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هرامش ٢٦هرود  ناريا يميش يسدنهم و يميش هيرشن ناتسبات ٢،   ،١٣٨٦ 

 

وژپ ـيملع  ١۳يشه                                                                                                                                                                                          

 
زا  نيسياموئن كيتويبيتنآ ديلوت طيارش يزاسهنيهب

يچوگات شور هبايدارف سسياموتپرتسا   
  

يبارض يلع ،ناينارهط اراس ،يمظاك كولملارتخا*+يقوثو رهچونم  ،  
  تسيز طيحم لرتنك و يميشويب يسدنهم تاقيقحت زكرم ،تفن و يميش يسدنهم هدكشناد ،فيرش يتعنص هاگشناد ،نارهت

  
نيمز زا يكياهكيتويبيتنآد يلوت  :هديكچ يدايز ياه شالت و تسا) يتايح يروانف(يژولونكتويب رد مهم ياه  ه 

هنيهبيارب ياه كيتويبيتنآ زا يكي نيسياموئن .تساه تفرگ تروص توافتم ياهكيتويب يتنآ ديلوت دنيارف يزاس  
، .دريگ يم رارق هدافتسا دروم ياهدرتسگ روط هب ييوراد عيانص رد هكتسا مهم يديزوكيلگونيمآ  شهوژپ نيا رد  

دنا هدش يسررب هك يياهروتكاف.  تساهتفرگ رارق يسررب دروم ايدارف سسياموتپرتسا زا نيسياموئن كيتويب يتنآ ديلوت
زادناترابع لد هبيا هتساشن طيحم هک تشك طيحم بيكرت:   بسانميديراکاس يلپ نبرک عبنم دوجو لي  ص يخشت رت  
هبpH رادقم ،دش هداد امد ۷ربارب هن ي   تناس هجرد۳۰،  دارگ ي  مه تدش و دمآتسد هب   يکيرتکلا هدنهد ناکت رد ندز 

لو تعاس۷۲تدم هب هق يقد رد رود ۱۵۰ روتنامرف رد ي  رود يرتي ل۵  لداعم نزمه  قد رد رود۴۰۰   يهداوه تدش اب هقي 
VVM ۵/۰ تدم رد تعاس ۱۴۴  لوتنيرتشيب ،طيارش نيرتهب رد) ناسکيهن يهب طيارش اب(  . رتيل رد مرگ يلي م۳۷۶۰هب د ي 

هدش هدافتسا يچوگات يرامآ شور زا ديلوت طيارش يزاسهنيهب يارب هك دنداد ناشن هدمآ  تسدهب ياههجيتن. تسا 
هتساشن ،هبآ۷تافلوس ميزينم ،ايوس هلاجنك (تشک ط يحم ياهروتكاف نيا ديلوت رد اهروتكاف نيرترثوم pH و)    
  .دنتسه كيتويب يتنآ
  
   .يزاس هنيهب ،ديلوت ،يچوگات شور ،ايدارف سسياموتپرتسا ،نيسياموئن :يديلك ياههژاو
 

KEY WORDS: Neomycin, Streptomyces fradiae, Taguchi method, Production,  Optimization. 
 
  همدقم

طسوت )۱(هيدارف سيسيام وتپرتسازا ادتبا ن يسياموئن کيتويب يتنآ    
Lechevalier و Waksman ]۱[ ک يريخا ياه لاس رد و دش ادج

لباق هک)۲(سيسنينيرام سيسياموتپرتساد يدج عون د يلوت تي 
  .]۲[ تسا هدش ادج دراد ار نيسياموئن

 مهم يديزوكيلگونيمآ ياهكيتويبيتنآ زا يكي نيسياموئن 
زا يبيكرت تروص هب اهديزوكيلگونيمآ همه دننام هك  تسا
  .دوشيمديلوت هباشم ييايميش ر اتخاس اب يياه كيتويب يتنآ

  
  
  
  

زا بكرم يديراكاسوگيلا ياه  كيتويب يتنآ، اهديزوكيلگونيمآ
اي )۴(نيماتپرتسا يسكاد دننام ()۳(لونازگهولكيسونيمآ شخب كي  
. دنوش يم لصتم رگيد هنيمآ ياهدنق هب هك دنتسه ))۵(نيديتپرتسا
يعيسو ر وط هب يفنم مرگ ياه يرتكاب لباقم رد اهديزوكيلگونيمآ
زج هس زا تسا يبيكرت نيسياموئن  .دنريگ يم رارق هدافتسا دروم

يم يبوركيمدض تيلاعف مادك ره هكC و A ،Bنيسياموئن   دنك  
]۳-۵[.  

  
  
  
  

  E-mail: vosoughi@sharif.edu+                                                                                                                                     تابتاكم راد هدهع*
)١(  Streptomyces fradiae         )۴(  Deoxystreptamine 

)۲(  S. marinensis          )۵(  Streptidine 

)۳(  Aminocyclohexanol 
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ناتسبات ٢هرام ، ش٢٦هرود   ناراكمه و يقوثو رهچونم ناريا يميش يسدنهم و يميش هيرشن  ،١٣٨٦ 
 

يشهوژپ ـ يملع١٤                                                                                                                                                                                           

ا هباشميياهشهوژپماجنا  و يهاگشناد حطس رد شهوژپ ني   
يم لصاحياههجيتنزا هدافتسا  رتشيب قيقحت و راك زاس هنيمز دناوت 

  .دشاب ناريا رد اهكيتويبيتنآ ديلوت يور رتهدرتسگ و
  
  يبرجت شخب
  اهشور و داوم

زا نيسياموئن كيتويبيتنآ ديلوت يارب شهوژپ نيا رد  
تروص هب DSMZزا شوس نيا . دشهدافتسا ايدارف سسياموتپرتسا  
  .)۱(دش هيهت هزيليفويل لوپمآ

  
  تشک شيپ طيحم

 نيسياموئندي لوت يارب هدافتسا دروم تشكشيپ طيحم بيكرت
   :]۸و۷[ تسا تروص نيا هب
مرگ٤٠                  هتساشن    
مرگ١٠                ايوس هلاجنك    
مرگ٢٥                ترذ تبرش    

هبآ ٧ميزينم تافلوس  مرگ٢                     
مرگ٥/٠             تافسف نژورديه ميساتپ    
مرگ١                  تافلوس مينومآ    

  مرگ ١                  ديرلك ميدس
يليم١٠٠٠                  رطقم بآ    رتيل 

pHزا هدافتسا اب تشك طيحم   NaOH  ميظنت ۷رد لامرن كي  
  .دش
  
امزآيحارط   يچوگات شور هب شي 

يچوگات يرامآشور قبط شهوژپ نيا رد اه شيامزآ يحارط  
و هدش يياسانش رثؤم ياهروتكاف ،يحارط زا شيپ . تفرگ تروص
  .دندش نييعت اهنآ رظن دروم حوطس

نيا رد نيسياموئنكيتويب يتنآ ديلوت دنيارف رد هك يياهروتكاف  
زادناترابعدنا هدش هتفرگ رظن رد شهوژپ  تشك طيحم بيكرت:  
، ۷تافلوس ميزينم ،ايوس هلاجنك لم اش( ترذ تبرش ،هتساشن ،هبآ  

نژورديه ميساتپ و ديرلك ميدس ، تافلوس مينومآ ،تانبرك ميسلك 
، )تافسف امد  ،pHرود و نزمه  دادعت ندوب دايز هب هجوت اب .  
لابرغ هلحرم كي ماجنا ،دندش  يم يسررب دياب هك يياهروتكاف
رد روتكاف ۱۱نيا ادتبا هك ينعم نيا هب . دوب يرورض ندرك  ۲ 
  تمسق نيا رد بسانم دماعتم هيارآ ( دنتفرگ رارق يسررب دروم حطس
  

   .-۱۲Lدماعتم هيارآ ـ ۱لودج 
ف يدر
  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  شيامزآ

۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  

۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  

۳  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  

۴  ۱  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  

۵  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲  ۱  ۲  ۱  

۶  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲  ۱  ۱  

۷  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲  ۱  

۸  ۲  ۱  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  

۹  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  

۱۰  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲  

۱۱  ۲  ۲  ۱  ۲  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  

۱۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  ۱  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  

O۲H۷.۴MgSO B  Soybean meal A 

Shaking speed D Starch C 

pH F C.S.L E 

Temperature H CaCO۳ G 

NaCl J (HN۴)۲SO۴ I 

 K۲HPO۴ K 

  
۱۲L- لودج رد هک تسا تسا هدش هداد ناشن۱  ماجنا زا دعب و )  

نآ يسررب ،اهروتكاف نيرترثؤم ندش صخشم و اه شيامزآ
تفرگ تروص حطس۳رد اهروتكاف  رد اه هجيتن ليلحت و هيزجت.  

دش ماجنا-۴Qualitekرازفا مرن زا هدافتسا اب لحارم مامت  .  
  

اموئنيريگ هزادنا   نيسي 
شور ز ا هدش ديلوت كيتويبيتنآ نازيم يريگهزادنا يارب

 شوس ،مسيناگرواوركيم ناونع هب. ]۶[ دش هدافتسا كيرتميديبروت 
نامزاس زا شوس نيا . تفرگرارق هدافتسا دروم سيليتبوس سوليساب
هيهت هزيليفويل لوپمآ تروص هب ناريا يتعنص و يملع ياهشهوژپ  

  .)۲(دش
  ) ١(  Streptomyces fradiae DSMZ 40705        )۲(  Bacillus subtilis PTCC 1023 

Archive of SID

www.SID.ir



هرامش ٢٦هرود   ...كيتويب يتنآ ديلوت طيارش يزاسهنيهب ناريا يميش يسدنهم و يميش هيرشن ناتسبات ٢،   ،١٣٨٦ 
 

يشهوژپ                                                                                                                                                                          ـيملع                  ١٥ 

درادناتسا قلعم داومتخاس يارب هتشذگ رد  مسيناگر واوركيم زا 
يم هدافتسايتوافتمياه شور زا ،شيامزآ لاس زا دعب . تسا هدش  

هك يشور ،يداليم ۱۹۸۵ داهنشيپ)۳(ترگ و )۲(رمارك، )۱(مابشيرك    
 قلعم داوم ،شور نيا قباطم .دش عقاو لوبق دروم اكيرمآ رد ،دنداد
يم قيقر يياج اتشيامزآمسيناگر واوركيم  نآ زا رون روبع هك دوش 

رتمونان ۵۸۰رد     يارب تشك طيحم بيكرت .دشابدصرد  ۲۵ 

 شيامزآمسيناگر واوركيم ناونعهب سيليتبوس سوليساب يرادهگن
  :]۴[ تسا تروصن ي اهب نيسياموئن
مرگ٦                    نوتپپ    
مرگ٤                            نوتپپ نيئزاك    
مرگ٣                            رمخم هراصع    
مرگ٥/١               تشوگ هراصع    
مرگ١                    زورتسكد    
مرگ١٥                  راگآ    
يليم١٠٠٠                   رطقم بآ   رتيل 

  
pHرد طيحم   .دش ميظنت) ۵/۶ ۲/۰±(  

هدامآ و والكوتا رد ندرك ليرتسا و اه هلول رد ميسقت زا دعب
، تنلسا ندرك ، يهليسو هب سيليتبوس سوليساباه لاقتنا پول زا  
تدم هب  اهتنلسا نيا. دش لقتنم اهتنلسا نيا هب ردام ياهتنلسا

يامد رد تعاس ۲۴ ات ۳۲  يتناس هجرد۳۷  سپ .دندشهدادرارق دارگ    
،يا تشذگ زا ره حطسنامز ن  ۳اب هدش هيهت ياه تنلسا زا كي  
هدمآ تسد ه بقلعم داوم. دشهتسش رگنير لولحم زا رتيل  يليم
 هب بوسر نيا. دشيروآ  عمجلصاح  بوسر و هدش ژوفيرتناس
تدم هب و دش هفاضا ۴/۱ رگنير لولحم رتيل يليم ۷۰ات  ۵۰ يامد  

ات هقيقد ۳۰ يتناس هجرد۷۰   قلعم داومنيا . دشهداد ترارح دارگ   
  .دوش يرادهگن لاچخي رد دياب

يارب كيرتميديبروت شور رد هدافتسا دروم تشك طيحم 
دش هيهتريز تروص هب نيسياموئن يريگهزادنا    ]۶[:  
مرگ۵                    نوتپپ    
مرگ۵/۱               رمخم هراصع    
مرگ۵/۱               تشوگ هراصع    
مرگ۵/۳               ميدس ديرلك    
مرگ۱                    زورتسكد    
مرگ۳۲/۱              تافسف ميساتپونوم    

  
  

مرگ۶۸/۳              تافسف ميساتپ يد    
  رتيل يليم ۱۰۰۰                  رطقم بآ

  
pH رد طيحم   .دش ميظنت) ۹/۷ ۱/۰±( 

نيسياموئن تافلوس زا شهوژپ نيا رد تخاس (دصرد  ۲۰ 
يارب . دش هدافتسا نيسياموئن درادناتسا ناونع هب) كزار تكرش
تظلغ]۶[ عجرماب قباطم ، درادناتسا رادومن مسر  ، ۸ ، ۴/۶ ياه 

نيسياموئن زارتيليليم رب مرگورکي م۶/۱۵ و ۵/۱۲ ،۱۰ رفاب رد    
اب رالوم ۱/۰تافسف   pHربارب   . دش هيهت ۹/۷ ۱/۰±  
درادناتسا حطس ره هب و هتشادرب شيامزآ هلول ۱۵ هلول ۳   

يليم۱هلول ره رد . دش هداد صاصتخا  ۹  ،هطوبرم درادناتسا زا رتيل  
و كيرتميديبروت شور رد هدافتسا دروم تشك  طيحم زا رتيل يليم

اه  هلول. دش هفاضاسيليتبوس  سوليساب قلعم داومزا رتيل يليم  ۱۸/۰
رد تعاس ۳تدم يارب  يتناس هجرد۳۵ات  ۳۲ يامد  رارق دارگ  

يليم۵/۰، نامز نيا تشذگ زا سپ. دنتفرگ  ۱۲ديهدلامرف رتيل   
اوركيم دشر ندرك فقوتم ياربدصرد كت كت هب اه مسيناگرو 
رد بذج تياهن رد و دش هفاضا اه هلول هدناوخ رتمونان۵۳۰   .دش  
يليم۹اب رتموتفورتكپسا هاگتسد رفص ( دروم تشك طيحم زا رتيل   

ديهدلامرف رتيل يليم ۵/۰و كيرتميديبروت شور رد هدافتسا   ۱۲ 
  .) دشميظنت  دصرد

،يتنآ يريگهزادنا يارب حم زازور ره رد هدش ديلوت كيتويب ط ي 
م ندرکادجيارب اههنومن. دش يرادربهنومن تشک و مس يناگرواورکي 
  و هدش ژوف يرتناس ،تشک طيحم رد دوجوم لولحمان داوم رياس
ادج ييالاب عيام زا رتيل يليم  ۱ .دش  و هدش هتشادرب ييالاب عيام   
هيهت نآ زا يتوافتمياه تقر رد شيامزآ هلول دنچ رد سپس . دش 

يليم۱كي ره  ، عيام نيازا رتيل    هدش قيقر يليم۹  زا رتيل   
 ۱۸/۰و كيرتميديبروت شور رد هدافتسا دروم تشك  طيحم
درادناتسا قلعم داومزا رتيل  يليم . دش هفاضا سيليتبوس سوليساب 
رد تعاس ۳تدم هب اه هلول يتناس هجرد۳۵ات  ۳۲ يامد    دارگ  

يليم۵/۰، نامز نيا تشذگزا سپ . دنتفرگرارق    ديهدلامرف رتيل   
هلوليخربيوتحم . دش هفاضا اهنآ كت كت هبدصرد  ۱۲   هب اه  

رظن هب فافش لماكروط  هك دوبينعم نآ هب نيا . دنديسر يم   
تساهتشادن دوجو اهنآ رد يبركيم دشر هنوگ چيه نياربانب.   ،   
  رتموتفورتكپسا هاگتسد . دش ي مهدافتسا رتشيب ياهتقر زا دياب
  دروم نآ رد هك يتبسن نامههب ( هدـش قيقرع ياما ـب دروـم ره رد

  
  

) ١(  Krishbaum         )۳(  Gorth  
)۲(  Kramer 
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هرامش ٢٦هرود   ناراكمه و يقوثو رهچونم ناريا يميش يسدنهم و يميش هيرشن ناتسبات ٢،   ،١٣٨٦ 
 

يشهوژپ ـ يملع                                                                                                                                                  ١٦                                         

يليم۵/۰و ) هدش قيقر دصرد۱۲ديهدلامرف رتيل    دش رفص    .  
هدناوخ رتمونان ۵۳۰رد بذج تياهن رد  رادومن زا هدافتسا اب و دش  

ديلوت كيتويب يتنآ نازيم ،يزاس قيقر تبسن هب هجوت اب و درادناتسا
 نيسياموئنديلوت طيحم رد هدافتسا دروم داوم  .دم آتسد هبهدش 

هبآ۷تافلوس ميزينم ،ايوس هلاجنك  :زا دناترابع تبرش ،هتساشن    ،
 ميساتپ و ديرلك ميدس تافلوس مينومآ ، تانبرك ميسلك ،ترذ ، 

  .تافسف  نژورديه 
يليم۵۰۰نلرا كي رد     ، يليم۱۰۰يرتيل تشك  شيپ طيحم رتيل  

هتخاس نيسياموئنديلوت يارب  والكوتا رد ندرك ليرتسا زا سپ . دش 
طيحم زاايدارف سسياموتپرتسالاقتنا  تش ك طيحم هب دماج تشك  

يامد رد زور ۳تدم هب نلرا نيا  .تفرگتروص عيام  هجرد ۳۰   
تفرگرارق هقيقد رب رود۱۵۰نزمه رد دارگ  يتناس زا ک يره يارب .  

شيامزآ زا يرس۱۲ يحارط يچوگات يرامآ شور قباطم هك اه   
،دش رد دن نلرا ۶  يليم١٠٠  لاوتم زور۶ ي طيرادرب هنومن(يرتيل     ي 
يليم۲۰مادكره رد ) تفرگ تروص اه نلرا نيا زا ديلوت طيحم رتيل   
  ) ۱لودج ( دش هتخاس اهشيامزآ يحارط لودج قباطم بيكرت اب
يليم۲نلرا  ره هب و دشهداد لاقتنا تشك شيپ طيحم زا رتيل   اه نلرا.  

يحارط لودج اب قباطم رود و امد اب نزمه رد زور ۶تدم هب   
هزادناهنازور ،هدش ديلوت كيتويبيتنآنازيم . دنتفرگرارق . دشيريگ  

ماجنا هبترم ود شيامزآ يرس ۱۲زا كي ره رتشيب تقد يارب   
يتنآ نازيم هبترم ره رد ودندش راب ود هدش ديلوت كيتويب   
كيتويب  يتنآ رادقم ناونع هب رادقم ود نيگنايم و دش يريگ هزادنا
هتفرگ رظن رد حوطس ۲لودج . دش شرازگ هبترم نآ رد هدش ديلوت  

ناشن ار يزاس  لابرغ هلحرم رد اهروتكاف زا مادك ره يارب هدش
  .دهديم

 
ثحب واههجيتن    

شيامزآ مامت رد هك داد ناشننيسياموئنديلوت دنور يسررب    ، اه
 لودج. تساهدوب مراهچ زور رد كيتويب  يتنآ ديلوت رادقم نيرتشيب

يتنآ ديلوت ياهرادقم نيرتشيب۳ يرس ۱۲زا كي ره رد كيتويب    
  ، و )رتيل رب مرگ يليم بسحرب(يزاس  لابرغ هلحرم شيامزآ
يم ناشن ارS/Nياه تبسن   .دهد 

ره حطس رييغت رثا۴لودج  هلحرم رد اهروتكاف زا كي    
لودج يسررب .دهديم ناشن ار يزاس لابرغ يم ناشن۴  هك دهد   

ارب۱حطس  امد ياهروتكافي    (H)  تافسف نژورديه ميساتپ و(K) 
بسانم۲حطس ،اهروتكاف رياس ي ارب هكيلاح رد هدوب رتبسانم ر ـت 

تسا۱حطس زا    روتكاف يارـب هدش هتفرگرظنرد حوطس هـب هجوت اب.  

رد اهروتكاف زا مادك ره يارب هدش هتفرگ رظن رد حوطس ـ۲لودج   
  .يزاس لابرغ هلحرم

رثومياهروتکاف  ۱حطس   
  

 ۲حطس
A g/l ۲۰ ۳۰g/l 
B 1 g/l ۲ g/l 
C ۰ g/l ۳۰ g/l 
D ۱۵۰ rpm ۲۰۰ rpm 
E ۱۰ g/l ۱۵ g/l 
F ۷ ۸ 
G ۰ g/l ۲ g/l 
H ۳۰ °C ۳۵ °C 
I ۲ g/l ۲ g/l 
J ۰ g/l ۳ g/l 
K ۰ g/l ۱ g/l 

  
يتنآ ديلوت ياهرادقم نيرتشيبـ۳لودج  يرس ۱۲زا كي ره رد كيتويب    

  .S/Nياه تبسن و رتيل رب مرگ يليم بسحرب شيامزآ
  )۲y( ۲هنومن   )۱y (۱هنومن   شيامزآ فيدر

  
  

S/N*  
٥٣١/٤٥  ١٩٧  ١٨٢  ١  
٢  ۲۹۱  ۳۱۳  ۵۸۲/۴۹  
٣  ۱۰۷۱  ۱۰۹۴  ۶۹/۶۰  
٤  ۳۴۱  ۴۱۷  ۴۴۱/۵۱  
٥  ۱۵۶۳ ۱۴۱۰ ۴۰۸/۶۳ 
٦  ۱۶۸۷ ۱۷۳۶ ۶۶۴/۶۴ 
٧  ۱۷۹۸ ۱۷۰۳ ۸۵۳/۶۴ 
٨  ۲۲۳۰ ۲۲۶۸ ۰۳۸/۶۷ 
٩  ۹۳۰ ۸۸۸ ۱۶۴/۵۹ 
١٠  ۲۱۲۵ ۲۰۶۱ ۴۱۲/۶۶ 
١١  ۱۱۹۱ ۱۲۷۷ ۸۱/۶۱ 
١٢  ۱۲۰۰ ۱۱۲۲ ۲۸۱/۶۱ 

* MSD= ۵ /۰  ((۱/y  ۱ )۲ + (۱/y  ۲ )۲) 
(S/N)= ۱۰- log(MSD) 

  
ندرك هفاضا هك دوش  يم صخشم اههجيتن هب تقد اب و هتساشن
نيسياموئن ديلوت رب ار ريثات نيرتشيب تشك  طيحم هب نبرك عبنم

 .تسا هتشاد 
هداد سنايراوهـيزجتلود ـج ساسارـب  گنيلوپ لمع زا دـعب اه  

دندش يياسانش اهروتكاف نيرترثوم]۷[ : زا دنترابع اهروتكافنيا . ، 
و هتساشن ،هبآ ۷ميزينم تافلوس ،ايوس هلاجنك   pH ياهدصرد اب  

دصرد۸۹۷/۲  و۲۷۹/۵۱،  ۷۶۲/۶، ۶۲۳/۳۰ريثات   .  
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يزاس لابرغ هلحرم رد اهروتكاف زا كي ره حطس رييغت رثاـ۴لودج   .  
رثومياهروتکاف  حوطس توافت ۲حطس   ۱حطس    

A ۸۸۶/۵۵ ۴۲۶/۶۳ ۵۳۹/۷ 
B ۸۱/۵۷ ۵۰۳/۶۱ ۶۹۲/۳ 
C ۸۰۲/۵۴ ۵۱۱/۶۴ ۷۰۸/۹ 
D ۸۷۶/۵۸ ۴۳۷/۶۰ ۵۶/۱ 
E ۸۰۹/۵۸ ۵۰۴/۶۰4 ۶۹۵/۱ 
F ۳۶۸/۵۸ ۹۴۵/۶۰ ۵۷۶/۲ 
G ۵۰۳/۵۹ ۸۱/۵۹ ۳۰۷/۰ 
H ۱۶۹/۶۰ ۱۴۳/۵۹ ۰۲۶/۱۰ 
I ۰۱۴/۵۹ ۲۹۹/۶۰ ۲۸۴/۱ 
J ۰۴۲/۵۹ ۲۷۱/۶۰ ۲۲۸/۱ 
K ۸۱۷/۵۹ ۴۹۶/۵۹ ۳۲۱/۰- 

  
اهروتكاف هنيهب حطس ٥لودج  ندرك  لابرغ هلحرمزا سپ ار  

مرنينيبشيپقبط . دهديم ناشن   رادقم هك يتروص رد ،رازفا  
زا هدمآ تسد هب هجيتن ،دشاب   = Confidence Level ٩٥دصرد 

هدودحم رد دياب S/Nيانبم رب دييات تشك  رارق ٤١٤/٧١ ± ٤٦٥/٢   
دييات تشك ر د هدش ديلوت كيتويبيتنآ نازيم هك ينعم نيا هب. دريگ
يليم٥٤/٤٩٤٢ و ٨٨/٢٨٠١نيب دناوت يم دشابرتيل رب مرگ   رد.    
،  يتنآ ديلوت رادقم نيرتشيب يزاسلابرغ هلحرم دييات شيامزآ كيتويب
هكدوب رتيل رب مرگ يليم ٣٠٠٦ و مراهچ زور هب طوبرم هدودحم رد   
 .دراد رارق هدشركذ

تافلوس ميزينم ،ايوس هلاجنك ياهروتكاف يدعب هلحرم رد  ،  
هتساشن ،هبآ ۷ هجيتن قبط هكpHو   هلحرم ياه شيامزآ ياه 
دروم حطس ۳رد ،دندش هتخانش اهروتكاف نيرترثوم ،يزاس  لابرغ  
هدافتسا -۹Lدماعتم هيارآ كي زا روظنم نيا هب . دنتفرگرارق يسررب  

  .)۶لودج  (دش
اهروتكاف زا مادك ره يارب هدش هتفرگ رظن رد حوطس ۷لودج   

يم ناشن ارمهم ياهروتكاف يزاسهنيهب هلحرم رد حوطس .دهد     
لابرغ هلحرم هنيهب حطس هكدندشنييعت يا هنوگ هب حطس ،يزاس   
رادقم ،اهروتكاف رياس يارب هدش هتفرگرظن رد رادقم . دشاب ينايم
لابرغ هلحرم رد اهنآهنيهب دننام مه هلحرم نيا رد .تسا يزاس   
دنتفرگ ماجنا هبترم ود شيامزآ۹زا كيره ،يزاس  لابرغ هلحرم  و  
و دش يريگ  هزادنا راب ود هدش ديلوت كيتويب يتنآ نازيم هبترم ره رد
نآ رد هدش ديلوت كيتويب  يتنآ رادقم ناونع هب رادقم ود نيگنايم
يم ناشننيسياموئنديلوت دنور يسررب  .دش شرازگ هبترم هك دهد  
ياماـمت رد شيامزآنـ    نـيرتشيب  ،يزاـسلابرغ هـلحرم دننامه ،اه 

اهروتكاف هنيهب حطس ـ۵لودج  ندرك لابرغ هلحرم زا سپ    .  
رثومياهروتکاف  حطس  يمک ريداقم  

A ۳۰ g/l ۲ 
B ۲ g/l ۲ 
C ۳۰ g/l ۲ 
D ۲۰۰ rpm ۲ 
E ۱۵ g/l ۲ 
F ۸ ۲ 
G ۲ g/l ۲ 
H ۳۰ °C ۱ 
I ۴ g/l ۲ 
J ۳ g/l ۲ 
K ۰ g/l ۱ 

  
  .تساهدوب مراهچ زور رد كيتويب  يتنآ ديلوت رادقم

زا كي ره رد كيتويب يتنآ ديلوت ياهرادقم نيرتشيب،  ۸ لودج
شيامزآ يرس۹ تبسن و)رتيل رب مرگ يليم بسح رب(      S/Nياه ، 
رد اهروتكاف زا كي ره حطس رييغت رثا ۹لودج  .دهديم ناشن ار  
يم ناشن ارمهم ياهروتكاف يزاسهنيهب هلحرم   .دهد 

يم ناشن۹لودج يسررب  حطس هك دهد  جنك ياهروتكاف۲  هلا  
هبآ۷تافلوس ميزينم و  (A) ايوس   (B)بسانم حطس رد هدوب رت ، 
حطس pH (F) و(C) هتساشن ينعي رگيد روتكاف ود يارب هكيلاح  ١ 
هنيهب حطس ،بيترت نيا هب .تسا رگيد حطس ود زا رتبسانم  

و هتساشن ،هبآ۷تافلوس ميزينم ،ايوس هلاجنك ياهروتكاف    pH زين  
  . ديآيم تسد هب

قبط . دهديم ناشن ار اهروتكاف نيا هنيهب حطس ۱۰لودج 
يانبم رب دييات تشك زا هدمآ تسد هب هجيتن ينيبشيپ  ،S/Nدياب  ، 

دشاب۸۰۱/۷۱ ر د هدش ديلوت كيتويبيتنآ نازيم هك ينعم نيا هب.  
يليم۹۰۱/۳۸۹۰دياب دييات تشك    شيامزآ  رد .دشاب رتيل رب مرگ 

يرتشيب،مهمياهروتكاف يزا ـسهنيهبه ـلحرم دـييات   د ـيلوت رادـقم نـ 
هكدوب رتيل رب مرگ يليم ٣٧٦٠ كيتويبيتنآ   ينيب شيپ هجيتن اب  

  .دراد يناوخمه هدش
  
اهنيريگهجيتن   يي 

 يزاـسهنيهب هلحرم دييات تشک زا هدمآتسد هب هج يتن هسياقم
ب نآ رد هک مهمياهروتکاف هدشد يلوت کيتويبيتنآ رادقم نيرتشي 

د يلوت زين اهنآ رد هک ]۱۰-۸[عجارم اب دوب رت ي لرب مرگيلي م۳۷۶۰
تنآنيا   هتفرگ رارـ قيسررب دروما يدارف سسياموتپرتسازا ک يتويبي 
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دماعتم هيارآ ـ ۶لودج   ۹L-.  
 A B C شيامزآ فيدر

  

F 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۲ ۱ ۲ ۲ ۲ 

۳ ۱ ۳ ۳ ۳ 

۴ ۲ ۱ ۲ ۳ 

۵ ۲ ۲ ۳ ۱ 

۶ ۲ ۳ ۱ ۲ 

۷ ۳ ۱ ۳ ۲ 

۸ ۳ ۲ ۱ ۳ 

۹ ۳ ۳ ۲ ۱ 

  
رد اهروتكاف زا مادك ره يارب هدش هتفرگ رظن رد حوطس ـ۷لودج   

  .مهم ياهروتكاف يزاسهنيهب هلحرم
رثومياهروتکاف   ۳حطس  ۲حطس  ۱حطس   

A ۲۵ g/l ۳۰ g/l ۳۵ g/l 

B ۵/۱  g/l ۲ g/l ۵/۲  g/l 

C ۲۵ g/l ۳۰ g/l ۳۵ g/l 

F ۵/۷  ۸ ۵/۸  

  
يرس ۹زا كيره  رد  كيتويبيتنآ ديلوت ياهرادقم نيرتشيب  ـ۸لودج   

يليم بسحربشيامزآ   .S/N ياهتبسن ورتيل رب مرگ   
  

۱هنومن  شيامزآ فيدر ۲هنومن    S/N 

۱ ۲۱۸۵ ۲۱۱۷ ۵۹۶/۶۶  

۲ ۱۱۱۱ ۱۱۴۲ ۰۳۲/۶۱  

۳ ۲۰۱ ۱۴۹ ۵۷۲/۴۴  

۴ ۲۸۷ ۳۱۱ ۴۹۲/۴۹  

۵ ۳۰۰۰ ۲۹۲۶ ۴۳۲/۶۹  

۶ ۱۴۱۳ ۱۳۴۸ ۷۹۳/۶۲  

۷ ۳۷۷ ۳۶۵ ۳۸۴/۵۱  

۸ ۱۲۹ ۱۶۳ ۱۱/۴۳  

۹ ۵۷۰ ۴۸۷ ۳۸/۵۴  

هنيهب هلحرم رد اهروتكاف زا كي ره حطس رييغت رثاـ۹لودج  يزاس  
  .مهم ياهروتكاف

 ياهروتکاف
 رثوم

حوطس توافت   ۳حطس   ۲حطس   ۱حطس 
 ۲و۱

A ۴/۵۷  ۵۷۲/۶۰ ۶۲۴/۴۹ ۱۷۲/۳ 

B ۸۲۴/۵۵ ۸۵۸/۵۷ ۹۱۵/۵۳ ۰۳۳/۲ 

C ۵/۵۷ ۹۶۸/۵۴ ۱۲۹/۵۵ ۵۳۲/۲- 

F ۴۷/۶۳ ۴۰۳/۵۸ ۷۲۴/۴۲ ۰۶۸/۵- 

  
اهروتكاف هنيهب حطسـ۱۰لودج  هنيهب هلحرم زا سپ   ياهروتكاف يزاس  

  .مهم
رثومياهروتکاف  حطس  يمکياهرادقم   

A ۳۰ g/l ۲ 

B ۲ g/l ۲ 

C ۲۵ g/l ۱ 

F ۵/۷  ۱ 

  
ياهرادقمـ١١لودج  اهروتكاف همه هنيهب   .  

رثومياهروتکاف مکياهرادقم    ي 

A ۳۰ g/l 

B ۲ g/l 

C ۲۵ g/l 

D ۲۰۰ rpm 

E ۱۵ g/l 

F ۵/۷  

G ۲ g/l 

H ۳۰ °C 

I ۴ g/l 

J ۳ g/l 

K ۰ g/l 
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 ياهراک هب تبسن رضاح هژورپرد د يلوت نازيم هک دهديم ناشن
ازفايا هظحالم لباق روـط هـب هتشذگ   شور . تسا هتفايش ي 
ط يحم بيکرت نينچمه و هژورـپن يا رد هتفرراک هـ بيزاسهنيهب
لوتيارب هنيهب طيارش .دشاب شيازفا نيا لماع دناوتيم ديلوت د ي 
را يسب عجارم اب تسا هدش هدروآ اههجيتن شخب رد هک نيسياموئن
 ياهرتماراپ رياس زا امد روتکاف هک دوريم راظتنا و هدوب توافتم

ن هک دشابيرثوم دراديرتشي بيسررب و حرط هب زاي  ن يا رب نوزفا.  
لوت رتالاب نامدنار هبيبايتسد ناکما تروص رد ن يسياموئن دي 
حالصاياهشوس زا هدافتسا رگ ي دياه هنوگ اي و يکيتنژ هدش  
  .دور يم راظتنا

  
شريذپ خيرات     ؛ ٨٤ /٢٩/١: تفايرد خيرات        :٨٥ /٢٧/٩  
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