنشتدهاضتافهشتد.

استوناستخراجيدرمقایسهبااستخراجآنهتاازمحتيط

سپس1ميليليترازهریکازمحلولهایاستتخراجي

آبيازكارایيباالبرخورداراستیانته( Zhao et al.,

حاصلحاوی1/ميكروليتراتيلنتتراكلریت دبته5ميلتي

)2007آزمایشاتمشابهيترتيبدادهشدبااینتفاوت

ليتر آبمقطرحاوی//1گرمستدیمكلریتدبتا±///5

كهمحلولاستانداردآفتكشهایآليفسفرهایتنبتار

pH 2تزریقشد.پسازسانتریفوژكردن4ميكروليتتر

به5ميليليترآبدوبارتقطيراضافهگشتتومحلتول

ازفازتهنشينشتدهبتهدستتگاهكرومتاتوگرافيگتازی

استوناستخراجيحاصلازنمونهخياربههمراهاتتيلن-

تزریقگشت.



جدول-4جرمیونهایانتخابيوزمانشروعبرنامهبهكاررفتهدرآناليزآفتكش.
Table 2. The selected ions and the start times of program in pesticide analysis.



)Start time (min

)Selected ions (m/z

Pesticides



10.789

79-109-185

Dichlorvos



23.382

137-179-199-304

Diazinon

24.51

153-181-292

Etrimfos

27.912

109-125-263

Methyl
parathion

30.022

109-125-277

Fenitrothion



30.503

93-126-173

Malathion



32.524

125-329-331

Bromophos



37.644

97-199-231

Ethion






نتايج:

آناليت استخراج شده توسط اتيلنتتراكلرید ،كربندی-

بهينهسازي شرايط استخراج:

سولفيدوكلروبنزنبيشترازسایرحاللهاميباشد كهبا

اثر نوع فاز استخراجكننده :نتایج این بررسي در

توجه به ساختار آناليتها ،مي توان آن را به دليل برهم

شكل  1نشان داده شده است.بر اساس این نتایج ميزان

كنش حلقه بنزني و یا پيوندهای دوگانه رزونانسي

2۱
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حالل و آناليت دانست ( .)Berijani et al., 2006در

باالتر،بهعنوانحاللاستخراجكنندهانتخابگردید.

این ميان اتيلنتتراكلرید به دليل راندمان استخراج








شكل-1نموداراثرنوعفازاستخراجكنندهبركارایياستخراج
Figure 1. Effect of type of extraction phase on extraction efficiency.


انتخاب حالل مناسب:همانطوركهدرشكل4و9

ستلولهتایگيتاهي()Hercegov´a et al., 2007ودر

مشاهدهميشوددرصداستخراجآناليتهادراستونبته

نتيجهافزایشكتارایياستتخراجآفتتكتشهتایآلتي

عنوانحتاللاستتخراجكننتدهاوليتهوهمچنتينحتالل

فسفرهازبافتهایگياهيميگردد.بنابرایناستتونبته

پخشكنندهباالترميباشد.ازآنجتاكتهاستتونكتامالا

عنوانحاللاستخراجكنندهاوليتهونيتز حتاللپختش

امتزاجپذیردرآباستاینپدیدهمنجربهنفوذآندر

كنندهبهكارگرفتهشد.

شكل-4نموداراثرنوعحاللآليبركارایياستخراج.
Figure 2. Effect of extraction solvent type on extraction efficiency.
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شكل–9نموداراثرنوعفازپخشكنندهبركارایياستخراج.

Figure 3. Effect of disperser solvent type on extraction efficiency.

بهينهستازي حجت حتالل استتخراج كننتده:

قطراتحاللاستخراجكنندهميباشد(

همانطوركهدرشكل2مشاهدهمتيشتودبتاافتزایش

.)Huang, 2007همچنتتينبتتاافتتزایشحجتتمحتتالل

حجماتيلنتتراكلریدسطحزیترپيتکآناليتتهتاابتتدا

استخراجكننده،حجمفتازتتهنشتينشتدهنيتزافتزایش

افزایشوسپسكاهشميیابد،كاهشسطحزیرپيک

ميیابدكهمنجربهكاهشغلظتآناليتهتادرفتازتته

آناليتهادرمقادیربيشتتراتتيلنتتراكلریتد،احتمتاالابته

نشينشدهميگردد(.)Berijani et al., 2006بنتابراین

دليلافزایشقطرذراتحاللاستخراجكنندهوكاهش

حجتتمحتتاللاستتتخراجكننتتده1/ميكروليتتتردرنظتتر

سطحتماسمياندوفازوهمچنينتهنشينشدنستریع

گرفتهشد.

Nagaraju and



شكل-2نموداراثرحجمفازاستخراجكنندهبركارایياستخراج.
Figure 4. Effect of extraction solvent volume on extraction efficiency.

اثر حج حالل پخشكننتده:همتانطتوركتهدر

درنظرداشتكهدرایتنبررستيستعيشتدهاستتتتا

شكل 5مشاهدهميشودباافزایشحجماستتوناز//5

حجمفازتهنشينشدهثابتنگهداشتهشتود).افتزایش

تا1ميليليتتركتارایياستتخراجبترایاكثترآناليتتهتا

سطحزیرپيکباافزایشحجتماستتونرامتيتتوانبته

افزایش یافتهواز1تا4ميليليتركاهشمتيیابتد(بایتد

دليلكاهشاحتماليقطرذراتحاللاستخراجكننتده

23
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()C2Cl4وافزایشستطحتمتاسآندرداختلمحلتول

آب وكاهشضریبتوزیعآفتكشهایآلتيفستفره

آبيدانست(.)Berijani et al., 2006همچنينكتاهش

بتينآبواتتيلنتتراكلریتددانستت(

راندماناستخراجدرمقادیرباالیاستونرانيزميتتوان

.)2006بنابراینحجمحتاللپختشكننتده1ميلتيليتتر

بهدليلافزایشحالليتآفتكشهایآلتيفستفره در

انتخابشد.

Berijani et al.,



شكل-5نموداراثرحجمحاللپخشكنندهبركارایياستخراج.
Figure 5. Effect of disperser solvent volume on extraction efficiency.

اثر تغيير : pHبرایتركيباتيكهقابليتیتونيزهشتدن

بررسيشد.شكل1اثرpHرابركارایياستخراجایتن

دارنتتتدpH،یتتتکمتغيتتترقابتتتلكنتتتترلمتتتيباشتتتد.

آفتكشهانشانميدهد.كتارایياستتخراجدر2pH

آفتكشهایآليفسفرهدرمحيطهایبتازیناپایتدار

بيشترینمقداررانشانميدهد.بنابراینایتنمقتداربته

بودهودرpHهایاسيدیاستخراجآنهابهتترصتورت

عنوانمقداربهينهانتخابشد.

ميگيرد.بههميندليلاثرpHدرمقادیرپتایينتتراز۱


5/
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شكل–1نموداراثرتغييرpHبركارایياستخراج.



Figure 6. pH effecton extraction efficiency.

اثرافزايش نمک:همانطوركهدرشكل۱نشانداده

حجمفازتهنشينشدهنيزافزایشپيداميكندكتهایتن

شتتدهاستتت،افتتزایشنمتتکباعتت افتتزایشكتتارایي

بتتهدليتتلكتتاهشحالليتتتاتتتيلنتتراكلریتتددرآبدر

استخراجشدهاستت.بتاافتزایشنمتک،مولكتولهتای

حضورنمکاست.افزایشدرحجمفازتهنشتينشتده

آب،فضاهایهيدراتهاطرافمولكولهاییونيزهشتده

خودموجبكتاهشغلظتتآناليتتهتامتيگترددكته

نمکتشكيلميدهندكهموجبكاهشمقدارآبدر

ميتوانآنرادليلتيبتركتاهشكتارایياستتخراجدر

دستتترسوكتتاهشحالليتتتتركيبتتاتآلتتيدرآب

مقتتادیربتتاالینمتتکدانستتت.همتتانطوركتتهمشتتاهده

ميگردد واینخودسببافزایشثابتتوزیعتركيبات

ميشودبتازدهياستتخراجدر//1گترمستدیمكلریتد

آليبينفتازآبتيوحتاللاستتخراجكننتدهوافتزایش

بيشترینمقدارراداراميباشتد.بنتابراینایتنمقتداربته

كارایياستخراجميشتود.همچنتينبتاافتزایشنمتک

عنوانمقداربهينهانتخابشد.



51

اسحاقيوهمكاران


شكل-۱نموداراثرافزایشنمکبركارایياستخراج.
Figure 7.Salting effect on extraction efficiency.

تکرارپذيري ،راندمان استخراج و فاكتور

استخراج آفتكشها از نمونه خيار و آب وجود ندارد

تغليظ :تكرارپذیری در پاسخ پيک ،با سه بار تكرار

كهبيانگراستخراجكارآمدآناليتهاازاستونبهداخل

استخراج در شرایط بهينه بر حسب درصد انحراف

اتيلنتتراكلرید است .تفاوت مشاهده شده نيز ميتواند

استاندارد نسبي ()Relative Standard Deviation

به دليل اتالف آناليتها در مراحل اوليه استخراج و یا

گزارش گردید .همان گونه كه در جدول  9مالحظه

جذب سطحي آنها توسط مواد موجود در ماتریكس

ميشود به جز برای دیكلروس ،متيل پاراتيون و اتيون

نمونهباشد.البتهباتوجهبهميزانراندماناستخراجبرای

درصد انحراف استاندارد نسبي برای سایر تركيبات

آفتكشهای دیكلروس و متيل پاراتيون كاربرد این

كمتر از  1/بدست آمده است .همچنين راندمان

روش برای این آفتكشها در غلظت 1// µgkg−1

استخراجوفاكتورتغليظمحاسبهشد.راندماناستخراج

همراه با بازدهي مناسب نميباشد و بایستي در غلظت

تركيبات مورد مطالعه در گستره  1/9 -۵3/45درصد

هایباالتر این روش رابرایاین آفتكشها استفاده

بوده و فاكتور تغليظ در گستره   ۵/2 -113ميباشد.

نمود .شكل  ۵كروماتوگرام حاصل از استخراج

درصد راندمان استخراج و فاكتور تغليظ برای حالت

آفتكشهایآليفسفرهبهغلظت1// µgkg−1را در

استخراج آفتكشها از آب نيز محاسبه شد.همانطور

شرایطبهينه،نشانميدهد.

كه در جدول  9آورده شده است ،تفاوت زیادی ميان
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راندمان استخراج و فاكتور تغليظ حاصل از استخراج آفتكشهای آلي فسفره الف)از آب،انحرافاستانداردنسبي-9 جدول
1//µgkg-1ب)ازنمونهخياردرغلظت1//µgkg-1درغلظت
Table 3. Relative Standard Deviation, Relative recovery and Enrichment Factors of organophosphorus
pesticides extraction from a. 100 µgkg-1in water b. 100 µgkg-1in cucumber
Pesticides

RSD
(%)a

Relative
recovery a

Enrichment
factors a

RSD
(%)b

Relative
recovery b

Dichlorvos

19.2

16.80

Diazinon

0.35

Etrimfos

70.0

23.3

6.30

104.00

868.0

2

81.00

108.0

2.5

88.94

635.3

7.8

75.82

101.1

6

87.18

726.5

19.0

36.45

48.6

Fenitrothion

1.6

80.36

574.0

18.7

85.20

113.6

Malathion

12

90.00

750.0

10.7

77.60

102.8

Bromophos

6.4

94.44

787.0

8.7

89.25

119.0

Ethion

12.9

88.08

734.0

8.6

81.30

108.4

Methyl parathion

Enrichment
factors b
8.4
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شكل  - ۵كروماتوگرام جرمي مربوط به ریز استخراج آفتكشهای آلي فسفره از نمونه خيار در غلظت  1//µgkg−1تحت
شرایطبهينه.
Figure 8. GC–MS chromatogram of cucumber sample spiked with organophosphorus pesticides at
100µgL−1.

پارامتر هاي آماري :پارامترهایآماریروششتامل

تشخيصروشبرایاندازهگيری آفتكتشهتایآلتي

گسترهخطي،)LR(1مقدارضریبهمبستگي(،)r2حد

فسفره////1-19/۱۵µgkg−1ومحدودهخطيمنحني

تشتتخيص(LOD)4ومعادلتتهختتطبتترایهتتركتتداماز

كاليبراستتيون بتترایاكثتترتركيبتتات4/-5//µgkg−1

آفتكشهادرشرایطبهينهموردبررسيقترارگرفتت.

متتيباشتتد.ضتترایبهمبستتتگينيتتزدرگستتتره-//333

همانطوركتهدرجتدول2گتزارششتدهاستت،حتد

//331قراردارند.

1 Linearity range
2 Limit Of Detection
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جدول-2ارقامشایستگيتجزیهایحاصلازاستخراجآفتكشهایآليفسفرهبهروشریزاستخراجمایع-مایعپخشي
Table 4. Analytical figure of merits.
Linearity

−1

) LOD (µgL

R2

Regression
equation

Pesticides

200- 2000

13.78

0.996

Y=5.04x-630.4

Dichlorvos

10- 250

0.006

0.997

Y=935.6x+7719

Diazinon

20- 700

0.19

0.998

Y=122.5x+343.5

Etrimfos

50- 700
20- 500

6.4
4.1

0.997
0.999

Y=8.90x+506.6
Y=13.8x+109.1

Methyl parathion
Fenitrothion

20- 500

0.34

0.998

Y=111.6x-1300

Malathion

50- 700
10- 350

0.84
0.098

0.996
0.998

Y=3102x-1664
Y=263.2x+4255

Bromophos
Ethion

−1

) range (µgL

آناليز نمونته حقيقتي:بترایبررستيكتارایيروش

نمونه خيار استخراج شدند ،سپس مخلوطي از استون

جهتاندازهگيریآفتتكتشهتایآلتيفستفره،یتک

استخراج شده به عنوان حالل پخشكننده و اتيلن

نمونتهخيتتارتحتتشتترایطبهينتتهمتوردآزمتتایشقتترار

كلراید به عنوان حالل استخراج كننده در تكنيک

گرفت.نتایجنشاندادكهتنهاآفتكشاتيتوندرایتن

ریزاستخراج مایع مایع پخشي به آب خالص اضافه

نمونهخياربهميزان)5/۵1 (µgkg−1موجودبود.

شدند  .از سانتریفيوژ جهت جمعآوری اتيلن كلراید
استفاده شد وحالل حاصل جهت جداسازی وآناليز

بحث:

آفتكشها به دستگاه كروماتوگرافي گازی -طيف

در تكنيک ریزاستخراج مایع -مایع پخشي امكان

سنجيجرميتزریقشد.نتایجبهدستآمدهنشانداد

معلق شدن فاز آلي بصورت قطرات فوقالعاده ریز در

استفاده از تكنيک ریزاستخراج مایع -مایع پخشي در

فاز آبي فراهم ميشود .بدین ترتيب سطح تماس بين

اندازهگيری آفتكشهای آلي فسفره در خيار مقادیر

حالل استخراجكننده و نمونه افزایش یافته ،سرعت

فاكتور تغليظ و تكرارپذیری قابل قبولي را نشان

استخراج نيز افزایش ميیابد.همچنين این روش بسيار

ميدهد .به طوری كه مقدار فاكتور تغليظ به بيش از

سریع ،ساده ،ارزان وكارآمد بوده  ،نياز به ابزار و

  1//نيزميرسد ودرنتيجهمقدارحدتشخيصكمي

مهارت خاصي ندارد و بنابراین به راحتي قابل اجرا

به مقادیر خيلي كم كاهش ميیابد .بنابراین

است .مزیت دیگر این روش سازگاری آن با

ریز استخراج مایع -مایع پخشي ،ميتواند یک روش

دستگاههای تجزیهای است و از آنجا كه مقدار بسيار

پيشتغليظ با فاكتور تغليظ باال جهت اندازه گيری

كمي از حالل آلي در این روش مصرف ميشود،

مقادیر بسيار كم باقيمانده آفتكشها از خيار باشد.

سازگار با محيط زیست نيز ميباشد .در این مطالعه

همچنين به دليل سطح تماس زیاد حالل استخراج

تكنيک ریزاستخراج مایع مایع پخشي جهت استخراج

كنندهبانمونهاستخراجدرمدتزمانكوتاهيصورت

وجداسازی باقيمانده  ۵آفتكش از خيار استفاده

ميگيرد.

گردید .ابتدا آفتكشها به كمک حالل استون از

55

اسحاقيوهمكاران

References:
Wei-Yao, Z., Jiang, G., Liu, J. and Cheng,
W. 2001.
Application of solid-phase
microextraction for the determination of
organophosphorous pesticides in aqueous
samples by gas chromatography with flame
photometric detector. Talanta. (55): 807814.
Lambropoulou, D. A. and Albanis, T. A.
2003.
Headspace
solid-phase
microextraction in combination with gas
chromatography–mass spectrometry for the
rapid screening of organophosphorus
insecticide residues in strawberries and
cherries. Journal of Chromatography A.
(993): 197-203.
Zambonin, C. G., Quinto, M., Devietro, N.
and Palmisano, F. 2004. Solid-phase
microextraction – gas chromatography
mass spectrometry: A fast and simple
screening method for the assessment of
organophosphorus pesticides residues in
wine and fruit juices. Food Chemistry. (86):
269-274.
Lanzone, V., Sergi,M., Mascini, M.,
Scarpone, R., Della Pelle, F., Del Carlo,
M., Scortichini, G. and Compagnone, D.
2015. Solid-Phase Extraction of Pesticides
by Using Bioinspired Peptide Receptors.
Journal of Chemistry. (2015): 1-7
Xu, X. Y., Ye, J. Q., Nie, J., Li, Z. G., and
Lee, M. R. 2015. A new liquid–liquid
microextraction method by ultrasound
assisted salting-out for determination of
triazole pesticides in water samples coupled
by gas chromatography-mass spectrometry.
Analytical Methods. 7(3): 1194-1199.
Brito, N., Navickiene, S., Polese, L., Jardim,
E., Abakerli, R. and Ribeiro,M. 2002.
Determination of pesticide residues in
coconut water by liquid–liquid extraction
and gas chromatography with electroncapture plus thermionic specific detection
and solid-phase extraction and highperformance liquid chromatography with
ultraviolet
detection,
Journal
of
Chromatography A. (957): 201–209.
Menezes Filho, A., Dos Santos, F. N. and
Pereira, P. A. D. P. 2010. Development,
validation and application of a method
based on DI-SPME and GC–MS for
determination of pesticides of different
chemical
groups
in
surface
and
groundwater
samples.
Microchemical
Journal. (96): 139–145.
Rodrigues, F. D. M., Mesquita, P. R., De
Oliveira, L. S., de Oliveira, F.S., Menezes

Filho, A., Pereira, P. A. D. P. and de
Andrade, J. B. 2011. Development of a
headspace solid-phase microextraction/ gas
chromatography–mass
spectrometry
method
for
determination
of
organophosphorus pesticide residues in cow
milk. Microchemical Journal. (98): 56–61.
Chen, B., Wu, F. Q., Wu, W. D., Jin, B.-h.,
Xie, L. Q., Feng, W. and Ouyang, G.
2016. Determination of 27 pesticides in
wine
by
dispersive
liquid–liquid
microextraction and gas chromatography–
mass spectrometry. Microchemical Journal.
(126): 415–422.
Dos Anjos, J. P. and de Andrade, J. B. 2015.
Simultaneous determination of pesticide
multiresidues in white wine and rosé wine
by SDME/GC–MS, Microchemical Journal.
(120): 69–76.
Šandrejová, J., Campillo, N., Viñas, P. and
Andruch, V. 2016. Classification and
terminology in dispersive liquid–liquid
microextraction, Microchemical Journal.
(127): 184–186.
Zgoła-Grzes´kowiak, A. and Grzes´kowiak,
T.
2011.
Dispersive
liquid-liquid
microextraction. Trends in Analytical
Chemistry. (30): 1382-1399.
Zhao, E., Zhao, W., Han, L., Jiang, Sh. and
Zhou, Z. 2007. Application of dispersive
liquid–liquid microextraction for the
analysis of organophosphorus pesticides in
watermelon and cucumber. Journal of
Chromatography A. (1175): 137–140.
Berijani, S., Assadi, Y. Anbia, M., Milani
Hosseini, M. R. and Aghaee, E. 2006.
Dispersive liquid–liquid microextraction
combined with gas chromatography-flame
photometric detection: Very simple, rapid
and sensitive method for the determination
of organophosphorus pesticides in water.
Journal of Chromatography A. (1123): 1–9.
Hercegov´a, A., D¨om¨ot¨orov´a, M. and
Matisov´a, E. 2007. Sample preparation
methods in the analysis of pesticide
residues in baby food with subsequent
chromatographic determination. Journal of
Chromatography A. (1153): 54-73.
Nagaraju, D. and Huang, S. 2007.
Determination of triazine herbicides in
aqueous samples by dispersive liquid–
liquid
microextraction
with
gas
chromatography–ion
traps
mass
spectrometry. Journal of Chromatography
A. (1161): 89–97.

56

Pesticides in Plan Protection Sciences, 2018, 5(1).

Determination of Organophosphorus Pesticides in Cucumber Using Dispersive
Liquid-Liquid Microextraction Coupled to Gas Chromatography–Mass
Spectrometry
Eshaghi, A.*1, Hamidi, H.1, Zali, S.1 and Gholi pour, V.2

1. Department of Physico Chemistry, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Agricultural Research,
Education and Extension Organization (AREEO), Alborz Province, Iran. 2. Department of Applied Chemistry,
kharazmi University, Alborz Province, Iran.

Received: Agu, 6, 2017

Accepted: Mar, 13, 2018

Abstract:
High amount of organophosphorus pesticides (OPs) are used to control of pest on various
crops and therefore measurement of their residue in the crops is very important. In this study
dispersive liquid–liquid microextraction technique (DLLME) coupled with gas
chromatography–mass spectrometric detection (GC–MS) was developed for the extraction
and determination of OPs, Dichlorvos, Diazinon, Etrimfos, Methyl parathion, Fenitrothion,
Malathion, Bromophos, Ethion in cucumber. Acetone was used as the extracting solvent for
the extraction of OPs from plant samples. When the extraction process was completed, a
mixture of Tetrachloroethylene (extraction solvent) and acetone extract (disperser solvent)
were rapidly added to pure water. After centrifugation, the sedimented phase of
Tetrachloroethylene was collected and injected into the GC–MS for separation and
determination of OPs.
Influential parameters, such as, type and volume of extraction solvent, disperser solvent, salt
and pH effects were studied and optimized. Under optimum conditions the enrichment
factors and extraction recoveries ranged between 101.1- 119 and 77.1- 89.25٪ for most of
the analytes. The linear range was wide (20–500 µgkg−1) and the limits of detection were
between 0.006 and 13.78 µgkg−1. The relative standard deviations (RSDs) were obtained in
the range of 2- 23.3٪. The developed method was successfully applied for determination of
OPs residues in cucumber samples purchased from the local store.
Key Words: Dispersive liquid–liquid microextraction; Organophosphorus pesticides;
Pesticides residues; Cucumber; GC–MS.
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