آنالیز آب – اندازه گیری کمی نیترات نیتروژن ) (NO3-Nبه روش ]1[)C23H26N2O4( Brucine
واژه "نیترات-نیتروژن" به نیتروژنی اطالق میشود که با یون

به ویژه تا سه سالگی و احتماالً زنان باردار باید فاقد نیترات و

نیترات ترکیب شده و منشاء آن غالباً از آمونیاک است.

یا هر گونه آلودگی دیگر باشد.

غلظت نیترات در آب معموالً براساس یون  NO3-تعریف

وقتی نمونه آبی حاوی یون نیترات با بروسین در محیط

میگردد .از آنجایی که هر میلیگرم در لیتر از نیترات-

اسیدی واکنش می دهد ،یک ترکیب زرد حاصل می شود.

نیتروژن معادل با  ۴۳/۴میلیگرم در لیتر از نیترات در آب

مقدار نیترات نیتروژن با اندازه گیری جذب ترکیب زرد

میباشد ،لذا برای اعالم نتیجهی آزمایش و گزارش میزان این

حاصله در  ۴١٠ nmتعیین میگردد.

آالینده در آب شرب لوله کشی الزم است برای مردم به طور
شفاف مشخص کنیم که منظور غلظت نیترات-نیتروژن است
یا نیترات .براساس قوانین وضع شده در سال  ١۹۷۴از سوی
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا ) (EPAحداکثر
میزان غلظت نیترات-نیتروژن نباید از  ١٠میلیگرم در لیتر و
یا نیترات آن نباید از  ۴۵میلیگرم در لیتر در آب شرب تجاوز
کند .با توجه به اینکه غلظت این آالینده در آبهای مناطق

اطالعات کالیبراسیون استاندارد های نیترات نیتروژن در

مختلف متغیر میباشد .ولی به طور معمول الزم است که

شکل های زیر مشاهده میشود.

غلظت نیترات-نیتروژن از  ١/٠تا  ۴میلی گرم در لیتر و یا
غلظت نیترات تنها از  ۴/٠تا  ۷/١۷میلیگرم در لیتر در آب
شرب تجاوز نکند .البته آب شرب مخصوص اطفال زیر  ۶ماه
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نیتروژن- منحنی کالیبراسیون نیترات:١ شکل

نیتروژن- طیف استانداردهای نیترات:2 شکل

اطالعات مربوط به آنالیز یک نمونه مجهول توسط روش
.مذکور در زیر مشاهده میشود
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