بسمه تعالی
آزمایشگاه بیو پاالیش زیست محیطی
مقدمه
اهشٍصُ سٍؿْای آًالیض دػتگاّی تا یاسی گشفتي اص تىٌَلَطیْای پیـشفتِ ٍ ػشیغ دس ػشصِ ػلَم هختلف اص لثیل پضؿىی،
داسٍػاصی ،هَادً ،ؼاخی ،وـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی ،هؼذى ،ؿیویً ،فت ،گاص ،پتشٍؿیویً ،اًَتىٌَلَطی ،تیَتىٌَلَطی ٍ …
تِ یاسی هحممیي ؿتافتِ ٍ تا تْشُ گیشی اص سٍؿْای ًَیي پاػخگَی ًیاص آًْا گـتِ اػت .دس ایي ساػتا آصهایـگاُ تیَ
پاالیؾ صیؼت هحیغی تا دس اختیاس داؿتي تؼذادی اص ایي دػتگاُ ّا افتخاس داسد تا گاهی ّش چٌذ وَچه دس ساػتای سؿذ ٍ
خَدوفایی ػلن ٍ صٌؼت وـَس تشداؿتِ ٍ ضوي آؿٌایی ػاللوٌذاى تا ایي سٍؿْا خذهتگزاس آًْا تاؿذ .تِ عَس ولی ّذف دس
ایي آصهایـگاُ ؿٌاػایی ووی ٍ ویفی تشویثات دس صهیٌِ ّای فَق الزوش هی تاؿذ.
اهداف آزمایشگاه
-

خذا ػاصی ٍ ؿٌاػای هَاد
تؼیي ٍصى هَلىَلی هَاد
ؿٌاػایی تشویثات ًاؿٌاختِ
اًذاصُ گیشی تشویثات آلی
تْیِ وشٍهاتَگشام ٍ عیف خشهی

توانایی ها
ایي هشوض تا تْشُ گیشی اص ػیؼتن گاص وشٍهاتَگشافی ( ،)GCMS,GCFID,GCTCDولیِ آصهًَْای تخصصی دس
صهیٌِ صٌایغ ًفت ٍگاص ،ؿیویایی ،داسٍئی ،آالیٌذُّای صیؼت هحیغی  ،هحصَالت آسایـی ،تْذاؿتی ،ؿَیٌذُ  ،هَاد غزایی
ٍ وـاٍسصی سا هغاتك اػتاًذاسدّای هلی ٍ تیي الوللی اًدام هی دّذ.تِ ػٌَاى هثال:
-

اًذاصُ گیشی ّیذسٍوشتٌْای ػثه (گاصی) دس همیاع  ٍ ppmدسصذ
اًذاصُ گیشی ّیذسٍوشتٌْای ػٌگیي (هایؼات  6تا 51وشتٌِ) دس همیاع  ٍ ppmدسصذ
اًذاصُ گیشی گاصّای تی اثش( )H2,N2,O2دس همیاع دسصذ
اًذاصُ گیشی گاصّای هٌَوؼیذ ٍ دی اوؼیذ وشتي دس همیاع  ٍ ppmدسصذ
اًذاصُ گیشی تشویثات ػثه تالیواًذُ دس پلیوشّا ٍ هایؼات تِ سٍؽ Head Space
اًذاصُ گیشی تشویثات ّیذسٍوشتٌی اوؼیظى داس هایغ ٍ گاصی دس همیاع ppm

-

اًذاصُ گیشی تشویثات تٌضیي ٍ واصٍئیل اص لثیل تٌضى ،تَلَئي ،اتیلتٌضى ٍ صایلي) ، (BTEXفٌلّ ،یذسٍوشتي
ّای آسٍهاتیه حلمَی) ، (PAHsافضٍدًی ّای تٌضیي).... (MTBE
اًذاصُ گیشی تالیواًذُ آفت وؾ ّا اص لثیل اسگاًَ ولشُ ،اسگاًَفؼفشُ ،پاساوَات ّا ،پاساتیشٍئیذ ّا ٍ PCBs
....
اًذاصُ گیشی ٍ تؼییي تشویة دسصذ اػیذّای چشب تِ فشم هتیل اػتش سٍغٌْای خَساوی.
تـخیص ٍ تؼییي هیضاى الىل
تؼییي تشویة دسصذ اػیذّای چشب دس
آصهًَْای تخصصی اػاًغ

تجهیسات دستگاهی
دػتگاُ گاصوشٍهاتَگشافی تا عیف ػٌح خشهی) ( GC/MS
Gas Chromatography Mass Spectrometry

یىی اص پیـشفتِ تشیي دػتگاّْای هَسد اػتفادُ دس آًالیض دػتگاّی خذاػاصی تشویثات تِ سٍؽ وشٍهاتَگشافی گاصی ػپغ
ؿٌاػایی آًْا تا اػتفادُ اص عیف ػٌح خشهی هی تاؿذ .دس ٍالغ عیف ػٌدی خشهی دػتگاّی اػت وِ هَلىَلْای گاصی
تاسداس سا تش اػاع خشم آًْا دػتِ تٌذی هی وٌذ ٍ تش حؼة خشم آًْا سا اص یىذیگش خذاػاصی ٍ ضوي ؿٌاػایی همذاس آًْا سا
دس هحلَل اًذاصُ گیشی هی وٌذ .ایي دػتگاّْا واستشد گؼتشدُ ای دسؿٌاػائی ػوَم ٍ اًذاصُ گیشی تالی هاًذُ آًْا دس هَاد
غزائی ،دس صٌایغ داسٍػاصی ،پتشٍؿیوی ٍ غیشُ توٌظَس خذاػاصی ٍ ؿٌاػایی تشویثات ًاؿٌاختِ تا ًمغِ خَؽ پاییي داسًذ.
تِ تیاى ػادُ عیف ػٌح خشهی ػِ ػول اًدام هی دّذ:
اٍالً اخؼاهی تا لذست تثخیش هتفاٍت سا تِ صَست تخاس دس هی آٍسد .
ثاًیاًهلىَل ّای تخاس سا تثذیل تِ یَى هی ًوایذ.
ػَهاً یَى ّا سا تش حؼة خشم تِ تاس (  ) m/zخذا وشدُ ٍ ثثت هی ًوایذ .

اص آًدا وِ یَى ّایی وِ داسای چٌذ تاس هثثت هی تاؿٌذ ًؼثت تِ یَى ّایی وِ داسای یه تاس هثثت هی تاؿٌذً ،ذست ًا
تـىیل هی ؿًَذ پغ zهؼوَالً یه اػت تٌاتشایي  m/zخشم یَى سا هی دّذ .اص ایي سٍ عیف ػٌح خشهی خْت تَلیذ ٍ
تؼییي خشم یَى ّا واستشد داسد ٌّ.گاهی وِ یَى ّای ایداد ؿذُ خذا ٍ ثثت هی گشدًذ ،عیف تِ دػت آهذُ تِ ًام عیف
خشهی خَاًذُ هی ؿَد .دس ایي عیف فشاٍاًی ّش یَى ًؼثت تِ  m/zسػن هی ؿَد .ؿیویذاى ّا اص عیف ػٌدی خشهی
دس دٍ هَسد اػتفادُ هی وٌٌذ ریل :
ٍ - 5صى هلىَلی دلیك خؼن.
 - 2تؼییي ػاختواى خؼن تا تَخِ تِ هىاى ّایی وِ هلىَل اصلی ؿىؼتِ هی ؿَد .
اساس كار:
دس یه عیف ػٌح اتتذا چٌذ هیىشٍ گشم اص خؼن دس خال تؼیاس صیاد) تمشیثاً 51-6هیلی هتش خیَُ (تِ صَست تخاس دس آهذُ ٍ
ػپغ دس اعاق یَى ػاص تحت تاثیش توثاساى الىتشًٍی لشاس گشفتِ ٍ تِ صَست یَى ّای هثثت) یَى هلىَلی )M+دس هی
آیٌذ .یَى هلىَلی ٍ یَى ّای تِ ٍخَد آهذُ اص ؿىؼتي آى ،تِ ٍػیلِ هیذاى الىتشٍاػتاتیىی تِ عشف اٍلیي ؿىاف ؿتاب
دٌّذُ ساًذُ هی ؿًَذ .هیذاى الىتشٍاػتاتیه لَی تیي اٍلیي ٍ دٍهیي ؿىاف ؿتاب دٌّذُ تاػث هی ؿَد وِ یَى ّا تِ
ػشػت ًْایی خَد تشػٌذ .ایي یَى ّا ػپغ ٍاسد تدضیِ وٌٌذُ )( Analyzerؿذُ ٍ تِ دسخات هختلفی تش حؼة
m/zهٌحشف خَاٌّذ ؿذ .تا تغییش هیذاى هغٌاعیؼی ،یَى ّا دس صهاى ّای هتفاٍتی تِ خوغ وٌٌذُ سػیذُ ٍ دس آًدا تش
حؼة فشاٍاًی ًؼثی ) ( Relative Abundanceخشیاًی تا ؿذت هتفاٍت ایداد خَاٌّذ وشد  .تٌاتشایي ،عیف
خشهی ًوَداسی اص سػن فشاٍاًی ًؼثی ًؼثت خشم تِ تاس )  ( m/zهی تاؿذ.
مهمترین قسمت های دستگاه عبارتند از:
 - 5ػیؼتن ٍاسد وٌٌذُ ًوًَِ:
غالثاً عیف ػغٌح ّای خشهی تِ ػیؼتن ّای وشٍهاتَگشافی گاصی)  ، ( GCوشٍهاتَگشافی هایغ تا واستشد تاال (
) HPLCیا الىتشٍفَسص هَییٌِ ای)  ( CEهتصل هی ؿًَذ تا خذاػاصی ٍ تؼییي اخضای هخلَط ّای پیچیذُ هیؼش
ؿَد.
 - 2ػیؼتن تَلیذ وٌٌذُ یَى:
دٍ سٍؽ هؼوَل تشای تَلیذ یَى ّا تِ واس هی سٍد وِ ػثاستٌذ اص:
 یًَؾ الىتشًٍی ) ( Electron Ionization یًَؾ ؿیویایی )( Chemical Ionization .دس یًَؾ الىتشًٍی ،الىتشٍى ّای پش اًشطی اص یه ػین تاسیه گشم ؿذُ ػاعغ ٍ تِ ػوت آًذ هی سًٍذ .اختالف پتاًؼیل
ایداد ؿذُ  01الىتشٍى ٍلت اػت .ایي اختالف پتاًؼیل ًِ تٌْا اًشطی وافی تشای یًَؾ هلىَل ّای آلی داسد ) همذاس
الصم  51-0الىتشٍى ٍلت اػت( ،تلىِ تاػث ؿىؼتِ ؿذى هلىَل ّا تِ اخضاء وَچه تش خَاّذ ؿذ ) لَی تشیي پیًَذ
یگاًِ دس هلىَل ّای آلی داسای حذٍد  4الىتشٍى ٍلت اًشطی هی تاؿذ (.دس عیف ایداد ؿذُ تَػظ یًَؾ الىتشًٍی گاّی
یَى هلىَلی دیذُ ًـذُ یا فشاٍاًی آى ون اػت .ایي ًىتِ یىی اص هؼایة ایي سٍؽ هی تاؿذ .ایي هـىل تا اػتفادُ اص
یًَؾ ؿیویایی حل هی ؿَد .دس ایي سٍؽ گاص)هتاى ،ایضٍتَتاى یا آهًَیان (ٍاسد اتاق یَى ػاص ؿذُ ٍ تِ ٍػیلِ الىتشٍى
ّای تا اًشطی  011الىتشٍى ٍلت یًَیذُ ؿذُ ٍ ًوًَِ ای وِ ٍاسد اتاق یَى ػاص فَق هی ؿَد ،یه پشٍتَى اص ایي هلىَل

ّای گاصی یًَی هی گیشد .تٌاتشایي دس عیف یًَؾ ؿیویایی یَى هلىَلی دیذُ ؿذُ ،یه ٍاحذ تضسگتش اص اص ٍصى هلىَلی
حمیمی هی تاؿذ.
 - 0ػیؼتن ّای تدضیِ گش یًَی:
دٍ تدضیِ گش هتذاٍل ػثاستٌذ اص :
 تدضیِ وٌٌذُ چْاس لغثی) ( Quadrupole MS سدیاب تلِ یًَی) ( Ion Trap MSتدضیِ وٌٌذُ ّای چْاسلغثی هؼوَلتشیي تدضیِ گشّای هَسد اػتفادُ هی تاؿٌذ .عیف ػٌح ّای خشهی چْاس لغثی دس
همایؼِ تا ػایش اًَاع عیف ػٌح ّای خشهی هؼوَالً فـشدُ تش ،اسصاًتش ٍ هماٍم تش ّؼتٌذ .ایي دػتگاُ ّن چٌیي اص هضیت
ػشػت ّای پَیؾ تاال تشخَسداس اػت ٍ یه عیف خشهی واهل سا دس ووتش اص  100هیلی ثاًیِ هی تَاى تِ دػت اٍسد .
للة یه دػتگاُ چْاس لغثی ،چْاس هیلِ اػتَاًِ ای هَاصی اػت وِ تِ ػٌَاى الىتشٍد تِ واس هی سًٍذ .هیلِ ّای سٍتشٍی
یىذیگش اص ًظش الىتشیىی هتصل ؿذُ اًذ :یه صٍج تِ پایاًِ هثثت ٍ صٍج دیگش تِ پایاًِ هٌفی یه هٌثغ  dcهتغیش .ػالٍُ
تش ایي ،پتاًؼیل ّای  acتا فشواًغ سادیَیی وِ  180دسخِ خاسج اص فاصًذ ،تِ ّش صٍج اص هیلِ ّا اػوال هی ؿًَذ .یَى
ّا تِ ٍػیلِ یه پتاًؼیل  5تا ٍ 7لت تِ دسٍى فضای هاتیي هیلِ ّا ؿتاب دادُ هی ؿًَذ .دس ایي ّگام ٍلتاطّای ٍ ac
dcسٍی هیلِ ّا ّوضهاى افضایؾ هی یاتذ دس حالی وِ ًؼثت آًْا ثاتت تالی هی هاًذ .دس ّش لحظِ هؼیي ،توام یَى ّا تِ
خض آًْایی وِ یه همذاس هـخص  m/zداسًذ ،تِ هیلِ ّا تشخَسد وشدُ ٍ تِ هلىَل ّای خٌثی تثذیل هیگشدًذ .تٌاتشایي
یَى ّای تا گؼتشُ هحذٍدی اص  m/zتِ تشاًؼذیَػش هی سػٌذ ًَ.ػاً ،دػتگاُ ّای چْاسلغثی تِ ػَْلت یَى ّایی سا
تفىیه هی وٌٌذ وِ خشم آًْا تا یه ٍاحذ هتفاٍت اػت.
دس سدیاب تلِ یًَی ػول یًَؾ ٍ تدضیِ یَى ّا تِ ووه ػِ الىتشٍد اًدام هی گشدد .الىتشٍى ّا اص ػین گشم ؿذُ
)واتذ (تِ حفشُ هشوضی تَػظ الىتشٍد هتوشوض وٌٌذُ ساًذُ هی ؿًَذ .دس ایي هحل هلىَل ّای ًوًَِ تِ سٍؽ یًَؾ
الىتشًٍی )  ( EIیًَی هی ؿًَذ .یَى ّای هلىَلی ًیض ؿىؼتِ ؿذُ ٍ یَى ّای ثاًَیِ ایداد هی وٌٌذ .تِ ووه هیذاى
الىتشیىی تِ واس سفتِ تش سٍی الىتشٍد حلمَی هشوضی یَى ّا تِ تلِ هی افتٌذ.
ٌّگاهی وِ هیذاى الىتشیىی افضایؾ هی یاتذ ،یَى ّا تش پایِ ًؼثت خشم تِ تاس آًْا )  ( m/zاص حفشُ ساًذُ ؿذُ ٍ تِ
ٍػیلِ الىتشٍى هَلتی پالیش آؿىاس هی ؿًَذ .اص آًدایی وِ ػشػت تدضیِ یَى ّا )  ( Scanningتَػظ تلِ یًَی
خیلی صیادتش اص تدضیِ وٌٌذُ خشهی چْاس لغثی هی تاؿذ ،تِ ووه آى هی تَاى وَچىتشیي ًَاس حاصل اص گاص وشٍهاتَگشاف
سا تـخیص داد.
هـخصات دػتگاُ گاصوشٍهاتَگشافی دػتگاُGC/MS
هذلFinnigant Trace Ms :
ؿشوت ػاصًذُThermo :

Parameter
Mass range:
Resolution
Mass stability
Sensitivity:
Ionization Techniques
Mass analyzer
injector
Spectral databases:

Specification
2-1023 Dalton
Fully adjustable up to 2500 at 1000 Daltons
±0.1 Daltons over 12 hours
EI+ 50:1 on 10 pg benzophenone
Electron ionization (EI(
Quadrupole MS
Split / splitless
National Institute of Standards and Technology (NIST)

زمینه كاربرد
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. اًذاصُ گیشی همذاس داسٍ ّا ٍ ػوَم ٍ تشسػی ػاختاس آًْا- 2
. خان ٍ َّا، ػٌدؾ آلَدگی ّا دس آب- 0
.  اًذاصُ گیشی ٍ ؿٌاػایی ّیذسٍ وشتي ّا ٍ تشویثات آلی هَخَد- 4
. فشهَل تدشتی ٍ عیف خشهی تشویثات،  تؼییي ٍصى هَلىَلی- 1
. تیَلَطیه ٍ تشویثات ؿاخِ ای، تدضیِ تشویثات آلی- 6

دػتگاُ گاصوشٍهاتَگشافی) ( GC
Gas Chromatography

وشٍهاتَگشافی گاصی یىی اص لذستوٌذتشیي ٍ دس ػیي حال فشاگیشتشیي سٍؽ ّای تدضیِ دػتگاّی اػت وِ اعالػات هتٌَع
ٍ تؼییاس هفیذی دس صهیٌِ ؿٌاػایی) تدضیِ ویفی(ٍ تؼییي همذاس)تدضیِ ووی (ته ته اخضا تـىیل دٌّذُ یه هخلَط
پیچییذُ تِ دػت هی ّذ .الثتِ ایي تِ آى هؼٌی ًیؼت وِ توام ًوًَِ ّا تتَاى تا  GCآًالیض ًوَد ،تلىِ تٌْا ًوًَِ ّایی
لاتل آًالیضًذ وِ تا افضایؾ دها تذٍى آًىِ تخشیة یا تدضیِ ؿًَذ ،تثخیش گشدًذ ٍ اص فـاس تخاس لاتل تَخْی تشخَسداس
تاؿٌذ.
سیستم  GCاز چند قسمت اصلی تشكیل شده است:
هٌاتغ تاهیي وٌٌذُ ٍ تٌظین وٌٌذُ خشیاى گاص حاهل ٍ ػَخت) ػیلٌذسّا ،طًشاتَسّا ٍ سگالتَسّا( ،اًظوتیَس ،آٍى ،ػیتَى،
دتىتیَس ٍاتضاسّای ثثت وشٍهاتَگشام ٍ هحاػثِ ًتایحً .وًَِ تَػظ هیىشٍػشًگ تِ دسٍى اًظوتَس داؽ تضسیك ؿذُ ٍ
تالفاصلِ تثخیش گـتِ ٍ تِ ّوشاُ خشیاى گاص حاهل تِ ػتَى ّذایت هی
ؿَد .تِ دلیل تفاٍت دس هیضاى تشّن وٌؾ ّش خض اص تشویثات ًوًَِ تا فاص ػاوي ،ػشػت حشوت ّش خض هتفاٍت تَدُ ٍ تِ
ایي تشتییة دس صهاى ّای هتفاٍتی اص ػتَى خاسج ٍ تِ دتىتَس هی سػٌذ .پغ اص سػیذى تِ دتىتَس ،یه ػیگٌال الىتشیىی
تَلیذ هی ؿیَد ویِ ؿذت آى تا همذاس ووی آى خض هتٌاػة اػت .ػیگٌال الىتشیىی دس ًشم افضاس ٍ تِ ووه ػیؼتن
واهپیَتشی تِ صَست وشٍهیاتَگشام ثثت هی گشدد.

اهشٍصُ ػتَى ّای هَئیي )  ( Capillary Columnدسآًالیضّای گاصوشٍهاتَگشافی اػتفادُ هی گشدًذ .تشحؼة فاص
ػاوي ،ػتَى ّایی تا لغثیت ّای هختلف ٍخَد داسًذ وِ تشای آًالیضّای خاصی هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشًذ .اًَاع
گًَاگًَی اص اًظوتَسّا تشای تضسیك ٍخَد داسًذ اها دس تؼیاسی اص آًالیضّا هی تَاى اص اًظوتَس  Split/Splitlessاػتفادُ
ًوَد .تِ دلیل ایٌىِ ظشفیت ػتَى ّای هَئیي تؼیاس ون اػت ،اًظوتَس ً Splitوًَِ سا تِ دٍ تخؾ ًاهؼاٍی تمؼین وشدُ
ٍ تٌْا تخؾ وَچىی سا تِ ػتَى ّذایت هی وٌذ ٍ هاتمی ًوًَِ سا تِ تیشٍى اص ػیؼتن هی فشػتذ .تشػىغّ ،شگاُ غلظت
ًوًَِ تؼیاس ون تاؿذ ،الصم اػت تا همذاس تیـتشی ًوًَِ تِ ػتَى ٍاسد گشدد تا غلظت گًَِ ّای سلیك دس هحذٍدُ حذ
تـخیص ػیؼتن لشاس گیشد .تذیي هٌظیَس اص اًظوتَس  Splitlessاػتفادُ هی ؿَد وِ تواهی ًوًَِ تضسیك ؿذُ سا تِ
ػتَى هٌتمل هی وٌذ.
آشكارساز یونش شعله ای )  :( FID: Flame Ionization Detectorػوَهی تشیي دتىتَس
وشٍهاتَگشافی گاصی هی تاؿذ صیشا تمشیثیاً تِ تواهی هَاد آلی حؼاع تَدُ ٍدس ػیي حؼاػیت تاال ،اص پایذاسی هٌاػة ،داهٌِ
گؼتشدُ خغی تَدى پاػخ ،ػادگی ٍ ػَْلت واستشی ٍ ًگْذاسی ٍ لیوت اسصاى تشخَسداس اػت.
آشكارساز ربایش الكترونی )  ( ECD: Electron Capture Detectorیه دتىتَس اًتخاتی اػت
وِ تشای آًالیض تشویثاتی وِ تَاًیایی ستایؾ الىتشٍى سا داسًذ تِ واس هی سٍد .ایي دتىتَس تِ تشویثات ّالَطًِ) حتی دس
همادیش تؼیاس ون ( حؼاػیت ًـاى هیی دّیذ تِ ّویي خاعش تشای آًالیض تالیواًذُ ػوَم ولشُ واستشد داسد.
آشكارساز هدایت گرمایی  ( TCD: Thermal Conductivity Detector ):اگشچِ یه آؿىاسػاص
ػویَهی اػت ٍ تِ تویاهی هَاد ؿیویایی پاػخ هی دّذٍ ،لی حؼاػیت تاالتش511-51( FIDتشاتش (ػثة ؿذُ اػت وِ
واستشد هحذٍدتشی داؿیتِ تاؿیذ .دسٍى ایي آؿىاسػاص دٍ ػل ّوشاُ تا فیالهٌت سػاًای داؽ لشاس داسد .گاص حاهل ّوشاُ تا
ًوًَِ اص دسٍى ػل ًوًَِ ػثَس هیىٌذ ،اها دسٍى ػل هشخغ ،فمظ گاص حاهل خشیاى داسد .صهاًی وِ یىی اص اخضای ًوًَِ اص
ػتَى خاسج هی ؿَد ،تشویة ؿیویایی گاص حاهل دس ػل ًوًَِ هتفاٍت اص ػل هشخغ هی گشدد وِ تاػث تغییش دس دها ٍ دس
ًتیدِ تغییش دس هماٍهت الىتشیىی سػاًاّا هی گشدد .اختالف خشیاى ّای ػثَسی اص دٍ سػاًا تِ صَست ػیگٌال اًذاصُ
گیشی ٍ دس لالة یه پیه دس وشٍهاتَگشام ظاّش هی ؿَد.
زمینه كاربرد
 - 5وٌتشل ویفی ٍ ووی هَاد دس صهیٌِ ّای هٌْذػی ،پضؿىی ،ػلَم پایِ ،وـاٍسصی ٍ تیَتىٌَلَطی....
 - 2اًذاصُ گیشی همذاس داسٍ ّا ٍ ػوَم .
 - 0ػٌدؾ آلَدگی ّا دس آب ،خان ٍ َّا.
 - 4اًذاصُ گیشی ٍ ؿٌاػایی ّیذسٍ وشتي ّا ٍ تشویثات آلی هَخَد .
 - 1تدضیِ تشویثات آلی ،تیَلَطیه ٍ تشویثات ؿاخِ ای.
هـخصات دػتگاُ گاصوشٍهاتَگشافی ()GC
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