
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سید حسین هاشمیدکتر                  

 

 



 

توان ها را نمیبرداري اصولی نباشد، نتایج حاصل از بررسی نمونهکه اگر نمونه استاي هگونبرداري به اهمیت نمونه

ري ردابنههاي آنالیز صورت گرفته دقیق باشند. پس با یک نمواگر چه روش ،ها مقایسه نمودبا منبع اصلی نمونه

-اشتباه تمام نتایج حاصل با واقعیت تفاوت خواهد داشت. به همین دلیل باید توجه داشت که عموماً عملیات نمونه

هاي حاصل با مقدار واقعی تفاوت دارد لذا ها، چون دادهو پس از آنالیز نمونه هستبا خطاي زیاد  هبرداري همرا

برداري است. حالی که خطاي حاصل به علت خطا در نمونهکنند در خطاي کار را ناشی از خطاي آنالیز بیان می

در یک جهت اطمینان از روش آنالیز باید همان نمونه قبل که در آزمایشگاه اول مورد ارزیابی قرار گرفته را 

با یک روش متفاوت آزمایش کرده و نتایج را مقایسه نمود. اگر نتایج یکسان باشد  تا حد امکانآزمایشگاه دیگر و 

رداري درست صورت نگرفته است و این امر باید توسط یک شخص ماهر و بنهگردد که عملیات نمومی مشخص

 به صورت علمی انجام گیرد.

 رداري مورد توجه قرار گیرد:بنهنکات مهمی که باید در هنگام نمو

 نمونه آزمایشگاهی یا نمونه مورد آزمایش باید پایدار باشد. )1

برداري مختلف و انجام آزمایشات ساده و حساس بر روي وسط نمونههموژن بودن آن ت .هموژن باشد )2

رسد. مشکل عدم هموژن بودن باعث افزایش واریانس در نتایج بدست آمده خواهد شد ه اثبات میب نهنمو

 این به علت روش آزمایش نخواهد بود. و

 شد.محدوده و رنج روش آنالیز را بررسی و غلظت نمونه مورد توجه قرار داشته با )3

آوري نمونه و آزمایش نمونه یک فاصله زمانی نسبتاً زیاد وجود بین جمع شرایط نگهداري نمونه (معموالً )4

-خود را حفظ میاولیه خواص و ماهیت  مورد نظرباید مطمئن باشیم در این فاصله زمانی نمونه  کهدارد 

 کند).

 برداري از چه مقدار ماده یا نمونه اولیه است.نمونه )5

 فصل بر نوع و مقدار نمونه و ن، ساعت، ماهتاثیر زما )6



 

نیست و همیشه برداري صد در صد همانند نمونه میزان دقت و صحت مورد انتظار (چون همیشه نمونه )7

پس باید مشخص گردد چه مقدار از دقت و صحت الزم است تا عملیات  هستداراي درصدي خطا 

 برداري را نسبت به آن انجام داد).نمونه

قبالً اشاره شد نمونه تهیه شده از منبع تا زمان آنالیز باید تحت شرایط مناسب نگهداري شود. همانطور که 

 ردند مانند: گنهفرایندهاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ممکن است باعث تغییراتی در نمو

 ، پخش (نفوذ) و جذب سطحیتبخیرفرایندهاي فیزیکی: 

 یی، اکسیداسیون و رسوبهاي فتوشیمیاهاي شیمیایی: واکنشفرایند 

 هاي آنزیمی هاي بیولوژیکی: تجزیه بیولوژیکی و واکنشفرایند

 روشهاي نگهداري مرسوم آورده شده است. 1در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

) به راحتی از نمونه خارج HCNو  2SOهمچون مواد آلی و گازهاي محلول ( استموادي که فشار بخار آنها باال 

هاي فرار در مایع باعث جلوگیري از تبخیر نمونه ،در ظروف مخصوص دردار تا لبه ظرف ،نمونه کردنگردند. پرمی

پوشانند. هاي جامد معموالً سطح آنها را توسط یک مایع میکند. در مورد تبخیر مواد فرار از نمونهجلوگیري می

چرا که باعث  گرددن نمونه پرهیز میو از منجمد کرد بودهگراد درجه سانتی 4بهتر ین دما براي نمونه معموالً 

. چون همه ظروف داراي یک جدار داخلی و در بوده و این استشود. نوع ظروف انتخابی نیز مهم میایجاد دو فاز 

تواند به عنوان یک بستر مناسب براي جذب سطحی عمل نماید. به عنوان مثال فلزات به طور غیر قابل سطوح می

گردند و این زمانی مهم است که بخواهیم مقادیر اندك فلزات را در یک نمونه برگشت بر روي شیشه جذب می

ا را معموًال هنهباشند و این نموگیري قرار دهیم. پس ظروف پالستیکی براي این منظور بهتر میمحلول مورد اندازه

-هاي آلی نیز میمولکولهاي فلزي را به صورت محلول در نمونه نگه دارد. تا یون نمودهبا اسید نیتریک اسیدي 

-توانند با ظروف پلیمري واکنش دهند. موادي چون استرهاي فتاالت که در تهیه پالستیک مورد استفاده قرار می

-و همچنین این ظروف میردند (بر اساس پدیده نفوذ) گ نهگیرند ممکن است از داخل ظروف پالستیکی وارد نمو

اي براي ب براي مواد آلی عمل نمایند. بنابراین استفاده از ظروف شیشهتوانند به عنوان یک غشاء یا یک ماده جاذ

 مواد آلی توصیه می گردد. در ضمن باید در ظروف توسط تفلون پوشش داده شود تا باعث آلودگی نمونه نگردد.

اي برداري از این مواد بهتر است از ظروف شیشهمواد روغنی به شدت جذب سطوح پالستیکی شده و براي نمونه

مانند که بهتر است این درها تعویض شده یا با حالل در ظروف باقی می ،استفاده گردد و عموماً این مواد در

 مناسب کامالً شسته شود.

ریزیم در هنگام گردند. مثالً هنگامی که نمونه را در ظرفی میگازهاي موجود در اتمسفر نیز توسط نمونه جذب می

گردند. بخارات مواد آلی در نمونه حل می مچون اکسیژن، دي اکسید کربن وریختن گازهاي موجود در هوا ه

ها همچون سولفیت یا سولفید به سولفات گردد. جذب و حل دي اکسیژن ممکن است باعث اکسید شدن گونه

گردد. براي جلوگیري و رفع مشکالت و همچنین باعث رسوب بعضی از فلزات می pHاکسید کربن باعث تغییر در 

 گردد.ور از یک نمونه شاهد استفاده میمذک



 

 برداريله نمونهفاص=   

 

 تعداد کل

 تعداد نمونه مورد نیاز
= 

10000 
10 

1000 = 

 گیريهاي نمونهانواع روش

 ):Simple Random Samplingگیري تصادفی ساده () نمونه1

. در این روش باید به هر یک از واحدها یا عضوهاي نمونه کل یک شماره استیري گنهساده ترین شکل نمو

رداري بنهاره ها انتخاب و نموت تصادفی از بین شماي مورد نیاز به صورهنهبه تعداد نمو سپسنسبت دهیم 

تعداد چهار جعبه نمونه تهیه گردد به هر یک از جعبه هاي این  دارویی Batchیم. مثالً اگر قرار باشد از یک کنمی

Batch رداري بنهدهیم و بعد چهار شماره را به صورت تصادفی و قرعه کشی انتخاب و نمویک شماره اختصاص می

 م.کنیمی

 معایب این روش:

 بر است. الف) شماره دادن به کلیه اجزا کاري بسیار سخت و زمان 

 .نیستناهمگون باشد روش مناسبی  اگر کل نمونه ب)

 ):Systematic Samplingیري منظم (گنهنمو)2

اي گونهبه آگاهی داریم و سپس کل مجموعه رایک پیش ،خواهیمایی که میهنهدر این روش ابتدا از تعداد نمو

قرص  Batchا را در یک سري از فواصل مشخص تهیه نمود. مثالً اگر هنهکنیم که بتوان تعداد نموتقسیم می

جعبه است پس در این صورت فاصله  10اي الزم هنهمولتی ویتامین ده هزار جعبه داشته باشد و تعداد نمو

 کنیم. رداري را از طریق زیر محاسبه میبنهنمو

 

 داریم و الی آخر.رمیبنه یعنی نمونه اول را از ابتدا و نمونه دوم را هزار تا جعبه از نمونه اول فاصله داده و یک نمو

ا روي دهد ممکن هنها به صورت منظم در کل نموهنهمعایب این روش: اگر مشکالت یا نواقص موجود در نمو

 ا اتفاق بیافتد و مورد ارزیابی قرار نگیرند.هنهن مشکالت در فواصل بین نمواست با انتخاب ناصحیح تعداد نمونه ای

 



 

 ):Stratified Samplingاي (یري طبقهگنهنمو) 3

رداري بنهبراي نمو ،یري در بعضی از خواص یا خواص مورد نظر متفاوت باشندگنهنمو رايبمورد نظر  اگر جامعه 

هاي موجود در هر طبقه یکسان باشند. سپس درصد یا تمام جامعه تا هنمود اي تقسیمابتدا جامعه را به گونهصحیح، 

اي درخواستی سهم هر یک از هنههاي حاصل را نسبت به کل محاسبه و با توجه به نموسهم هر یک از طبقه

-یري هر یک از طبقات را به صورت تصادفی انتخاب میگنهبه درصد کل محاسبه و تعداد نمو نسبتطبقات را 

 یم.کن

-کشاورز هستند می %35کارگر و  %30آنها کارمند،  %20آنها دانشجو،  %15مثالً اگر از یک جامعه ده هزار نفري 

 کنیم.نفر را انتخاب کنیم به روش زیر عمل می 400خواهیم 

ا ر طبقه رهنه ابتدا چون در خود سوال درصد هر یک از طبقات را نسبت به کل جامعه داده است حال تعداد نمو

 کنیم:محاسبه می

 400×%20=80 تعداد نمونه کارمند 400×%15=60 تعداد نمونه دانشجو

 400×%35=140 تعداد نمونه کشاورز 400×%30=120 تعداد نمونه کارگر

یم. مزیت این روش کنمیاي بدست آمده از هر طبقه را به صورت تصادفی جدا هنهدر مرحله آخر تعداد نمو

اي منتخب با نسبت طبقات کل نمونه تطابق هنهقبلی در این است که نسبت طبقات نمو هايیري بر روشگنهنمو

ا صادق هنهیري یعنی تحقق شانس انتخاب یکسان براي کلیه نموگنهترین شرط نمودارد و به این ترتیب مهم

 .است

 ):Cluster Samplingاي (یري خوشهگنهنمو) 4

یري یا پراکندگی گنهعلت عدم وجود چهارچوب مشخص نمو یري بهگنهیري ممکن است نموگنهدر این روش نمو

ود. البته باید مشخصات و اطالعات الزم از شمیاز این روش استفاده  صورت تصادفی ساده میسر نباشد ها بهآن



 

ها) به جاي انتخاب ی از افراد (خوشهیهاهنحوه پراکندگی و یا فهرست طبقات حاصل اطالع داشت. انتخاب گرو

 ود.شمیاي نامیده یري خوشهگنهنمو ،هاک تک آنت

 ):Multistage Samplingاي (یري چند مرحلهگنه) نمو5

حله یري چند مرگنهویري که در آن واحد مورد مطالعه بیش از یک مرحله انتخاب گردد نمگنههاي نموبه روش

یا چند  یري را در دوگنهر این صورت نمود ،استگویند. گاهی واریانس بین طبقات و داخل طبقات هر دو زیاد می

از بین  ده و سپسخاب کردهند بدین ترتیب که از بین طبقات چند طبقه را به عنوان نمونه انتمرحله انجام می

یق در ود که تحقشمیده ند. این روش زمانی استفاکنمیواحدهاي آن طبقه چند واحد را به عنوان نمونه انتخاب 

 رد مطالعه بسیار بزرگ باشد.سطح وسیع و جمعیت مو

اي بزرگ که به صورت هنهرداري از نموبنهو براي نمو است IUPACرداري روش بنهیکی از بهترین روشهاي نمو

 رده شده است.آو 1رداري در شکل بنهگیرد. نحوه عمل نموفله یا بسته بندي شده قرار دارند صورت می



 

 

 IUPACرداري به روش بنهنحوه نمو 1شکل 

 



 

 

 

 

لف) خاك ب) آبرداري ابنهچند وسیله براي نمو  2شکل 

 ب
 ب

 الف



 

 سازي نمونهآماده  

وش رجز چند  داد به توان مورد آزمایش قرارسازي نمیا را به صورت مستقیم و بدون آمادههنهمعموالً نمو

 .... و XRF ،Laser ablation ،Thermogravimetryدستگاهی همچون 

راي بب باشد. مثالً ما مناس نتخابیبراي روش ا نمود تااید نمونه را به صورتی آماده ب ،و آزمایش بنابراین براي آنالیز

ي موجود هاط روشم که توساي آماده کنیرا به گونه) کبد ماهی(ها در کبد ماهی باید نمونه ري علف کشگیاندازه

انجام  از برايمورد نی ت آنالیتع ماتریکس و غلظسازي به نوها را مورد ارزیابی قرار داد. این آمادهکشبتوان علف

ري آن گیاندازههاي روش سازي نمونه واي از نوع، ماهیت نمونه، آمادهخالصه 2آزمایش بستگی دارد. در جدول 

 آورده شده است. 

 ري آنگیاندازهراي ب نهسازي نموهاي مورد نیاز و نحوه آمادهدستگاه 2جدول 



 

-والً وابسته به نوع ماتریکس است. مثالً ممکن است به راحتی ترکیبات آروماتیک پلیازي نمونه معمسآماده

توان به راحتی از یک مقدار خاك با جدا کرد اما همان ترکیبات را نمی SFEسیکلیک را از شن و ماسه توسط 

ي نمونه یک سري خطاها ازسآمادهقدمت باال و دارا بودن مقادیر زیادي از ترکیبات آلی جدا نمود. بنابراین جهت 

 ود که جهت کاهش این خطاها باید: شمی(تصادفی و سیستماتیک) ایجاد 

 ازي را به حداقل رساندسآمادهتعداد مراحل  )1

 1000را  نرقت داده تا آمرحله  3ود مثالً اگر یک استاندارد را طی شمیاین مورد با یک مثال بهتر روشن 

منتقل و به حجم  10لیتر از آن را برداشته و به یک بالن ژوژه لیییک م برابر رقیق سازیم یعنی در مرحله اول

لیتر از رسانیم و نهایتاً یک میلیمی 10لیتر از محلول حاصل را برداشته و به حجم رسانده سپس یک میلی

رد را لیتر استاندایک میلیتوان رسانیم. در روش دوم رقت سازي میمی 10محلول دوم را برداشته و به حجم 

در حالی که  استلیتري منتقل کرد. در روش اول عدم اطمینان طی سه مرحله میلی 1000به یک بالن ژوژه 

و محاسبات آماري نشان داده است که عدم اطمینان در روش دوم نصف  استدر روش دوم تنها یک مرتبه 

 ازي را کوتاه و مناسب انتخاب کرد.سآمادهیست مراحل بامی تا حد امکان. بنابراین هستمقدار روش اول 

 هاي مناسب) استفاده از تکنیک2

میکرولیتري  100ها دارند. مثالً برداشتن حجم ها خطاي بیشتري نسبت به دیگر تکنیکیک سري از تکنیک

مخصوصًا اگر این عمل باید به تعداد زیاد  استپت مدرج بسیار دقیق تر از یک پی پت اتوماتیکتوسط یک پی

هایی که دخالت انسان به و تکنیکهاي اتوماتیک تکنیک اي مشابه تکرار گردد. به طور کلیهنهراي نموو ب

 تر و معتبرتر است.دقیق هستصورت دستی در آنها کمتر 

 

 

 

 استخراج:



 

 مایع -مایع الف) استخراج

 عموماً در این نوع استخراج باید به موارد زیر توجه نمود:

 امتزاج پذیري دو فاز )1

 نسیته دا )2

تم دو فازي ر یک سیس دهر کدام از دو فاز که دانسیته بیشتري داشته باشند در سطح زیرین خواهد بود مثالً 

ر سیستم دو یرد ولی دگن آب دانسیته بیشتري نسبت به اتیل اتر دارد در فاز زیرین قرار می اتیل اتر چو -آب

-ابراین از آب سنگینلیتر) بنگرم بر میلی49/1رد (لروفرم چون کلروفرم دانسیته بیشتري از آب داک -فازي آب

 گیرد.تر است و در فاز زیرین قرار می

 حاللیت )3

ا به مایند امخص ناگرچه در هنگام مخلوط کردن دو حالل با یکدیگر ممکن است تشکیل دو فاز کامالً مش

ثال ت. براي ماس هدهر حال هر یک از دو فاز مقداري در فاز دیگر حل شده و سپس به حالت اشباع در آم

شود. پس در یک می کلرومتان حلآب نیز در دي %24/0گردد و مقدار از دي کلرومتان در آب حل می 6/1%

-ديز در ي از دي کلرومتان در آب حل شده و مقداري آب نیکلرومتان مقداردي -سیستم دو فازي آب

 .)3(جدول  اد نمایدها اشکال ایجکلرومتان حل گردیده است که ممکن است در جداسازي

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 Micro extractionهاي جهت جلوگیري از مصرف زیاد حالل، امولسیون شدن و از لحاظ اقتصادي، سیستم

یک مسیر مشترك  گردد دو حالل در دو لوله مجزا واردمالحظه می 3درست گردید. همانطور که در شکل 

 . در این سیستمکنندآرام روي همدیگر حرکت میشوند و به صورت میکرولیتر می 250تقریباً به حجم 

 .نیستاستخراج، احتیاجی به هم زدن یا مخلوط کردن مکانیکی 

 جمیکرو استخراشکل سیستم  - 3شکل 

 جامد -ب) استخراج مایع

1 (Solid Phase Extraction (SPE)  

aدیسک ( 

bکارتریج ( 

 )4(شکل  و، شویش نمونه، شستشوي نهاییازي، شستشو، وارد کردن نمونه، شستشسآمادهمراحل عمل: 

 

 



 

 ازي براي استخراج با فاز جامدسآمادهمراحل  - 4شکل 



 

2 (Solid Phase Micro Extraction (SPME) 

 ج) استخراج از ترکیبات نیمه فرار:

 رود.فشار و دما دو پارامتر مهم در استخراج این نوع مواد به شمار می

1 (Soxhlet and automated soxhlet extraction 

 

 دستگاه سوکسله معمولی و اتوماتیک - 5 شکل

. در استروش استخراج اتوماتیک سوکسله شامل سه مرحله است: حرارت دادن، شستشو و بازیابی حالل 

شود. استخراج در این مرحله خیلی دقیقه فرو برده می 60مرحله اول ظرف حاوي نمونه در حالل داغ به مدت 

گیرد و انتقال جرم در چون ارتباط بین نمونه و حالل با شدت بیشتري صورت می استسله تر از سوکسریع

و در باالي  دشوگیرد. در مرحله دوم ظرف حاوي نمونه از حالل بیرون آورده میتر صورت میحالل داغ سریع



 

-زمان میقه دقی 60این مرحله حدود  .هستاین مرحله شبیه روش معمولی سوکسله  کهگیرد حالل قرار می

 برد.دقیقه زمان می 20الی  10حدود  و بودهلیتر میلی 2الی  1. در مرحله سوم تبخیر حالل تا برد

 )Ultrasonic extraction (Sonication)) استخراج توسط اولتراسونیک (2

 بودهسریع شود. این روش تقریباً میدر این روش از ارتعاش اولتراسونیک جهت برخورد حالل و نمونه استفاده 

هاي دیگر چندان باال نیست. امواج اولتراسونیک ممکن است باعث تالشی اما بازده استخراج مانند روش

 بعضی از ترکیبات ارگانوفسفر گردد.

 )Supercritical Fluid Extraction (SFE)) استخراج با سیال فوق بحرانی (3

 مزایا:

 دقیقه) 60تا  10سرعت باال ( *    

 .میلی لیتر براي نمونه) 10تا  5ل حالل (مصرف حداق * 

 .استغیر سمی، غیر قابل اشتعال و دوستدار محیط زیست  2COگاز  * 

مناسب و تغییر در شرایط دستگاه  Modifierتوان با انتخاب یک * استخراج هاي گزینش پذیر را می 

 .به انجام رسانید

 .رداحتیاج به فیلتراسیون نهایی ندا SFE* استخراج توسط  

 معایب:

 .* دستگاه گرانی است 

 .گرم باشد) 10* در اندازه و مقدار نمونه محدودیت داریم (باید کمتر از  

* وابسته به ماتریکس است و روشهاي مختلف باید براي هر کار و هر نوع ماتریکس بهینه و معتبر  

 سازي گردند.

 

 



 

4 (Accelerated Solvent Extraction (ASE) 

نامند. در این ) میPressurized Fluid Extractionبا نام استخراج با سیال تحت فشار (که آن را نیز 

ي استخراج ابر psi 2000-1500گراد و فشار درجه سانتی 180الی  100هاي عمومی با دماي روش از حالل

نیز بیشتر  SPEتوانایی استخراج آن حتی از  در بعضی از مواردکنند. اي آلی از جامدات استفاده میهنهنمو

 است.

تواند در دماي باالتر گردد. بنابراین عمل استخراج میافزایش فشار بر حالل باعث باال رفتن نقطه جوش می

بخشد. شته و عمل استخراج را بهبود میگ نهانجام شود. فشار باال همچنین باعث نفوذ بیشتر حالل در نمو

بخشد. ته و انتقال نمونه از جامد به حالل را تسریع میحاللیت نمونه در دماي باالي حالل افزایش یاف

ر تهمچنین افزایش دماي حالل باعث کاهش کشش سطحی شده و در نتیجه نفوذ حالل به جامدات را راحت

 کند.می

 



 

 مزایا:

 مصرف کم حالل * 

 دقیقه) 15سرعت باال (در حدود  * 

 است* دستگاه هاي آن به صورت کامل اتوماتیک 

 ا آن آسان است* کار ب  

 * به دلیل داشتن فیلتراسیون داخلی احتیاج به فیلتراسیون ثانویه ندارد 

 هستبنابراین بهینه کردن روش آسان هاي معمول است، * چون حالل هاي مورد استفاده همان حالل 

اد وقفه بدون ایج را دارا استحالل قابلیت مخلوط کردن یا ترتیب استخراج با چند  ،هاي جدید* دستگاه 

 اي در دما و فشار

 است* صرف نظر از هزینه دستگاه، هزینه تمام شده براي نمونه کم  

 )Microwave-Assisted Extraction(MAE)) استخراج توسط میکرویو (5

سعی در خارج کردن مواد آلی  استدر این روش که متفاوت با هضم یا تالشی کامل نمونه توسط میکرویو 

در حالی که در هضم، توسط میکرویو و اسید تمام نمونه و مواد آلی  بودهجسم جامد بوسیله حالل از یک 

نمایی از یک سیستم با  7 شکلگردند تا آنالیز عنصري روي آن صورت پذیرد. درون آن کامًال متالشی می

ا سل در دهد. استخراج توسط میکرویو بنمایی از یک سیستم با سل در باز را نشان می 8 سل در بسته و شکل

 Atmosphere Pressure( هاي) را نیز به نامOpen-vessel Microwave Extractionباز (

Microwave یا ()Microwave-Assisted soxhlet Extraction) یا (Focused Microwave 

System( نامند.می 

 

 



 

 

 سیستم میکرویو به همراه سل بستهنمایی از  - 7شکل 

 میکرویو با سل در باز نمایی از سیستم - 8شکل 

Magnetron 

Oven cavity  Rotor  Closed 
Vessels 

 
Pressure Jacket 
PEEK for 20 bar 
Ceramics for 40 bar 

Liner (PFA or PTFE-TFM) 

Screw cap w. lip-type seal 

Safety Disk 

Venting screw 

Exhaust Port 



 

شتر را بودن بی ث هموژنکنند که این باعامواج میکرویو در آن واحد فقط از یک سل عبور می ،بازدر سیستم 

رد. این قرار گی ل اشعهشود و باید هر سل به نوبت در مقابشود اما از طرفی باعث کند شدن کار میسبب می

 . استشوند و انتهاي آنها باز سل ها معموالً از شیشه یا کوارتز ساخته می

 هاي معمول همچون سوکسله:مزایا نسبت به روش

 دقیقه) 30تا  20* صرف زمان کوتاه براي استخراج ( 

 لیتر)میلی 30* مصرف حالل کمتر ( 

 * کارایی و بازدهی باالتر 

 هاي سل بسته)نمونه در دستگاه 18تا  12* انجام همزمان چند نمونه ( 

 معایب:

 توان استفاده نمود. هاي خاصی که جذب میکرویو دارند میها از حالل* تن 

 * بهینه سازي روش باید صورت گیرد. 

 * عملیات سرد کردن و فیلتراسیون باید بعد از استخراج صورت گیرد. 

 * دستگاه گرانی است. 

 اید جداسازي گردد.ب نه* به علت وجود ماتریکس، قبل از آنالیز، نمو 

 ج ترکیبات آلی فرار از مواد جامد یا مایع) استخرا6

a (Headspace 

ایع را مامد یا نمونه ج در این روش مقداري از است.ها براي ترکیبات آلی فرار ترین روشیکی از قدیمی

ن را بندیم. سپس آلیتري قرار داده و در ویال را توسط سپتوم محکم میمیلی 20تا  10در یک ویال 

شباع امالً ایال کوداده و هنگامی که مطمئن شدیم نمونه فرار در قسمت باالي  تحت اثر حرارت قرار

 ).9شکل( کنیمتزریق می GCتوسط سرنگ مخصوص مقداري از آن را برداشته و به دستگاه  ،شده



 

 Headspaceسیستم  - 9شکل 

b (SPME 



 

c غشا (Membrane Extraction 

شا بی از غه صورت انتخاب نهگیرند و نموغشا قرار میدر این روش نمونه همراه ماتریکس در یک طرف 

یا  GCدستگاه  می توان با اتصال غشا به. شودرود و جدا میعبور کرده و به سمت دیگر غشا می

Mass 10(شکل  یري کیفی و کمی انجام دادگاندازه(. 

 



 

 نحوه عملکرد سیستم غشا - 10شکل 



 

 

 

 



 

  ري فلزاتگیازي نمونه جهت اندازهسآماده  

 ) هضم نمونه 1

 )Wet Digestion Methodsهاي هضم تر (الف) روش

-ها استفاده میاز این روش هستایی که حاوي فلز بوده و ماتریکس آن عموماً معدنی هنهمعموالً براي نمو

 گردد.

ه و آماده شود تا محصول به صورت شفاف و یکنواخت در آمدمعموالً از یک اسید قوي براي هضم استفاده می

شود. معموالً از اسید نیتریک  ICP-MSو  AA ،ICPهاي خاص خود همچون آنالیز توسط تکنیک

براي  ).4SO2Hو  HClبر خالف ( استشود چون محصول نهایی تمام فلزات با آن محلول استفاده می

کنندگی را افزایش شود تا  قدرت اکسید نیز استفاده می 2O2Hکمک به اسید نیتریک عموماً از آب اکسیژنه 

 دهند.

a(  هضم اسیدي 

گیرد. نمونه پس از خشک شدن توزین شده و معموالً در ظروف سرباز مانند یک بشر و حرارت انجام می

 گیرد.مورد هضم قرار می

b( Microwave Digestion 

 ب) روش خشک

موجود در آن مورد هدف است یري فلزات گاندازهایی که شامل مقادیر بیشتري از مواد آلی بوده و هنهبراي نمو

گردد. نمونه در یک ظرف مناسب (معموالً سیلیکا، پالتین، چینی و یا پیرکس) قرار داده شده و استفاده می

اي فلزي توسط تبخیر، آلوده شدن هنهگردد. عمده مشکل این روش از دست دادن بعضی از نموخاکستر می

. این استزگشت فلزات به جداره فلزي ظروف مورد آزمایش ا سوختن گرد و غبار هوا و جذب غیر باب نهنمو

 توان مرتفع نمود.اي شاهد میهنهمشکالت را با استفاده از نمو

 یري فلزات و عناصر موجود در مواد غذایی بسیار کارآمد است.گاندازهاین روش براي 



 

2 (Solid-Phase Extraction For Preconcentration- (SPE)  

یري است گاندازهباشند و مقدار آنها زیر حد یش تغلیظ کننده براي مایعات که حاوي فلزات میبه عنوان یک پ

 گیرد.مورد استفاده قرار می



 

 

 هاي رسوبی) روش3

 ) تولید هیدرید4

-است مورد استفاده قرار می یري آنها مشکلگاندازهبراي فلزاتی همچون آرسنیک، سلنیوم و جیوه که عموماً 

 گیرد.

 سنجیهاي رنگش) رو5

توان آن را با هاي خاص و اختصاصی که در حضور فلز تولید یک رنگ خاص نموده و میاستفاده از معرف

 گیري قرار داد.دستگاه رنگ سنجی یا اسپکتروفتومتر مورد اندازه
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