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چکیده

حیوانات می باشد. بر خالف ترکیبات آلی، سرب  ها وسرب یکی از فلزات سنگین سمی برای انسان

تخریب پذیر نبوده و از طریق پیوند با مواد آلی و غیر آلی انباشته می شود، به عنوان مثال با زیست 

فرایندهای جذب، تشکیل کمپلکس یا ترکیب شیمیایی. در این تحقیق برای پیش تغلیظ سرب از 

های تیول در نمونهآمینوبنزو-2یسی عامل دار شده توسطروش میکرواستخراج با نانو ذرات مغناط

حقیقی بهداشتی، ست تزریقی سرم و آب استفاده شد. ابتدا نانو ذرات آهن به همراه گروه عاملی 

گیری سایز و اندازه IRسنتز شد که در شناسایی نوع ملکول از دستگاه اسپکتروسکوپی طیف سنجی 

بررسی  سازی تمامی عوامل موثر مورددید. در مرحله بهینهاستفاده گر TEMنانو ذرات از دستگاه 

، نوع محلول 8بهینه برای مرحله جذب   pHدقیقه، 5قرار گرفت و زمان جذب و واجذب مناسب 

لیتر و حجم میلی 5اسید مصرفی در مرحله شویش موالر، حجم  1/0شویش اسیدکلریدریک با غلظت 

میکروگرم  01/0لیتر انتخاب شد. حد تشخیص روش پیشنهادی تحت شرایط بهینه میلی 000شکست 

لیتر بدست آمد. در نهایت غلظت سرب به وسیله دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی با شعله  بر

 های حقیقی استفاده شد.تعیین شد. از روش استخراجی بهینه شده برای تعیین مقدار سرب در نمونه

ذرات مغناطیسی، سرب، محصوالت آرایشی و بهداشتی، میکرواستخراج نانو هایکلیدی:واژه
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مقدمه-3

به  ریاخبوده است و در قرن  شیافزای رو به صنعت ها با سرب از زمان انقالب مواجهه انسان

ی سرب شدت گرفته حاوی ها ندهیشوی حقیقی مثل ها نمونهها و  استفاده از سوخت خاطر

برابر  1000تا  500ی امروزی ها انسانمقدار سرب موجود در بدن  کهی طور بهاست، 

ی ها راهسرب از  ،(2002، 1ی شدن است )کارو و راجگورصنعتی قبل از دوران ها انسان

,) شود یممختلف وارد بدن 
2
CSEM 2012.) 

توسط  کروگرمیم 20استنشاق هوا و  لهیوسسرب به  کروگرمیم 8متوسط  طورروزانه به 

 قیطرسرب از  کروگرمیم 00تا  20حدود  زین گاریسو افراد معتاد به  شود یمغذا وارد بدن 

 5؛ کورن2011و همکاران،  0؛ ژو2005و همکاران،  0)تازن کنند یم افتیدر اتیدخانمصرف 

توسط مواد  کهی سربدرصد از  2. حدود (2002و همکاران،  2؛ گریک2002و همکاران، 

 کهی طیشرادر . (2005 و همکاران، 2)نانیس استگوشت  قیطراز  شود یمیی وارد بدن غذا

با سرب  تیمسمومگزارش شود، احتمال  میکروگرم بر لیتر 1سرب باالتر از  یخونسطح 

 -1سرب  ندهیآالی برا یجهانی سازمان بهداشت سووجود دارد. غلظت مجاز اعالم شده از 

؛ 2002؛ منظوری و همکاران، 2012است )قاسمی و فراهانی،  مترمکعببر  کروگرمیم 5/0

، زیرا این گردد یممواجهه با فلزات سنگین باعث ایجاد اختالل در سالمتی  .(1228، 8هیندز

ی دارند. برای مثال فلز سرب معموالً از ریپذ ع تجمترکیبات غیرقابل تجزیه هستند و خاصیت 

. قرار گردد یمدرصد از راه پوست جذب  1ولی حدود  شود یمراه دستگاه گوارش وارد بدن 

منجر به مسمومیت شود و تماس دائم با  تواند یمگرفتن در معرض سرب از راه تماس پوستی 

ر مواد آرایشی حاوی فلز (. اکث2005)تازن و همکاران،  گردد یماین فلز باعث بروز سرطان 

ی زیبنده روی ها رنگسنگین سرب هستند چون این فلز تاثیر زیادی در باقی ماندن پارافین و 

 .گردد یمپوست دارد و هر چه میزان سرب بیشتر باشد ماندگاری رنگ روی پوست نیز بیشتر 
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زیابی اثرات ی قابل اعتماد و با حساسیت زیاد، نقش مهمی در ارا هیتجزی ها روشبکارگیری 

ی ها روشی ریپذ نشیوگزی چشمگیر در حساسیت ها شرفتیپ رغمیعلی فلزی دارد. ها ندهیآال

تعیین مقدار ناچیز فلزات سنگین به دلیل  ،(2000و همکاران  1)پیون آنالیز دستگاهی مدرن

در نمونه و پیچیدگی بافت، همچنان با مشکالتی مواجه است. همچنین یکی  آنها مقدارکمبود 

ی کمتر بودن غلظت این طیمح ستیزی ها نمونه در هانآی ریگ اندازهدیگر از مشکالت اصلی، 

(. 2002و همکاران،  2د )میلیکباش یمشده،  گرفته بکاری ها روشفلزات ازحد تشخیص 

 نیا درو حذف اثرات بافت  ظیتغل شیپی، ریگ اندازهج بنابراین برای تضمین دقت و صحت نتای

؛ گریک و 2002و همکاران،  0؛ بیاسینو2002ضروری است )کورن و همکاران،  ها نمونهنوع 

 (.1222، 5؛ سازمان سالمت جهان2002و همکاران،  0؛ گاما2002همکاران، 

برای پیش تغلیظ در این تحقیق، میکرواستخراج با نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده 

ی ها نمونهاستاندارد و  هایمحلول (FAAS) 2سرب و آنالیز توسط سیستم جذب اتمی شعله

 حقیقی استفاده شد. 

 

هاموادوروش-4

        آمینوبنزوتیول-4دارشدهباسنتزنانوذراتمغناطیسیاکسیدآهنعامل-4-3

لیتر میلی 2فرو کلرور به همراه  گرم 0/0گرم فریک کلرور و  28/11در این سنتز مقدار 

لیتر آب یون زدایی شده تحت گاز نیتروژن و میلی 200هیدروکلریک اسید غلیظ در داخل 

لیتر محلول سدیم میلی 250زده شد. محلول مخلوط شده به داخل درجه سانتیگراد هم 80دمای 

درجه  80ای لیتر( در حال همزدن و تحت گاز نیتروژن و دم بر مول 5/1هیدروکسید )

نشین شده در محلول، این ذرات سانتیگراد قطره قطره اضافه شد. بعد از تشکیل نانو ذرات ته 

زدایی شده سه بار توسط یک میدان مغناطیسی یا یک آهنربا از محلول جدا شده و با آب یون

 (. 2005و همکاران،  2شسته شدند )مارچیسیو
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گرم از این نانو ذرات داخل محلول  1/0دار شده، برای سنتز نانو ذرات عامل

دقیقه داخل اولتراسونیک گذاشته شد. بعد از  15موالر به مدت  1/0هیدروکلریک اسید 

 80زدایی شده، این ذرات در یک مخلوط شامل سازی این ذرات و شستشو با آب یون جدا

درصد(  28آمونیاک )لیتر محلول میلی 1لیتر آب یون زدایی شده و میلی 20لیتر اتانول، میلی

تری متوکسی سیالن قطره قطره به  -کلروپروپیل-0گرم  2/0در دمای اتاق همزده شد. سپس 

ساعت همزده شد. محصول توسط  2این محلول تحت همزدن شدید اضافه شد و به مدت 

های زدایی شده برای حذف ناخالصی آهنربا از محلول جدا شده وتوسط اتانول و آب یون

 50دار شده با سیلوکسان به ترتیب در گرم از نانو ذرات عامل 1شسته شد. سپس  غیرمغناطیسی

گرم از  2حجمی( سوسپانسیون شدند. سپس  -حجمی 1:1لیتر متانول و تری متیل آمین )میلی

کس ساعت رفال 20( به مخلوط اضافه شد و مخلوط دوباره به مدت 1آمینوبنزوتیول )شکل -2

نظر به سطح نانو ذرات بصورت فیزیکی بوده که محصول به ورد قرار گرفت. اتصال لیگند م

لیتر آب یون میلی 100وسیله مگنت جدا شد و در دمای اتاق خشک شد. محصول جامد در 

 زدایی شده حل شده و برای روش میکرواستخراج استفاده شد.

 

  
 

 آمینوبنزوتیول -2ساختار  .1شکل 

 
 

های عاملی در نانو ذرات مغناطیسی آهن از دستگاه در این تحقیق نیز جهت شناسایی گروه

ترتیب نانو ذرات  به 0و  2های استفاده شد که شکل (IR) 1اسپکتروسکوپی مادون قرمز

 دهند.می آمینوبنزوتیول متصل شده به نانو ذرات مغناطیسی را نشان-2و  (Fe3O4)مغناطیسی 
 

 

 

                                                                                                              
1
. Infrared (IR) 
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 Fe3o4ساختار مولکولی نانو ذرات مغناطیسی آهن  .2شکل 

 

 
 

 آمینوبنزوتیول -2به همراه لیگند  Fe3o4. ساختار مولکولی نانو ذرات مغناطیسی آهن 3شکل 
 

استفاده  (TEM) 1برای تعیین اندازه نانو ذرات سنتزی از میکروسکوپ الکترونی عبوری

 باشد. ( که این شکل تایید کننده سایز ذرات در حد نانومتر می0شد )شکل 

                                                                                                              
1
. Transmission Electron Microscope (TEM) 
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 TEM. توزیع اندازه ذرات در گستره نانو توسط دستگاه 4شکل 
 

 موادوواکنشگرها-4-4

گرم بر لیتر( در میلی 1000±2محلول استاندارد سرب از محلول آماده تجاری )غلظت )

تهیه گردید. مواد کلرید  Assuranceحجمی( از شرکت  -درصد حجمی 2اسید نیتریک )

آمینوبنزوتیول، اسید بوریک، پتاسیم کلرید، استات سدیم، استیک  -2فرو، کلرید فریک، 

یی شده توسط دستگاه زدا وناسید، هیدروکلریک اسید از شرکت مرک و آب مقطر یا آب ی

و  USPدر تهیه بافرها از فارمکوپه . دیگرد هیته Milli-Q شرکتساخت  ی آبسازخالص 

ی متفاوت شامل آب هابافتی مختلفی از آب با ها نمونههای تیترازول استفاده گردید. محلول

(، مورد 2010) 1خمیر دندان، مایع استخراجی از ست سرم مطابق استاندارد آشامیدنی، شامپو،

، استخراج با روش آنهااستفاده در پزشکی تهیه گردید و جهت تعیین محتوای سرب در 

ی در دمای لنیات یپلی ها یبطردر  ها نمونهپیشنهادی تحت شرایط بهینه انجام پذیرفت. همه 

محیط نگهداری شدند. یک نمونه از محلول استخراجی تهیه شده از ست تزریق سرم به عنوان 

 ی شامپو از بازار خریداری و مورد آنالیز قرار گرفت.ها نمونهحقیقی انتخاب شد.  نمونه

دستگاهوری-4-1

مجهز  Spectra AA-220ی ساخت شرکت واریان با مدل اتمجذب  اسپکترومتردستگاه 

آمپر جهت میلی 0/5 انیجری سرب با شدت توخال کاتدو المپ  ومیدوتر نهیزم حیتصحبه 

                                                                                                              
1
. ISO 8536-4  
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 شکافنانومتر و عرض  0/212ی ریگ اندازهاستفاده گردید. طول موج  ها نمونهآنالیز سرب در 

 نانومتر انتخاب شد.  1عبور نور 

برای  IFS66/Sساخت شرکت براکر مدل (IR) دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز 

 Sشناسایی وجود کمپلکس در ساختار نانو ذرات بکار گرفته شد. دستگاه اولتراسونیک مدل 

180 H ا نام الما سونیک ساخت کشور آلمان استفاده شد. میکروسکوپ الکترونی عبوری ب

(TEM) :80 KeV  مدلEM 900 ساخت شرکت زایس. 

 روشمیکرواستخراج-4-2

ی انجام گرفت. ا دستهدر این تحقیق برای مطالعه مراحل جذب و واجذب، آزمایشات 

 مراحل زیر به ترتیب برای روش استخراج بکار گرفته شد.

میکروگرم بر لیتر تهیه شد. قبل  5محلول استاندارد از سرب با غلظت  تریل یلیم 100الف( ابتدا 

تنظیم شد و   =8pHمحلول بافر با  تریل یلیم 00آن توسط  pHاز به حجم رساندن این محلول 

 سپس توسط آب دیونیزه به حجم رسانده شد.

آمینوبنزوتیول به -2شده با  دار  عاملنانو ذرات مغناطیسی  تریل یلیم 0/0ب( این محلول به همراه 

دقیقه داخل دستگاه اولتراسونیک برای جذب سرب روی  5ی منتقل شده و تریل یلیم 150بشر 

 نانو ذرات مغناطیسی قرار گرفت.

پ( بعد از جذب سرب روی نانو ذرات در مدت مورد نظر، با استفاده از یک مگنت قوی در 

 بیرون از بشر این نانو ذرات از محلول جدا شدند.

محلول شویش شامل  تریل یلیم 5شسته شدند. سپس  دیونیزهنانو ذرات دو بار توسط آب ت( 

دقیقه داخل  5موالر روی این نانو ذرات ریخته شده و محلول به مدت  1/0هیدروکلریک اسید 

 شد.  زده  هماولتراسونیک 

 جمعث( توسط یک آهنربای قوی در بیرون بشر ذرات از محلول جدا شدند و محلول شویش 

 ی شد.ریگ اندازهآوری و مقدار جذب آن توسط تکنیک دستگاه جذب اتمی 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1024&bih=571&q=(SEM):+%D9%85%D8%AF%D9%84+S360+cambridge+1990&spell=1&sa=X&ei=0oCtUq2mJdDksASGpoGACA&ved=0CCMQBSgA
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نتایجوبحث-1

 عواملموثردراستخراج-1-3

جهت رسیدن به شرایط بهینه استخراج فاکتورهای موثر در فرایند جذب و واجذب )زمان، 

ول و حجم محل pHغلظت محلول شویش، حجم محلول شویش، حجم نانو ذرات مغناطیسی، 

 شکست( بررسی شد.

 pHسازیبهینه-1-3-3
های مختلف بهینه شد و مراحل  pHمحلول جذب توسط بافرهای با  pHدر این مرحله 

تفاده از دستگاه جذب اتمی جذب و واجذب انجام گرفت و مقدار سرب در محلول نهایی با اس

 گیری گردید. اندازه

های اسیدی حالت پایدارکمپلکس بین گروه pH( نشان داد که در 5بررسی نتایج )شکل 

هست که  8حدود  pHشود و فقط در لیگند با فلز از بین رفته و ناپایدار می SHو  NH2عاملی 

های خیلی  pHتوانیم حالت پایدار کمپلکس بین لیگند و فلز را داشته باشیم. همچنین در ما می

لیگند،  SHو  NH2های عاملی با گروهزیاد در محیط و ایجاد واکنش  OHباال، به علت وجود 

 یابد. کمپلکس ناپایداری ایجاد شده و درصد بازیابی کاهش می 
 

 

 میکرو گرم بر لیتر 5از محلول اولیه با غلظت  pb(II)بر درصد بازیابی  pH. اثر 5شکل 
 لیترمیلی 3/0آمینوبنزوتیول متصل شده به نانو ذرات آهن به حجم -2با استفاده از  

 

گیری برای اندازه pHبهترین  =pH 8، مربوطه یمنحنتوجه به نتایج بدست آمده و  با

 سرب انتخاب شد.
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 بهینهسازیحجمنانوذراتمغناطیسی-1-3-4
سازی حجم نانو ذرات مغناطیسی در مرحله جذب گر از موارد مهم در مرحله بهینهیکی دی

ت سوسپانسیون لیتر آب مقطر به حالمیلی 100باشد که مقدار محصول جامد تهیه شده در می

لیتر برای مرحله ( بر حسب میلی2و  5/1، 1، 5/0، 0/0های مختلف ) درآمده و از آن حجم

 (. 2جذب استفاده گردید )شکل 

به عنوان حجم مناسب برای  لیترمیلی 0/0، حجم 2با توجه به نتایج بدست آمده و شکل 

 گیری سرب انتخاب شد. اندازه

سازیزمانینهبه-1-3-1

زمان در دو مرحله جذب و واجذب انجام شد به این صورت که در هر دو  سازیبهینه

دقیقه در حمام  1 - 15ی مختلف ها زمان( در 8و  2جذب و واجذب )شکل  هایمحلولمرحله 

 اولتراسونیک قرار داده شد.
 

 

 تیول بر درصدآمینو بنزو  -2. اثر حجم نانو ذره آهن عامل دار شده با 6شکل 
 میکرو گرم بر لیتر 5 از محلول اولیه با غلظت pb(II) بازیابی 
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 میکروگرم بر لیتر  5از محلول اولیه با غلظت  pb(II). اثر زمان جذب بر درصد بازیابی 7شکل 
 لیترمیلی 3/0آمینوبنزوتیول متصل شده به نانو ذرات آهن به حجم -2با استفاده از 

 

دقیقه درصد بازیابی ثابت  5های بیش از مشخص است در زمان 2ورکه از شکل همانط

دقیقه به عنوان زمان بهینه برای جذب  5. در نهایت باتوجه به نتایج بدست آمده، زمان ماند یم

 سرب روی نانو ذرات انتخاب شد.
 


 

 میکروگرم بر لیتر  5 از محلول اولیه با غلظت pb(II). اثر زمان واجذب بر درصد بازیابی 8شکل 
 لیترمیلی 3/0آمینوبنزوتیول متصل شده به نانو ذرات آهن به حجم -2با استفاده از 
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  ، مشخص شد تا زمان8همانطور که بر اساس نتایج بدست آمده از زمان واجذب در شکل 

اجذب دقیقه برای و 5. در نتیجه زمان ماند یمدقیقه درصد بازیابی افزایش یافته و سپس ثابت  5

 سرب از لیگند انتخاب شد.

غلظتوحجممحلولشویش،سازینوعبهینه-1-3-2

های  سرب تفکیک شده و یون -های اسیدی( کمپلکس لیگاندهای کمتر )محلول pHدر 

شوند. بنابراین محلول های شویش اسیدی، بهترین انتخاب برای استخراج  سرب آزاد می

از لیگاند، توسط چند محلول مختلف مثل نیتریک شوند. بازیابی کامل سرب  محسوب می

های مختلف مورد  اسید، هیدروکلریک اسید، پرکلریک اسید و اسید سولفوریک با غلظت

 ارائه شده است. 1بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول 
 

 ال شویش بر روي بازده استخراج. تاثیر نوع، غلظت و حجم حل1ّجدول 
 

Recovery (%) Volume 

(mL) 
Eluent Recovery (%) Volume 

(mL) Eluent 

0/20     0/1  10 
HCl 

 (مول بر لیتر 1/0)        
0/25     0/1  5 

HCl 

 (مول بر لیتر 1)

0/20     0/1  10 
HNO3 

 (مول بر لیتر 1/0)        
0/25     0/1  5 

HNO3 

 (مول بر لیتر 1)

 

 

غلظت محلول  سازیبهینه مغناطیسیدر این مرحله بعد از انجام جذب توسط نانو ذرات  

ی مختلف ها غلظتشویش در مرحله واجذب انجام شد به این صورت که در این مرحله از 

 محلول شویش برای انجام واجذب استفاده گردید. 

 
 میکروگرم بر لیتر 5از محلول اولیه با غلظت  pb(II). اثر غلظت محلول شویش بر درصد بازیابی 9شکل 
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با افزایش غلظت، محلول شویش ویسکوزیته باالیی داشته که هنگام  2شکل با توجه به 

شود بخار اتمی با سرعت کمتر تشکیل شده و نوسانات آنالیز با دستگاه جذب اتمی باعث می

موالر از هیدروکلریک  1/0یابد. بنابراین غلظت نتایج بیشتر شده و درصد بازیابی کاهش می

حجم  سازیبهینهگیری سرب انتخاب شد. همچنین برای ای اندازهبه عنوان غلظت بهینه براسید 

سپس  ی مختلف محلول انتخابی برای انجام واجذب استفاده گردید.ها حجممحلول شویش از 

 (15و10، 5ی )ها حجمموالر در  1/0 غلظتبا  دیاسی، از هیدروکلریک ابیباز شیافزا منظور  به

میلی لیتر به  5آمده، حجم  دستبه  جینتااستفاده شد. براساس  شیشومحلول  عنوان  به تریل یلیم

 .(10)شکل  ی شدریگ اندازهمحلول بازیابی سرب  نیبهترعنوان 
 

 
 میکرو گرم بر لیتر  5از محلول اولیه با غلظت  pb(II). اثر حجم محلول شویش بر درصد بازیابی 10شکل 

 

3حجمشکست-1-3-2

جامد بررسی حجم شکست یا حجمی از محلول با مقدار های استخراج با فاز در روش

واقع این  کند، ضروری است. درثابتی از آنالیت که بعد از استخراج درصد بازیابی تغییر نمی

 کند.های میکرواستخراج تعیین میحجم شکست است که فاکتور تغلیظ را در این روش 

آید. برای شویش بدست می فاکتور تغلیظ از تقسیم حجم اولیه محلول به حجم محلول

لیتر ( میلی1000و  500، 250، 100های مختلف )حجماز بررسی حجم شکست محلول نمونه، 

مطابق روش استخراج ذکر شده،  =pH 8میکروگرم سرب در  20های استاندارد حاوی محلول

                                                                                                              
1
. Breakthrough 
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 نشان داده شده است. 11استخراج انجام گرفت. اثر حجم شکست بر درصد بازیابی در شکل 

های باالتر به علت پراکنده شدن لیتر جذب افزایش یافته بود، ولی در حجممیلی 500تا حجم 

سخت ذرات داخل حجم زیاد، مقدار جذب کاهش یافت. بنابراین حجم شکست در این 

ر محلول نمونه برای لیتمیلی 100دست آمد. البته حجم ب 80لیتر و فاکتور تغلیظ میلی 000روش 

 ی ذکر شده در این مطالعه انتخاب شد.هاهمه استخراج
 

 

 . اثر حجم شکست بر بازده استخراج11شکل 
 

 هایمزاحمبررسیاثریون-1-3-2

های آب، ست سرم طور معمول در نمونههای مختلف و فلزات سنگین که به تاثیر کاتیون

 گیری سرب مورد بررسی قرار گرفت.شوند برای اندازهو مواد آرایشی و بهداشتی یافت می

-هایی شامل مخلوطر غلظت سرب انتخاب گردید. محلولبراب 1000ها غلظت هر یک از یون 

Feهایسرب و یون میکروگرم بر لیتر 5های دوتایی با غلظت 
+2

 ،Cd
+2  ،Zn

+2 ،Cu
با  2+

ر سرب در تهیه و استخراج انجام گرفت. مقدا  =8pH( در 2های ذکر شده در جدول )غلظت

گیری و درصد بازیابی برای هر مورد محاسبه گردید. وسیله سیستم شعله اندازههر محلول به 

های بنزوتیول حتی در غلظتآمینو-2دار شده با  ی عاملداد نانو ذرات مغناطیس نتایج نشان

 کند. های مشابه برای سرب خیلی گزینشی عمل میچندین برابر، برای یون
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 هاي مزاحم بر روي بازده استخراج سربتاثیر یون. 2جدول 
 

 درصد بازیابی
 نسبت سرب/یون مزاحم

Ratio X/Pb 
 های مزاحمیون

0/22 1000 Cd
+2

 

5/25 1000 Fe
+2

 

0/22 1000 Cu
+2

 

5/20 1000 Zn
+2

 
 



  پایدارینانوذراتمغناطیسی-1-3-2
از محلول از نانو ذرات مغناطیسی لیتر میلی 0/0برای بررسی پایداری نانو ذرات، محلول 

وزن شده و تحت شرایط بهینه استخراج انجام گرفت. نتایج نشان داد که این نانو ذرات برای 

 باشند.بار بدون از دست دادن کارایی قابل استفاده می 10حداقل 

یخطیمحدوده-1-3-2

نی به منظور برآورد کارایی سیستم استخراجی و محدوده خطی روش رسم منح

تا  1/0کالیبراسیون ضروری است. برای رسم منحنی کالیبراسیون استخراج در محدودۀ غلظتی 

میکروگرم بر لیتر برای محلول استاندارد سرب تحت شرایط بهینه انجام پذیرفت )شکل  100

12 .) 
 



 میکرو گرم بر لیتر( 1/0 -15هاي استخراج شده د ر محدوده غلظتی ). منحنی کالیبراسیون براي نمونه12شکل 
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حدتشخیص-1-3-3

1برای محاسبه حد تشخیص 
 (LOD) شود: ها از رابطه زیر استفاده میبرای هر یک از گونه 

                                                                             
m

s
LOD b3

 

-نحنی کالیبراسیون برای آنالیت میشیب م mانحراف استاندارد بالنک و  sbکه در آن 

محلول شاهد تهیه شده و تحت شرایط بهینه استخراج شدند و مقدار جذب بالنک  5باشد. ابتدا 

گیری شده و انحراف استاندارد بالنک بدست آمد. بعد از اندازه در طول موج بکار رفته

میکروگرم بر  01/0دی جاگذاری در فرمول مقدار حد تشخیص روش میکرواستخراج پیشنها

 لیتر بود.

تغلیظفاکتورپیش-1-3-33

تغلیظ از نسبت حجم شکست به در روش میکرواستخراج بر اساس فاز جامد فاکتور پیش 

لیتر و حجم میلی 000آید. در این روش حجم شکست حجم نهایی محلول شویش بدست می

 بدست آمد. 80لیتر بود که فاکتور تغلیظ میلی 5محلول شویش نهایی 

ای روش از قبیل محدوده خطی، حد تشخیص، برخی از پارامترهای تجزیه 0جدول 

 دهد. ضریب همبستگی نمودار کالیبراسیون، را نشان می
 

 . ارقام شایستگی روش میکرواستخراج با نانو ذرات مغناطیسی3جدول 
 

 روش فراینداستخراج
حدتشخیص

 (میکروگرم بر لیتر)

گسترهخطی

 (میکروگرم بر لیتر)
فاکتورتغلیظ (دقیقه)زمان

-2نانو ذرات آهن با 

 آمینو بنزوتیول

 جذب اتمی

شعله 

FAAS 

01/0 15- 1/0 5 80 



یحقیقیهانمونهارزیابیروشدر-1-3-33

ی مختلف این ها بافتی حقیقی با ها نمونهبه منظور بررسی توانایی روش برای استفاده در  

ی ست تزریق سرم یکبار ها نمونهی سرب در ریگ اندازهروش برای جداسازی، پیش تغلیظ و 

نشان  0مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در جدول  شامپوهامصرف پزشکی، آب آشامیدنی و 

میکروگرم بر لیتر سرب بدست  1/18داده شده است. در نمونه شامپو بدون افزایش سرب مقدار 

                                                                                                              
1
. Limit of Detection 
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ها با افزایش مقداری از سرب روی نمونه حقیقی بازیابی شد. همچنین در بقیه غلظت آمد که

میکروگرم بر لیتر بدست آمد که  0/2نمونه حقیقی ست تزریق سرم بدون افزایش سرب مقدار 

ها با افزایش مقداری از سرب روی نمونه حقیقی بازیابی شد. در نمونه حقیقی آب بقیه غلظت

ها با افزایش مقداری از میکروگرم بر لیتر بدست آمد که بقیه غلظت 0/10آشامیدنی مقدار 

 سرب روی نمونه حقیقی بازیابی شد.
 

 هاي حقیقیگیري غلظت سرب و درصد بازیابی در نمونه . اندازه4جدول 
 

 

هایگزارششدهمقایسهروشپیشنهادیبادیگرروش-1-3-34

دهد روش ارائه شده در این تحقیق حد تشخیص، ( نشان می5ای )بررسی جدول مقایسه 

-های گزارش شده در قبل میماکزیمم ظرفیت جذب و زمان استخراج کوتاه مانند سایر روش

-که در این تحقیق همه مزیت ین استها دارد، اباشد. ولی تفاوتی که این روش با دیگر روش

های این روش فاکتور تغلیظ های یک روش استخراج سریع و آسان یکجا جمع هستند. مزیت

-خطی وسیع و قابل کاربرد در بافت مناسب، زمان استخراج کوتاه، حساسیت مناسب و گستره

-میکردن روش است که  scale upباشد. یکی از محاسن اصلی این روش های مختلف می 

 نوعنمونه ردیف
 غلظت

 )میکروگرم بر لیتر(

غلظتبدستآمده

 )میکروگرم بر لیتر(

درصد

 بازیابی

(R%) 

RSD% 

 شامپو 1

- 1/18 - - 

2 0/20 25 0/8 

5 8/22 20 /.0 

10 2/22 28 0/2 

2 
ست تزریق 

 سرم

- 0/2 - - 

2 2/2 25 2/2 

5 8/11 22 0/10 

10 8/15 28 2/10 

0 
آب 

 آشامیدنی

- 0/10 - - 

2 8/11 20 2/0 

5 8/10 25 0/5 

10 2/12 22 0/5 
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د. همچنین های مختلف در مقیاس صنعتی بکار روبرای حذف فلزات سنگین در بافت تواند

 دهد.های حقیقی بهداشتی و ست سرم نتایج خوبی را نشان میاین روش بر روی نمونه
 

 . مقایسه روش پیشنهادي با روش هاي ذکر شده در مراجع5جدول 



یریگهجینت-2

 شده با دار عاملمغناطیسی  نانو ذراتتوسط  استخراجکرویمدر این مطالعه روش 

ی مختلف بررسی شد. استفاده از نانو ها بافتآمینوبنزوتیول برای استخراج سرب از -2لیگند 

ذرات مغناطیسی روش نوینی بوده که دارای مزایای بسیاری از جمله زمان استخراج بسیار 

ی آلی، فاکتور تغلیظ باال، هزینه پایین، سهولت کاربرد، دقت و ها الحلّکوتاه، عدم مصرف 

Reference Matrix 

Maximu

m 

capacity 
(mg g1) 

Extracti

on time 
(min) 

PF 
Linear 

range 
(µgl1) 

Detectio

n limit 
(µgl1) 

Analyse 
method 

Extraction 

process 

This work 
Water, 

Cosmetic 
---- 5 80 15-1/0 01/0 FAAS 

BT-Fe3O4 

nanoparticles 

(Zhou & et al, 

2011) Water 22/10 5 - 100-01/0 001/0 AFS DLLME 

(Liang & Sang, 
2008) 

Water,  
biological 

28 5 - 20-1/0 01/0 GFAAS DLLM 

(Shah & et al, 

2012) 

acid 

digested 
blood 

samples 

--- 15 20 20-5 10/0 FAAS TIL-DLME 

(Wan & et al, 

1994) 
Water  00 -- 100-10 1 GC SPE 

(Hu & et al, 

2012) 

aqueous 

medium 
12 15 --- ---- 18/0 ICP-OES MWCNTs 

(Ahmadi & et al, 

2013) 

environment

al and 

biological 

samples 

---- ---- ---- 20-20 2/0 FAAS SPE 

(Faraji & et al, 

2012) 

water 

samples 
---- 2 5/20 100-05/0 005/0 FAAS SPE 

(Golshekan & 

Shariati, 2013) 

environment

al samples 
 1  000-1 00/0 FAAS SPE 
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. باشد یمبت زیاد سطح به حجم بازیابی باال، قابلیت کوپل شدن با هر دستگاه آنالیز و داشتن نس

اینکه  ترجالبو از همه  باشد یمی مختلف هاکسیماترقابلیت کاربرد در  آنهامزیت  نیتر مهم
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