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 چکیده 
عنوان  آن به سنتز و از ییایمیبه روش الکتروش سیلیفنول و نانوس یاز پل یتیجاذب کامپوز کیپژوهش،  نیدر ا

توسط  یریازه گاستفاده شد. اند یآب یها در نمونه هااستراز فتاالت  یفاز جامد گروه کرواستخراجیپوشش در م

 ندیفرآ ثر بروم یپارامترها یساز نهیانجام شد. به یشعله ا ونشیمجهز به دتکتور  یگاز یدستگاه کروماتوگراف

جهت  یابیمشخصه  ،یساز نهیزمان انجام شد. پس از به کیدر  ریمتغ کی رییستخراج به روش تغو ا یده پوشش

 ریکثتو  یریتکرارپذ ص،یحد تشخ ون،یبراسیکال یمنحن نه،یبه طیسنتز موثر پوشش صورت گرفت. تحت شرا دییتا

 شد. یریروش اندازه گ یریپذ

 

  ها استرفتاالت -نانوسیلیس -پلی فنول -یتنانوکامپوز-میکرواستخراج فاز جامدهای کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
ر ای د گسترده استرهای ارتوفتالیک اسید هستند که به عنوان روان کننده کاربرد گروهی از دی هااستر تفتاال

ه طور ب تالفتا بوتیل و دی تاالفت اتیل دی ، تالفتا متیل با وزن مولکولی کمتر، مانند دی. فتاالت ها صنعت پلیمر دارند

تاالت و یل بنزیل فبوتند تر، مانالبا وزن مولکولی باد و ت آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرنالگسترده در محصو

ها، تولید و  ویژگی به دلیل این [.1] در صنعت پلیمر دارند وسیعیت به عنوان روان کننده کاربرد الفتا هگزیل اتیل دی

زایی و ه سرطانشد است. این ترکیبات اثرات شناخته سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته ت استرها دراالاستفاده از فت

آب،  از اینرو، غالباً در وهای مختلف به طبیعت منتقل شده  ها می توانند از راه آن [.2ژنتیکی بر انسان و حیوانات دارند ]

ه عنوان روان کننده بها از اولین استفاده خود راست تالفتا [.3] شوند ت غذایی و بدن انسان یافت میالخاک، هوا، محصو

برای  های روزافرونیاز اینرو، درخواست. اند های جهان مدرن تبدیل شده یندهآالترین  به یکی از گسترده ،1921در دهه 

 دارد دوجو ماتریکس های مختلفگیری این ترکیبات در  کنترل و اندازه جهتای معتبر و حساس  های تجزیه روش

 [.4و5]

ساده و سریع می باشد. در این روش مراحل نمونه برداری، استخراج، تغلیظ و  تکنیکیک  میکرواستخراج فاز جامد

، استخراج بدون حالل است و تکنیکدر این [. 6د ]نشو یمانتقال نمونه به دستگاه های تجزیه ای در یک مرحله ادغام 
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یک فاز ساکن )جاذب یا پوشش( که معموال روی یک فیبر سیلیکا  آنالیت ها مستقیما از یک ماتریکس آبی یا گازی بر روی

گداخته یا سیم فلزی تثبیت شده، جذب می شوند. سپس آنالیت های جذب شده بصورت حرارتی داخل محفظه تزریق یک 

 یمجذب دستگاه کروماتوگرافی گازی یا شستن با یک حالل مناسب از طریق تکنیک های کروماتوگرافی مایع برای آنالیز وا

 و حساسیت و گزینش پذیری روش را تعیین می کند، است روشاین [. از آنجایی که جاذب، مهمترین بخش در 6شوند ]

 [. 7اند] های جدید اختصاص یافته بخش اعظمی از مطالعات به سنتز جاذب

ر داج کننده رخان فاز استنوبه ع از جمله نانو مواد، کامپوزیت آنها با دیگر موادو پلیمرهای رسانا  در سال های اخیر 

 ، π-π هایرهم کنشبد اکه این به دلیل توانایی آنها در ایج اند، دی قرار گرفتهامورد توجه زی میکرواستخراج فاز جامد

ز سنت اال می باشد.ل و همچنین پایداری شیمیایی، مکانیکی و حرارتی بخلخمساحت سطح بزرگ، ساختار مت

ین، همچن [.8]باشد  میجاذب ها  هسادگی و تکرارپذیری، یک روش متداول برای تهی میایی پلیمرها، به علتیالکتروش

 عو نو مونومرها ه، غلظتپذیر بوده و به راحتی با تنظیم شرایط الکتروپلیمریزاسیون مانند پتانسیل اعمال شد روشی انعطاف

 های اربردو ک آن ویژگی ها تشتقال و مفنو پلی. های مطلوب، قابل کنترل است یون دوپنت برای دستیابی به پوشش

وا و یدار در هلی ، پاآها میتوان به پلیمریزاسیون آسان در محیط های آبی یا  از جمله این ویژگی .ی دارندمنحصر به فرد

  [.9] اره کردها و در دسترس بودن از نظر تجاری اش آبی، سازگاری زیستی به دلیل ویژگی آب دوستی آن های محلول

در  اتقیاساس تحق د،نشویشناخته م سیلینانو س ای کایلیکه به عنوان نانوذرات س دیاکسید کونیلینانوذرات س

 فیا طب وندیپ یها در برقرار آن ییبودن کم و توانا یسم ،یثبات مولکول لیبه دل نیکه ا هستند یپزشک ستیز نهیزم

این گویند. می تر ، نانو سیلیس نانوم 300ت سیلیس زیر ذرا ه یبه اندازدر واقع  [.10است ] مرهایها و پلاز مولکول یعیوس

 نیرند و اا ندار یآب ریمرسوم غ یاز حالل ها یاریو بس یآب یخود امکان انحالل در حالل ها ییایمیش تیدر ماه ذرات

 افزایش یلس به دلنانوسلیهمچنین مورد توجه است.  یاز مصارف صنعت یاریدر بس ،سیلیذرات نانو س داریپا قیتعل یژگیو

رد توجه مو خیرادرسال های  به دلیل تخلخل زیاد این ترکیب، سطح ویژه باالها و مساحت  استحکام مکانیکی کامپوزیت

 [.10قرار گرفته است ]

یم استیل بصورت الکتروشیمیایی بر روی س سانوسیلین-نانوکامپوزیت پلی فنولبرای اولین بار، در مطالعه حاضر، 

 در نمونه هااستر تالفتا گروهی از گیری جدید در روش میکرواستخراج فاز جامد برای اندازه ششپوبه عنوان  سنتز شد و

 های آب مورد استفاده قرار گرفت.

 

  بخش تجربی -2

 مواد شیمیایی مورد استفاده و دستگاهوری -2-1
 از شرکت ولنومر فنمو  بوتیل بنزیل فتاالتو  تالفتا لیبوتمتیل فتاالت، دی  یها شامل داستر تالفتا یستانداردهاا

روزانه،  یکار یهامحلول هیته یبرا مخلوط فتاالت ها در متانول تهیه شد.مادر محلول ذخیره  شدند. یداریخر مرک آلمان

نانومتر از  50تا  12ذرات نانوسیلیس با قطر  یق شد تا یک محلول کاری استاندارد بدست آید.مقطر رق محلول در آب نیا

 ن خریداری شد.کمپانی دیگوسا آلما

کننده  مجهز به تزریق آمریکاساخت کشور  7890C آجیلنتآنالیزهای کروماتوگرافی، توسط کروماتوگراف گازی 

 برای جداسازی ترکیبات هدف بهBP5 ه انجام گرفت. ستون مویین ای انشعابی/غیرانشعابی و آشکارساز یونش شعله

ز حامل مورد استفاده قرار گرفت. دمای محفظه تزریق و آشکارساز به نیز به عنوان گابا خلوص باال شد. هلیوم  کارگرفته

ها برنامه حرارتی آون مطابق زیر تنظیم  گراد تنظیم شد. برای جداسازی آنالیت درجه سانتی 300و  280ترتیب بر روی 

درجه  20شیب شد و سپس با  درجه سانتیگراد ثابت نگهداشته 100دقیقه در دمای  1شد: ابتدا دمای ستون به مدت 
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 270گراد بر دقیقه تا  درجه سانتی 15گراد افزایش یافت و پس از آن با شیب  درجه سانتی 170گراد بر دقیقه به  سانتی

جهت تهیه پوشش از دستگاه  .شد داریدقیقه در این دما نگه دهشد و به مدت  درجه سانتیگراد افزایش داده

 استفاده شد. PGTAT 30ل پتانسیواستات/گالوانواستات اتولب متروهم مد

 

 نانوسیلیس-تهیه نانوکامپوزیت پلی فنول -2-2

 و اده نرم تمیز شدبتوسط کاغذ سنیم ش به سطح سیم استیل، ابتدا سطح سندگی پوشبچسزایش جهت اف 

شش یه پوای تهبر .شد ها آب مقطر شستو در نهایت بدقیقه تمیز  دواده از حمام اولتراسونیک برای فا استسپس در استون، ب

 یقه در حمامبه مدت پنج دق موالر فنول اضافه کرده و 1/0 را به محلول نانوسیلیسرم گ 01/0دا کامپوزیتی، ابت

تاتیک انسیواسروپلیمریزاسیون با روش پتفرآیند الکت .تا یک سوسپانسیون خوب حاصل گردید قرار دادهاولتراسونیک 

رود الکت تین والستم سه الکترودی که شامل سیم استیل، الکترود پدر این روش از یک سی .انجام شد (پتانسیل ثابت(

ل یل پتانسبا اعمات کامپوزینانو .اده شدفد، استمقابل و الکترود مرجع بودنرود به عنوان الکترود کار، الکت بتیربه ت کالومل

 .دنشانده ش ،مدراج فاز جامیکرواستخ فیبربه عنوان یل طح سیم استثانیه بر روی س 1000زمان  تولت در مد 3/1ت ثاب

اعت در مدت یک س رها بهقبل از استفاده از فیبرهای تهیه شده، به منظور آماده سازی فیبر و از بین بردن مزاحمت ها، فیب

  درجه سانتی گراد آماده سازی می شوند.  280محفظه تزریق دستگاه کروماتوگرافی گازی در دمای 

 

 دفرآیند میکرواستخراج فاز جام -2-3
دست ساز  بزارابر روی  نانوکامپوزیت نشانده شده بر روی سیم استیلپوشش برای انجام میکرواستخراج فاز جامد، 

درصد سدیم کلرید  2 ها حاویاستراستاندارد کاری فتاالت لیتر  میلی 10 از ،ی بهینه سازیها سوار شد. در تمامی آزمایش

همزده شدند.  قه،یقدور در د 1000و با سرعت  یسیبا همزن مغناط یآب ینمونه ها م،یاستخراج مستق نی. در حاستفاده شد

 ردیدگور  غوطه شده به صورت مستقیم در محلول داده حمام آب کنترل شد. فیبرپوشش کیاستخراج با استفاده از  یدما

 .رفتگم رفته و جداسازی انجا کروماتوگرافی گازی و پس از استخراج در شرایط بهینه، سوزن به محفظه تزریق

 

 نتایج و بحث -3

 کامپوزیتینانوپوشش  تهیهسازی پارامترهای مؤثر بر فرآیند  هینهب -3-1
چون رهایی همیل پارامتندگی پوشش به سیم استبهای هدف و چس ت به آنالیتبنس راجخاست دهود بازببه منظور به

ها به ن پارامتری ایبهینه ساز .دندینه شبه فنول و مقدار نانوسیلیسدهی، مقدار مونومر  شدهی، زمان پوش پتانسیل پوشش

 .انجام شد ر در یک زمانسیک و مرسوم تغییر یک متغیالروش ک

و  8/1 ، 6/1،  3/1، 0/1، 7/0لف ختپتانسیلهای م ی، الکتروپلیمریزاسیون دربهینه سازی پتانسیل پوشش ده برای

است به مدت  یسگرم پودر نانوسیل 01/0حاوی  موالر فنول که 1/0ی ها در محلول کالوملرود ولت در مقابل الکت 0/2

اعمال  .دگرفته ش ولت به عنوان پتانسیل پوشش دهی بهینه در نظر 3/1پتانسیل بر اساس نتایج  .دانجام ش ثانیه 1000

 ودراز سطح الکت براحتی نانوکامپوزیتشده و  یه شدن پوششالیه المنجر به الکترود کار  به ولت 8/1از  رالتپتانسیلهای با

بدست ی . براداشبزمان اعمال پتانسیل به الکترود کار می  تش، مدپوشیت فدیگر پارامتر اثرگذار بر کی .شود می جدا

ثانیه در  2000تا  500از ، مدت زمان های مختلف آوردن بهترین مدت زمان پوشش دهی با روش الکتروپلیمریزاسیون

هی مناسب انتخاب ثانیه به عنوان زمان پوشش د 1000ه مدت زمان پتانسیل بهینه بررسی شد و بر اساس نتایج بدست آمد

ده ر بازمنجر به کاهش د نیکه ا . در مدت زمان های بیشتر، ضخامت پوشش افزایش می یابد(aقسمت  1)شکل  شد

  .شود یم راجخاست
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تا  موالر 02/0)ر وماین مونمحلول حاوی از  تاوفهایی با مقادیر مت ، پوششفنولسازی مقدار مونومر  بهینه جهت

 1000ان و زم ولت 3/1در پتانسیل ثابت  فرآیند الکتروپلیمریزاسیون . تهیه شدند نانوسیلیسگرم  01/0موالر( و  25/0

کمتر  غلظت هایا شده به کامپوزیتی تهینانوپوششهای  .نشان داده شده است bقسمت  1و نتایج در شکل  ثانیه انجام شد

ار هم ز این مقدمی داشتند که بازده استخراج را کاهش می داد. در غلظت های باالتر اضخامت بسیار ک موالر 1/0از 

ه عنوان مقدار پیرول ب موالر 1/0غلظت بنابراین، . ندگی کافی به سطح سیم را نداشتندبچسضخامت پوشش زیاد شده و 

هایی با  شین پوشرااببن .ش مهمی داردها نق ش برای جذب آنالیتایی پوشدر توان نانوذرات سیلیسمقدار  .تعیین شده بهین

ولت در مدت  3/1 موالر فنول با پتانسیل 1/0گرم در محلول  02/0و  015/0،  01/0،  005/0سیلیس نانو مختلفمقادیر 

گرفته ر در نظ بر مناسبه عنوان مقدااز نانوسیلیس  گرم 01/0بدست آمده نتایج  با توجه به .تهیه شدندثانیه  1000زمان 

 .شد
 

 
 اثر غلظت فنول بر کارایی استخراج bاثر زمان پوشش دهی بر کارایی استخراج و قسمت  aقسمت (: 1) شکل

 

 تهیه شده ویژگیهای پوششبررسی  -3-2

دو با  2در شکل  انوسیلیسن-فنول کامپوزیت پلینانودانی تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل می

که برای  ددار زیادطح س احتل با مسخلخمتکامپوزیتی ساختاری نانوش شپو .ستا تلف نشان داده شدهخم بزرگنمایی

قریبا تینه را روسکوپ ضخامت پوشش تهیه شده در شرایط بهک. همچنین این میباشد می با مناسجذب و واجذب آنالیت ه

 میکرومتر نشان می دهد. 58

تیب به تربه  cm 338-1و  cm 751-1 در ها کپیشده  دادهنمایش  3کل که در ش نانوکامپوزیت FTIR در طیف

 cm 5911-1 در جذبی همچنین، پیک .دت داده می شوبسن Si─O ای و خمشی پیوند حهفص خارجهای تغییر شکل  حالت

 mc-1و دو پیک در  O─H به ارتعاشات کششی گروه cm 0339-1پیک پهن در  مربوط است. Si─O─Siبه ارتعاش کششی 

 1300ا ت 1000حضور پیک ها در گستره  آروماتیک نسبت داده می شود. C═Cشیبه ارتعاشات کش cm 4316-1و  8814

شکیل اتر بین تاین پیک ها تاییدی بر پلیمره شدن فنول و  مشاهده مربوط است. C─O─Cبه ارتعاشات گروه عاملی اتر 

 حلقه های بنزن است.
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 انوسیلیسن-پلی فنول تینانوکامپوز تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدانی(: 2) شکل

 

 
 نانوسیلیس-پلی فنول تینانوکامپوز FTIR فیط(: 3) شکل

 

 فاز جامد کرواستخراجیروش م یساز نهیهب -3-3
وند. هینه شدر فرآیند میکرواستخراج، پارامترهای مؤثر بایستی برای دستیابی به بهترین شرایط استخراج ب

نی هستند. همچنین قدرت یوو   pHر بگذارند شامل زمان و دمای استخراج،توانند بر کارایی استخراج اث متغیرهایی که می

  .واجذب بر روی سیگنال استخراج نیز مورد بررسی قرارگرفت تأثیر زمان

جذبی در وا ،تیکامپوزینانوبرای جلوگیری از هر گونه تخریب حرارتی آنالیت ها و هر گونه آسیب احتمالی پوشش 

انتیگراد مورد درجه س 280دقیقه و در دمای  5تا  5/0زمان واجذب در محدوده  نجام شد.درجه سانتی گراد ا 280دمای 

اتوگرافی سیگنال کروم دقیقه، بهبود یافت. 3دقیقه به  5/0با افزایش زمان واجذب از  استخراجمطالعه قرارگرفت. کارایی 

از اینرو، زمان  نشد. ت باقی مانده ای مشاهدهدقیقه ، اثرا 3همچنین بعد از  دقیقه واجذبی تقریباً ثابت بود. 3پس از 

 .شد دقیقه درنظرگرفته 3واجذب، 

نمونه و پوشش اثر  ها بین است، زیرا بر ضریب توزیع آنالیت یندآفراین زمان استخراج یک پارامتر بسیار مهم در  

محدوده  زمان در ،یاز دارندنزمان کافی  بهنانوکامپوزیت ها برای انتقال از محلول نمونه به  گذارد. از آن جایی که آنالیت می

زمان تا فزایش کارایی جذب با امشخص است،  aقسمت  4همان طور که از شکل . مورد مطالعه قرارگرفت قهیدق 50تا  10

 مه کار انتخاب شد. برایدقیقه به عنوان زمان استخراج برای ادا 30بنابراین  .یافته و سپس ثابت می شودافزایش  دقیقه 30

ستخراج کاهش یافت. درجه سانتی گراد کارایی ا 45رسی دمای استخراج چندین دما به کار رفت و در دماهای باالتر از بر

ای ستخراج بررایی ایندی گرماگیر است که تحت تأثیر توزیع قرار دارد. بیشترین کاآاین مطلب مؤید این است که جذب فر

ای ه واجذب مولکول دست آمد که به این معنی است که افزایش دما، نرخدرجه سانتی گراد به  45ها در دمای استرالت فتا

 .دهد زایش میرا اف پوششت را افزایش داده، مقاومت در برابر توزیع را کاهش داده و در نهایت میزان جذب بر روی االفت
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ت به االهای فتکولاسیدی، مولهای  pH درزیرا  .داردزیادی محلول در استخراج فتاالت ها اهمیت  pHبهینه سازی 

نهای رعت با یوساده به مشوند. از آن جایی که گروه کربونیل فتالیک اسید، نوکلئوفیل است، این  فتالیک اسید هیدرولیز می

ژن از های بازی هیدرو pHهمچنین در . هیدروژن درون محلول واکنش نشان داده و یک بار مثبت دریافت میکند

 ر آب،الیت ها دلیت آنبه دلیل افزایش حال ول بار منفی پیدا می کند. در هر دو صورت،مولکولهای فتاالت جدا شده و مولک

 ی انجام می شود.خنث pHجذب فتاالت ها توسط پوشش کم شده و بازیابی استخراج کاهش می یابد. بنابراین ادامه کار در 

جمی از سدیم کلراید به ح-درصد وزنی 4ا به منظور بررسی تاثیر نمک بر بازده استخراج فتاالت ها، گستره ای از صفر ت

قسمت  4کل در شه ها اضافه شد و پس از اختالط کامل، عمل استخراج انجام گرفت. نتایج بدست آمد محلول حاوی آنالیت

b  ستخراج کمک کند ولی ادرصد می تواند به بهبود و افزایش میزان  2نشان داد که افزودن نمک به محلول نمونه تا میزان

خلخل تسدود شدن ی توان م. دلیل این امر را مها دارداستر تالاستخراج فتا یابیبر باز یاثر نامطلوبآن افزایش نمک  پس از

یرد و گبه دلیل این که استخراج به صورت مستقیم صورت می  .های پوشش توسط نمک و کاهش ظرفیت پوشش دانست

ورد استفاده قرار در مراحل بعدی م سدیم کلراید درصد 2و، . از این رپوشش در ارتباط مستقیم با محلول حاوی نمک است

 .گرفت

 

 
 اثر غلظت نمک بر کارایی استخراج bاثر زمان استخراج بر کارایی استخراج و قسمت  aقسمت (: 4) شکل

 

 ارزیابی روش -3-4
 حدطی، خره گستمحدوده  ارقام شایستگی روش تجزیه ای حاضر از جمله مهمترین روش، اعتبار سنجیه منظور ب

در  برر به فیدر یک روز و تکثیر پذیری فیب ییرتکرارپذ، ضریب همبستگی، انحراف استاندارد نسبی در قالب تشخیص

ه عالمتی سه کبرای محاسبه حد تشخیص غلظتی از نمونه  .زارش شدگ 1و نتایج در جدول  شدندشرایط بهینه ارزیابی 

رایط شده شده در پوشش دا فیبرجهت بررسی تکثیرپذیری، سه به کار رفت. کند می برابر انحراف استاندارد شاهد ایجاد 

از محلول لیتر  میلی برنانوگرم  0/1عمل استخراج توسط هر کدام بطور جداگانه در غلظت بهینه یکسان تهیه گردید و 

 استاندارد آنالیت ها صورت گرفت.

 
 انوسیلیسن-پوشش نانوکامپوزیتی پلی فنول (: ارقام شایستگی مربوط به میکرواستخراج فاز جامد1جدول )

 درصد بازیابی انحراف استاندارد نسبی )%(

 (1-ng mL )0/1 

 حد تشخیص ضریب همبستگی

 (1-ng mL) 

 گستره خطی

 (1-ng mL) 

 آنالیت

 روزانه فیبر به فیبر

 

 دی متیل فتاالت 100-1/0 02/0 988/0 95 8/3 3/6

 فتاالت بوتیلدی  100-1/0 05/0 995/0 98 6/5 8/7

 بوتیل بنزیل فتاالت 100-1/0 07/0 989/0 94 7/7 1/9



 

 7 

 

 تجزیه نمونه های حقیقی -3-5
 رای تجزیهه شده بتهیه شد و روش ارائ کرمانهای شهر  ، چهار نمونه آب معدنی از فروشگاهجهت ارزیابی کارایی روش

ر بود و در معرض نو که از تاریخ تولید آنها یکسال گذشته در دو نمونه آب معدنی .تهای مورد نظر به کار برده شداالفت

روش افزایش  از درصد بازیابی. برای محاسبه (2)جدول  آفتاب قرار داشتند، فتاالت های مورد بررسی مشاهده شدند

 (. 1استفاده شد )جدول  ( که فاقد فتاالت ها بود،1به نمونه آب معدنی ) استاندارد

 
 مده برای نمونه های حقیقی با روش حاضرنتایج بدست آ(: 2جدول )

  (ng ml-1) غلظت

(4آّب معدنی ) (3آّب معدنی )  (2آّب معدنی )  (1آّب معدنی )   آنالیت 

6/2 5/1 یافت نشد   دی متیل فتاالت یافت نشد 

0/4  دی بوتیل فتاالت یافت نشد یافت نشد یافت نشد 

3/0 یافت نشد یافت نشد  تبوتیل بنزیل فتاال یافت نشد 

 

 نتیجه گیری -4

 به روشها استر تالفتا یریگ اندازه یبرا کارآمدو  دیجد پوشش کی تیبار با موفق نیاول یبرادر کار حاضر، 

ش زایای افشکل کامپوزیت فرصت جدیدی را بره ب فنول و پلی نانوسیلیس بترکی .میکرواستخراج فاز جامد تهیه شد

ر ی از دیگنالسطح سیم و عمر طو هب یالع یندگبچس .ه دادارائش راج، پایداری مکانیکی و حرارتی پوشخاستظرفیت 

رارپذیری خوب، ه همراه با تکبمرت  70داقل راج حخباشد، به طوری که قابلیت است ش کامپوزیتی میویژگیهای این پوش

لی، دقت آ اللح روش ارائه شده مزیتهای قابل توجهی از قبیل استخراج بدون استفاده از دارد.پوشش را  بریخبدون ت

 .، زمان استخراج پایین را دارا استالخوب، هزینه پایین، تکرارپذیری خوب، بازیابی با
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