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سازمان حفاظت محيط زيست ايران

 -8هدف :
اندازهگيري سموم کلره در نمونههاي خاك ،رسوب،آب و بافت

زنتده سوستس دست اه  GCمجهت بته

دسك ور .ECD
 -2دامنه کاربرد :
اين دس ورالعمل براي کليه نمونه هاي خاك ،رسوب ،آب و باف

زنده ) (Biotaکاربرد دارد.

 -3تجهيزات :

 ظروف شيشه اي شامل بالون  ،در شيشه اي سنباده اي ،بشر ،ارلتن متاير ،فيتد كداکننتده ،ي ت
اس ور ،اس وانه مدرج
 فري دراير و هاون چينی

 روساري اوا ري ور و مپ خالء
 آون

 اكاق من لی و ظروف شيشه اي سوکسله

 سرازوي آنالي يكال با دف  0/1ميلی گرم
 سرازوي الك روباالنس با دف  1ميكرو گرم
 دسيكاسور

 منبع كريان گاز ني روژن سمي
 س ون کروماسوگرافی شيشه اي

 دس اه کروماسو گرافی گازي با دسك ور ) GC/ECD ( ECD

 -4مواد شيميايی مصرفی :

 اسيد سولفوريک غليظ Extra pure 95-98%
 اسيد کلريدريک غليظ Extra pure37%

 ه

ان نرمال n-Hexane for gas chromatography

 دي کلروم ان Dichloromethane for chromatography
 م انولGradient grade for liquid chromatography
 اس ون Acetone for residue analysis
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 فلورسيل با مش 00-100



ودر مس با مش 200
شم شيشه

 سولفات سديم بدون آب
 سنگ كوش

 سيمبل با ساي cm 9*3
 اس اندارد داخلی PCB29, PCB198, Endosulfan Id4, ε-HCH

 -5آماده سازی
 -8-5شستشوی ظروف
 کليه ظروف مورد اس فاده كه آنالي مقادير کم سرکيبات آلی از كنس  Pyrexمی باشد. -كه

شس شوي ظروف اب دا آنها را با آب داغ و برس سمي کرده و س س به مدت چند ساع

( يک

شب ) داخل محلول رفيق شده مايع ظرفشويی گذاش ه و بعد از اين مرحله ده مرسبه با آب داغ آنها را سمي
می کنيم (.در مورد فطعات کوچک ظروف می سوان آنها را به مدت ده دفيقه در حمام اول راسونيک با
دسركن

فرار داد و س س با آب داغ آنها را شس شو داد ).بعد از اين مرحله ظروف را با آب ديوني ه

شس شو داده س س در داخل آون در دماي  200دركه براي چند ساع
نك ه  )1بايس ی دف

فرار داده می شود.

نمود اين دما براي ظروف شيشه اي حجم سنجی اس فاده نمی شود.
سمي کردن ظروف شيشه اي اس فاده می شود نبايد كه

نك ه  )2از آونی که كه

موارد دي ر مورد

اس فاده فرار گيرد.
نك ه  )3از آنجا که ممكن اس

آلودگيهاي محيطی بر روي سطح ظروف شيشه اي كمع شوند بايد

بالفاصله بعد از شس شوي ظروف آنها را با اس ون و ه ان آب کشی نموده و از آنها اس فاده گردد يا در
هود المينار ن هداري شود .در صورت در دس رس نبودن اين هود از فويل آلومينيومی که با حالل اس ون
يا ه ان سمي شده اس

كه

حفاظ

ظروف شيشه اي اس فاده می گردد.

نك ه  )4با سوكه به موارد ذکر شده زمان ن هداري ظروف شس ه شده محدود می باشد.
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 -2-5تميز کردن واکنشگرها
سمامی ودرها يا واکنش رهاي کريس الی مانند سولفات سديم ،هيدروکسيد استيم ،شتم شيشته و ستنگ
كوش بايد فبل از اس فاده سمي شوند .براي اين کار اب دا هش
دي ر با م انول يا دي کلروم ان (و يا هش

ساع

ستاع

بتا ه ت ان و ست س هشت

با مخلوط ه ان :دي کلروم ان با نسب

ستاع

 )1:1سوکسله

می شوند و س از آن  24ساع در کوره  400دركه سان ي راد خشک می شوند.
 -3-5خشک کردن نمونه ()Freeze Dry
نمونه هاي خاك و ( Biotaباف

موكود زنده) فبل از اس خراج بايد خشک شوند که براي اين منظور از

از دس اه فري دراير اس فاده می شود.
 -6شرح انجام آزمون
 -8-6نمونه های آب
 -8-8-6استخراج
حدود  1لي ر از آب مورد نظر را داخل دکان ور ريخ ه و س س  00ميلتی لي تر ه ت ان نرمتال بته آن ا تافه
نموده ،س س يتک ميلتی لي تر از محلتول  PCB29, PCB198, Endosulfan Id4, ε-HCHبتا غلظت
حدود  20 ng/mlکه به عنوان اس اندارد داخلی به کار می رود به مح ويات دکتان ور ا تافه متی نمتا يم.
حال آن را  3بار و هر بار به مدت  1دفيقه سكان داده (به ر اس

سكان دادن بصورت عدد  8باشد) تس از

سشكيل دو فاز  ،فاز زيرين (آبی) را در دکان ور دي ري ريخ ه و فاز رويتی (آلتی) را در يتک بتالون 250
ميلی لي ري كمع می کنيم .به مح ويات دکان ور مجددا  00ميلی لي ر ه ان نرمال اف وده و دوباره سكان
می دهيم .صبر می کنيم سا دو فازمورد نظر ( آبی و آلی ) سشكيل شود .حجم فاز زيرين (آبی) را به وسيله
اس وانه مدرج اندازه گرف ه و فاز رويی (آلی) را در بالون فبلی كمع آوري می کنيم .الزم بته ذکتر است
ارام رهاي مورد نظر در فاز آلی كمع آوري می شوند.
-2-8-6محاسبه بازده استخراج
 -محاسبه بازده اس خراج PCB 29, PCB 198

بازده اس خراج  PCB 29به صورت زير محاسبه می شود.
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سطح زیر پیک استاندارد داخلی در نمونه * مقدار استاندارد داخلی ) * (pgحجم نهایی )(μl
= Q PCB 29
سطح زیر پیک استاندارد داخلی به تنهایی * حجم تزریق )(μl
Q PCB 29
=R

×100
مقدار استاندارد داخلی در )1(ml

به همين روش بازده اس خراج  PCB 198را ني محاسبه کرده و ميان ين می گيريم.
سطح زیر پیک استاندارد داخلی در نمونه * مقدار استاندارد داخلی ) * (pgحجم نهایی )(μl
= Q PCB 198
سطح زیر پیک استاندارد داخلی به تنهایی * حجم تزریق )(μl
Q PCB 198
=R

× 100
مقدار استاندارد داخلی در )1(ml
R PCB 29 + R PCB198

=R
2

محاسبه بازده اس خراج  Endosulfan Id4و ε-HCHبازده اس خراج  Endosulfan Id4و  ε-HCHرا مانند  PCB 29محاسبه می کنيم .بازده  R PCBدر
محاسبه سرکيبات بدس

آمده در فراکسيون اول بازده  ε-HCHكه

فراکسيون دوم و بازده است خراج

 Endosulfan Id4در فراکسيون سوم به کار می رود.
 -3-8-6تغليظ
نمونه را با روساري اوا ري ور به حجم  10-15ميلی لي ر رسانده و س س آن را با گاز ني روژن خشک و سمي
با دركه خلوص ( )99/9995%به حجم  1ميلی لي ر می رسانيم .الزم اس

روساري اوا ري ور با دور r/min

 90سنظيم شده و دماي حمام بيش از  30 ˚Cنباشد.
نك ه :فدرت خأل و دماي حمام دو عامل وابس ه به يكدي ر در روساري اوا ري ور می باشتند .زمانيكته ختأل تعيد
باشد دماي حمام آب بايد اف ايش يابد)35-40˚C( .
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-4-8-6جداسازی
براي كداسازي از س ون فلورسيل که به صورت زير آماده می شود اس فاده می کنيم .به منظور حذف هر
گونه آلودگی اب دا فلورسيل را هش
کلروم ان (يا  0ساع

ساع

با ه ان و س س هش

مخلوط ه ان  :دي کلروم ان با نسب

ساع

دي ر با م انول يا دي

 ) 50 : 50سوکسله و در آون خشک می

کنيم .فلورسيل را با فرار دادن در آون  130˚ Cبه مدت  12ساع

فعال می کنيم .س س با آب مقطر به

مقدار  0/5درصد وزنی فلورسيل آن را غير فعال کرده در ظرف شيشه اي با در محكم ريخ ه و خوب
سكان می دهيم .اكازه می دهيم يک شب بماند سا به سعادل برسد.
از يک بورت شيشه اي  50ميلی لي ري با فطر  1 cmو شير سفلونی كه

کروماسوگرافی س ونی اس فاده

می کنيم .ان هاي س ون را با شم شيشه ر می کنيم 10 .گرم فلورسيل وزن کرده اكازه می دهيم به سدريج
فلورسيل داخل س ون بنشيند .س س  1گرم سولفات سديم بدون آب سمي شده باالي س ون ا افه می کنيم
سا از سطح فلورسيل محافظ کند.
نمونه را روي سولفات سديم داخل بورت ريخ ه و در نهاي

فراکسيون  F1از س ون خارج می شود .نحوه

كداسازي هر يک از فراکسيون هاي  F2 ،F1و  F3به شرح ذيل می باشد:
: F1
براي خارج کردن اين فراکسيون  00ميلی لي ر ه ان را داخل س ون می ري يم .سرع

عبور حالل بايد

طوري باشد که نه زياد يوس ه و نه خيلی کند باشد .زمانيكه  0/5سا  1ميلی لي ر ه ان در باالي س ون
اس

شير بورت را می بنديم .در طی اين مرحله ظرف زير س ون حاوي فراکسيون  F1اس

که شامل

 Organo Chlorinated Pesticidesمثل ( HCBه ا کلرو بن ن) و  PP’,OP’-DDEو آلدرين
و ه اکلر و  DDE ( DDMUم ابولي ه شده) می باشد.
: F2
كه

خارج کردن اين فراکسيون  45ميلی لي ر مخلوط ه ان  :دي کلروم ان ( )3 : 0را داخل س ون می

ري يم .سرع

عبور حالل بايد طوري باشد که نه زياد يوس ه و نه خيلی کند باشد .زمانيكه  0/5سا  1ميلی

لي ر ه ان در باالي س ون اس
فراکسيون  F2اس

شير بورت را می بنديم .در طی اين مرحله ظرف زير س ون حاوي

که شامل  OCها مثل , PP'-DDD , OP-DDD , Lindane , α -HCH

 Toxaphen , PP'- DDT , OP-DDTو اس اندارد داخلی  ε-HCHمی باشد.
: F3
كه

خارج کردن اين فراکسيون  00ميلی لي ر دي کلروم ان را داخل س ون می ري يم .سرع

عبور

حالل بايد طوري باشد که نه زياد يوس ه و نه خيلی کند باشد .زمانيكه  0/5سا  1ميلی لي ر ه ان در باالي
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شير بورت را می بنديم .در طی اين مرحله ظرف زير س ون حاوي فراکسيون  F3اس

س ون اس

که

شامل  OCها مانند  Endosulfan Sulphate , Endrin , Dieldrin , α,β-Endosulphanو
اس اندارد داخلی  Endosulfan Id4می باشد.
-5-8-6تغليظ مجدد
نمونه را با روساري اوا ري ور به حجم  10-15ميلی لي ر رسانده و س س آن را با گاز ني روژن خشک و سمي
با دركه خلوص ( )99/9995%به حجم  1ميلی لي ر می رسانيم .در نهاي  1ميكرولي ر از فراکسيونهاي ، F1
 F2و  F3سغليظ شده را به منظور آنالي سموم کلره به دس اه  GC/ECDس ريق کنيد.
 -2-6نمونه های خاک و رسوب
-8-2-6استخراج
اب دا نمونه فري دراي شده را از الک  250 µmعبور داده ،س س  10-20گرم از اين نمونه را وزن کرده و
داخل سيمبل ) (Thimbleمی ري يم .نبايد سيمبل را با دس

گرف

به همين دليل آن را با نس گرف ه يا

دور ان ش ان فويل آلومينيومی می يچيم.
يک ميلی لي ر از محلول PCB29, PCB198, Endosulfan Id4, ε- HCHبا غلظ

حدود 20

 ng/mlبه عنوان اس اندارد داخلی به سيمبل ا افه می کنيم .به اين سرسيب عمل اس خراج به کمک 250
ميلی لي ر مخلوط حاللهاي ه ان-دي کلروم ان به نسب
ساع

( ) 50 : 50و سعدادي سنگ كوش به مدت 0

انجام می گيرد.
اس اندارد داخلی ك ء اك ا سشكيل دهنده نمونه نبوده و يک آن هتم ختارج از محتدوده يتک

الزم اس

نمونه ظاهر شود .عل

اف ايش اس اندارد داخلی اين اس که می سوان بازده اس خراج را سعيين نمود.

-2-2-6محاسبه بازده استخراج
كه

محاسبه بازده اس خراج به بند  2-1-0مراكعه کنيد.
-3-2-6گوگرد زدايی با استفاده از پودر مس

از ودر مس براي حذف گوگرد آزاد و مرکا انهاي موكود در نمونه هاي خاك و رسوب اس فاده می
شود .زيرا اين سرکيبات هن ام آنالي با  GCباعث ايجاد م احم
می باشد:

()0

می شوند .آماده سازي به صورت زير
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 20گرم از ودر مس را داخل ارلن ماير ريخ ه و به آن اسيد  HClغليظ ا افه می کنيم سا سطح ودر
مس را ب وشاند .آن را سكان می دهيم س س به مدت  10دفيقه در حمام اول راسونيک فرار می دهيم .ارلن
را از حمام بيرون آورده و سكان می دهيم و بمدت  10دفيقه دي ر در حمام فرار می دهيم .اسيد اس فاده
شده فبلی که روي ودر مس فرار دارد را دور ريخ ه ،مقداري  HClسازه به آن ا افه کرده و  20دفيقه
در حمام اول راسونيک فرار می دهيم .اين عمل را  4بار سكرار می کنيم.
( در هر بار اسيد فبلی را دور ريخ ه و مقداري اسيد كديد می اف اييم) .س س اسيد را دور ريخ ه و آب
مقطر ا افه می کنيم .ارلن را سكان می دهيم و آب را دور می ري يم .مجدد آب ا افه کرده و  10دفيقه
در حمام اول راسونيک فرار می دهيم .س از آن آب را دور ريخ ه و اين عمل را سا خنثی شدن pH
سكرار می کنيم .س س مس را با اس ون شس ه ،سكان می دهيم و به مدت  15دفيقه در حمام اول راسونيک
فرار می دهيم .اين عمل را ني  4بار سكرار می کنيم .همين کار را با حالل ه ان ني انجام می دهيم .در
ايان مس را داخل ه ان ن هداري می کنيم ( .مس بايد سريع اس فاده شود و سطح آن با هوا سماس
نداش ه باشد زيرا ممكن اس

با سولفور موكود در هوا واکنش دهد ).مقداري از ودر مس را به نمونه

اس خراج شده می اف ا يم و اكازه می دهيم يک شب بماند سا مس واکنش دهد .حضور گوگرد و
سرکيبات آن در نمونه با سياه شدن رنگ مس مشخص می شود.
 -4-2-6تغليظ
نمونه را با روساري اوا ري ور به حجم  10-15ميلی لي ر رسانده و س س آن را با گاز ني روژن خشک و سمي
با دركه خلوص ( )99/9995%به حجم  1ميلی لي ر می رسانيم .الزم اس

روساري اوا ري ور با دور r/min

 90سنظيم شده و دماي حمام بيش از  30 ˚Cنباشد.
-5-2-6جداسازی
كه

كداسازي سرکيبات به بند  4-1-0مراكعه کنيد.
-6-2-6تغليظ مجدد

نمونه را با روساري اوا ري ور به حجم  10-15ميلی لي ر رسانده و س س آن را با گاز ني روژن خشک و سمي
با دركه خلوص ( )99/9995%به حجم  1ميلی لي ر می رسانيم .در نهاي  1ميكرولي ر از فراکسيونهاي ، F1
 F2و  F3سغليظ شده را به منظور آنالي سموم کلره به دس اه  GC/ECDس ريق کنيد.
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 -3-6نمونه های Biota
-8-3-6استخراج
اب دا نمونه فري شده را داخل هاون ريخ ه و خوب خرد ميكنيم 5-10 .گرم از اين نمونه را وزن کرده،
داخل سيمبل ) (Thimbleمی ري يم .براي اين کار نبايد سيمبل را با دس

گرف

به همين دليل آن را با

نس گرف ه يا دور ان ش ان فويل آلومينيومی می يچيم .يک ميلی لي ر از محلول PCB29, PCB198,
 Endosulfan Id4, ε-HCHبا غلظ

حدود  20 ng/mlبه عنوان اس اندارد داخلی به سيمبل ا افه

می کنيم .به اين سرسيب عمل اس خراج به کمک  250ميلی لي ر حالل ه ان و سعدادي سنگ كوش به
مدت  0ساع

اس اندارد داخلی ك ء اك ا سشكيل دهنده نمونه نبوده و يک

انجام می گيرد .الزم اس

آن هم خارج محدوده يک نمونه ظاهر شود .عل

اف ايش اس اندارد داخلی اين اس

که می سوان بازده

اس خراج را سعيين نمود.
-2-3-6محاسبه بازده استخراج
كه

محاسبه بازده اس خراج به بند  2-1-0مراكعه کنيد.
-3-3-6تعيين مقدار ليپيد ها

براي سعيين مقدار لي يدها نياز به  Hot Plateداريم سا ب وانيم ه ان موكود در نمونه ها را سبخير کنيم.
محاسبات بصورت زير صورت می گيرد:
يک سكه کوچک کاغذ آلومينيومی را بصورت ظرف کوچكی درآورده روي سرازو فرار می دهيم  .وزن
آنرا صفر می کنيم  .مقدار 10مايكرولي راز نمونه را با دف  1ميكروگرم وزن کرده و بتر روي ايتن کاغتذ
آلومينيوم ريخ ه ،کاغذ را روي  Hot Plateفترار متی دهتيم .بعتد از سبخيتر شتدن حتالل دوبتاره کاغتذ
آلومينيوم را وزن می کنيم .اين کار را سه بار سكرار می کنيم.
Hexane Extractable Organic Matter : Calculations
1- Weight of 10 µl of extract : 480 µg
2- Weight of 10 µl of extract : 520 µg
3- Weight of 10 µl of extract : 500 µg
-----------------------------------------------Average of 3 determinations : 500 µg
For 1 µl : 50 µg
If the total volume of the extract is 10 ml , the total quantity of lipids in the sample
will be : 50 x 10000 = 500000 µg or : 500 mg .
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For 10 g of sample extracted : H.E.O.M. = 50 mg/g .

چون مقدار چربی موكود در  1ميلی لي ر از نمونه  50 mgمی باشد بنابراين  2ميلی لي ر از نمونه را برداش ه
و براي سرکيبات ديلدرين و اندرين فراکسيون سوم که در اثر فر آيند چربی گيري با اسيد ستولفوريک از
بين می روند س ون می زنيم .بافيمانده نمونه را چربی گيري می کنيم.
Dieldrin and Endrin in Biota Sample :
With the sample above : H.E.O.M. = 500 mg of lipids in 10 ml = 50 mg lipids / ml
of extract .
An aliquot of 2 ml of the extract will contain 100 mg of
lipids , this aliquot can be applied to the Florisil column
in order to obtain Dieldrin and Endrin .

-4-3-6خارج کردن چربی با استفاده از اسيد سولفوريک غليظ
براي اين کار نمونه را در يک فيد دکان ور 500ميلی لي ري ريخ ه و حدود  40-50ميلی لي تر ه ت ان بته
آن اف وده سا نمونه رفيق شود .س س  10-15ميلی لي ر اسيد سولفوريک غليظ به آن افت وده و شتيک متی
کنيم .فاز ه انی را كدا کرده و به آن سولفات سديم اف وده سا از ورود چربی چستبيده بته كتداره و يتا
من قل شده از دکان ور به فاز ه ان كلوگيري شود.
-5-3-6تغليظ
فاز آلی بدس

آمده (ه ان) را با روساري اوا ري ور به حجم  10-15ميلی لي ر رستانده و ست س آن را بتا

گاز ني روژن خشک و سمي با دركه خلوص ( )99/9995%به حجم  1ميلی لي ر می رسانيم.
-6-3-6جداسازی
كه

كداسازي سرکيبات به بند  4-1-0مراكعه کنيد.
-7-3-6تغليظ مجدد

نمونه را با روساري اوا ري ور به حجم  10-15ميلی لي ر رسانده و س س آن را با گاز ني روژن خشک و سمي
با دركه خلوص ( )99/9995%به حجم  1ميلی لي ر می رسانيم .در نهاي  1ميكرولي ر از فراکسيونهاي ، F1
 F2و  F3سغليظ شده را به منظور آنالي سموم کلره به دس اه  GC/ECDس ريق کنيد.
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 -7آناليز
انتتدازه گيتتري ستتموم کلتتره بتتا س ريتتق  1ميكرولي تتر از فراکستتيونهاي  F2 ، F1و  F3سغلتتيظ شتتده بوستتيله
دس اه GC/ECDبا س ون کا يالري  HP5صورت می گيرد .برنامه دمايی مورد اس فاده كه

آنتالي

بر طبق روش  MOOPAMبه صورت زير می باشد:
Carrier gas: N2
Detector: 350°c
Injector: 225°c
Initial temperature: 60°C hold 2 min
Temperature program: 60°C to 260 °C at 3 °C /min
Final temperature: 260°C hold 15 min

 -1محاسبات
نمونه اي از محاسبات
مقدار سرکيب Yدر نمونه س ريق شده

Qy = Quantity of compound Y in the sample injected

PAySampl. x QStd x FVol
100
Qy = --------------------------------------- x --------------PAyStd x Vol.Inj.
% Recovery
[ C Y ] = Qy / Quantity Extracted
Where :
PAySam. = Peak Area of compound Y in the
سطح زیر پیک ترکیب  Yدر نمونه
Sample
QStd= Quantity of Standard injected
غلظت استاندارد تزریق شده
FVol. = Final Volume of the Extract in µl
حجم تغلیظ شده نهایی
PAyStd.= Peak Area of Standard Y injected
سطح زیر پیک استاندارد  Yتزریق شده
Vol.Inj. = Volume of Sample Injected in µl
حجم نمونه تزریق شده
CY = Concentration of Compound Y in the Sample
غلظت ترکیب  Yدر نمونه

-9گزارش
موارد زير در گ ارش ذکر شود:
 اركاع به اس اندارد بين المللی -مشخصات کامل نمونه
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 ن يجه آنالي با دو رفم اعشار -هر گونه مشكل و و عي

خاص در طی مراحل آزمون

 -80مراجع و مستندات مرتبط
-اس اندارد MOOPAM
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