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چكیده طرح:
مهندسان محيط زيست و صنايع غذايي براي كنترل كيفيت و مجاز بودن غلظت فلزات سنگين و سموم 
در نمونه هاي غذايي و محيط زيستي، نياز به روش هاي جداسازي كارا و موثر براي استخراج اين يون ها و 
مواد در مقادير كم از ماتريكس هاي نمونه دارند. همچنين شركت هاي دارويي و كارشناسان علوم جنايی 
نياز به روش هاي جداسازي  ادرار  بيولوژيكي بدن همچون خون و  براي شناسايي داروها در نمونه هاي 
موثر دارند. در تحقيقات انجام گرفته توسط اين گروه تحقيقاتي در طي سال هاي اخير، روش  هاي نوين 
جداسازي معرفي شده است كه در آن از نانو مواد جديد همچون نانوذرات پليمر قالب مولكولي و يوني، 
كربني  مواد  نانو   ،)MOF,CMPG-1  ,MCF  ,SBA15  ,MCM41  ,MCM48( متخلخل  نانو  مواد 
)MWCMTs ،Graphene(، نانوذرات مغناطيسي و كامپوزيت هاي اين مواد براي استخراج فاز جامد و 

ميكرواستخراج فاز جامد پخشي براي جداسازي فلزات سنگين، سموم و داروها از ماتريكس هاي پيچيده 
بيولوژيكي، محيط زيستي و غذايي استفاده شده است. به عنوان مثال با استفاده از نانوذرات مغناطيسي پليمر 
قالب مولكولي براي جداسازي داروي الماتروژوين )Lamotrigine( كه يك داروي ضد افسردگي است 
در نمونه هاي ادرار و خون استفاده شد كه براي كنترل غلظت دارو در بدن مي توان از اين روش استفاده 
كرد. همچنين توانستيم از اين نانو مواد براي ساخت نانوسنسورهاي موثر براي جداسازي گزينش پذير و 
شناسايي الكتروشيميايي نمونه هاي ياد شده در ماتريكس هاي پيچيده استفاده كنيم. مهم  ترين قسمت 
پژوهش هاي اين گروه تحقيقاتي با استفاده از اين نانو مواد، معرفي روش هايي مي باشد كه بدون نياز به 
هيچ گونه  دستگاه پيشرفته اي و با چشم غير مسلح افراد را مجهز به شناسايي نيمه كمي نمونه ها مي كند. 
با استفاده از نانوذرات پليمر قالب يوني ماده اي طراحي شده كه به صورت گزينش پذير يون اورانيل را از 
محيط جداسازي كرده و با تغيير رنگ واضح ايجاد شده در ساختار پليمر روشي تدوين شده است كه در 
محل و بدون نياز به هيچ گونه دستگاه پيشرفته اي با چشم غير مسلح آلودگي احتمالي به يون اورانيل را 

در كمترين زمان ممكن تشخيص دهد.

رتبه اول  پژوهش هاي بنیادي
گروه فناوري نانو

● پژوهشگر : محمد بهبهاني 
● عنوان طرح: شناسايي و اندازه گیري  مقادير کم  فلزات سنگین، سموم و داروها در نمونه هاي 

زيست محیطي به کمك روش هاي نوين استخراج
● همكار: فريبرز امیدي

● استاد راهنما: دکتر اکبر باقري
● استاد مشاور: دکتر مصطفی محمد پورامینی

● موسسه هاي  همكار: دانشگاه صنعتی شهدای هويزه، دانشگاه علوم پزشكی تهران


