دوره  ،41شماره  ،1مهر و آبان 4931

دوماهنامه

نمونهبرداری و تعیین مقدار کلروبنزن در هوا با روش میکرواستخراج فاز جامد-گاز
محمد جواد زارع سخویدی ،1عبدالرحمان بهرامی* ،2علیرضا
تاریخ دریافت59/11/22 :

غیاثوند3

تاریخ ویرایش52/11/11 :

تاریخ پذیرش52/10/11 :

چکیده
زمینه و هدف :کلروبنزن مادهای شیمیایی است که در تولید حشرهکشنا ،علفکشنا و نمچنین تولید الستیك استفاده میشود و باعث عوارض نرولوژیکی و اثر
بر مجاری تنفسی میگردد .در این پژونش با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد ( )SPMEمقدار کلروبنزن در نتوای محتیط کتار نمونتهبترداری و شترایط
بهینهی تجزیه با گازکروماتوگرافی-طیفبین جرمی تعیین گردید.
روش بررسی :نمونهبرداری از غلظتنای مشخص کلروبنزن در یك سیستم تولید اتمسفر دینامیك بتا روش میکرواستتخراج فتاز جامتد انجتام گرفتت .پت از
انتخاب نوع فیبرنای الزم ،دما و زمان بازیافت بهینه در بخش تزریق تعیین شد و نتایج بدست آمده از  SPMEبا روش شمارهی  ،1113انستیتوی ملتی ایمنتی و
بهداشت حرفهای مقایسه گردید .بهمنظور تجزیهی نمونهنای تهیهشده از کلروبنزن با روش میکرواستتخراج فتاز جامتد ( ،)SPMEاز دستتگاه گازکرومتاتوگرافی-
طیفبین جرمی ( )GC-MSاستفاده گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد فیبر  CAR/PDMSاز قابلیت جذب بیشتری در مقایسهبا سایر فیبرنا برخوردار است .شرایط دمایی واجذب در بختش تزریتق دستتگاه
آنالیز در سه حالت دمایی  211تا  211بررسی گردید و تفاوتی در مقدار استخراج کلروبنتزن در ایتن شترایط وجتود نداشتت ( .)p>1/19زمتان تعتادل بترای حالتت
 SPMEخارج از سرپوش 31 ،دقیقه و برای شرایط داخل سرپوش زمان رسیدن به تعادل تا چندین ساعت ادامه یافت .تفاوت معنتاداری در نتر نمونتهبرداری در
دمانا و سرعتنای تعیینشده در این مطالعه وجود نداشت( .)p>1/19نرچند افزایش رطوبت نسبی باعث کانش نر نمونهبرداری در دامنته متورد بررستی گردیتد
(.)p>1/19
نتیجهگیری :در این پژونش مشخص گردید که روش  SPMEدر سوزن میتواند بتهعنوان جتایگزین مناستبی بترای روش معمتول  NIOSHبترای تعیتین
کلروبنزن در نوا مورد استفاده قرار گیرد .با استفاده از فیبر  SPMEبه صورت در سرپوش میتوان میانگین مواجههی وزنی -زمانی ( )TWAدر نوای محیط کار
را به روش پسیو تعیین نمود.
کلیدواژهها :روش میکرواستخراج فاز جامد ،نوا ،روش غیرفعال ،کلروبنزن.

مقدمه
کلروبنزن حلّالی بیرنگ ،با نقطهی جتوش بتاال و از
گروه نیدروکربننای آروماتیك است که در بسیاری از
صنایع و نیز آزمایشگاهنا کاربرد دارد .این متاده بتهطور
گستردهای در صنایع بهعنوان مادهی حد واسط در تولید
حشتترهکشنا ،علفکشنتتا و نیتتز تولیتتد الستتتیك و
نمچنین حلّال کاربرد دارد [.]2 ،1
مواجهه با کلروبنتزن ،تتثثیرات مخربتی بتر سیستتم
اعصاب مرکزی ،مجاری تنفسی ،سیستتم نوشتیاری و
کبد دارد .نرچند پ از تماس با این متاده ،فترد از راه
ادرار و سیستم تنفسی ،آن را دفع مینماید [ .]3 ,2مرکز

سالمت محتیط و کتار در وزارت بهداشتت و درمتان و
آموزش پزشتکی و نیتز انجمتن متخصصتین بهداشتت
صنعتی آمریکا حد مجاز مواجهتهی شتغلی  11 ppmرا
بتترای متوستتط زمتتان نشتتت ستتاعت مواجهتته جهتتت
کلروبنزن تعیین نمودهاند [.]9 ،0
روش متداول نمونهبرداری و تجزیهی کلروبنتزن بتر
استتاس نمونتتهبرداری بتتا زغتتال فعتتال و استتتفاده از
دیسولفیدکرین برای بازیافت آالینده و تجزیه به روش
گازکرومتتانوگرافی استتت کتته در روش شتتماره ،1113
انستیتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفهای [ ]2ارائه شده
است .روش مذکور ،بر اساس استفاده از پمپ نمونهبردار

_____________________________________________________________________________________________________
 -1استادیار ،گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی یزد ،یزد ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استاد ،گروه بهداشت حرفهای ،قطب علمی آموزشی بهداشت حرفهای و مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی ،دانشکده بهداشتت ،دانشتگاه علتوم پزشتکی نمتدان،
نمدان ،ایرانbahrami@umsha.ac.ir .
 -3استاد ،گروه شیمی تجزیه ،دانشکده علوم ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
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روش بررسی
الف .تهیهی اتاقك استتاندارد در آزمایشتگاه :غلظتت
مشخص کلروبنزن در آزمایشگاه ،در یك اتاقتك تولیتد
اتمسفر استاندارد دینامیك که بر اساس سایر مطالعتات
طراحی گردیده بود تهیه گردید [ .]22 ،23در این اتاقك
با استفاده از پمتپ ،نتوای عتاری از آالینتده بته درون
محفظه نمونتهبرداری وارد گردیتد .کلروبنتزن ختالص،
توسط پمپ سرنگ (دستگاه پمپ سرنگ متدل JMS
 SP-510ساخت شترکت نیروشتیمای ژاپتن) بتا دبتی
مشخص به درون جریان نوای عاری از آالینده تزریق
گردید .مدت زمان تزریق آالینده به درون جریان نوای
عاری از آالینده بسته به ندف اندازهگیری از  19دقیقه
تا چندین ساعت تنظیم گردیتد .غلظتت درون محفظته
نمواره با استفاده از پارامترنای نر تزریتق سترنگ در
دقیقه و دبی جریان نوای عاری از آلوده تنظیم گردید.
بتترای بررستتی تتتثثیر ستترعت جریتتان نتوا ،محفظتته
نمونهبرداری در سیستم تولید اتمسفر استاندارد در پتنج
سطح مقطع متفاوت ساخته شد عبور دبی ثابت نتوا در
نرکتتدام از ستتطح مقطعنتتا منجتتر بتته ایجتتاد ستترعت
جریاننای مختلف نوا در نرکتدام از مقتاطع گردیتد.
کنترل و تولید رطوبت در سیستم مذکور بتا استتفاده از
بطری گازشوی انجام شد .با ریختن آب داختل بطتری
گازشوی و عبور قسمتی از نوای ورودی (با تنظیم شیر
ورودی) از روی آن رطوبت داخل اتاقك تنظیم گردیتد.
سنسور رطوبتسنج جهت پایش مستمر رطوبت نستبی
داخل اطاقك تعبیه گردیتد .بتا استتفاده از یتك المتپ
التهابی و تولید حرارت ،و نمچنین تعبیه یتك سیستتم
مبتنی بر ترموکوپل دمای داخل اتاقك تنظیم گردید .با
توجه به شرایط معمول در محیطنتای کتاری ،در ایتن
مطالعه شرایط اطاقك برای دما در سته دامنتهی  21و
 29و  31درجهی ستانتیگراد ،رطوبتت نستبی در سته
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فردی بوده که باید در طتی متدت زمتان کتار بته فترد
متصل باشد .استفاده از پمپ در طول نشت ساعت کار،
عامل مزاحمی برای فرایند طبیعی شغلی افتراد بتوده و
عالوه بر ایجاد مشکالت برای کارگر ،میتواند منجر به
ارائه نتایج ناصحیحی نیتز گتردد .استتفاده از حتالل در
زمان آمادهسازی نمونه ،در روش مرسوم انستتیتو ملتی
ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا نیز عالوه بر مشتکالت
زیستمحیطی میتواند منجر به مواجهته آزمایشتگر بتا
ترکیبنای شیمیایی گردد .کانش حساسیت روش بته
علت استخراج با مقادیر اندک از محلول بازیافت نیتز از
معایب دیگر روش مذکور میباشد.]2[ .
روش میکرواستخراج فاز جامتد توستط پاولیزستین و
نمکاران در سال  1551برای اولینبار ارائه گردید .این
روش بهدلیل حساسیت زیاد در اندازهگیری آالیندهنای
فرّار در ماتریک نای مختلتف بتهویژه در انتدازهگیری
مواد آالینده در آب کاربرد وسیع و گسترده یافته استت
[ .]11-1مطالعاتی نیز درزمینتهی قابلیتت کتاربرد ایتن
روش در نمونتتتتهبرداری و تجزیتتتتهی ترکیبنتتتتای
بیهوشکننده ،نیدروکربننای فرّار ،سموم ارگانوفسفات
- 2کلروفنل و پرکلرواتیلن در نتوا انجتام شتده استت
[ .]23-11کتتتتاربرد نمونتتتتهبردارنای مبتنتتتتی بتتتتر
میکرواستخراج فاز جامد برای ارزیابی مواجهه استنشاقی
طوالنیمدت در کارگران به علت عدم تداخل در فعالیت
کاری کارگر ،باعث راحتی کارگر در زمان نمونتهبرداری
میگتتردد .تتتاکنون مطالعتتات متعتتددی بتتا استتتفاده از
 SPMEجهت تعیین کلروبنزن در ماتری نتای متائی
انجتتام شتتده استتت [ .]11بتتهطور مثتتال  Paschakeو
نمکاران از فیبر متیلسیلوکسان-دی وینیل بنزن برای
نمونهبرداری از ترکیبات فرار وکلروبنتزن از نمونتهنای
آب استفاده نمودند در این تحقیق سرعت انتشار آالینده
رابطه مستقیمی با نمزدن نمونه داشت [ .]1مطالعتهای
تتتاکنون در زمینتته کتتاربرد  SPMEبتترای ارزیتتابی
طوالنیمدت مواجهه با کلر بنزن در نوا گزارش نشتده
است .با توجه به انمیت اندازهگیری کلروبنزن و انتشتار
آن در نوای محیط کار ،در ایتن مطالعته کتاربرد روش
میکرواستتتتخراج فتتتاز جامتتتد ،جهتتتت نمونتتتهبرداری

طوالنیمتتدت از ایتتن متتاده بتتهمنظور تعیتتین میتتانگین
مواجهتتهی وزنتتی زمتتانی و تجزیتته بتتا دستتتگاه گتتاز
کروماتوگرافی– طیف بین جرمتی متورد بررستی قترار
گرفت.

نمونهبرداری و تعیین مقدار کلروبنزن در نوا با روش میکرواستخراج...

معادلهی :1

  24.45  InjectRatio  10 6
MW  Q  60

C

 :ρچگالی مادهی شیمیایی برحسب گرم بر میلیلیتر
 :Inject Ratioنر تزریق دستتگاه سترنگ پمتپ برحستب
میلیلیتر بر ساعت

 :112ضریب تبدیل
 :MWوزن مولکولی مادهی شیمیایی برحسب گرم بر مول
 :Cغلظت آالینده در اتاقك برحسب پی پی ام
 :21ضریب تبدیل ساعت به دقیقه
 :20/09حجم یك مول بخار در شرایط استاندارد  29درجهی
سانتیگراد و فشار  1اتمسفر

شرایط تجزیه و محاسبات :در این تحقیق از دستگاه
گازکرومتاتوگراف طیتفبین جرمتی ( Varian 3800
 )GC–Saturn 2200برای تجزیهی آالینده بتا روش
میکرواستخراج فتاز جامتد استتفاده گردیتد .بتهمنظور
جداستتازی ترکیبنتتا از ستتتون مویینتته VOCOL
( )60m×0.25 mm ID, 1.5μmستتاخت شتترکت
( )Supelco Bellefonte, PA, USAاستتتتفاده
گردید .گاز حامل نلیوم با دبی یك میلیلیتر در دقیقه
انتخاب گردید .برای جداسازی کلروبنزن ،برنامتهریزی
دمای اولیه  11°Cبه مدت  1دقیقه ،س افزایش بتا
نر  11°C/minتا دمای نهتایی  121°Cدر دستتگاه
تنظیم گردید .شدت منبع یتونش  11الکتترونولتت و
دمای مسیر انتقال طیفسنج جرمتی نیتز  231درجته
سانتیگراد انتخاب گردید.

شکل  -1سیستم تست دینامیکی بر اساس روش تزریق با سرنگ پمپ
 :aورودی نوا  :bشیرتنظیم ورود نوا بدون عبور از سیستم رطوبت زنی :cشیربای پاس عبور نوا از سیستم رطوبت زنی  :dسیستم تولید رطوبت  :eسیستم کویتل گرمایشتی
 :fپمپ تزریق سرنگ  :gمحفظه تولید اتمسفر ونمونه برداری  :hپورت قرارگیری سنسور دما  iپورت قرارگیری سنسور رطوبت  :Jمحل قرارگیری زغال فعال  :Kرطوبتت ستنج
 :lسیستم کنترل دما  :mگازمترخشك کالیبره شده  :nپمپ مکنده نوا :oبه سمت نود :s.محل نای نمونه برداری با  : 1,2,3,4,5 SPMEمقاطع با ابعاد مختلف اطاقك
(اقتباس از منبع شماره )22
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سطح  31و  91و  11درصد و سرعت در پنج سطح از 1
تا  9متر بر ثانیه ایجاد گردید.
در نرکتتدام از ستتطح مقطعنتتای اطاقتتك ،پتتورت
نمونهبرداری با  SPMEو نمچنتین زغتال فعتال قترار
داده شتتد .پتتورت نمونتتهبرداری بتتا  SPMEبتتا س ت توم
آببندی گردید.
کلیه آزمایشات مربوط به شرایط بهینهی استتخراج و
نمونتهبرداری بتر روی نتوع فیبتر ،روش نمونتتهبرداری،
دمتتای واجتتذب در بختتش تزریتتق ،زمتتان واجتتذب و
تکرارپذیری آنالیز بهمنظور توستعهی روش بتا SPME
در اتاقك استاندارد انجام گردید.
غلظت نوا در داخل اتاقتك استتاندارد بته دو طریتق
تجربی (روش  )NIOSH1113و تئوری تعیین گردیتد.
در روش تئوری ،غلظت آالینده در اتاقك با استتفاده از
رابطهی ذیل برآورد گردید [.]22
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 :Cغلظتتتت کلروبنتتتزن در نتتتوا برحستتتب نتتتانوگرم در
سانتیمترمکعب
 :nمقدار غلظت کلروبنزن در فیبر برحسب نانوگرم (محاسبه از
طریق منحنی کالیبراسیون)
 :Lطول فیبر برحسب سانتیمتر
 :Aسطح مقطع فیبر برحسب سانتیمتر مربع
 :tزمان نمونهبرداری برحسب دقیقه
 :Dgضریب انتشار کلروبنزن در نوا برحستب ستانتیمترمربع
در دقیقه .ضریب انتشار بر این اساس برابر با  1/1139 cm2/sاز
رابطهی  FSGتعیین گردید [.]29

حاصلضرب نر انتشار در ستطح مقطتع انتشتار بتر
طول مسیر انتشار (نر نمونهبرداری) برای کلترو بنتزن
در شرایط تئوری تعیین گردید .واحد نر نمونتهبرداری
در نمونهبردارنای غیرفعال ،حجم بر زمان (واحد دبتی)
میباشد .این مقدار در شرایط استاندارد برای کلروبنتزن
برابر با  1/1112 cm3/sتعیین گردید .نر نمونهبرداری
در شرایط واقعی به دما و سرعت جریان نوا و رطوبتت
وابسته است.
بهمنظور استخراج نمونهنای تهیهشده با زغال فعتال
مطتتتابق روش  NIOSH-1113از دیستتتولفیدکربن
استتتفاده گردیتتد [ .]2از دستتتگاه گازکرومتتاتوگراف بتتا
آشکارساز شعلهای یونی مجهتز بته ستتون ×1.5m×4
دو ماهنامه
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کلروبنزن استفاده گردید .نمونهنای استاندارد کتاربردی
در دیسولفیدکربن تهیه و برای جداسازی کلروبنتزن از
برنامهریزی با دمای اولیهی  91درجهی سانتیگراد بته
مدت  0دقیقه و س افتزایش بته میتزان  2درجتهی
سانتیگراد تا دمای  111درجتهی ستانتیگراد استتفاده
گردید.
جهت انتخاب نوع فیبر از سه نوع فیبر:
PDM,
100
𝜇m ،(Poly Dimethyl
;)siloxane
)(Poly Dimethy siloxane carboxen
;CAR/PDMS 75 𝜇m
Poly Dimethyl – siloxane Divenyl PDMS
/DVB 65 𝜇m
ستتاخت شتترکت ستت لکو ) (SUPELCOاستتتفاده

گردیتد .فیبرنتتای استفادهشتتونده بتترای ایجتتاد شتترایط
مناسب ازنظر جذب آالینده ،در شرایط مناستب دمتایی
 291تا  311درجهی ستانتیگراد بته متدت  31تتا 21
دقیقته باتوجهبته توصتتیهی شترکت ستازنده در بختتش
تزریق گازکرومتاتوگرافی قترار داده شتدند تتا نرگونته
آالینتتدهی جذبشتتده بتتر آننتتا طتتی فراینتتد ستتاخت،
حملونقل و نگهداری حذف گردد .عالوهبراین ،استفاده
از فرایند آمادهسازی در فیبرنا باعث حذف آالینتدهنای
سنگینوزن باقیمانده در مرحلهی ساخت از روی فیبتر
میگردد.
در این مطالعته  101نمونته  SPMEو  31نمونته بتا
روش  NIOSH-1113تهیته و تجزیته گردیتد .در نتر
مرحله آزمایش حداقل پنج نمونه تهیه شد و در صتورت
احتمال نر نوع خطا نمونهبرداری تکرار گردید.
اعتبار سازی روش :دقت اندازهگیرینا بتا استتفاده از
دو معیار تکرارپذیری بین فیبر و تکرارپتذیری تتكفیبر
انجام گرفت و برای بیان دقت آنالیز از شاخص انحراف
معیار نسبی استفاده گردید .بترای تعیتین تکرارپتذیری
تكفیبر و تکرارپتذیری بتین فیبتر از  2انتدازهگیری در
موقعیتنای کامالً یکسان استفاده گردید.
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نمونهنای استاندارد کتاربردی مربتوط بته روش ریتز
استخراج فاز جامد در دامنته  1/9تتا  111µg/mlدر 1
بوتانول تهیه گردید .با تزریق نمونتهنای کتاربردی بته
دستگاه آنالیز ،منحنتی کالیبراستیون تهیته شتد کته بتا
تزریق فیبر نمونه به دستگاه و مقایسهی مساحت پیتك
با منحنی کالیبراسیون غلظت جذبشده در فیبر تعیتین
گردید.
برای محاستبهی مقتدار کلروبنتزن در نتوا بتا روش
 SPMEاز قانون اول فیک (معادله  )2استفاده گردید
[.]20
معادلهی :2

 1mm IDکه با 10 PEG 20 M on Chromosorb
) )% W100-120انباشته شده است ،بترای جداستازی

نمونهبرداری و تعیین مقدار کلروبنزن در نوا با روش میکرواستخراج...

یافتهها
نتایج مربوط به نمونهبرداری با فیبرنتای مختلتف در
روش میکرواستخراج فاز جامد در غلظت  ،11ppmبرابر
حد مجاز کلروبنزن در نوا ،در شکل شمارهی  2نشتان
داده شده است .نتایج نشان میدنتد کته فیبتر CAR
 ،/PDMSمستتتاحتی بیشتتتتر از ستتتایر فیبرنتتتا در
نمونهبرداری از کلروبنزن دارد .شرایط دمایی واجذب در
بخش تزریق دستگاه گازکروماتوگرافی و در سه حالتت
دمتتایی  211و  201و  211ارزیتتابی گردیتتد .میتتانگین
مستتتاحت پیتتتك کلروبنتتتزن در غلظتتتت  11ppmدر
زماننای واجذب  1/9و  1و  2دقیقه ،برابر با  99111و

 99031و  99151تعیین گردید که تفاوت معناداری بین
آننتا دیتده نمیشتود ( .)p= 1/03نمچنتین میتتانگین
مساحت پیك در غلظت  11ppmدر دمانتای واجتذب
 211و  201و  211درجهی سانتیگراد برابر بتا 92311
و  99112و  93592بود که در این بختش نیتز تفتاوت
معناداری مشانده نگردید (.)p= 1/22
نمونهنای تهیهشده ازلحاظ میزان باقیماندهی متواد
روی فیبر پ از واجتذب ( )Carry overنیتز بررستی
گردیدند .نتایج نشان داد که در شرایط واجذبی به مدت
 2دقیقه و دمتای  211درجتهی ستانتیگراد ،پدیتدهی
ماندگاری وجود ندارد.
در نمونهبرداری با روش میکرواستخراج فتاز جامتد از
دو حالتتت در متتوقعیتی کتته ستتوزن  SPMEختتارج از
سرپوش باشتد ) (Exposedو در متوقعیتی کته داختل
سرپوش قرار داشته باشتد ) ،(Retractedبترای انجتام
تحقیق و بررسی جتذب کلروبنتزن استتفاده گردیتد .در
صورت خارجبودن  SPMEاز سرپوش ،زمان رسیدن به
تعادل ،سی دقیقه تخمین زده شد (شکل شتماره  .)3در
ننگام قرار داشتن  SPMEداخل سرپوش ،متدتزمان
استخراج طوالنیتر و زمان رسیدن به تعادل نیز بستیار
طوالنی بود و امکان تهیهی نمونهنای نشت ساعت و
محاستتبهی میتتانگین مواجهتتهی وزنتتی نشتستتاعته
) (TWAبا آن وجود داشت (شکل شمارهی .)0

شکل  -2کارایی فیبرنای مورد مطالعه در جذب کلروبنزن در شرایط نمونهبرداری غیرفعال و با شرایط متدت نمونتهبترداری  9دقیقته و دمتای داختل اتاقتك
استاندارد نمونهبرداری  29درجهی سانتیگراد و غلظت .11ppm

دو ماهنامه
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بهمنظور تعیین صحت روش نمونهبرداری نمزمان با
روش  NIOSH-1003و روش  SPMEنمونهبرداری و
آنالیز در محدوده  1/9تا  91قستمت در میلیتون انجتام
گرفت و میزان نمبستگی بین دادهنای دو روش تعیین
گردید .حد تشخیص در این مطالعه ،بر اساس کمتترین
مقدار نمونهای که سیگنال آن در کروماتوگرام ستهبرابر
خط پایه (نویز) مشخص و حد تشخیص کمی بر اساس
دهبرابر سیگنال خط پایه تعیین شده است.
آنالیزنای آماری بتا استتفاده از نرمافتزار SPSS-16
انجام پذیرفت .بررسی تفاوت آماری نتایج با استتفاده از
آزمون  ANOVAانجام گردید .شکلنا و نمودارنا بتا
نرمافزار اکسل شرکت مایکروسافت تهیه گردید.

99

92
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شکل  -0پروفایل جذبی کلروبنزن با فیبر  CAR/PDMS 75µmدر حالت سوزن داخل غالف.

مقدار نر نمونهبرداری کلروبنزن در شرایط استاندارد
برابر با  1/1112 cm3/sاستت و ازآنجاکته مؤلفتهنای
محیطی نمچون دما و رطوبت و سترعت نتوا ممکتن
استتت بتتر نتتر نمونتتهبرداری از کلروبنتتزن در شتترایط
نمونهبرداری با روش میکرواستخراج فتاز جامتد داختل
اتاقك استاندارد تثثیر بگذارد ،مؤلفتهنای فتو بررستی
گردید .در این شرایط بررسی سوزن داختل سترپوش و
غلظت داخل اتاقك ده قسمت در میلیون بود و دمتا در
دامنهی  11درجهی سانتیگراد (از  21تتا  31درجتهی
سانتیگراد در سه سطح) ،رطوبت نسبی در سته ستطح
 31و  91و  11درصد و سرعت در اتاقك استاندارد از 1
تا  9درصد متر بر ثانیه نمونهبرداری شد و در نر بار نر
نمونهبرداری تعیین گردید .نتایج نشان داد کته دمتا بتر
نر نمونهبرداری ترکیبنای بررسیشونده تثثیر چندانی
ندارد (جدول شماره  .)1نمچنین با افزایش رطوبت نر
دو ماهنامه
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نمونهبرداری کانش یافته و مقادیر اندازهگیری شتده در
سه سطح رطوبتت بتا نتم تفتاوت معنتیداری داشتتند
( .)p<1/19انتتتتدازهگیری و نتتتتر نمونتتتتهبرداری در
سرعتنای مختلف نشان داد که در دامنه صفر تتا 1/9
ستتانتیمتر بتتر ثانیتته ،جریتتان نتتوا تتتثثیری بتتر نتتر
نمونهبرداری ندارد (جدول شماره .)1
تثثیر زمان نگهداری بر میزان بازیافت کلروبنتزن در
شرایط مختلف نگهداری از لحتاظ دمتا و متدت زمتان
نگهداری بررسی گردید .برای بررسی تتثثیر متدتزمان
نگهداری ،سه حالت مختلف شامل نگهداری در دمتای
معمتتولی آزمایشتتگاه در دامنتتهی  11تتتا  21درجتتهی
سانتیگراد و بدون سرپوش ،نگهداری در دمای یخچال
با سرپوش در دمای  0درجهی ستانتیگراد و نگهتداری
در یخچال بدون سرپوش بررسی شد (شتکل شتمارهی
 .)9نتایج مربوط به نگهداری نمونه در مقایسه بتا روش
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شکل  -3پروفایل جذبی کلروبنزن بر فیبرنای مطالعهشده در حالت سوزن خارج غالف.
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91

جدول  -1تثثیر دما و سرعت جریان نوا و رطوبت نسبی بر نر نمونهبرداری ( )cm3/sبا روش میکرواستخراج فاز جامد ( فیبر (CAR/PDMS
مؤلفهنای محیطی

1/219
1/015
1/921
1/939
1/210
1/239
1/225
1/925
1/011
1/023
1/911

1/21
1/09
1/25
1/32
2/31
9/01
2/92
1/21
1/02
1/21
1/59

1/12
2/22
1/29
2/35
9/11
0/53
2/15
2/99
2/21
2/11
2/53

مقدار نر نمونهبرداری در شرایط استاندارد برابر با  1/1112 cm3/sاست و برای سهولت دادهنای بهدستآمده در در  1111ضرب شده است.

جتتاذب ستتطح نشتتان داد کتته نمونتتهنای تهیهشتتده از
کلروبنزن را به مدت چهار روز در یخچتال و در رترف
سرپوشدار میتوان نگهداری نمود .کانش متدتزمان
نگهداری از معایب روش ارائهشده برای نمونهبرداری از
کلروبنزن است ،درحالیکه نمونهنای تهیهشده با روش
جتتاذب ستتطحی بتتر استتاس روش شتتمارهی ،1113
 NIOSHتتتا متتدت ستتی روز در دمتتای اتتتا امکتتان
نگهداری دارند .برای بررسی تکرارپذیری بتین فیبتر از
پتتنج فیبتتر  CAR/PDMSدر چهتتار نفتتتهی متتتوالی
استفاده گردید .نمونهبرداری از کلروبنزن بتا استتفاده از
این فیبرنا در شرایط کامالً یکستان صتورت پتذیرفت.
مقدار انحراف معیتار نستبی ( )RSDتکرارپتذیری بتین
فیبرنتتا بهصتتورت نفتگتتی برابتتر بتتا  12/0درصتتد و
تکرارپذیری تكفیبر  2/1درصتد تعیتین گردیتد و حتد
تشخیص آن در نوا  2/9 ppbو حتد تشتخیص کمتی
برابر با  11/12 ppbتعیین گردید.
بتترای تعیتتین صتتحت نتتتایج بهدستتتآمده از روش
میکرواستتتخراج فتتاز جامتتد ،نمونتتهبرداری نمزمتتان بتتا
استفاده از  SPMEو لولهی زغال فعتال مطتابق روش
 NIOSH 1003انجام گرفت .از ده نمونهی تهیهشتده
بتته روش  SPMEو  NIOSHدر غلظتنتتتای ppm
 1/9تا  ،21ضریب نمبستگی بهدستآمده برابر با 1/51
عرض از مبدأ  1/15و مقدار خطای استاندار برابر 1/50
دو ماهنامه

بوده است .تفاوت معناداری بین دادهی بهدستتآمده از
دو روش مشانده نگردید (.)p= 1/90
بحث و نتیجهگیری
مطالعهی حاضتر نشتان داد کته بتا استتفاده از فیبتر

شتتتکل -9میتتتزان نستتتبی بازیافتتتت ،کلروبنتتتزن از روی فیبتتتر
 CAR/PDMSدر زماننا و شرایط مختلف نگهداری (محور عمتودی
بیانگر میزان درصد بازیافت است) .الف .دمای محتیط بتدون ست توم .ب.
دمای محیط با س توم .ج .یخچال با س توم.
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دما
درجهی سانتیگراد
=19n
رطوبت
(درصد)
=19n
سرعت جریان نوا
برحسب
m/s
=29n

21
29
31
31
91
11
1/11
1/19
1/11
1/31
1/91

میانگین*
cm3/s
1/90
1/11
1/11
2/50
2/11
9/11
2/39
1/11
1/11
1/21
1/91

انحراف معیار

حداکثر

حداقل
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 CAR /PDMSدر روش میکرواستتتخراج فتتاز جامتتد
میتوان از کلروبنتزن در نتوا نمونتهبرداری کترد .ایتن
روش حساسیت زیادی دارد و میتتوان آن را بته افتراد
شاغل وصل نمود و نمونهنای فردی تهیه کترد .نتتایج
نشان داد که فیبر  CAR/PDMSبرای نمونتهبرداری،
بهتر از سایر فیبرنا است.
ررفیتتت زیتتاد جتتذب ستتطحی  CAR /PDMSو
حساسیت فراوان آن ،به ساختار فیزیکتی ایتن ترکیتب
مرتبط است ،CAR/PDMS .حفرهنایی به اندازهی 2
تا  91آنگستروم داشته و ستاختار آن متشتکل از کتربن
متخلخل با سطح مقطع بستیار زیتاد( ،در حتدود 1211
مترمربتتع بتتر گتترم) و تلفیقتتی از متتاکروپور ،مزوپتتور و
میکروپور است .قابلیت جذب سطحی در این جاذب بتر
استتاس کربوکستتن  1112بتتوده و بتتا برقتترای پیونتتد
غیرقطبی ضعیف با آالینده جذب سطحی ر می دنتد
[ ].21 ،22 ،5مطالعات مختلف از موفقیت ایتن جتاذب
برای نمونهبرداری ترکیبنای فرّار و نیمهفرّار گتزارش
داده اند [.]23-15
در این پژونش با بررسی دما و زمتان مناستب بترای
واجذب مشخص گردید کته تمتام آالینتدهنا در دمتای
 211درجهی سانتیگراد به مدت یك دقیقته در بختش
تزریتتق دستتتگاه گازکرومتتاتوگرافی واجتتذب میشتتوند.
پدیدهی ماندگاری آالینده در طتی آنتالیز نتای مکترر
مشانده نگردید که بیانگر قابلیت کارآیی فیبر نا بترای
آنالیز نای متعتدد میباشتد .در ایتن مطالعته ،دامنتهی
دمایی  211تا  211درجهی سانتیگراد (در سه سطح) و
دامنهی زمانی یك تا دو دقیقته (در سته ستطح) بترای
بررسی انتخاب گردید [ .]22-21نتایج بررسی نشان داد
که در نیچکدام از این زماننا و دمانا ،تفاوت معناداری
در میزان آنالیت استخراج شده وجود نتدارد .مطالعتهای
درخصوص کاربرد این روش برای اندازهگیری آمیننتا
در نوا نیز نشان داده است که در دمتای  211درجتهی
سانتیگراد اینجکتتور ،زمتان تتثثیر چنتدانی بتر میتزان
بازیافت ندارد و زمان  121ثانیه بترای تمتام ترکیبنتا
مناسب است [.]22
نتایج این پژونش نشان داد که در شرایطیکه سوزن

فیبر برای نمونهبرداری بیرون باشد ،زمان رسیدن تعادل
فیبر  CAR/PDMSبتا آالینتده ستریع استت و بترای
نمونهبرداری در محیط کار که کارگر بته متدت نشتت
ساعت مواجههی شغلی دارد ،روش مناستبی نمیباشتد.
بنتتابراین ،بتته نظتتر متتی رستتد استتتفاده از از شتترایط
نمونتتتهبرداری بتتتا فیبتتتر در غتتتالف (Retracted
 )conditionکه زمان رسیدن به تعادل ،در آن طوالنی
است برای تعیین مقادیر مواجهه طوالنیمدت در طتول
شیفت مناسب تر باشد .عتالوه بتر ایتن در شترایطیکه
فیبر  SPMEدر غالف است و کتل اجتزا داختل قتاب
نمونتته بتتردار قتترار دارد ،بتتهعلت کتتوچکی انتتدازه
نمونهبرداری نیچگونه مزاحمتی بترای شتاغالن ایجتاد
نمینماید و باعث ازبینرفتتن تمرکتز کارکنتان شتاغل
نمیشود .درحالیکه در روشنای فعال مبتنیبر استفاده
از پمپ نمونهبرداری فردی ،بتهدلیل اتصتال پمتپ بته
کارگر ،فرد شاغل پ از چند ساعت احساس خستتگی
میکند .ازاینرو بترای افترادی کته بتر استاس تمرکتز
فتتراوان عمتتل مینماینتتد (نمچتتون جراحتتان) ،روش
 SPMEجایگزین مناسبی است.
نتایج پژونشنتای دیگتر محققتان ،در انتدازهگیری
ترکیبنتتای بیهوشتتی ،اپیکلرونیتتدرین ،پرکلتترواتیلن
والرآلدئید ،فورفورال و اتیلن اکساید و ترکیبنای فرّار با
فیبر  CAR /PDMSبیانکنندهی حساسیت زیاد ایتن
فیبر در مقایسه با سایر فیبرنا است [.]25 ،21 ،22-15
شیوهی سوزن در غالف در نمونه برداری بتا ،SPME
باعث کانش سطح انتشار ،افتزایش مستیر انتشتار و در
نهایت کانش نتر انتشتار میگتردد .عتالوه بتر ایتن
استفاده از این شیوه باعث میگردد که تغییرات محیطی
دمتتا و ستترعت جریتتان نتتوا تتتثثیر چنتتدانی بتتر نتتر
نمونهبرداری نداشته باشند .نرچند نتایج نشتان داد کته
حتی در شیوه سوزن در غالف نیتز رطوبتت نستبی بته
صورت معنیداری بر روی نر انتشار و مقتدار آالینتده
بازیافت شده از روی فیبر تثثیر گذار است.
 SPMEدر نر دو حالت در تماس (سوزن از غتالف
بیتترون باشتتد) و در شتترایط فیبتتر در غتتالف ،ماننتتد
نمونهبرداری غیرفعال عمل مینماید .نرچند در شرایط
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بهداشت حرفتهای ،نشتان میدنتد کته روش SPME

قابلیتتت نگهتتداری کمتتتری دارد .در مقایستته بتتا روش
( NIOSHنگهداری  1ماه) دارد [.]2
مزایتای دیگتر روش  SPMEبینیتازی از محلتول
شیمیایی در آمادهسازی نمونه و قابلیت استفادهی مجدد
در زمان طوالنی است ،درحالیکه در روشنتای فعتال
نمونهبرداری نمچون روش شمارهی  ،1113انستتیتوی
ملی ایمنی و بهداشت حرفتهای بته محلتول شتیمیایی
نمچتتون دیستتولفیدکربن نیتتاز دارد کتته بتتر ستتالمتی
کارکنتتان آزمایشتتگاه تتتثثیر میگتتذارد .از معایتتب روش
 ،SPMEاحتمتتال شکستتتن فیبتتر در اثتتر برخوردنتتای
فیزیکی و وابستگی محاسبات در نوا به تعیین ضتریب
انتشار است که تابع دمتا و فشتار استت و مقتدار آن در
شرایط استاندارد (دمای  29و فشار یك اتمسفر) تعیین
شده است ،درحالیکه شرایط محیط کار یکسان نیستت
و نمونهبرداری با خطایی جزئی نمتراه استت .از دیگتر
معایب روش ریز استخراج فاز جامد این است که امکان
تزریق مجدد نمونته وجتود نتدارد ،درحالیکته در روش
 NIOSH-1003امکان تزریق نمونه وجود دارد.
در این مطالعه سعی گردید فاکتور نای عمده موثر بر
روی عملکرد  SPMEبهعنوان یك نمونه بتردار پستیو
در یك سیستم دینامیتك اتمستفر استتاندارد در دامنته
غلظتی گسترده مورد بررسی قرار گیرد .نرچند مطالعته
محدودیت نای متعددی را نیز دارا میباشد .فیبر نتای
مورد کاربرد در این مطالعه نمگتی از نتوع فیبتر نتای
تجاری شرکت  Supelcoبودند .مطالعات آینده بر روی
فیبر نای غیر تجاری و با ساختار متفاوت میتواند نتایج
بهتری را ارائه نماید .عالوه بر ایتن بررستی داده نتای
مرفو لوژیکی ساختار ستطح ) (SEMونیتز مشخصتات
ویژگی نای فیزیکتی پتورزیتی  BETمستاحت ستطح
ویژه ،حجم منافتذ و قطتر منافتذ(فیبرنتای جتاذب) در
مطالعات آینده میتواند به درک بهتری از نحوه عملکرد
این فیبر نا در نمونهبرداری از ترکیبات فرار و نمچنین
نقاط ضعف موجود از قبیل نگهداشت پذیری نامناستب
فیبر نا منجر گردد.
در ایتتن پتتژونش مشتتخص گردیتتد کتته بتتا روش
دوره  ،41شماره  ،1مهر و آبان 4931
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فیبر در غتالف ،بتا افتزایش مستیر انتشتار و نمچنتین
کانش سطح موجود برای پدیدهی انتشتار ،بتر استاس
قانون اول انتشار فیك نر انتشار آنالیت کانش یاقته و
بدون ایجاد اشباعیت در جاذب میتتوان متدت طتوالنی
تری را نمونهبرداری نمود .افزایش حساسیت روش انالیز
در  SPMEبه علت تزریق کل نمونهی جمعشتده بتر
فیبر نیز از دیگر مزایای این روش میباشتد .ایتن روش
بر اساس بازیافت حرارتی عمتل مینمایتد و جتایگزین
مقرون به صرفه تری بترای دستتگاه واجتذب حرارتتی
( )Thermal Desorptionبهشمار میرود.
در این مطالعه مشخص گردید کته افتزایش رطوبتت
نستتبی نتتوا بتتهطتتور معنتتاداری باعتتث کتتانش نتتر
نمونهبرداری نمونهبردار  SPMEو درنتیجه کانش جرم
کلروبنزن نمونهبرداریشتده متیگتردد .نرچنتد جتاذب
 CAR/PDMSبهطور معمول ،جتاذبی آبگریتز مطتر
شده است .اما پژونشنای متعددی نشان داده است که
مولکولنای آب با کانش سطو جذبی در این جتاذب
باعث کتانش قابلبتت جتذب ستطحی آن متیگردنتد.
نمچنین ملکولنای آب با ایجاد رقابت در سطو فعال
باعث کانش نمونهبرداری ترکیبنای مدنظر میگردنتد
[.]31
نتایج پژونش حاضتر درزمینتهی نگهتداری پت از
نمونهبرداری کلرو بنزن در دمانای متفاوت و محلنای
مختلتتف نشتتان داد کتته ایتتن شتتیوهی نمونتتهبرداری
درمقایسهبا روشنای مبتنیبر لولهنتای جتاذب ،نقتاط
ضعفی دارند .در این پژونش مشخص شتده استت کته
پوشاندن نوک فیبر با س توم باعث ماندگاری کلرو بنزن
میگردد .مدت زمان نگهداری نمونه در ایتن شتیوه در
یخچال و دمای (℃  )+0را تا سه روز میتوان افزایش
داد .بهنظر میرسد که پوشاندن مسیر انتشار میتواند با
جلوگیری از آلودهشدن فیبر باعث کانش انتشار عوامل
مزاحم و گانی رقابتپذیر بر روی فیبر گردد و با ایجتاد
شرایط محیطی مناسب در محیط کوچكشتدهی درون
سرنگ باعث نگهداری بهتتر آنالیتت گتردد .مقایستهی
نتایج نگهداشت پذیری روش میکرواستخراج فاز جامتد
بتتا روش شتتمارهی  1113انستتتیتوی ملتتی ایمنتتی و
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Abstract
Background and aims: The chlorobenzene is an intermediate chemical used in the
production of commodities such as herbicides, dyestuffs, and rubber industry. However, it
may cause neurological complications and have effects on the respiratory tract. In this
research solid phase micro extraction (SPME) was used for the sampling of chlorobenzene
in air. The optimum conditions for analysis with Gas Chromatography-Mass Spectrometry
(GC-MS) were determined
Methods: The sampling of chlorobenzene was done in a dynamic atmosphere generation
system with SPME. A kind of fiber was selected and the optimum temperature and
desorption time in injection port of GC were determined and results were compared with the
NIOSH-1003 method. Samples were analyzed by GC-MS.
Results: Carboxen-Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) in retracted mode had high
absorption compared to other fibers and was selected for sampling. Desorption temperature
in the injector of GC were also optimized in three levels from 200 to 280 and no significant
difference were observed for extraction of analyte from SPME (p>0.05). The equilibrium
time at exposed condition in SPME was 30 minute but equilibrium time is extended for
several hours in retracted mode. There were no significant differences between sampling
rates at different temperatures and air velocities (p>0.05) but, the increase of relative
humidity (RH) had a negative effect on sampling rates (p<0.05).
Conclusion: It is concluded that SPME in retracted mode is an alternative method for
determination of chlorobenzene in air and could be applied as a passive method for the
determination of the time weight average (TWA) of chlorobenzene in workplaces.
Keywords: SPME, Chlorobenzene, Air, Passive sampling.
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