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

يشهوژپ                                                                          ـيملع                                                                                                                  ۸۵

  
نفويتوزنب يد ليتم ـ۴يتسيز ييادز  درگوگ    

  ۸۱RIPI-Sيرتكاب طسوت 
  

  نايراد يقيفوت رفعج،*+يديشر ندال
 ، يتسپ قودنص ،يژولونكتويب هورگ ،يميش يسدنهم شخبيسدنهم ينف هدكشناد ،سردم تيبرت هاگشناد ،نارهت  ۴۸۳۸-۱۴۱۵۵  

  
  خسار مانهب ،شاتيك كشا ،يلعبحم يلعمساق

  يژولونكتويب و يژولويبوركيم دحاو ،تفن تعنص هاگشهوژپ ،نارهت
  

نآ نودب ،هدوب ينبركورديه يازجا زا درگوگ شيادز يارب يرگيد شور اهمسيناگرواوركيم زا هدافتسا :هديكچ هك  
يادز درگوگ،هزورما. دوش داجيا اهنآ ينبرك تلكسا رد يرييغت تاقتشم و نفويتوزنب يد زا يتسيز ي  نآهليكلآ   ، 
تسا يتفن ياه شرب زاييادز درگوگ ياهشهوژپ يلصا هنيمز   .٨١RIPI-Sادز درگوگ یرتکاب كي ديدج یزاوه ي   
هب نآ ليدبت و نفويتوزنب يد زا ييادز درگوگ هب رداق هك تسا يصاصتخا ريسم قبط لينف يب يسكورديه -٢   S٤  
و يزاسادج يتفن ني دايم زا تفن تعنص هاگشهوژپ يژولونكتويب و يژولويبوركيم دحاو طسوت يرتكاب نيا. تسا

زا درـگوـگ شيادز يسررـب هب ،قيقحت نيا رد. تسا هدش يزاسصلاخ نـفويتوزنب يد ليتم -٤  تاقتشم زا يكي ( 
نفويتوزنب يدهليكلآ هتخادرپ٨١RIPI-Sيرـتكاـب طسوت )   يم  زا سپ .دوش  ياه تيلوباتم يلوكلوم راتخاس هك نآ  

دام نيا يورهدش ركذيرتكاب دركلمع زا لصاح    يمرج جنسفيط يفارگوتامورك زاگ هاگتسد يهليسو هب ه 
(GC-MS)دش نييعت رادقم شهاك ،   -MDBTليدبت و يرتكاب دشر يط ٤ ي هليسو هب ،هدش نييعت ياه تيلوباتم هب نآ 

يواح تشك طيحم رد ،يرتكاب نيا دشر ينحنم سپس. دش يريگ هزادنا  HPLCيهاگتسد ي هيزجت يد ليتم -٤   
دصرد٥٧دودح يرتكاب نيا . تفرگ رارق يسررب دروم طيحم رد دوجوم يدرگوگ عبنم اهنت ناونع هب نفويتوزنب زا    

تدم يط دوخ دشر زاف رد ار نفويتوزنب يد ليتم -٤ يصاصتخا ريسم قبط تعاس ١١٠   Sيادز درگوگ٤ دركي    .
دنتسه هدام نيا زاييادز درگوگ هب رداق زين يرتكاب نيا(Resting cells) دشر نودب لاعف ياهلولس نينچمه  .
  
،-٤ :يديلك ياههژاو يتسيز ييادزدرگوگ ،نفويتوزنب يد ،نفويتوزنب يد ليتم   .٨١RIPI-Sيرتكاب   

KEY WORDS: 4-methyl dibenzothiophene, Dibenzothiophene, Biodesulfurization, RIPI-S81.  
  

  همدقم
فح و تسيز طيحم هب يناوارف هجوت،هتشذگ ةهد رد ياوه ظ   

هب هك يتخوس داوم فرصم .تسا هدش يگدولآ هنوـگ ره زا يراع  
نا هدشنييادز درگوگ مزال نازـيم   تسيزطيحم يگدولآ بجوم د،ـ 
  

نيزنب،لثم ماخ تفن زا لصاح يتخوس داوم قارتحا. دنوشيم   ،
بجوم... و لييوزاگ ثعاب هك هدش يدرگوگ ياهديسكا ديلوتورشن 
  يزاـسلاعفريغو يد ـيسا ياـه ناراب ديلوت، تسيز طيحم يگدولآ
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هرامش ٢٦هرود ناراكمه و يديشر ندالناريا يميش يسدنهم و يميش هيرشن ناتسبات ٢،   ،١٣٨٦

يشهوژپ ـ يملع                                                ٨٦                                                                                                                                          

ماخ تفن درگوگ ياوتحم .]١[ دوشيمييايميش ياه تسيل اتاك  
ات ٠٣/٠نيب ايند توافتم عبانم  نيمخت ينزو دصرد٨  هدش  هدز  

ليكشت راد درگوگيل آ ياهبيكرتار نآ مظعا شخب هكتسا  
ماخ تفن رد دوجوم ر اد درگوگيلآ ياه بيكرت نازيم. دنهد يم

يلا ٢٥/٠نيب ناريا   ٢٣/٣، تسا ينزو دصرد  هلمج زا ناريا اذل  
تالاب هكتسايياهروشك  يلآ ياهبيكرترادقم ني ر  ار ر اد درگوگ 

لثم يلآدرگوگ كيلكيس ياه بيكرت. دراد دوخ يتفن رياخذ رد  
راد نآهليكلآ تاقتشم و نفويتوزنب يد زا يرتشيب دادعت يا 

درگوگ ـنبرك ياهدنويپ  دوخ يكيتامورآياه هقلح رد   . دنتسه 
نفويتوزنب يدرتشيب دودحم ردهليكلآياه   زا شيب شوج طاقن يه   

هجرد ٣٥٠ يم رهاظدارگيتناس     .]٢[ دنوش 
ادزيارب اه هاگشيالاپ همه ،يليسف ياه تخوس زا درگوگ شي   

يادزدرگوگ هنيزه رپنفرب يكتم  ينژورديهي    HDS)هك دنتسه  )١
، نوزفا . تسا يناوارف يژرنا دنمزاين شيادز رد روكذم نفنيا رب  

ياه نفويتوزنب يد  و نفويتوزنب(كيليسورته يدرگوگ تابيكرت 
  يا ـهلوكلوـ م.]٣[دـنك يمن ل ـمع يرـثوم روـط هـب) هليكلآ

ه تيعقوم ردهليكلآياه فالختسا ياراد نفويتوزنب يد   و ٤ي ا 
نف ييادز درگوگ دركلمع ربارب رد ار تمواقم نيرتشيب ٦  HDS 
اه تسيلاتاك ندش هنهك بجوم،تايلمع يط و هدرك لامعا  ، 
يم راشف و امد شيازفا،تسيز طيحم يگدولآ ، .]٢[ دنوش  نياربانب  
هقالع يكيژولويب ييادزدرگوگ لثم ديدج ياهيروانف يهعسوت  
  . تسا هدرك بلج دوخ هب ار نادنمشناد زا يرايسب

يتسيزييادز درگوگ رد ياه يرتكاب يكيلوباتم ياهدنيارف راهم ، 
طيارش رد ،يليسف ياه تخوس زا درگوگ شيادز روظنم هب بسانم  

ياهراشف و امد هب و هدش ماجنا ) يكيژولويزيف و يطيحم(لداعتم 
درادن زاينHDSنف يالاب  هنيزه اذل]٤[   تيفرظ و يتايلمع ياه، 

يكدناياهرادقمو هدوب نيياپ اه هاگتسد  زا   خلگياهزاگ  و يا  هناـ 
ن يعرفياههدروارف ياه شهوژپ. ]٥[ دنوشيم ديلوت بولطما 
همه رد هك هدش ماجنا يتسيز ييادز درگوگ هنيمز رد يرايسب اهنآ  
نفويتوزنب يدزا   (DBT)يشهوژپ لدم بيكرت كي ناونع هب  
يياسانش ييايميشويب ريسم ود طابترا نيا رد . تسا هدش هدافتسا

يا هيزجت ريسم كي ،امادوكهب موسوم لوا ريسم . تسا هدش تسا  
 ، نياربانب و هدش نفويتوزنب يد ینبرك تلكسا هيزجت هب رجنم هك

 لاح رد. دوشيم تخوس يترارح شزرا شهاك بجوم نآ يارجا
تساS٤يصاصتخا ريسم نامه هك مود  ريسم زا رضاح  يارب ، 
   هليكلآ تاـقتشم و نفويتوزنب يد ياـهبيكرت زا درـگوـگ شيادز

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

R.erythropolisرد S٤ ريسم ـ١لكش  IGTS8.  

ييايميشويب ريسم نيا رد.]٦[دوش يم هدافتسا نآ زا درگوگ ،     
داجيا لينف يب يسكورديهـ٢لوصحم و هدش ادج نفويتوزنب يد   

 ييادز درگوگ يصاصتخا يكيلوباتم ريسم عون نيا رد. دوشيم
نيا ليلد نيمه هب هك هتشاد تلاخد يميزنآ هلحرم راهچ، يزاوه  

دنا هديمانS٤ار ريسم  يادز درگوگيصاصتخا ريسم.    زا يزاوه ي   
تسا هدش هداد ناشن ١لكش رد نفويتوزنب يد   ]٥[ .  

  رداق هك دنا هدش شرازگ يرايسب يزاوه ياه يرتكاب نونكات 
تاقتشم و نفويتوزنب يد زا ييادز درگوگ هب قبط نآ هليكلآ     
نتسهS٤يصاصتخا ر ـيسم 5- :ناوتيم اهنآنايم زا . دـ  -1

R.erythropolis KA2 ]۷[، -2 -5 -1 R.erythropolis rK ]۸[ ،
Mycobacterium G3 ]۹[، Rhodococcus P32C1 ]۱۰ ۱۱ و[ ،
B.subtilis WU-S2B ]۱۲[، Pseudomonas aeroginusa ]۱۳[ ،

R.erythropolis IGTS8]۱۴[ يسررب هبقيقحتنيا رد .درب مان ار  
زا يكيژولويبييادزدرگوگ . دوشيم هتخادرپنفويتوزن ب يد ليتم ـ٤  
وزاگ رد يناوارف رادقم هبهليكلآ قتشم نيا   و هتشاد دوجو لي ي 

تسا مواقم رايسب HDSنف ربارب رد   ]٣[ .  
هنيمز رد يرايسب ياه شهوژپ نونكات هك تسا ركذ هب مزال

تسا هدش ماجنا نفويتوزنب يد زا يكيژولويب ييادزدرگوگ يلو ،   
يادز درگوگهنيمز رد هدش پاچ ياههلاقم ليكلآ تاقتشم زاي     ه 
نيا زتنس و اهتيلوباتم يياسانش هب طوبرم تالكشم ليلد هب نآ  
تساهدوـب كدـنا داوـم تا ـقتشم زا يـيادزدرگوگ(شهوژپ ن ـيا.  
يدهليكلآ هاگشهوژپ رد  وناريا رد راب نيتسخن يارب )نفويتوزنب   

  .دش ماجنا تفن تعنص
  )۱(  Hydrodesulfurization 
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  اهشور و داوم
ابياهيگژيو   يرتك 

٨١RIPI-S هك هدوب ادز درگوگ ديدج يرتكاب كي  طسوت 
دروم و هدش يزاسادج يتفن ياه ناديم زا تفن تعنص هاگشهوژپ
ينغ ياه شور زا هدافتسا اب يرتكاب نيا . تفرگ رارق يسررب

 ، ٨١RIPI-S. تسا هدش يزاسادج تشك طيحم رد يلاوتم يزاس
يرابجا يزاوه،تبثم مرگ يرتكاب كي وپسا دقاف،  ليسابوكوك و ر  
يتناس هجرد٣٠يامد رد و هدوب ليفوزم روبزم يرتكاب .  تسا دارگ  
يرتكاب لماك ياهيگژيونييعت هـ كدنـكيم دـشر يبوخ هـب    
  .تسا مادقا تسد رد
  
  ييايميش داوم

نفويتوزنب يد ليتم   ـ٤و ناملآ كرم تكرش زا نفويتوزنب يد
دش زتنس امگيس ـچيردلآ تكرش يهليسو هب  ييايميش داوم هيقب.  
ياه تكرش زا بسانم ياهيزجت هجرد اب اهلالح ليبق زا زاين دروم
  .دندش يراديرخ ربتعم

  يرتكاب تشك طيحم
يرتكاب دشرياربزاين دروم تشك طيحم زا رتيل كي  ود رد ،   

  :لماش تسخن ءزج. تفرگ رارق هدافتسا دروم و يزاس هدامآ تمسق
٤PO۲KH )مرگ٦  (، ٤HPO۲Na )مرگ٤   (٣NO۴NH) ۲/۱مرگ  و ) 

مرگ٢(تاووزنب ميدس  رد هك هدوب )  زا يراع بآ رتيل يليم ٨٥٠   
ياهرصنع لماش مود ءزج) . pH = ٠٨/٧(دنوش يم لح نوي 

يليم١٥٠رد هك هدوب يندعم  . دنوشيم لح نوي زا يراع بآ زا رتيل 
مرگ٧٥/٠ (O۲H۶×۲MgCl لماش ءازجا نيا  ( ،O۲H۴ × ۲MnCl 
مرگ٠٠١/٠ (٣FeCl و) مرگ ٠٠١/٠ (O۲H۲ × ۲CaCl ،)مرگ ٠٠٤/٠(   (
ديمامرف ليتم يد لالح ردراد درگوگ يلآ بيكرت. دنتسه   (DMF) 
طيحم هب يرتكاب دشر ياربدرگوگ عبنم اهنت ناونع هب و هدش لح  
  .دش هفاضا تشك
  
  هيزجت ياه شور

ييادز درگوگ دركلمع زا لصاح ياه تيلوباتم ييايميش راتخاس
نفويتوزنب يد ليتم  ـ٤و نفويتوزنب يد يور  هدش ركذيرتكاب   

فيط ـيفارگوتامورك زاگ يهاگتسد هيزجت يهليسوهب يجنس  
كشتم(GC-MS)ي ـمرـج   لد ـم (GCها ـگتسد تـمسق ود زا لـ، 
  

٣٤٠٠Varian اكيرمآ كرتشمتخاس ناملآ ـ  يجنس فيط و)  
تسا ينوي هلت عونـ SaturnIIلدم  ((MS)يمرج    . دش نييعت)  

طيحم رد هدنام يقاب نفويتوزنب يد ليتم  ـ٤ نازيم نييعت روظنمهب  
هاگتسد زا ،يرتكاب شنكاو  HPLC) لدمE۶۰۰ Waters و رطق  ،

و رتم يليم٩/٣بيترت هب نوتس لوط   ٣٠، رتم يتناس زاسراكشآ   
UVلدم هاگتسد ي هليسو هب يلولس دشر. دش هدافتسا) ٤٩٠ 

CE ۲۴۰ Uv لدم(جنس فيط miniزداميش تكرش رد ) نپاژ يو 
دش يريگ هزادنا رتمونان٦٦٠جوم لوط  كيلونف ياه بيكرت رادقم.  

دش نييعتسبيگشيامزآ هليسو هب شنكاو طيحم  بيترت نيا هب .  
تيل وركيم١٠٠ادتبا هك  هزات فرعم زا ر  زا مرگ ١/٠ (سبيگ   ـ ٦، ٢ 

لوناتا رتيل يليم١٠رد ديمارلك نونيك ورلك يد  زا رتيل يليم ٥اب )    
 كي تشذگ زا سپ و دوش يم طولخم يرتكاب شنكاوطيحم 

هجرد ٣٠يامد رد هنومن يراذگ هناخ مرگ نامز زا تعاس    
بيكرت رادقم،دارگيتناس هاگتسد هليسو هب ،كيلونف ياه   جنسفيط 

هزادنا رتمونان٦١٠جوم لوط رد  يسررب يارب. ]١٥[ دوشيم يريگ   
يرتكاب ييادز درگوگ دركلمع زا لصاح ياه تيلوباتم نييعت و  
لالح اب جارختسا شور زا ،اه هنومن رد دوجوم يدرگوگ عبنم يور  
هب اه هنومن pHادتبا هك بيترت نيدب . دش هدافتسا تاتسا ليتا  ٢ 
هب تاتسا ليتا ،هنومن مجح مه رادقم هب سپس و هدش هداد شهاك  
دشطولخم لماك روط هب و هفاضا نآ و ازجم ييور هيال سپس .  
لاسرا هيزجتيارب دش   .  

دشر نودب لاعف ياه لولسشنكاو  )١(  

يتناس هجرد٣٠ يامد رد )۸۱RIPI-S( يرتكاب هيلوا تشك  ،دارگ 
يليم٥٠٠كسالف رد  يليم٣٠٠يواح يرتيل   تشك طيحم زا رتيل  

ديمامرف ليتم يد لالح رد نفويتوزنب يد لولحم زا ٢٠ mg/lو   
)mg/l دش ماجنا  تعاس٧٨تدم هب) ١٠٠٠٠٠ يرتك اب ياهلولس.  

 يهليسو هب )OD ٦٦٠=٥/١(دوخ دشر يمتيراگل زاف ياهتنا زا 
دم رد٤٠٠٠ rpm(ژويفيرتناس  نامز ت،  هقيقد٢٠  هدش يروآ عمج )  
هـتافسف رفاب هليسو هبسپس و  رالوم١/٠   )٠٨/٧ = pH ( راب ود

يلولس قيلعت ات هدشهفاضا هرابود هتافسف رفاب . دش هداد وشتسش  
هب  رتمونان ٦٦٠جوم لوط رد نآ يلولس يلاگچ و دوش ليكشت   ٣٠ 

تيفرظ اب كچوك راد برد لايو ددع ٢). OD ٦٦٠=٣٠(دسرب   ٢ 
و يلولس قيلعت زا رتيل يليم ٥/٠سپس . دش هدامآ رتيل يليم    

mg/l لولحم زا ٢٠٠ ليتم يد لالح رد نفويتوزنب يد ليتمـ٤    
   .دـشهدوزـفا ا ـه لاـيو زا كـي رـه هـب) ٢٠٠٠٠ mg/l(د ـيمامرف

  )۱(  Resting cells 
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رد دشر لاح رد يرتكاب هب طوبرم GC-MSمارگوتامورك ـ ٢لكش   
نفويتوزنب يد ليتمـ٤يواح تشك طيحم    .  

  
هتفرگ رظن رد دهاش ناونع هب اررگيد راد برد لايوكي  يمامت و   

يتشگرب و تفر ركيش يورار اه لايو  )rpm يا هناخمرگهب ) ٢٢٥
يتناس هجرد٣٠يامد اب    .دش هداد لاقتنا دارگ 

  
يبآ تشك طيحم رد ٨١RIPI-Sيرتكاب دشر ينحنم مسر   

يدرگوگ عبنم اهنت ناونع هب نفويتوزنب يد ليتم ـ٤يواح     
روط هب طيارش رد سپسوهتخاسارتشكطيحمرتيل٥ادتبا

دصرد١٠ نازيم هب ليرتسا لماك   يحيقلت عيام زا مجح/مجح  
تشك طيحم هب OD ٦٦٠ = ٧٢٩/١اب ) DBTيواح يتشك شيپ (  
ليرتسا كسالف ٩٠رد گرزب كسالف تايوتحم سپس . دش هفاضا  

رتيل يليم١٠٠شياجنگ اب  رادقم هب كي ره ،  ميسقت رتيليليم ٥٠   
ليرتسا لولحم زا ٤٠ mg/lرادقم سپس . دش يد ليتم  ـ٤   

كي ره هب )٢٠٠٠٠ mg/l(ديمامرف ليتم يد لالح رد نفويتوزنب 
رتيل يليم١٠٠ياه كسالف زا  يور اه هنومن . دش هفاضا الاب ي 

يامد رد ١٢٠ rpmرود اب يركيش  يتناس هجرد٣٠  هداد لاقتنا دارگ  
هلصاف رد سپس.دش نيعم ينامزياه  يارب اه كسالف زا اتود ،   

نييعت ،اهشيامزآماجنا   pH، يلولس يلاگچ  )٦٦٠ OD( ، يگتشابنا
 ،سبيگشيامزآ ي هليسو هب كيلونف ياهبيكرت يفيك و يمك
 يهليسو هباهنآ رادقم نييعت و كيلونف ياه بيكرت هيزجت
دش هتشادربHPLC و GC-MS ياههاگتسد كسالف ود اجنيا رد .  

  هيلوا رادقم نامه يواح تشك طيحم ياراد(دهاش ناونع هب 
نفويتوزنب يد ليتم ـ٤  جارختسا ياههنومن. دش هتفرگ رظن رد)  

تيلوباتم رادقم و عون نييعتياربهدش  دروم ،هدش ليكشتياه    
تفرگ رارقهيزجت   .دن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لاعف ياه لولس شنكاو هب طوبرم GC-MSمارگوتامورك ـ ٣لكش   
  .٨١RIPI-S يرتكاب دشر نودب

  
  ثحب و اههجيتن

 GC-MSيهاگتسد هيزجت زا لصاح ياه هجيتن ساسارب
زا ييادزدرگوگ هب رداق روبزم يرتكاب هك دش هدهاشم يد ليتم  ـ٤   
هدوب دشر يط نفويتوزنب دشر نودب لاعف ياه لولس و ) ٢لکش( 
دنتسه هدام نيا زا ييادز درگوگ هب رداق زين يرتكاب و ) ٣لکش ( 
يناسكي ياه تيلوباتم ،شنكاو ود ره زا لصاح ياه مارگوتامورك  
هرامش رد ،هدمآ تسد هب مارگوتامورك قباطم . دنهد يم ناشن ار

يرادزاب نامز رد و ١٩٥٥نكسا  قيقد١٩/٢٩  كيپ ،)٢لكش (ه   اب ٣   
هدام نيا هك دش رهاظ ١٩٨ (m/z)يلوكلوم نوي مرج  ليتم  ـ٤   

كيپ نيا زا لصاح يمرج فيط . دش هداد صيخشت نفويتوزنب يد
تسا هدش هداد ناشنفلا ـ٤لكش رد    .  

كيپ ١٥٩٠نكسا رد  يرادزاب نامز اب ٢  اب هقيقد ٤٨/٢٣     
كيپ نيا هك دش هدهاشم ) ٢لكش (١٨٤ (m/z) يلوكلوم نوي مرج

ياراد (كيلونف بيكرت كي يا هناخباتك يوجتسج ساسا رب زين 
كيپ زا لصاح يمرج فيط . دش يياسانش) يليسكورديه هورگ

تسا هدش هداد ناشنب ـ٤لكش رد روبزم  يوجتسج ساسا رب .  
طوبرم روكذم يمرج فيط،]١٧و١٦[ عجارميسررب و يا هناخباتك   

، ٢مان هب يبيكرت هب   ١كيپ . تسا لينفيب ليتم_ ٣يسكورديه ـ
يرادزاب نامز اب ١٥٥٣نكسا رد  نوي مرج و هقيقد ١٩/٢٣   

صيخشت كيلونف بيكرت كي زين ،)٢لكش (١٨٤ (m/z)يلوكلوم   
  . تسا هدش ديلوت طيحم رد يكدنا رادقم هب هدام نيا. دش هداد

هورگ دوجو هدننك دييات زين كيپ نيا زا لصاحيمرج فيط   
نيا تقباطم زا ). ج ـ٤لكش(تسا ينزن ب هقلح يور يليسكورديه
  رـبتعم ياـههـلاقم رد هدـش هـيارا يـمرج فيط اـب يـمرـج فيط

     ۲۴۰۰                 ۲۲۰۰                 ۲۰۰۰                 ۱۸۰۰                 ۱۶۰۰  
۳۶:۰۰                ۳۳:۰۰                ۳۰:۰۰               ۲۷:۰۰                 ۲۴:۰۰  

A

B

C

)هقيقد(نامز 

     ۲۴۰۰            ۲۲۰۰            ۲۰۰۰            ۱۸۰۰            ۱۶۰۰  
۳۶:۰۰           ۳۳:۰۰          ۳۰:۰۰           ۲۷:۰۰           ۲۴:۰۰  

۲

۳
۱

)هقيقد(نامز 
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يسكورديه ـ٢روبزم كيپ  ،]١٧و١٦[ يب ليتمـ٣´ـ  صيخشت لينف  
   ب ـ٤لكش رد هدش هيارا يمرج فيط هب هجوت اب . دش هداد
لوكلوم نوي تسكش ،هك تشاد راهظا ناوتيم تسد زا اب ١٨٤   
هك يرگيد كيپ هب يليتم هورگ كي فذح سپس و +Hند اد  
فذح اب تياهن رد و هدش ليدبت ،تسا ١٦٩لوكلوم نوي رگ نايامن  

CO لوكلوم نوي زا لوكلوم نوي اب يكيپ هب ١٦٩   (m/z) ١٤١ 
)HCHC( تسا هدش ليدبت +

 . لوكلوم نوي نآ رب نوزفا
(m/z) فذح اب١٤١   ٢H۲C لوكلوم نوي هب  (m/z) ليدبت ١١٥    

هديد هدام كي يمرج فيط رد هك  يياهتسكش نيا يمامت. دوشيم
يم نييعت ار هدام نآ يلوكلوم راتخاس،دنوشيم ياه تسكش. دننك 

يسكورديهـ٢يمرج فيط رد دوجوم  زين لينف يب ليتم ـ٣´ ـ   
لماك روط هب ،تسخن تيلوباتم يارب هدش هداد حرش لوصا قباطم  
  . تسا يسررب و هيجوت لباق

، )٣ و ٢لكش  (هدمآتسد هب  GC-MS ياهمارگوتامورك رد
هب هك يرگيد كيپ ،هدش عقاو يياسانش دروم ياه كيپ رب نوزفا  

يد ليتم ـ٤يور يرتكاب دركلمع زا لصاح تيلوباتم ناونع   
دشن هدهاشم،دوش هتفرگ رظن رد نفويتوزنب لصاح ياه تيلوباتم . 
يد ليتم ـ٤يور يرتكاب دشر  نودب لاعف ي اه لولس دركلمع زا  
ركذ ياهدروم نامه،نفويتوزنب دش نييعت شيپرد هدش    ) ٣لكش (  
يرتكاب دشر نودب لاعف ياه لولس هك دش تباث بيترت نيا هب و
دنتسه هدام نيا زاييادز درگوگ هب رداق زين زا ينلك كي هك ينامز .  
طيحم هب هدش ينغ دماج تشك طيحم زا ،يرتكاب   يواح تشك  

دش هفاضا يدرگوگ عبنم اهنت ناونع هب نفويتوزنب يد ليتمـ٤   ،
هكدشهدهاشم  دشاب يم ينالوط نآ دشر ريخات زاف   زور١٠(  هـب )  

 ،يرتكاب دشر ريخات زاف ندوب ينالوط تلع هك دسر يم رـظن
تشك طيحم هب يصاصتخا ريغ تشك طيحم زا ينلك لاقتنا 

  يرتكاب يمتيراگل دشر زا غآ ،نياربانب. تسا هدوب يصاصتخا
 ييادز درگوگ ياهنژ يريذپ ءاقلا نينچمه. تسا هداتفا ريخات هب
، . تسا رتارف يشهوژپ دنمزاين هك تسا رظن دم زين عفر ياربنياربانب  
يور هك يرتكاب زا يحيقلت عيام،دشر زاف ريخات لكشم   DBT دشر  
هكدش هدهاشم ،يرتكاب دشر ينحنم ميسرت اب و هيهت ،دوب هدرك   

و دسر يم رثكادح هب OD ٦٦٠ =٧٢٧/١رد بيرقت هب يرتكاب دشر   
تسا ينالوـط تبسن هب زيننآدشر يمتيراگل زاـف  رادقم و دشر .  

سبيگشيامزآ ي هليسو هب يليسكورديه ياهبيكرت يگتشابنا
تشك جارختسا زا لصاح (HPLC)هيزجت ). ٥لكش (دش يبايزرا   

نآ تيبثت و يمتيراگل زاف يط  MDBT۴- شهاك رگنايب ييايرتكاب
  اـه تيلوباتم يرتكاب هـك تسا ينعم نادب نيا. تسا نكاس زاف رد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

يمرج فيط ـ فلاـ ٤لكش  يلوكلوم مرج اب نفويتوزنب يد ليتم ـ٤   
يمرج فيط ـ ب، ١٩٨ يسكورديه ـ٢  مرج اب لينف يب ليتم ـ٣   

يمرج فيط ـ ج ،١٨٤يلوكلوم  اب لينف يب ليتم ـ٣ ´يسكورديهـ ٢   
  .١٨٤يلوكلوم مرج

)ج(

)ب(

)فلا(

۲۱۰    ۱۹۰     ۱۷۰     ۱۵۰     ۱۳۰    ۱۱۰      ۹۰       ۷۰       ۵۰       ۳۰

         ۱۹۰      ۱۷۰     ۱۵۰      ۱۳۰     ۱۱۰      ۹۰        ۷۰        ۵۰       ۳۰

۱۹۰      ۱۷۰     ۱۵۰      ۱۳۰     ۱۱۰      ۹۰        ۷۰        ۵۰       ۳۰
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و نفويتوزنب يد ليتمـ٤فرصم ـ ٥لكش لصاح ياه تيلوباتم ديلوت   

  .٨١RIPI-Sيرتكاب دشر يط 
  
  
   MDBT۴-شهاك مميسكام . دهد يمن رارق فرصم دروم ار
يط HPLCهاگتسد ي هليسو هب يلا ١١٠  ش لصاح تعاس١٣٦   .د 
زا هدافتسا اب يرتكاب دشر يمتيراگل زاف زا هدننك روبع طخ ي هلداعم

ياهرييغت رگنايب ،طخ بيش).  ٦لكش  (دمآتسد هب دشر ينحنم   
هدوت رادقم نيگنايم اذل تسا نامز دحاو رد يرتكاب يتسيز هدوت  ،

زا هدافتسا اب و دش هبساحم x=٩٠٥٣٩٦٥٦/٠يتسيز   :يهطبار 
Dx/Dt = µX ١(يرتكاب هژ يو دشر تدش-h ۰۱۵۷۹۴۲/۰ = µ( 

  .دش هبساحم
  

  يياهنيريگ هجيتن
ياهراك اب نآ هسياقم و هدم آتسد هب ياه هجيتن هب هجوت اب

يم،ييادزدرگوگ هنيمز رد هدش ماجنا يرتكاب هك تشاد راهظا ناوت  
٨١RIPI-S بسانم يياناوت زا نفويتوزنب يد زا درگوگ فذح يارب  

دوخ دشر يط يرتكاب نيا . تسا رادروخرب نآ هليكلآتاقتشم و 
يد ليتم ـ٤ينعي نآ  هليكلآقتشم و نفويتوزنب يد يور   

 مكارتم طيحم رد و ديلوت ار رادليسكورديه ياهبيكرت ،نفويتوزنب
هدركن هلمح نفويتوزنب يد ينزنب ياه هقلح هب يرتكاب نيا .دزاسيم
فر صم نبرك عبنم ناونعهب ار هقلح هب لصتم ليتم ياههورگ و
تعرس و نازيم اب ار نفويتوزنب يد روبزم  يرتكاب نينچمه .دنكيمن
يمييادز درگوگ يرتشيب يم رظن هب.دنك  و نازيم توافت هك دسر   

قتشم و نفويتوزنب يد زا ييادزدرگوگ تعرس عون هب نآ هليكلآ   
طوبرمارتسبوس دريگ رارق يرتشيب يسررب تحت دياب هكدشاب    ،.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يد ليتم ـ٤يواح تشك طيحم رد يرتكاب دشر ين حنم ـ٦لكش   
  و ) نامز دحاو رد g/lit)( لولس كشخ نزو ساسا رب(نفويتوزنب 

  .دشر يمتيراگل زاف زا هدش هداد روبع طخ يهلداعم
  

ياه يرتكاب رياس اب هسياقم رد يرتكاب نيا دركلمع يسررب 
يلعدهديم ناشن يزاوه يادز درگوگ ، تشك طيحم يگداس مغر، 
ادروخرب يتباقر لباق و بولطم،بسانم دركلمع زا يرتكاب نيا  ر 
ه ـب زين و عونتم ياهنيماتيو يواـح ياهلولحم فذـح و هدوـب

هوحن رب،بايمك ياهرصنع نديناسر لقادح  دركلمع نازيم و  
لصاح ياه تيلوباتم يياسانش رد. تسا هتشادن يفنم ريثات يرتكاب
فوتوزنب يد ليتمـ٤ ييادزدرگوگ زا اب يهباشم هجيتن زين ن  

تسد هب ]١٧ و ١٦[يلبق هدش ماجنا ياهراك   دش هدهاشم و دمآ 
ديلوت تيلوباتم عون ود دوخ دشر يط ٨١RIPI-Sيرتكاب هك     

  . دنكيم
يسكورديه ـ٢رادقم ندوب رتشيب  هسياقم رد لينف يب ليتم ـ٣   

يسكورديهـ٢اب  متسيس هك تسا نآرگنايب لينف يب ليتم  ٣´ ،   
نبرك دنويپ ود ره ،يرتكابيميزنآ  درگوگـ    (C-S) راتخاس رد ار  

دنويپ نتسكش رد نكيل،دسانشيم نفويتوزنب يد لوكلوم يلصا   
تروص هب وس كي زا درگوگ يزاساهر و (C-S)درگوگ ـ نبرك   

درگوگ ـنبرك دنويپ نتسكش ادتبا عقاو رد  .دنك يم لمع يشنيزگ  
نتسكش هب ير تكاب شيارگ يتدم زا دعب يلو تسين يصاصتخا

يم رتشيب درگوگـنبرك دنويپ ود زا يكي    . دوش 
، تسا هدش ماجنا ييادز درگوگ هنيمز رد هك يياهيسررب

   و يبآطيحم رد (ن ـفويتوزنب يد زا ييادز درگوگ هـب دودحم
تيلوباتم نييعت،)كيزاف يلپ ميسرتيرتكاب يياسان، شلصاح ياه   ، 

رـبتعم ياهتكرـش نونكات. تسا هدوـب... و يرتكاب دـشر ينحنم 
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)تعاس(تشك نامز 

  دشر ينحنم
نفويتوزنب يد ليتم- ۴شهاك     

  سبيگ ينحنم

۴/۱  
  

۲/۱  
  

۱  
  

۸/۰  
  

۶/۰  
  

۴/۰  
  

۲/۰  
  

۰  
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y= ۰۱۲۹/۰  x - ۴۴۸۴/۰
R۲ = ۹۹۵۸/۰  

  دشر ينحنم
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تاقتشم زا يكدنا دادعت ،دنا هتسناوت ييايميش داوم هدنزاس  هليكلآ 
ار نفويتوزنب يد دنيامن زتنس )MDBT۴ ،-DMDBT۶ ،۴-دننام (   
كيتيلاتاك ييادز درگوگ ربارب رد تمواقم نازيم نيرتشيب زا هك
يدرگوگ ياه بيكرت رياس اب هسياقم رد زين و هدوب رادروخرب
. دنهديم ناشن رتنيگنس ياهشرب و لييوزاگ رد ار رادقم نيرتشيب

اهدنيارفييادزدرگوگ زا لصاح ياهتيلوباتم زتنس كيژولويب ي   
يمك و يفيك يياسانش ،نياربانب و هدوب راوشد يزاوه يب و يزاوه 

دوب دهاوخهنيزهرپاهن آ شهوژپ نيا يارجا ر د ،تيدودحم نيا.  
تيلوباتم يفيك نييعت و يياسانش ش هوژپ نيا رد. تسا هدوب رثوم  
هاگتسد زا هدافتسا اب اه  GC-MSدانتسا اب و دوجوم ياه هجيتن هب 
ليتم ـ٤ييادزدرگوگ زا نانيمطا زا سپ و دش ماجنا اه هلاقم رد  
طيحم رد يرتكاب دشر ينحنم ،روبزم يرتكاب طسوت نفويتوزنب يد  

نفويتوزنب يد ليتم ـ٤يواح شنكاو  عبنم اهنت ناونع هب(   
رب نوزفا ،يرتكاب دشر يط. دش ميسرت) يدرگوگ رييغت هك نآ  
دش نييعتHPLCشور هب شنكاو طيحم رد ارتسبوس مكارت   ،
دروم هدش ديلوت ياه تيلوباتم GC-MS هاگتسد كمك هب نامزمه  
هك دش هدهاشم تروص نيدب .دنتفرگ رارق يرت قيقد يبايزرا يط  

يسكورديه ـ٢رادقم يرتكاب دشر   ـ٢زا رتشيب لينف يب ليت  مـ٣ 
ميوش يم ركذتمناياپ رد. تسا لينف يب ليتم ٣´ ،يسكورديه هك    
يرتكاب ]١٧ و ١٦، ١٢[ياه هلاقم رد هدش ماجنا ياهراك دننام  
تاقتشم و نفويتوزنب يد طولخم زا ييادز درگوگ هب رداق روكذم  
  ).دنا هدشن ركذ اه هداد(تسا زين ن  آهليكلآ

  
شريذپ خيرات     ؛ ٥/٦/٨٤: تفايرد خيرات      :٢٩/٨/٨٥
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