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مقاالت علمي - پژوهشی

پرويز سليماني*، کامران عشقي شرکت پژوهشي کيميا شنگرف پارس

اخيراً پيشرفت هاي زيادي در ارتباط با روش هاي آناليز بيومارکرهاي نفتي صورت گرفته است. اين پيشرفت ها عمدتاً 
به روش هاي تهيه ي نمونه و نحوه ي آناليِز ترکيبات نفتي مربوط مي گردد. سه ويژگِي مهم تکنيک کروماتوگرافِي گازي 
جام��ع دوبعدي (GCxGC) را مي توان قدرت تفکيک بهتر در مخلوط هاي پيچيده، افزايش س��يگنال به نويز و ارائه 
کروماتوگرام ساختاري1  نام برد. در اين مقاله، ابعاد کاربردي تکنيک کروماتوگرافي گازي جامع دو بعدي به ويژه در زمينه 

آناليز بيومارکرهاي نفتي نظير هوپان ها و استران ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
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اهمیت نفت خام و فراورده هاي آن به لحاظ منبع انرژي و همچنین، 
ارزش اقتصادي بر کس��ي پوشیده نیس��ت. ارزیابي این ماده ي حیاتي 
مي تواند در برنامه ریزي کالن یک کش��ور نقش تعیین کننده اي داشته 
باش��د. این ارزیابي مي تواند خصوصیات فیزیکي و شیمیایي این ماده 
حیاتي را در بر داشته باشد. از طرفي، نفت خام از صدها هزار ترکیب 
ش��یمیایي با ساختارهاي متفاوت تشکیل ش��ده است که عمدتاً شامل 
هیدروکربن ه��اي آلیفاتیک، نفتنیک، آروماتی��ک و دیگر ترکیبات 
هترواتم دار)گوگرد، نیتروژن و اکس��یژن( مانند رزین ها و اسفالتین ها 
مي باش��د. بیومارکرها گروه��ي از مواد مرک��ب – هیدروکربن هاي 
اولیه اي – هس��تند که در نفت، س��نگ ها، خاک ها و رسوبات جدیِد 
اس��تخراج شده یافت مي ش��وند. عاملي که باعث تمایز بیومارکرها از 
س��ایر مواد مرکب در نفت مي شود این است که در واقع بیومارکرها 
همان فسیل هاي مولکولي هس��تند. بیومارکرها از نظر ساختماني شبیه 
یکدیگر ب��وده و محصوالت آلتراس��یون دیاژنتیک��ي و محصوالت 
طبیع��ي خاص)مواد مرکبي که توس��ط ارگانیس��م هاي زن��ده تولید 
مي شوند( مي باش��ند. بیومارکرها کلیه اسکلت هاي کربني را در خود 
حفظ مي کنند و به دلیل همین ش��باهِت س��اختماني که بیومارکرها با 
اس��کلت هاي کربني دارند، به آن ها نام فس��یل هاي مولکولي اطالق 
مي ش��ود. بیومارکرها یا فسیل هاي شیمیایي براي مشخص کردن بلوغ 
نفت خ��ام و مقدار تجزیه ي میکروبي که بر روي آن ها صورت گرفته 
اس��ت، مورد ارزیابي قرار مي گیرن��د[1-2]. یکي از ویژگي هاي مهم 
بیومارکرهاي نفتي، مقاومت نسبتاً زیاد این ترکیبات در برابر حرارت 
و میکروارگانیسم هاس��ت و به همین دلیل مي توان طي سالیان متمادي 
س��اختار تغییرناپذیر آن ه��ا را ردیابي نم��ود[3-4]. مقاومت در برابر 
تجزیه ي میکروبِي بیومارکرهاي نفتي، اساساً به ساختار شیمیایي آن ها 
بس��تگي دارد. بنابراین، اندازه گیري بیومارکره��ا مي تواند اطالعات 
بس��یار مهمي در مورد مقدار ماده آلي در س��نگ مخزن که نفت خام 
از آن حاص��ل مي ش��ود و همچنی��ن، ش��رایط رس��وب گذاري ارائه 
نماید[4-6]. اثر انگش��ت نگاري براي تعیین بل��وغ حرارتي، تجزیه ي 
بیولوژیکي، ارزیابي مهاجرت و تعیین س��ن س��نگ م��ادر معموالً در 

آزمایشگاه با دستگاه هاي موردنیاز صورت مي گیرد[6]. 
بیومارکره��ا یعن��ي ایزوپرنوئیده��ا ،ترپن ها، هوپان ها و اس��تران ها 
براي تعیین پارامترهاِي ژئوش��یمیایي فوق الذکر به کار برده مي ش��ود. 
به هر ح��ال، تعیی��ن ویژگي ه��ا و مش��خصات نفت خام همیش��ه براي 
دانش��مندان ش��یمي تجزیه چالش برانگیز بوده اس��ت و ای��ن، به دلیل 
پیچیدگ��ي طبیعي فوق الع��اده نفت، تعداد زیاد اجزاء تش��کیل دهنده 
آن، تنوع وس��یع ترکیبات و غلظت بس��یار کم آن ها مي باشد. در این 
راس��تا، کروماتوگراف��ي گازي متصل به طیف س��نج جرمي مي تواند 
پروفایل دقیقي براي اثر انگش��ت نگاري ش��یمیائي به کار برده شود و 

معموالً این دس��تگاه ب��راي آنالیز بیومارکرهاي نفت��ي نقش مهمي را 
ایفا مي نماید[9-7]. از آنجائي که جداس��ازي بعضي از ترکیبات نظیر 
ترپن هاي تري سیکلیک و پنتا سیکلیک، بسیار نزدیک به هم بوده و یا 
حتي در بعضي مواقع غیر قابل جداس��ازي اس��ت، لذا کروماتوگرافي 
ی��ک بعدي)معمولي( جواب گوي این نیاز نمي باش��د. در نتیجه، باید 
در تهی��ه ي نمونه و ی��ا روش آنالیز تجدید نظر نم��ود. در این حالت، 
نمونه ي نفت خام به برش هاي مختلف یعني هیدروکربن هاي اش��باع، 

آروماتیک، رزین و آسفالتین (SARA) جداسازي مي گردد.
بیومارکرهاي نفتي عمدتاً در برش اشباع وجود دارند و غلظت آن ها 
بسیار کم است. بدیهي است که دستگاه کروماتوگراف گازي متصل 
 (SIM)به طیف س��نج جرمي مجهز به تکنیک مشاهده ي یون انتخابي
براي ردیابي و آنالیز بیومارکرهاي نفتي به کار برده مي شود]13-10[. 
در مواقع��ي که ماتریس نمونه بس��یار پیچیده و بیومارکرهاي نفتي در 
حد ناچیز باشند، کروماتوگرافِي گازِي جامع دو بعدي مي تواند نقش 
بس��یار تعیین کننده اي داشته باش��د. این تکنیک با وجود اینکه سابقه 
طوالني در طراح��ي و کاربرد آن براي نمونه هاي مختلف دارد، ولي 
اولین بار در ایران است که براي جداسازي و شناسایي بیومارکرهاي 
نفتي به کار برده مي شود. الزم به ذکر است که براي مقایسه، شناسایي 
ترکیبات و الگوبردارِي بیومارکرهاي نفتي، از دستگاه کروماتوگرافي 

گازي/ طیف سنجي جرمي استفاده گردید.
دس��تگاه GCxGC اب��زار قدرتمندي براي شناس��ایِي مخلوط هاي 
پیچی��ده بوده و اولین بار توس��ط لی��و و فیلیپ[14] طراح��ي و ارائه 
گردیده اس��ت. اس��اس کروماتوگرافِي گازِي جام��ع دوبعدي بر دو 
ستون متصل به  هم و یک مدوالتور استوار است. ستون اول غیرقطبي 
و طول آن معموالً 30 متر اس��ت. س��تون دوم قطب��ي بوده و طول آن 
حدود یک متر مي باش��د. ترکیبات پس از جداسازي روي ستون اول 
توس��ط مدوالتور)دو افشانه سرمایشي دي اکس��ید کربن مایع( به دام 
افتاده و متمرکز مي گردند. س��پس، همانند تزریق مجدد وارد س��تون 
دوم گردیده و به طور کامل جداس��ازي مي ش��وند. الزم به ذکر است 
که ترکیبات در س��تون اول بر اس��اس نقطه ي جوش و در ستون دوم 
بر اساس قطبیت جداسازي مي گردند. بدیهي است ، هیدروکربن هاي 
نفتي از جمله پیچیده ترین ماتریس ها به شمار مي روند که جداسازي و 
شناسایي آن ها با تکنیک هاي معمولي بسیار مشکل و در بعضي موارد 
غیر ممکن اس��ت، لذا دستگاه GCxGC مي تواند به عنوان راهگشا در 
این زمینه نقش مهمي را ایفا نماید. روش کروماتوگرافِي گازِي جامع 
دوبعدي (GCxGC) که امکان جداس��ازي تمام��ي ترکیبات موجود 
در یک نمونه مورد آزمون را بر روي دوس��تون و با یک آشکارساز 
فراه��م مي آورد، براي اولین بار توس��ط پرفس��ور ج��ان بي فیلیپ از 

دانشگاه ایلینویز جنوبي در سال 1990 ابداع گردید.
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1- مواد شيميايي
در ای��ن تحقی��ق،  اس��تون با درجه خل��وص 99,8 درصد )ش��ماره 
کاتال��وگ1000142500(، نرم��ال هگ��زان ب��ا درج��ه خلوص 98 
اس��تاندارد  مخل��وط  کاتال��وگ1043712500(،  درصد)ش��ماره 
هیدروکربن ه��اي زوج اش��باع (C8-C28) و آروماتی��ک چند حلقه اي 

)شماره کاتالوگ Z-014G( مورد استفاده قرار گرفت.

2- نمونه ها
نمونه های مختلف نفت س��فید، گازوئیل سنگین و گازوئیل سبک 
جه��ت کاره��اي تحقیقاتي تهی��ه گردید. همچنین جداس��ازي برش 
آروماتیک از برش اشباع توسط کروماتوگرافي ستوني در آزمایشگاه 

صورت پذیرفت.

3- دستگاهي
در این تحقیق، دستگاه کروماتوگراف گازي و مدوالتور سرمایشي 
دوگانه2  به هم متصل و مورد استفاده قرار گرفت. مدوالتور سرمایشي 
داراي دو افشانه بوده که در آن، مایع دي اکسید کربن با تواتر زماني 6 
ثانیه به طور متناوب خاموش و روش��ن مي گردد. به عبارت دیگر، وقتي 
یک افشانه مبادرت به پاشیدن مایع دي اکسید کربن مي نماید، افشانه ي 
دیگر در حالت خاموش قرار دارد. محل تزریق دستگاه کروماتوگراف 
گازي از نوع انشعابي بوده)1:100( که در دماي 280 درجه سانتي گراد 
تنظیم گردید. س��تون اولیه کمي قطب��ي (DB-5) به طول 30 متر ، قطر 
داخل��ي 0/25 میلی مت��رو ضخامت الیه ف��از س��اکن 0/25 میلی مترو 
انتخاب گردید. ستون دوم نیز به طول 0/8متر، قطر داخلي 0/1 میلي متر 
و ضخامت فاز س��اکن 0/1 میکرومتر انتخاب ش��د. دو س��تون توسط 
اتصال دهنده ي شیشه اِي مخصوص به هم متصل شدند. همچنین دستگاه 
GC/MS چهار قطبي مجهز به س��تون مویی��ن (DB-5) به طول 30 متر، 

قط��ر داخلي 0/25 میلي متر و ضخامت الیه فاز س��اکن 0/25 میکرومتر 
جهت مقایس��ه و تاییدیه شناس��ایي ترکیبات به کار گرفته ش��د. انرژي 
یونیزاس��یون 70 الکترون ولت و دماي محفظه یونیزاس��یون 220 درجه 
س��انتي گراد تنظیم گردید. تزریق نمونه با سرنگ 10 میکرولیتري و به  
مقدار 0/2 میکرولیتر انجام گرفت. برنامه دمائي براي س��تون به ش��رح 
زیر اس��ت: دماي اولیه 40 درجه سانتي گراد و 3 دقیقه زمان نگهداري، 
س��پس با س��رعت 3 درجه بر دقیقه افزایش یافته و به دماي نهایي 290 
درجه سانتي گراد مي رسد. زمان توقف در دماي 290 درجه ، 15 دقیقه 
است. گاز، حامل هلیوم با درجه خلوص 99/999 درصد مي باشد. الزم 
به ذکر اس��ت که جریان گاز حامل با فلوي ثابت و 1 میلي لیتر بر دقیقه 
در نظر گرفته شد. از مزایاي دس��تگاه GCxGC قدرت جداسازي باال 
و حساس��یت زیاد آن است، مخصوصاً براي ترکیباتي که غلظت آن ها 
در مخلوِط پیچیده بس��یار کم باش��د. خوش بختانه، اولی��ن بار در ایران 
دس��تگاه GCxGC طراحي و ارائه گردیده و هم اکنون تعدادي از این 
دستگاه در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي نصب و مورد بهره برداري در 

زمینه هاي مختلف قرار گرفته است.

4- بحث و بررسي
ایده هوش��مندانه در این روش، اس��تفاده از ابزاري در انتهاي ستون 
کروماتوگرافي اولیه اس��ت که بتواند ترکیبات جدا ش��ده در س��تون 
اول را به صورت بخش هاي کوچکي به س��تون دوم که با س��تون اول 
 سري مي باشد جهت جداسازِي بهتر، ارسال نماید. این ابزار که به آن 
مدوالتور مي گویند در دهه هاي گذش��ته توسط پژوهشگران مختلف 
به اَش��کال گوناگون طراحي گردیده است. در حال حاضر دو روش 
مدوالس��یون سرمایش��ي و مدوالس��یون به کمک کنترل جریان گاِز 

حامل به صورت تجاري موجود مي باشد )شکل -1(.
در دس��تگاه کروماتوگ��راف گازي جامع دوبع��دي که نمونه هاي 
ارائه شده در این مقاله توسط آن آنالیز گردیده، از روش مدوالسیون 
سرمایش��ِي دوگانه که براي اولین بار در ایران طراحي و ساخته شده، 
اس��تفاده گردیده اس��ت. در ای��ن روش مدوالتور از دو افش��انه گاز 
کربنیک مایع جهت انجام فرایند فرس��تادن بخش��ي از ترکیبات جدا 
شده در س��تون اول به ستون دوم و نگه داري سایر ترکیبات در ستون 

اول تا پایان آنالیز ترکیبات در ستون دوم استفاده مي گردد.
 ابتدا افش��انه اول با پاش��یدن CO2 مایع بر ابتداي ستون دوم، دماي 
بخش کوچکي از آن را تا 60 درجه س��انتي گراد نسبت به دماي فعلي 
گرمخانه ي س��تون کاهش مي دهد. این کاهش دما موجب مي گردد 
تا ترکیبات خارج ش��ده از س��تون اول در ابتداي س��تون دوم در فاز 
س��اکن، ثابت شوند. با قطع جریان CO2 مایع، دماي این بخش هم دما 
با گرمخانه ي ستون ش��ده و ترکیبات شروع به حرکت در ستون دوم 

(CO2) 1  دیاگرام مدوالتور سرمایشي گاز مایع دي اكسید كربن

۵ 
 

  
  )CO2د كربن (ياكس يع ديگاز ما يشياگرام مدوالتور سرمايد 1-1شكل

گراد يتدرجه سان 60را تا  از آن يبخش كوچك يدما ،ستون دوم يع بر ابتدايما 2COن پاشيدابتدا افشانه اول با 
شده از  جبات خاريگردد تا تركين كاهش دما موجب ميدهد. ايستون كاهش م يگرمخانه يفعل ينسبت به دما

دما با ن بخش هميا يدما ،عيما 2COان يستون دوم در فاز ساكن، ثابت شوند. با قطع جر يستون اول در ابتدا
 بات مجدداًيافشانه دوم ترك يدن. با پاشكننديبات شروع به حركت در ستون دوم ميستون شده و ترك يگرمخانه
 يگردند. در هنگاميوارد ستون دوم م ياز افشانه دوم جهت جدا ساز ،عيما 2CO پاشيدنده و با توقف يثابت گرد

از ستون اول  يبات خروجيت تركيافشانه اول روشن شده و با تثب ،رديپذيدر ستون دوم صورت م يكه جداساز
ز در يند آناليان فرآيه تا پايثان 10تا  5در حدود  يند با تناوبين فرايگردد. ايها به ستون دوم ممانع ورود آن

هر  يز در مرحله اول شامل زمان بقا و شدت براين آناليدست آمده از ابه يهاگردد. دادهيستون اول تكرار م
 GCxGCحاصل از  يهاشده جهت پردازش داده يژه طراحيافزار و. نرماستتال شده يجيگنال دينقطه از س

تون دوم محاسبه ب را در ستون اول و در سيهر ترك يبقا يهاتواند زمانيباتوجه به زمان تناوب مدوالتور م
آن زمان بقا در  يعد عمودآن زمان بقا در ستون اول و ب يعد افقكه ب ينموده و كروماتوگرام حاصل را در نمودار

دو  يب دارايانجام رساند. با توجه به آنكه هر تركها را بهكير پيش دهد و محاسبات سطح زيستون دوم بوده نما
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مي کنند. با پاشیدن افشانه دوم ترکیبات مجدداً ثابت گردیده و با توقف 
پاش��یدن CO2 مایع، از افش��انه دوم جهت جدا سازي وارد ستون دوم 
مي گردند. در هنگامي که جداسازي در ستون دوم صورت مي پذیرد، 
افشانه اول روشن شده و با تثبیت ترکیبات خروجي از ستون اول مانع 
ورود آن ها به ستون دوم مي گردد. این فرایند با تناوبي در حدود 5 تا 
10 ثانیه تا پایان فرآیند آنالیز در ستون اول تکرار مي گردد. داده هاي 
به دس��ت آمده از این آنالیز در مرحله اول ش��امل زمان بقا و ش��دت 
براي هر نقطه از س��یگنال دیجیتال شده اس��ت. نرم افزار ویژه طراحي 
ش��ده جهت پردازش داده هاي حاص��ل از GCxGC باتوجه به زمان 
تناوب مدوالتور مي تواند زمان هاي بقاي هر ترکیب را در ستون اول 
و در ستون دوم محاسبه نموده و کروماتوگرام حاصل را در نموداري 
ک��ه بُعد افقي آن زمان بقا در س��تون اول و بُع��د عمودي آن زمان بقا 
در س��تون دوم بوده نمایش دهد و محاس��بات س��طح زیر پیک ها را 
به انجام رساند. با توجه به آنکه هر ترکیب داراي دو زمان بقا مي باشد، 
نمایش پیک ه��اي حاصل به صورت لکه های��ي خواهد بود که رنگ 
آن ها نش��انگر شدت هر پیک مي باش��د. در نمایش سه بعدي، پیک ها 

به صورت مخروط دیده مي شوند.
اولین بار دس��تگاه GCxGC براي نمونه هاي نفتي استفاده گردید. 
همچنی��ن ب��راي اولین بار در ای��ران، با طراحي مدوالتور سرمایش��ي 
دوگانه CO2، آنالیز برش گازوئیل، نفت سفید و میعانات گازي میسر 
ش��د. مدوالتور تحت کنترل نرم افزار بوده و هم زم��ان با تنظیم زمان 
پاش��یدن، عملیات جمع آوري اطالعات توسط کروماتوگراف گازي 
ص��ورت مي پذی��رد. نرم افزار توانمند موس��وم ب��ه GC-Image براي 
پردازش و ذخیره س��ازي به صورت دوبعدي و س��ه بعدي به کار گرفته 

شد.
معموالً درآنالیز نمونه هاي نفتي با دستگاه کروماتوگراف گازي یا 
کروماتوگراف گازي- طیف سنج جرمي یک برجستگي(UCM) در 

خط پایه برجاي مي گذارند که این برجس��تگي نشان دهنده ترکیبات 
بي ش��مار و ایزومرهاي مربوطه هس��تند که با هم از ستون خارج شده 
و س��تون قادر به تفکیک آن ها نیس��ت. تکنی��ک GCxGC مي تواند 
نسبت به تفکیک گروه هاي مختلِف تشکیل دهنده این نوع برجستگي 
نقش مهمي داشته باش��د. همان طور که مطرح گردید، یکي دیگر از 
ویژگي هاي این تکنیک ارائه کروماتوگرام ساختاري است که ارتباط 
بین س��اختار ملکولي آنالیت ها و بازداري آن ها را مي توان به سادگي 
مش��اهده نم��ود. براي مث��ال، پارافین ه��ا، ترپن هاي تري س��یکلیک، 
استران ها و هوپان ها در یک ناحیه مشخصي از کروماتوگرام از ستون 
خارج مي ش��وند. ش��کل-2 کروماتوگرام یک نمونه برش گازوئیل 
بوده که توسط کروماتوگراف گازي یک بعدي به دست آمده است.

 همان طور که مش��اهده مي ش��ود توزی��ع هیدروکربن هاي نرمال و 
ایزومره��اي آن ها و همچنین ترکیبات نفتنیک در کروماتوگرام یک 
بعدي مشخص است. از طرفي، محدوده هیدروکربني در کروماتوگرام 
فوق از C13-C25 مي باش��د. در ناحیه آخِر کروماتوگرام هیچ پیکي 
مشاهده نمي شود و به نظر مي رسد که هیچ ترکیبي در آن ناحیه وجود 
ندارد. حال اگر نمونه فوق با تکنیک کروماتوگرافي گازي دو بُعدي 
رانده شود، مش��خص خواهد ش��د که ترکیبات بیومارکر که غلظت 

آن ها بسیار کم است در ناحیه C25 به باال خود را نشان مي دهند.
ذکر این نکته ضروري است که تقریباً پایان گروه استران ها با آغاز 
گروه هوپان ها کاماًل در کروماتوگرام دو بُعدي ش��کل-3 مش��خص 
اس��ت. همچنین ای��ن تکنیک قادر اس��ت که ترکیب��ات آروماتیک 
الکی��ل دار، آروماتیک گوگ��رد دار، ایزوپرنوئید ه��ا، منوآروماتیک 
اس��تران ها (MAS) و تري آروماتیک استران ها (TAS) و تري ترپن ها 

را جداسازي نماید.
 همان ط��ور ک��ه در کروماتوگ��رام ش��کل-2 مش��خص اس��ت 
 C31-C35 به ص��ورت دوتائ��ي از (R,S) ایزومرترکیب��ات هوپان ه��ا

2  كروماتوگرام تک بعدي نمونه گازوئیل

٧ 
 

  

  لينمونه گازوئ يكروماتوگرام تك بعد: 1شكل

ك در يبات نفتنين تركيها و همچنآن يزومرهاينرمال و ا يهادروكربنيع هيتوز شوديطور كه مشاهده مهمان 
 C13-C25در كروماتوگرام فوق از  يدروكربنيمحدوده ه، يمشخص است. از طرف يك بعديكروماتوگرام 

ه يدر آن ناح يبيچ تركيرسد كه هينظر مهشود و بيمشاهده نم يكيچ پيكروماتوگرام ه ه آخرِيدر ناح .باشديم
رانده شود، مشخص خواهد شد كه  يعدبدو يگاز يك كروماتوگرافيوجود ندارد. حال اگر نمونه فوق با تكن

  دهند.يرا نشان م خود به باال C25ه يدر ناح استار كم يبس هاوماركر كه غلظت آنيبات بيترك

 يعدبدر كروماتوگرام دو ها كامالًها با آغاز گروه هوپانان گروه استرانيپا باًيتقر است كه ين نكته ضرورياذكر 
 ك گوگرد دار،يآرومات دار،ليك الكيبات آروماتيك قادر است كه تركين تكنين ايهمچن مشخص است. 2-شكل

 يها را جداسازترپني) و ترTASها (ك استرانيآروماتيو تر )MAS(ها ك استرانيها، منوآروماتديزوپرنوئيا
  د.ينما

3  كروماتوگرام دوبعدي)GCxGC(نمونه گازوئیل

٨ 
 

  

  لينمونه گازوئ)GCxGC(يكروماتوگرام دوبعد: 2شكل

 C31‐C35از  يصورت دوتائهب )R,S( هابات هوپانيتركزومريا مشخص است 2- شكلطور كه در كروماتوگرام همان 
 3- شكل يتوان در كروماتوگرام جرمين الگو را مياند و همطور منظم ظاهر شدههب همولوگ و يهايصورت سرهب

  مشاهده نمود.

  

  برش اشباع)M/Z191( يكروماتوگرام جرم: 3شكل

RT: 24.84 - 76.59
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به صورت س��ري هاي همولوگ و به طور منظم ظاهر ش��ده اند و همین 
الگو را مي توان در کروماتوگرام جرمي شکل-4 مشاهده نمود.

ی��ک نکته بس��یار مه��م ک��ه مي ت��وان آن را در کروماتوگرام دو 
بع��دي ردیاب��ي نمود، س��ري همول��وِگ  کنده ش��دن گ��روه متیِل3  
 ترکیبات هوپان هاس��ت. س��ري همولوگ کنده ش��دن گ��روه متیل

(Tr-32 ت��اTr-35) را مي توان در ش��کل-5 در گروه هوپان ها مشاهده 
نم��ود. این عمل نتیج��ه ي تجزیه میکروب��ي بوده و هرچ��ه این گونه 
ترکیبات بیش تر باش��د، نش��ان دهنده آن است که تجزیه میکروبي در 

آن نمونه زیادتر خواهد بود. 
 همان طور که واضح اس��ت گروه هاي بدون متیل به صورت دوتائي 
و کمي پائین تر از سري همولوگ اصلي ظاهر شده اند. به لحاظ اینکه 
استاندارد ترکیبات بیومارکر بس��یار گران و نایاب مي باشند، شناسائي 
آن ها از طریق دس��تگاه کروماتوگراف گازي-طیف سنج جرمي و در 
بعض��ي مواقع از طریق تجربي4  صورت مي گیرد. در این تحقیق نمونه 
فوق با دس��تگاه کروماتوگراف گازي-طیف س��نج جرم��ي نیز مورد 

مطالعه قرار گرفت و شناس��ائي پیک ها مخصوص��اً الگوي هوپان ها و 
استران ها کاماًل با کروماتوگرام دوبعدِي به دست آمده تطبیق داده شد.

نتيجه گيري
 (GCxGC)1-تکنی��ک کروماتوگراف��ي گازي جام��ع دوبع��دي
یکي از روش هایي اس��ت که مي تواند نقش مهمي را در جداس��ازي 
نمونه هائي که از لحاظ مقداري بس��یار کم بوده و پیک ها هم پوشاني 

داشته باشند، ایفا نماید.
2- تهی��ه برش ه��اي خ��اص در ی��ک نمونه نفت��ي نیازمن��د تهیه 
کروماتوگرافي ستوني، جاذب و استفاده از حالل هاي خاص با مقادیر 

نسبتاً زیاد است که همگي وقت گیربوده و مقرون به صرفه نیستند.
3-تکنیک کروماتوگراف گازي جامع دوبعدي (GCxGC) مي تواند 
در ای��ن زمینه چاره س��از باش��د. خوش بختانه ای��ن تکنیک با اس��تقبال 
فزاینده اي از مراکز تحقیقاتي و دانش��گاهي روبه رو شده و امیدواریم در 

آینده شاهد پیشرفت هاي زیادي در زمینه گسترش این تکنیک باشیم.
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5  كروماتوگرام دوبعدي)GCxGC(نمونه اشباع

٩ 
 

كنده شدن گروه  همولوگ يسر ،نمود يابيرد يتوان آن را در كروماتوگرام دو بعديار مهم كه ميك نكته بسي
در  4- توان در شكليرا م )Tr-35تا Tr-32(ليهمولوگ كنده شدن گروه مت يسر .ستهابات هوپانيترك 3ليمت

 ،دنتر باششيبات بيگونه تركنيبوده و هرچه ا يكروبيه ميتجز يجهين عمل نتيا ها مشاهده نمود.گروه هوپان
  ادتر خواهد بود. يدر آن نمونه ز يكروبيه ميتجزآن است كه دهنده نشان

  
  نمونه اشباع)GCxGC(ي: كروماتوگرام دوبعد4شكل 

ظاهر  يهمولوگ اصل يتر از سرنيپائ يو كم يصورت دوتائهل بيبدون مت يهاطور كه واضح است گروههمان 
ق يها از طرآن يباشند، شناسائياب ميار گران و نايوماركر بسيبات بينكه استاندارد تركيلحاظ ابه  .شده اند
ق ين تحقيرد. در ايگيصورت م 4يق تجربيمواقع از طر يو در بعض يسنج جرمفيط-يكروماتوگراف گازدستگاه 

ها كيپ يز مورد مطالعه قرار گرفت و شناسائين يسنج جرمفيط-ينمونه فوق با دستگاه كروماتوگراف گاز
  ق داده شد.يه تطبدست آمدهب يِبا كروماتوگرام دوبعد ها كامالًها و استرانهوپان يالگو مخصوصاً

  گيريجهينت
در  را يتواند نقش مهمياست كه م ييهااز روش يكي )GCxGC(يجامع دوبعد يگاز يك كروماتوگرافيتكن- 1

  د.يفا نمايا ،باشند داشته يپوشانهمها كيپ ار كم بوده ويبس يكه از لحاظ مقدار يهائنمونه يجداساز

 يهاجاذب و استفاده از حالل ،يستون يه كروماتوگرافيازمند تهين يك نمونه نفتيخاص در  يهاه برشيته - 2
  .نيستندصرفه و مقرون به بودهريگوقت يكه همگ است اديز ر نسبتاًيخاص با مقاد

                                                            
٣ Demethylated  
٤ Tentatively 

4  كروماتوگرام جرمي (M/Z191) برش اشباع

٨ 
 

  

  لينمونه گازوئ)GCxGC(يكروماتوگرام دوبعد: 2شكل

 C31‐C35از  يصورت دوتائهب )R,S( هابات هوپانيتركزومريا مشخص است 2- شكلطور كه در كروماتوگرام همان 
 3- شكل يتوان در كروماتوگرام جرمين الگو را مياند و همطور منظم ظاهر شدههب همولوگ و يهايصورت سرهب

  مشاهده نمود.

  

  برش اشباع)M/Z191( يكروماتوگرام جرم: 3شكل

RT: 24.84 - 76.59
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       پا نویس ها
 1. Structured Chromatogram
 2. Duojet

 3. Demethylated
 4. Tentatively


