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تعیین غلظت یون لیتیم به روش اسپکتروفتومتری در سطوح مختلف آبهای ساحلی
خلیج چابهار با استفاده از لیگاند تورین
2
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 -1استاديار گروه شیمی دريا ،دانشکدهي علوم دريايی ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايی ،چابهار
 -2دانشجوي کارشناسی ارشد گروه شیمی دريا ،دانشکدهي علوم دريايی ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايی ،چابهار

چکیده
در اين مطالعه واکنشگر تورين ،در يک محیط قلیايی آب و استون با يون لیتیم تولید رنگ کرده و به طور مستقیم ،با استفاده از روش
اسپکتروفتومتري که روشی ساده ،در دسترس و ارزان میباشد براي اندازهگیري اين فلز قلیايی در آبهاي ساحلی خلیج چابهار به کار
رفته است .عوامل موثر بر واکنش تشکیل کمپلکس لیتیم-تورين مانند زمان واکنش ،غلظت تورين ،میزان پتاسیم هیدروکسید و استون
بهینه سازي شده و تحت شرايط بهینه ،حد تشخیص ،محدودهي خطی و انحراف استاندارد ( )n=7روش به ترتیب ،9/930 mg.L-1
 9/19-1/39 mg.L-1و  % 0/11به دست آمد  .نتايج نشان دادند معرف تورين واکنشگري موثر و واکنش پذير با لیتیم در آب دريا بوده و
بر اين اساس میانگین غلظت يون لیتیم در آبهاي ساحلی خلیج چابهار در محدوده  9/173 mg.L-1اندازه گیري شد .در ادامه آنالیز
نتايج به دست آمده تحت شرايط بهینه با استفاده از نرم افزار  ،SPSSنشان دهنده عدم تفاوت معنیدار در میانگین غلظت يون لیتیم در
اعماق مختلف ايستگاههاي داخل و خارج خلیج چابهار میباشد.
واژگان کلیدی :لیتیم ،آب دریا ،تورین ،طیفسنجی فرابنفش ،خلیج چابهار

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

08/19/14
07/93/97
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از طريق تارهاي عصبی ،معده و روده جذب بدن میشوند.
غلظت يون لیتیم در خون انسان تقريبا بین  9/5تا 1
میلیموالر نگه داشته میشود .تاثیرات جانبی ناخوشايندي
در غلظتهاي بین  2تا  2/5میلیموالر ظاهر میگردند و
حتی غلظت اين يون در سطوح باالتر میتواند مرگبار نیز
باشد ] .[14بنابراين باتوجه به اثرگذاري میزان يون لیتیم
موجود در آب درياها بر زنجیرهي غذايی و اينکه مرز میان
سودمند بودن يا سمی بودن اين يون براي انسان و
محیطزيست بسیار نازک و شکننده است] [15انتظار می-
رود میزان غلظت يون لیتیم در آبهاي ساحلی به صورت
دورهاي مورد ارزيابی قرار گیرد.
بیشتر روشهاي طیفسنجی فرابنفش بر پايهي
واکنشگرهاي آلی میباشند و واکنشگرهاي آزو گروه بزرگی
از واکنشگرهاي طیفسنجی فرابنفش را تشکیل میدهند.
واکنشگرهاي آزو نقش مهمی در اندازهگیري فلزات دارند.
تا زمانی که آرسناز و واکنشگرهاي مربوطه براي آنالیزهاي
اسپکتروفتومتري به کارنرفته بودند ،واکنشگرهاي حساسی
براي عناصري مانند  Th ،Hf ،Zr ،Uو عناصر قلیايی
وجود نداشت.
لیتیم تنها فلز قلیايی است که با برخی از رنگهاي آزو،
واکنشهاي رنگزا داشته و اولین واکنشگري که در اندازه
گیري مستقیم يون لیتیم مورد استفاده قرار گرفته تورين
است .اين ترکیب در واکنش با يون لیتیم (شکل  )1در
 429تا  469نانومتر داراي جذب بوده و میتوان از آن در
اندازهگیري يون لیتیم به روش طیفسنجی استفاده کرد
] .[14در اين مطالعه از معرف تورين به عنوان شناساگر
طیفسنجی در اندازهگیري يون لیتیم در سطوح مختلف
آبهاي داخل و خارج از خلیج چابهار استفاده شد و نتايج
با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد بررسی قرار گرفتند.

 -1مقدمه
لیتیم سی و سومین عنصر فراوان در طبیعت است که به
طور گسترده به مقدار ناچیز در سنگها و خاکها و سطح
زمین و آبهاي دريايی توزيع شده است .اين عنصر در
راکتورهاي سوخت هسته اي ،داروسازي ،روغنهاي روان
کننده ،صنعت باتري سازي ،در صنايع فلزي و آلیاژ سازي
کاربرد دارد ] .[1-5کربناتها و رسوبات اليه ي آهکی که
از تبخیر آب درياها پديد آمدهاند داراي غلظت باالتري از
لیتیم میباشند .لیتیم به شکل انتخاب پذير بر روي
کاتیونهاي ديگر جذب میشود و يک شکل غیر قابل
تغییر پیدا میکند .همچنین غلظتهاي بااليی از لیتیم در
آبهايی که از صخرههاي با میزان لیتیم باال جاري
میشوند وجود دارد .رسوبات کربناتی که از تبخیر آب
درياچهها به وجود میآيند لیتیم بااليی دارند و به مقدار
ناچیز در تمام خاکها يافت میشود .رسوبات سطحی و
تبخیري ممکن است داراي مقادير باالتري از لیتیم باشند
که به همراه بور ،پتاسیم و سنگهاي منیزيم است .لیتیم
در آب به صورت فرم يونی حضور داشته و آبهاي سطحی
داراي يون لیتیم به مقدار  1-19میکروگرم بر لیتر
میباشند .غلظت يون لیتیم در آب دريا حدوداً  9/16میلی
گرم بر لیتر و در آبهاي زيرزمینی  9/5میلی گرم بر لیتر
است .آبهاي معدنی در کرهي زمین حاوي  9/95تا 1
میلی گرم بر لیتر يون لیتیم هستند ،امّا در آبهاي
طبیعی معدنی غلظتهاي باالتر تا  199میلی گرم بر لیتر
میتواند باشد ] .[8-11افزايش میزان لیتیم در آبها بر
زنجیرهي غذايی تأثیرگذار بوده و حضور لیتیم در ساختار
گیاهان و جانداران بسته به موقعیت جغرافیايی متفاوت
است و ممکن است با غلظتهايی با بیشازحد میانگین نیز
مشاهده شود .نیاز جانداران به مقادير کمی از لیتیم براي
سالمت تکثیر و حفظ سالمت عمومی بر کسی پوشیده
نیست ] .[12لیتیم میتواند برجنبههاي مختلف رفتاري
آبزيان بويژه ماهیان اثر گذار باشد .باال بودن بیش از حد
مجاز يون لیتیم در خون ماهی نظم رفتاري جانور را دچار
اختالل میکند و يا ممکن است باعث تخريب سیستم
مرکزي تجزيه و تحلیل وروديهاي حسی شده و در نتیجه
اختالل در توانايی ماهی براي شناسايی و پاسخ به نشانه-
هاي محیطی را در بر داشته باشد ] .[13يونهاي لیتیم در
بدن انسان از طريق سلولهاي غشاء بهآرامی عبور کرده و
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شکل ( )1واکنش بین لیتیم و تورین و تشکیل کمپلکس
لیتیمتورین ][11
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 -2مواد و روشها

 -1-2روش انجام آزمایش

 -1-2مواد مورد استفاده

ابتدا يک میلی لیتر از معرف تورين را درون سل
اسپکتروفتومتر ريخته و توسط دستگاه طیفسنجی
فرابنفش جذب آن در طول موج  459نانومتر ثبت گرديد.
سپس  249میکرولیتر از نمونهي آب دريا به آن افزوده و
محلول جهت تشکیل کمپلکس لیتیم-تورين به مدت 2
دقیقه هم زده شد و جذب آن در طول موج  459نانومتر
مشاهده گرديد که اختالف بین جذب شناساگر و محلول
ثانويه مربوط به مقدار جذب يون لیتیم در محلول نمونه
میباشد.

استون با خلوص باال ،پتاسیم هیدروکسید ،نمکهاي به کار
رفته در آزمايش و هیدروکلريک اسید از شرکت مرک و
تورين به عنوان شناساگر از شرکت سیگما آلدريچ
خريداري شد .محلول استاندارد تورين به صورت 9/927
درصد وزنی-حجمی و محلول استاندارد پتاسیم
هیدروکسید به صورت 1موالر تهیه شد .محلول شناساگر
به صورت روزانه از ترکیب  89درصد استون 29 ،درصد
محلول پتاسیم هیدروکسید 19 ،درصد آب دو بار تقطیر و
 19درصد محلول  9/927درصد وزنی-حجمی تورين
ساخته شد.
 -2-2وسایل و دستگاههای مورد استفاده
در اين آزمون از دستگاهها و تجهیزات طیفسنجی
فرابنفش  PCUV2199يونیکو مدل  ،S2100uvsسل
کوارتز مدل ( )Q/10/18براي اندازهگیري و خواندن جذب
کمپلکس لیتیم-تورين در طول موج  459نانومتر ،میکرو
سرنگ  199میکرولیتري هامیلتون براي برداشت مقادير
میکرولیتر لیتیم و شناساگر ،ترازوي  ADAMمدل
 pw245با دقّت اندازهگیري  9/1میلیگرم براي توزين
مواد شیمیايی مورد نیاز pH ،متر مدل )WTW(pH340i
براي ثبت  pHو دستگاه نمونه گیر مدل  Z-SAMبراي
برداشت نمونههاي آب از عمقهاي مختلف دريا استفاده
گرديد.

شکل) (2نقشهی ماهوارهای ایستگاههای نمونهگیری داخل
S1
S2
S3
S4
S5

خلیج چابهار (ایستگاه های )1-5
N 25.07075,E 61.419650
N 25.146563,E 61.180761
N 25.359161,E 60.311075
N 25.292438,E 60.601179
N 25.313012,E 60.616975

 -3-2نمونه برداری و آماده سازی نمونه
نمونههاي آب در بهار  1304از  5ايستگاه داخلی و 4
ايستگاه خارجی خلیج چابهار (شکل  2و  )3با استفاده از
دستگاه نمونه گیر  Z-SAMو در سه عمق متفاوت ،9/5
 19و  29متري برداشته شد .نمونه برداري بر اساس
استاندارد  [17] ASTMانجام گرفت ،بدين صورت که
نمونهها در شیشههاي پلیاتیلنی شسته شده با اسید
هیدروکلريک19درصد حجمی ريخته شده ،درون ظرف يخ
قرار داده و به آزمايشگاه انتقال داده شد .در آزمايشگاه
نمونه ها با فیلتر واتمن با قطر9/4میکرومتر دو بار صاف
شده و پس از آن تا شروع آنالیز در يخچال و در دماي 4
درجهي سانتیگراد نگهداري شد.

شکل) (3نقشهی ماهوارهای ایستگاههای نمونهگیری خارج
S1
S2
S3
S4
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خلیج چابهار (ایستگاه های )1-1
N 25.3094833,E 60.624362
N 25.355048,E 60.602569
N 25.436504,E 60.487577
N 25.354396,E 60.434637
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 -3نتایج و بحث
 -1-3بهینهسازی فاکتورهای موثر بر تشکیل
کمپلکس لیتیم -تورین
 -1-1-3بررسی اثر درصد حضور استون و پتاسیم
هیدروکسید در محلول شناساگر
30

معرف تورين در حضور استون و محیطی قلیايی با لیتیم
واکنش داده و تشکیل کمپلکس تورين-لیتیم را میدهد.
میزان استون بر شدت واکنش تکمیل کمپلکس لیتیم-
تورين تأثیرگذار است و هنگامیکه اين واکنش انجام
میشود تغییر رنگ محلول محسوس است و از سوي ديگر
با کاهش میزان قلیايیت محلول از شدت رنگ محلول نیز
کم شده و بهتبع آن میزان جذب نیز کم میشود بنابراين
مقدار استون و پتاسیم هیدروکسید بعنوان عامل قلیايی در
محیط واکنش ،در پیشروي واکنش از اهمیت وااليی
برخوردار است .در اين مطالعه مقدار استون در محدودهي
 39-79درصد حجمی-حجمی و مقدار محلول پتاسیم
هیدروکسید به عنوان عامل قلیايی در محدوده ي 5-25
درصد حجمی-حجمی مورد بررسی قرار گرفتند که با
توجه به نتايج بهدست آمده (نمودارهاي  1و  )2استون با
 89و پتاسیم هیدروکسید با  29درصد حجمی-حجمی
بیشترين جذب را در محلول شناساگر به خود اختصاص
دادند و در نهايت اين مقادير بعنوان مقادير بهینه انتخاب
شدند.

10
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نمودار( )2بررسی اثر درصد حضور پتاسیم هیدروکسید در
محلول شناساگر

 -2-1-3بررسی اثر زمان واکنش و تشکیل
کمپلکس لیتیم -تورین
عامل زمان در تشکیل کمپلکس لیتیم-تورين بسیار موثر
است .به علت حضور استون در محیط واکنش و خاصیت
فراريت اين ماده ،در زمانهاي باال کاهش حضور استون در
محیط واکنش ،کاهش میزان اختالف جذب را به همراه
دارد و در زمانهاي کوتاه واکنش به طور کامل پیش نمی
رود .از سويی ديگر شناساگر تورين در طول زمان ناپايدار
بوده و باگذشت زمان با کاهش شدت رنگ آن از تأثیر
واکنشگر نسبت به لیتیم کاسته میشود .در اين مطالعه
زمانهاي  9تا  3دقیقه مورد مطالعه قرار گرفت ( نمودار)3
که از زمان  9تا  2دقیقه افزايش اختالف جذب و پس از
آن کاهش اختالف جذب مشاهده شد .از اينرو زمان 2
دقیقه به عنوان زمان بهینه انتخاب گرديد.
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زمان واکنش بر حسب ثانیه
نمودار( )1بررسی اثر درصد حضور استون در محلول شناساگر
نمودار( )3بررسی اثر زمان واکنش لیتیم-تورین

 -2-3بررسی اثر عوامل مزاحم
در بررسی عوامل مزاحم در واکنش تورين -لیتیم ،نتايج
بهدست آمده از ديگر مطالعات نشان دهندهي عدم تداخل
حضور يون سديم تا  59برابر و يون منیزيم تا  19برابر در
محیط واکنش بوده است ] [51از اينرو استفاده از اين
25
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معرف را براي اندازه گیري يون لیتیم در آب دريا که
حاوي غلظت بااليی از يون سديم میباشد را مناسب
میکند .در اين مطالعه نیز عوامل تداخل زا مورد بررسی
قرار گرفت که نتايج به دست آمده در جدول شمارهي 1
بیانگر همین واقعیت يعنی عدم تداخل يونهاي سديم،
کلسیم ،منیزيم ،آلومینیوم ،آهن و روي در تشکیل
کمپلکس لیتیم-تورين در محیط واکنش می باشد.

y = 0.0759x + 0.0286
R² = 0.9949

0.15

0.00
0.00

غلظت لیتیم بر حسب میلی گرم بر لیتر
نمودار ( )1نمودار کالیبراسیون تحت شرایط بهینهی  01درصد

جدول ( )1بررسی حضور عوامل تداخل زا در محیط واکنش در

حجمی-حجمی استون و  21درصد حجمی-حجمی پتاسیم

حضور 111میکرو گرم بر لیتر یون لیتیم

هیدروکسید در محلول شناساگر و زمان واکنش  2دقیقه

يون

مقدار اضافه
شده
()µg.L-1

نمک

لیتیم مشاهده
شده
)(µg.L-1

Na+

199
599
1999
2999

NaCl

193
197
111
115

Ca2+

199
299

CaCl2

00
06

Mg2+

199
299

MgCl2

65
69

Al3+

5
19

AlCl3

00
69

Fe3+

5
19

FeCl3

195
125

Zn2+

2
5

ZnCl2

06
65

همچنین تحت شترايط بهینته ،فاکتورهتاي حدتشتخیص،
محدودهي خطی و انحراف استاندارد به ترتیب برابتر mg.
 9/19-1/39 mg.L-1 ،9/930 L-1و  % 0/11بتتتهدستتتت
آمدند .از منحنی کالیبراسیون ،براي تعیین غلظتت واقعتی
يون لیتیم در نمونههاي جمعآوي شده در اعماق سه گانته
 0ايستگاه داخل و خارج خلیج چابهار استفاده گرديتد کته
نتايج در جداول  2و  3آورده شده است .اين نتتايج نشتان
میدهد میتانگین غلظتت يتون لیتتیم در آبهتاي خلتیج
چابهار ( )9/173 mg.L-1در مقايسه با غلظت اين يون در
آب ساير درياها در ديگر مطالعات که در محدوده mg.L-1
 9/14-9/16گزارششده است تفاوتی نداشته و غلظت اين
فلز قلیتايی در آبهتاي داختل و ختارج خلتیج چابهتار در
گسترهي اعالمشده می باشد.
جدول( )2غلظت لیتیم در  3عمق متفاوت در ایستگاههای
داخل خلیج
-1

 -3-3رسم نمودار کالیبراسیون تحت شرایط بهینه

ايستگاه غلظت لیتیم در  3عمق) (mg.L

رسم منحنی کالیبراسیون براي تعیین غلظتت نمونتههتاي
مجهول بهکار میرود و باعث کاهش انواع خطاهتا همچتون
خطاي دستگاهی می شتود .محلتول هتايی بتا غلظتتهتاي
مختلتتف از يتتون لیتتتیم در محتتدودهي غلظتتتیmg.L-1
 ،9/95-1/39از رقیق سازي محلول استاندارد اولیهي لیتیم
تهیّه گرديد و منحنی کالیبراسیون با اعمتال تمتام شترايط
بهینه شده از قبیل درصد حضور استون و محلتول پتاستیم
هیدروکسید در محلول شناساگر و زمان واکنش در تشکیل
کمپلکس لیتیم-تورين رسم گرديد (نمودار .) 4
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سطح1

سطح2

سطح3

1

9/123

9/119

9/115

2

9/147

9/178

9/157

3

9/100

9/163

9/104

4

9/120

9/150

9/157

5

9/163

9/160

9/160
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جدول( )3غلظت لیتیم در  3عمق متفاوت در ایستگاههای

 -1نتیجهگیری نهایی

خارج خلیج

در اين تحقیق واکنشگر تتورين بعنتوان شناستاگر طیتف-
سنجی فرابنفش در يک محیط قلیايی آب و استون با يتون
لیتیم تولید رنگ کرده و به طتور مستتقیم ،بتا استتفاده از
روش استتپکتروفتومتري کتته روشتتی ستتاده ،در دستتترس و
ارزان می باشد براي اندازهگیري اين يتون قلیتايی در آب-
هاي ساحلی ( 0ايستگاه داخل و خارج) خلتیج چابهتار بته
کار گرفته شد .در بهبود شرايط واکنش فلز لیتیم با لیگاند
تورين ،میزان استون و پتاسیم هیدروکسید بعنوان عوامتل
متتوثر در محتتیط واکتتنش و زمتتان بعنتتوان عامتتل متتوثر در
تکمیل واکنش ،بهینه سازي شدند .تحتت شترايط بهینته،
فاکتورهتتاي حدتشتتخیص ،محتتدودهي خطتتی و انحتتراف
استتاندارد بتته ترتیتتب برابتترmg.L-1 ،9/930 mg. L-1
 9/19-1/39و  % 0/11به دست آمدند که ايتن نشتان متی
دهد معرف تورين واکنشگري موثر و واکنشپتذير بتا يتون
لیتیم در آب دريا بوده و می تواند روشی ستاده و ارزان در
تعیین غلظت اين يون در آب دريتا باشتد .بتر ايتن استاس
میانگین غلظت يون لیتیم در آبهاي خلیج چابهار با ايتن
تکنیک در محدودهي  9/173 mg.L-1اندازهگیري شد که
در مقايسه با غلظت يون لیتیم در آب ساير درياها در ديگر
مطالعات ( )9/14-9/16 mg.L-1تفاوتی نداشته و غلظتت
اين يون قلیايی در آبهاي داخل و خارج خلیج چابهتار در
گسترهي اعالم شده میباشد .آنالیز نتتايج بته دستت آمتده
تحت شرايط بهینه بتا استتفاده از نترم افتزار  ،SPSSنیتز
همچنین نشان دهندهي عدم تفتاوت معنتیدار در غلظتت
يون لیتیم در سطوح مختلف آبهاي داخل و خارج خلتیج
چابهار میباشد.

-1

ايستگاه غلظت لیتیم در  3عمق) (mg.L
سطح1

سطح2

سطح3

1

9/178

9/160

9/104

2

9/134

9/189

9/152

3

9/197

9/115

9/134

4

9/161

9/173

9/186

 -1-3بررسی تفاوت میانگین غلظت لیتیم در اعماق
مختلف ایستگاههای داخل و خارج خلیج چابهار
در ادامه جهت مقايسه میتانگین غلظتت لیتتیم در اعمتاق
مختلف ( 19 ،9/5و  29متري) ايستگاه هاي داخل و خارج
خلیج چابهار ،مطالعته آمتاري روي داده هتا انجتام گرفتت
بدين صورت که تمتام نمونته هتا تحتت شترايط بهینته بتا
شناساگر تورين واکنش داده و اختالف جتذب شناستاگر و
کمپلکس تشکیل شده ،در طول موج 459نتانومتر خوانتده
شد و نتايج با استفاده از نرم افزار )SPSS (version 22
مورد بررسی قترار گرفتنتد .نتتايج بتهدستتآمتده از ايتن
مطالعه در جدول  4نشان می دهتد اوال تفتاوت معنتاداري
بین غلظت لیتیم در عمقهاي مختلف و ثانیا بین میانگین
غلظت لیتیم در ايستگاه هاي داخل با میانگین غلظت ايتن
فلز قلیايی در ايستگاههاي خارج خلیج چابهار وجود ندارد.
جدول( )1نتایج حاصل از بررسی تفاوت میانگین ( ±انحراف
معیار) غلظت لیتیم در اعماق مختلف ایستگاه های داخل و
خارج خلیج چابهار

عمق (متر)
ايستگاه
ها

9/5

19

29

داخل

9/15±9/93a/a

9/18 ± 9/93a/a

9/18±9/93a/a

9/15±9/93a/a

9/18±9/92a/a

9/18±9/92a/a

خارج
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