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چکیده 
سرب یکی از فلزات سنگین سمی برای انسانها و حیوانات می باشد .بر خالف ترکیبات آلی ،سرب
زیست تخریب پذیر نبوده و از طریق پیوند با مواد آلی و غیر آلی انباشته می شود ،به عنوان مثال با
فرایندهای جذب ،تشکیل کمپلکس یا ترکیب شیمیایی .در این تحقیق برای پیش تغلیظ سرب از
روش میکرواستخراج با نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده توسط-2آمینوبنزوتیول در نمونههای
حقیقی بهداشتی ،ست تزریقی سرم و آب استفاده شد .ابتدا نانو ذرات آهن به همراه گروه عاملی
سنتز شد که در شناسایی نوع ملکول از دستگاه اسپکتروسکوپی طیف سنجی  IRو اندازهگیری سایز
نانو ذرات از دستگاه  TEMاستفاده گردید .در مرحله بهینهسازی تمامی عوامل موثر مورد بررسی
قرار گرفت و زمان جذب و واجذب مناسب  5دقیقه pH ،بهینه برای مرحله جذب  ،8نوع محلول
شویش اسیدکلریدریک با غلظت  0/1موالر ،حجم اسید مصرفی در مرحله شویش  5میلیلیتر و حجم
شکست  000میلی لیتر انتخاب شد .حد تشخیص روش پیشنهادی تحت شرایط بهینه  0/01میکروگرم
بر لیتر بدست آمد .در نهایت غلظت سرب به وسیله دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی با شعله
تعیین شد .از روش استخراجی بهینه شده برای تعیین مقدار سرب در نمونههای حقیقی استفاده شد.
واژههایکلیدی :نانو ذرات مغناطیسی ،سرب ،محصوالت آرایشی و بهداشتی ،میکرواستخراج
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-3مقدمه 
مواجهه انسانها با سرب از زمان انقالب صنعتی رو به افزایش بوده است و در قرن اخیر به
خاطر استفاده از سوختها و نمونههای حقیقی مثل شویندههای حاوی سرب شدت گرفته
است ،به طوری که مقدار سرب موجود در بدن انسانهای امروزی  500تا  1000برابر
انسانهای قبل از دوران صنعتی شدن است (کارو و راجگور ،)2002 ،1سرب از راههای
مختلف وارد بدن میشود (.)2012 ,2CSEM
روزانه به طور متوسط  8میکروگرم سرب به وسیله استنشاق هوا و  20میکروگرم توسط
غذا وارد بدن میشود و افراد معتاد به سیگار نیز حدود  20تا  00میکروگرم سرب از طریق
مصرف دخانیات دریافت میکنند (تازن 0و همکاران2005 ،؛ ژو 0و همکاران2011 ،؛ کورن

5

و همکاران2002 ،؛ گریک 2و همکاران .)2002 ،حدود  2درصد از سربی که توسط مواد
غذایی وارد بدن میشود از طریق گوشت است (نانیس 2و همکاران .)2005 ،در شرایطی که
سطح خونی سرب باالتر از  1میکروگرم بر لیتر گزارش شود ،احتمال مسمومیت با سرب
وجود دارد .غلظت مجاز اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی برای آالینده سرب -1
 0/5میکروگرم بر مترمکعب است (قاسمی و فراهانی2012 ،؛ منظوری و همکاران2002 ،؛
هیندز .)1228 ،8مواجهه با فلزات سنگین باعث ایجاد اختالل در سالمتی میگردد ،زیرا این
ترکیبات غیرقابل تجزیه هستند و خاصیت تجمع پذیری دارند .برای مثال فلز سرب معموالً از
راه دستگاه گوارش وارد بدن میشود ولی حدود  1درصد از راه پوست جذب میگردد .قرار
گرفتن در معرض سرب از راه تماس پوستی میتواند منجر به مسمومیت شود و تماس دائم با
این فلز باعث بروز سرطان میگردد (تازن و همکاران .)2005 ،اکثر مواد آرایشی حاوی فلز
سنگین سرب هستند چون این فلز تاثیر زیادی در باقی ماندن پارافین و رنگهای زیبنده روی
پوست دارد و هر چه میزان سرب بیشتر باشد ماندگاری رنگ روی پوست نیز بیشتر میگردد.
1

. Karve & Rajgor
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بکارگیری روشهای تجزیهای قابل اعتماد و با حساسیت زیاد ،نقش مهمی در ارزیابی اثرات
آالیندههای فلزی دارد .علیرغم پیشرفتهای چشمگیر در حساسیت وگزینشپذیری روشهای
آنالیز دستگاهی مدرن (پیون 1و همکاران  ،)2000تعیین مقدار ناچیز فلزات سنگین به دلیل
کمبود مقدار آنها در نمونه و پیچیدگی بافت ،همچنان با مشکالتی مواجه است .همچنین یکی
دیگر از مشکالت اصلی ،اندازهگیری آنها در نمونههای زیست محیطی کمتر بودن غلظت این
فلزات ازحد تشخیص روشهای بکار گرفته شده ،میباشد (میلیک 2و همکاران.)2002 ،
بنابراین برای تضمین دقت و صحت نتایج اندازهگیری ،پیشتغلیظ و حذف اثرات بافت در این
نوع نمونهها ضروری است (کورن و همکاران2002 ،؛ بیاسینو 0و همکاران2002 ،؛ گریک و
همکاران2002 ،؛ گاما 0و همکاران2002 ،؛ سازمان سالمت جهان.)1222 ،5
در این تحقیق ،میکرواستخراج با نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده برای پیش تغلیظ
سرب و آنالیز توسط سیستم جذب اتمی شعله )FAAS( 2محلولهای استاندارد و نمونههای
حقیقی استفاده شد.
-4موادوروشها 


-3-4سنتزنانوذراتمغناطیسیاکسیدآهنعاملدارشدهبا-4آمینوبنزوتیول
در این سنتز مقدار  11/28گرم فریک کلرور و  0/0گرم فرو کلرور به همراه  2میلیلیتر
هیدروکلریک اسید غلیظ در داخل  200میلیلیتر آب یون زدایی شده تحت گاز نیتروژن و
دمای  80درجه سانتیگراد همزده شد .محلول مخلوط شده به داخل  250میلیلیتر محلول سدیم
هیدروکسید ( 1/5مول بر لیتر) در حال همزدن و تحت گاز نیتروژن و دمای  80درجه
سانتیگراد قطره قطره اضافه شد .بعد از تشکیل نانو ذرات ته نشین شده در محلول ،این ذرات
توسط یک میدان مغناطیسی یا یک آهنربا از محلول جدا شده و با آب یونزدایی شده سه بار
شسته شدند (مارچیسیو 2و همکاران.)2005 ،
1
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برای سنتز نانو ذرات عاملدار شده 0/1 ،گرم از این نانو ذرات داخل محلول
هیدروکلریک اسید  0/1موالر به مدت  15دقیقه داخل اولتراسونیک گذاشته شد .بعد از
جداسازی این ذرات و شستشو با آب یون زدایی شده ،این ذرات در یک مخلوط شامل 80
میلیلیتر اتانول 20 ،میلیلیتر آب یون زدایی شده و  1میلیلیتر محلول آمونیاک ( 28درصد)
در دمای اتاق همزده شد .سپس  0/2گرم -0کلروپروپیل -تری متوکسی سیالن قطره قطره به
این محلول تحت همزدن شدید اضافه شد و به مدت  2ساعت همزده شد .محصول توسط
آهنربا از محلول جدا شده وتوسط اتانول و آب یون زدایی شده برای حذف ناخالصیهای
غیرمغناطیسی شسته شد .سپس  1گرم از نانو ذرات عاملدار شده با سیلوکسان به ترتیب در 50
میلیلیتر متانول و تری متیل آمین ( 1:1حجمی -حجمی) سوسپانسیون شدند .سپس  2گرم از
-2آمینوبنزوتیول (شکل  ) 1به مخلوط اضافه شد و مخلوط دوباره به مدت  20ساعت رفالکس
قرار گرفت .اتصال لیگند مورد نظر به سطح نانو ذرات بصورت فیزیکی بوده که محصول به
وسیله مگنت جدا شد و در دمای اتاق خشک شد .محصول جامد در  100میلیلیتر آب یون
زدایی شده حل شده و برای روش میکرواستخراج استفاده شد.

شکل  .1ساختار  -2آمینوبنزوتیول

در این تحقیق نیز جهت شناسایی گروههای عاملی در نانو ذرات مغناطیسی آهن از دستگاه
اسپکتروسکوپی مادون قرمز )IR( 1استفاده شد که شکلهای  2و  0به ترتیب نانو ذرات
مغناطیسی ( )Fe3O4و -2آمینوبنزوتیول متصل شده به نانو ذرات مغناطیسی را نشان میدهند.

1

). Infrared (IR
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شکل  .2ساختار مولکولی نانو ذرات مغناطیسی آهن Fe3o4

شکل  .3ساختار مولکولی نانو ذرات مغناطیسی آهن  Fe3o4به همراه لیگند  -2آمینوبنزوتیول

برای تعیین اندازه نانو ذرات سنتزی از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 1استفاده
شد (شکل  )0که این شکل تایید کننده سایز ذرات در حد نانومتر میباشد.
). Transmission Electron Microscope (TEM

1
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شکل  .4توزیع اندازه ذرات در گستره نانو توسط دستگاه TEM

-4-4موادوواکنشگرها
محلول استاندارد سرب از محلول آماده تجاری (غلظت ( 1000±2میلیگرم بر لیتر) در
اسید نیتریک ( 2درصد حجمی -حجمی) از شرکت  Assuranceتهیه گردید .مواد کلرید
فرو ،کلرید فریک -2 ،آمینوبنزوتیول ،اسید بوریک ،پتاسیم کلرید ،استات سدیم ،استیک
اسید ،هیدروکلریک اسید از شرکت مرک و آب مقطر یا آب یون زدایی شده توسط دستگاه
خالص سازی آب ساخت شرکت  Milli-Qتهیه گردید .در تهیه بافرها از فارمکوپه  USPو
محلولهای تیترازول استفاده گردید .نمونههای مختلفی از آب با بافتهای متفاوت شامل آب
آشامیدنی ،شامپو ،خمیر دندان ،مایع استخراجی از ست سرم مطابق استاندارد ،)2010( 1مورد
استفاده در پزشکی تهیه گردید و جهت تعیین محتوای سرب در آنها ،استخراج با روش
پیشنهادی تحت شرایط بهینه انجام پذیرفت .همه نمونهها در بطریهای پلیاتیلنی در دمای
محیط نگهداری شدند .یک نمونه از محلول استخراجی تهیه شده از ست تزریق سرم به عنوان
نمونه حقیقی انتخاب شد .نمونههای شامپو از بازار خریداری و مورد آنالیز قرار گرفت.
-1-4دستگاهوری 
دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی ساخت شرکت واریان با مدل  Spectra AA-220مجهز
به تصحیح زمینه دوتریوم و المپ کاتد توخالی سرب با شدت جریان  5/0میلیآمپر جهت
1

. ISO 8536-4
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آنالیز سرب در نمونهها استفاده گردید .طول موج اندازهگیری  212/0نانومتر و عرض شکاف
عبور نور  1نانومتر انتخاب شد.
دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز ) (IRساخت شرکت براکر مدل  IFS66/Sبرای
شناسایی وجود کمپلکس در ساختار نانو ذرات بکار گرفته شد .دستگاه اولتراسونیک مدل S

 180 Hبا نام الما سونیک ساخت کشور آلمان استفاده شد .میکروسکوپ الکترونی عبوری
) 80 KeV :(TEMمدل  EM 900ساخت شرکت زایس.
-2-4روشمیکرواستخراج
در این تحقیق برای مطالعه مراحل جذب و واجذب ،آزمایشات دستهای انجام گرفت.
مراحل زیر به ترتیب برای روش استخراج بکار گرفته شد.
الف) ابتدا  100میلیلیتر محلول استاندارد از سرب با غلظت  5میکروگرم بر لیتر تهیه شد .قبل
از به حجم رساندن این محلول  pHآن توسط  00میلیلیتر محلول بافر با  pH= 8تنظیم شد و
سپس توسط آب دیونیزه به حجم رسانده شد.
ب) این محلول به همراه  0/0میلیلیتر نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده با -2آمینوبنزوتیول به
بشر  150میلیلیتری منتقل شده و  5دقیقه داخل دستگاه اولتراسونیک برای جذب سرب روی
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.
ت) نانو ذرات دو بار توسط آب دیونیزه شسته شدند .سپس  5میلیلیتر محلول شویش شامل
هیدروکلریک اسید  0/1موالر روی این نانو ذرات ریخته شده و محلول به مدت  5دقیقه داخل
اولتراسونیک هم زده شد.
ث) توسط یک آهنربای قوی در بیرون بشر ذرات از محلول جدا شدند و محلول شویش جمع
آوری و مقدار جذب آن توسط تکنیک دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد.

13


،شمارهی 41-24/3

دورهی3

فصلنامهیپژوهشهاینویندرشیمیتجزیه،زمستان،3131


-1نتایجوبحث 
-3-1عواملموثردراستخراج
جهت رسیدن به شرایط بهینه استخراج فاکتورهای موثر در فرایند جذب و واجذب (زمان،
غلظت محلول شویش ،حجم محلول شویش ،حجم نانو ذرات مغناطیسی pH ،محلول و حجم
شکست) بررسی شد.
-3-3-1بهینهسازیpH
در این مرحله  pHمحلول جذب توسط بافرهای با  pHهای مختلف بهینه شد و مراحل
جذب و واجذب انجام گرفت و مقدار سرب در محلول نهایی با استفاده از دستگاه جذب اتمی
اندازهگیری گردید.
بررسی نتایج (شکل  )5نشان داد که در  pHاسیدی حالت پایدارکمپلکس بین گروههای
عاملی  NH2و  SHلیگند با فلز از بین رفته و ناپایدار میشود و فقط در  pHحدود  8هست که
ما می توانیم حالت پایدار کمپلکس بین لیگند و فلز را داشته باشیم .همچنین در  pHهای خیلی
باال ،به علت وجود  OHزیاد در محیط و ایجاد واکنش با گروههای عاملی  NH2و  SHلیگند،
کمپلکس ناپایداری ایجاد شده و درصد بازیابی کاهش می یابد.

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

با توجه به نتایج بدست آمده و منحنی مربوطه pH= 8 ،بهترین  pHبرای اندازهگیری
سرب انتخاب شد.

کاربردنانوذراتمغناطیسیاصالحشدهبرایاستخراجسرباز…
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-4-3-1بهینهسازیحجمنانوذراتمغناطیسی
یکی دیگر از موارد مهم در مرحله بهینهسازی حجم نانو ذرات مغناطیسی در مرحله جذب
میباشد که مقدار محصول جامد تهیه شده در  100میلیلیتر آب مقطر به حالت سوسپانسیون
درآمده و از آن حجمهای مختلف ( 1/5 ،1 ،0/5 ،0/0و  )2بر حسب میلیلیتر برای مرحله
جذب استفاده گردید (شکل .)2
با توجه به نتایج بدست آمده و شکل  ،2حجم  0/0میلیلیتر به عنوان حجم مناسب برای
اندازهگیری سرب انتخاب شد.
-1-3-1بهینهسازیزمان 
بهینهسازی زمان در دو مرحله جذب و واجذب انجام شد به این صورت که در هر دو
مرحله محلولهای جذب و واجذب (شکل  2و  )8در زمانهای مختلف  1 - 15دقیقه در حمام
اولتراسونیک قرار داده شد.

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

همانطورکه از شکل  2مشخص است در زمانهای بیش از  5دقیقه درصد بازیابی ثابت
میماند .در نهایت باتوجه به نتایج بدست آمده ،زمان  5دقیقه به عنوان زمان بهینه برای جذب
سرب روی نانو ذرات انتخاب شد.


شکل  .8اثر زمان واجذب بر درصد بازیابی ( pb)IIاز محلول اولیه با غلظت  5میکروگرم بر لیتر
با استفاده از -2آمینوبنزوتیول متصل شده به نانو ذرات آهن به حجم  0/3میلیلیتر



کاربردنانوذراتمغناطیسیاصالحشدهبرایاستخراجسرباز…

11

همانطور که بر اساس نتایج بدست آمده از زمان واجذب در شکل  ،8مشخص شد تا زمان
 5دقیقه درصد بازیابی افزایش یافته و سپس ثابت میماند .در نتیجه زمان  5دقیقه برای واجذب
سرب از لیگند انتخاب شد.
-2-3-1بهینهسازینوع،غلظتوحجممحلولشویش 
در  pHهای کمتر (محلولهای اسیدی) کمپلکس لیگاند -سرب تفکیک شده و یونهای
سرب آزاد می شوند .بنابراین محلول های شویش اسیدی ،بهترین انتخاب برای استخراج
محسوب میشوند .بازیابی کامل سرب از لیگاند ،توسط چند محلول مختلف مثل نیتریک
اسید ،هیدروکلریک اسید ،پرکلریک اسید و اسید سولفوریک با غلظتهای مختلف مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1تاثیر نوع ،غلظت و حجم حلّال شویش بر روي بازده استخراج
)Recovery (%

Volume
)(mL

Eluent

20/01/0

10

HCl
( 0/1مول بر لیتر)

25/01/0

20/01/0

10

HNO3
( 0/1مول بر لیتر)

25/01/0

)Recovery (%

Volume
)(mL

Eluent

5

HCl
( 1مول بر لیتر)

5

HNO3
( 1مول بر لیتر)

در این مرحله بعد از انجام جذب توسط نانو ذرات مغناطیسی بهینهسازی غلظت محلول
شویش در مرحله واجذب انجام شد به این صورت که در این مرحله از غلظتهای مختلف
محلول شویش برای انجام واجذب استفاده گردید.

شکل  .9اثر غلظت محلول شویش بر درصد بازیابی ( pb)IIاز محلول اولیه با غلظت  5میکروگرم بر لیتر
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با توجه به شکل  2با افزایش غلظت ،محلول شویش ویسکوزیته باالیی داشته که هنگام
آنالیز با دستگاه جذب اتمی باعث میشود بخار اتمی با سرعت کمتر تشکیل شده و نوسانات
نتایج بیشتر شده و درصد بازیابی کاهش مییابد .بنابراین غلظت  0/1موالر از هیدروکلریک
اسید به عنوان غلظت بهینه برای اندازهگیری سرب انتخاب شد .همچنین برای بهینهسازی حجم
محلول شویش از حجمهای مختلف محلول انتخابی برای انجام واجذب استفاده گردید .سپس
به منظور افزایش بازیابی ،از هیدروکلریک اسید با غلظت  0/1موالر در حجمهای (10 ،5و)15
میلیلیتر به عنوان محلول شویش استفاده شد .براساس نتایج به دست آمده ،حجم  5میلی لیتر به
عنوان بهترین محلول بازیابی سرب اندازهگیری شد (شکل .)10

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

-2-3-1حجمشکست 3
در روشهای استخراج با فاز جامد بررسی حجم شکست یا حجمی از محلول با مقدار
ثابتی از آنالیت که بعد از استخراج درصد بازیابی تغییر نمیکند ،ضروری است .در واقع این
حجم شکست است که فاکتور تغلیظ را در این روش های میکرواستخراج تعیین میکند.
فاکتور تغلیظ از تقسیم حجم اولیه محلول به حجم محلول شویش بدست میآید .برای
بررسی حجم شکست محلول نمونه ،از حجمهای مختلف ( 500 ،250 ،100و  )1000میلیلیتر
محلولهای استاندارد حاوی  20میکروگرم سرب در  pH= 8مطابق روش استخراج ذکر شده،
1

. Breakthrough
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استخراج انجام گرفت .اثر حجم شکست بر درصد بازیابی در شکل  11نشان داده شده است.
تا حجم  500میلیلیتر جذب افزایش یافته بود ،ولی در حجمهای باالتر به علت پراکنده شدن
سخت ذرات داخل حجم زیاد ،مقدار جذب کاهش یافت .بنابراین حجم شکست در این
روش  000میلیلیتر و فاکتور تغلیظ  80بدست آمد .البته حجم  100میلیلیتر محلول نمونه برای
همه استخراجهای ذکر شده در این مطالعه انتخاب شد.

شکل  .11اثر حجم شکست بر بازده استخراج

-2-3-1بررسیاثریونهایمزاحم
تاثیر کاتیونهای مختلف و فلزات سنگین که به طور معمول در نمونههای آب ،ست سرم
و مواد آرایشی و بهداشتی یافت میشوند برای اندازهگیری سرب مورد بررسی قرار گرفت.
غلظت هر یک از یون ها  1000برابر غلظت سرب انتخاب گردید .محلولهایی شامل مخلوط-
های دوتایی با غلظت  5میکروگرم بر لیتر سرب و یونهای  Cu+2 ،Zn+2 ،Cd+2 ،Fe+2با
غلظتهای ذکر شده در جدول ( )2در  pH= 8تهیه و استخراج انجام گرفت .مقدار سرب در
هر محلول به وسیله سیستم شعله اندازهگیری و درصد بازیابی برای هر مورد محاسبه گردید.
نتایج نشان داد نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده با -2آمینوبنزوتیول حتی در غلظتهای
چندین برابر ،برای یونهای مشابه برای سرب خیلی گزینشی عمل میکند.
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جدول  .2تاثیر یونهاي مزاحم بر روي بازده استخراج سرب
یونهای مزاحم

نسبت سرب/یون مزاحم
Ratio X/Pb

درصد بازیابی

Cd+2

1000

22/0

Fe+2

1000

25/5

Cu+2

1000

22/0

Zn+2

1000

20/5



-2-3-1پایدارینانوذراتمغناطیسی
برای بررسی پایداری نانو ذرات ،محلول  0/0میلیلیتر از محلول از نانو ذرات مغناطیسی
وزن شده و تحت شرایط بهینه استخراج انجام گرفت .نتایج نشان داد که این نانو ذرات برای
حداقل  10بار بدون از دست دادن کارایی قابل استفاده میباشند.
-2-3-1محدودهیخطی 
به منظور برآورد کارایی سیستم استخراجی و محدوده خطی روش رسم منحنی
کالیبراسیون ضروری است .برای رسم منحنی کالیبراسیون استخراج در محدودۀ غلظتی  0/1تا
 100میکروگرم بر لیتر برای محلول استاندارد سرب تحت شرایط بهینه انجام پذیرفت (شکل
.)12



شکل  .12منحنی کالیبراسیون براي نمونههاي استخراج شده د ر محدوده غلظتی ( )0/1 -15میکرو گرم بر لیتر
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-3-3-1حدتشخیص 
1

برای محاسبه حد تشخیص ( )LODبرای هر یک از گونهها از رابطه زیر استفاده میشود:
3sb
m
که در آن  sbانحراف استاندارد بالنک و  mشیب منحنی کالیبراسیون برای آنالیت می-
LOD 

باشد .ابتدا  5محلول شاهد تهیه شده و تحت شرایط بهینه استخراج شدند و مقدار جذب بالنک
در طول موج بکار رفته اندازهگیری شده و انحراف استاندارد بالنک بدست آمد .بعد از
جاگذاری در فرمول مقدار حد تشخیص روش میکرواستخراج پیشنهادی  0/01میکروگرم بر
لیتر بود.
-33-3-1فاکتورپیشتغلیظ 
در روش میکرواستخراج بر اساس فاز جامد فاکتور پیشتغلیظ از نسبت حجم شکست به
حجم نهایی محلول شویش بدست میآید .در این روش حجم شکست  000میلیلیتر و حجم
محلول شویش نهایی  5میلیلیتر بود که فاکتور تغلیظ  80بدست آمد.
جدول  0برخی از پارامترهای تجزیهای روش از قبیل محدوده خطی ،حد تشخیص،
ضریب همبستگی نمودار کالیبراسیون ،را نشان میدهد.
جدول  .3ارقام شایستگی روش میکرواستخراج با نانو ذرات مغناطیسی
فراینداستخراج
نانو ذرات آهن با -2
آمینو بنزوتیول

روش

حدتشخیص 
(میکروگرم بر لیتر)

گسترهخطی 
(میکروگرم بر لیتر)

زمان(دقیقه)

فاکتورتغلیظ 

جذب اتمی
شعله

0/01

0/1 -15

5

80

FAAS



نمونههایحقیقی 

-33-3-1ارزیابیروشدر
به منظور بررسی توانایی روش برای استفاده در نمونههای حقیقی با بافتهای مختلف این
روش برای جداسازی ،پیش تغلیظ و اندازهگیری سرب در نمونههای ست تزریق سرم یکبار
مصرف پزشکی ،آب آشامیدنی و شامپوها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در جدول  0نشان
داده شده است .در نمونه شامپو بدون افزایش سرب مقدار  18/1میکروگرم بر لیتر سرب بدست
. Limit of Detection

1
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آمد که بقیه غلظت ها با افزایش مقداری از سرب روی نمونه حقیقی بازیابی شد .همچنین در
نمونه حقیقی ست تزریق سرم بدون افزایش سرب مقدار  2/0میکروگرم بر لیتر بدست آمد که
بقیه غلظت ها با افزایش مقداری از سرب روی نمونه حقیقی بازیابی شد .در نمونه حقیقی آب
آشامیدنی مقدار  10/0میکروگرم بر لیتر بدست آمد که بقیه غلظتها با افزایش مقداری از
سرب روی نمونه حقیقی بازیابی شد.
جدول  .4اندازهگیري غلظت سرب و درصد بازیابی در نمونه هاي حقیقی

ردیف

نوعنمونه

1

شامپو

2

0

غلظت

غلظتبدستآمده

(میکروگرم بر لیتر)

(میکروگرم بر لیتر)

درصد
بازیابی
)(R%

RSD%

-

18/1

-

-

2

20/0

25

8/0

5

22/8

20

0/.

10

22/2

28

2/0

-

2/0

-

-

ست تزریق

2

2/2

25

2/2

سرم

5

11/8

22

10/0

10

15/8

28

10/2

-

10/0

-

-

آب

2

11/8

20

0/2

آشامیدنی

5

10/8

25

5/0

10

12/2

22

5/ 0

-34-3-1مقایسهروشپیشنهادیبادیگرروشهایگزارششده 
بررسی جدول مقایسه ای ( )5نشان میدهد روش ارائه شده در این تحقیق حد تشخیص،
ماکزیمم ظرفیت جذب و زمان استخراج کوتاه مانند سایر روشهای گزارش شده در قبل می-
باشد .ولی تفاوتی که این روش با دیگر روشها دارد ،این است که در این تحقیق همه مزیت-
های یک روش استخراج سریع و آسان یکجا جمع هستند .مزیتهای این روش فاکتور تغلیظ
مناسب ،زمان استخراج کوتاه ،حساسیت مناسب و گستره خطی وسیع و قابل کاربرد در بافت-
های مختلف می باشد .یکی از محاسن اصلی این روش  scale upکردن روش است که می-
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تواند برای حذف فلزات سنگین در بافتهای مختلف در مقیاس صنعتی بکار رود .همچنین
این روش بر روی نمونههای حقیقی بهداشتی و ست سرم نتایج خوبی را نشان میدهد.
جدول  .5مقایسه روش پیشنهادي با روش هاي ذکر شده در مراجع
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

0/1-15

0/01

FAAS

BT-Fe3O4
nanoparticles

(Zhou & et al,
)2011

Water

10/22

5

-

0/01-100

0/001

AFS

DLLME

(Liang & Sang,
)2008

Water,
biological

28

5

-

0/1-20

0/01

GFAAS

DLLM

(Shah & et al,
)2012

acid
digested
blood
samples

---

15

20

5-20

0/10

FAAS

TIL-DLME

(Wan & et al,
)1994

Water



00

--

10-100

1

GC

SPE

(Hu & et al,
)2012

aqueous
medium

12

15

---

----

0/18

ICP-OES

MWCNTs

(Ahmadi & et al,
)2013

environment
al and
biological
samples

----

----

----

20-20

0 /2

FAAS

SPE

(Faraji & et al,
)2012

water
samples

----

2

20/5

0/05-100

0/005

FAAS

SPE

& (Golshekan
)Shariati, 2013

environment
al samples

1-000

0/00

FAAS

SPE

1


-2نتیجهگیری 
در این مطالعه روش میکرواستخراج توسط نانو ذرات مغناطیسی عاملدار شده با
لیگند -2آمینوبنزوتیول برای استخراج سرب از بافتهای مختلف بررسی شد .استفاده از نانو
ذرات مغناطیسی روش نوینی بوده که دارای مزایای بسیاری از جمله زمان استخراج بسیار
کوتاه ،عدم مصرف حلّالهای آلی ،فاکتور تغلیظ باال ،هزینه پایین ،سهولت کاربرد ،دقت و
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. قابلیت کوپل شدن با هر دستگاه آنالیز و داشتن نسبت زیاد سطح به حجم میباشد،بازیابی باال
مهمترین مزیت آنها قابلیت کاربرد در ماتریکسهای مختلف میباشد و از همه جالبتر اینکه
میتوان این نانو ذرات را در اشل صنعتی برای حذف سرب و یا حتی دیگر فلزات سمی و
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