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نقش کروماتوگرافي گازي جامع دوبعدي در آناليز بيومارکرهاي نفتي
پرويز سليماني* ،کامران عشقي شرکت پژوهشي کيميا شنگرف پارس

اخيرا ً پيشرفتهاي زيادي در ارتباط با روشهاي آناليز بيومارکرهاي نفتي صورت گرفته است .اين پيشرفتها عمدتاً
کروماتوگرافي گازي
ويژگي مهم تکنيک
به روشهاي تهيهي نمونه و نحوهي آنالي ِز ترکيبات نفتي مربوط ميگردد .سه
ِ
ِ
جام��ع دوبعدي ( )GCxGCرا ميتوان قدرت تفکيک بهتر در مخلوطهاي پيچيده ،افزايش س��يگنال به نويز و ارائه
کروماتوگرام ساختاري 1نام برد .در اين مقاله ،ابعاد کاربردي تکنيک کروماتوگرافي گازي جامع دو بعدي بهويژه در زمينه
آناليز بيومارکرهاي نفتي نظير هوپانها و استرانها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

* دریافت:

94/3/6

* ارسال برای داوری:

94/5/19

* پذیرش:

94/8/13

جداسازي
شناسايي
مدوالتور
ِ
گازي جامع دو بعدي
کروماتوگرافي
بيومارکر
هوپان
استران
هيدروکربنهاياشباع
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اهميت نفتخام و فراوردههاي آن به لحاظ منبع انرژي و همچنين،
ارزش اقتصادي بر کس��ي پوشيده نيس��ت .ارزيابي اين مادهي حياتي
ميتواند در برنامهريزي کالن يک کش��ور نقش تعيينکنندهاي داشته
باش��د .اين ارزيابي ميتواند خصوصيات فيزيکي و شيميايي اين ماده
حياتي را در بر داشته باشد .از طرفي ،نفتخام از صدها هزار ترکيب
ش��يميايي با ساختارهاي متفاوت تشکيل ش��ده است که عمدتاً شامل
هيدروکربنه��اي آليفاتيک ،نفتنيک ،آروماتي��ک و ديگر ترکيبات
هترواتمدار(گوگرد ،نيتروژن و اکس��يژن) مانند رزينها و اسفالتينها
ميباش��د .بيومارکرها گروه��ي از مواد مرک��ب – هيدروکربنهاي
اوليهاي – هس��تند که در نفت ،س��نگها ،خاکها و رسوبات جدي ِد
اس��تخراج شده يافت ميش��وند .عاملي که باعث تمايز بيومارکرها از
س��اير مواد مرکب در نفت ميشود اين است که در واقع بيومارکرها
همان فسيلهاي مولکولي هس��تند .بيومارکرها از نظر ساختماني شبيه
يکديگر ب��وده و محصوالت آلتراس��يون دياژنتيک��ي و محصوالت
طبيع��ي خاص(مواد مرکبي که توس��ط ارگانيس��مهاي زن��ده توليد
ميشوند) ميباش��ند .بيومارکرها کليه اسکلتهاي کربني را در خود
ِ
ش��باهت س��اختماني که بيومارکرها با
حفظ ميکنند و به دليل همين
اس��کلتهاي کربني دارند ،به آنها نام فس��يلهاي مولکولي اطالق
ميش��ود .بيومارکرها يا فسيلهاي شيميايي براي مشخص کردن بلوغ
نفتخ��ام و مقدار تجزيهي ميکروبي که بر روي آنها صورت گرفته
اس��ت ،مورد ارزيابي قرار ميگيرن��د[ .]2-1يکي از ويژگيهاي مهم
بيومارکرهاي نفتي ،مقاومت نسبتاً زياد اين ترکيبات در برابر حرارت
و ميکروارگانيسمهاس��ت و بههمين دليل ميتوان طي ساليان متمادي
س��اختار تغييرناپذير آنه��ا را رديابي نم��ود[ .]4-3مقاومت در برابر
تجزيهي ميکروبيِ بيومارکرهاي نفتي ،اساساً به ساختار شيميايي آنها
بس��تگي دارد .بنابراين ،اندازهگيري بيومارکره��ا ميتواند اطالعات
بس��يار مهمي در مورد مقدار ماده آلي در س��نگ مخزن که نفتخام
از آن حاص��ل ميش��ود و همچني��ن ،ش��رايط رس��وبگذاري ارائه
نمايد[ .]6-4اثر انگش��تنگاري براي تعيين بل��وغ حرارتي ،تجزيهي
بيولوژيکي ،ارزيابي مهاجرت و تعيين س��ن س��نگ م��ادر معموالً در
آزمايشگاه با دستگاههاي موردنياز صورت ميگيرد[.]6
بيومارکره��ا يعن��ي ايزوپرنوئيده��ا ،ترپنها ،هوپانها و اس��ترانها
ِ
پارامترهاي ژئوش��يميايي فوقالذکر بهکار برده ميش��ود.
براي تعيين
بههرح��ال ،تعيي��ن ويژگيه��ا و مش��خصات نفتخام هميش��ه براي
دانش��مندان ش��يمي تجزيه چالشبرانگيز بوده اس��ت و اي��ن ،بهدليل
پيچيدگ��ي طبيعي فوقالع��اده نفت ،تعداد زياد اجزاء تش��کيلدهنده
آن ،تنوع وس��يع ترکيبات و غلظت بس��يار کم آنها ميباشد .در اين
راس��تا ،کروماتوگراف��ي گازي متصل به طيفس��نج جرمي ميتواند
پروفايل دقيقي براي اثر انگش��تنگاري ش��يميائي بهکار برده شود و

معموالً اين دس��تگاه ب��راي آناليز بيومارکرهاي نفت��ي نقش مهمي را
ايفا مينمايد[ .]7-9از آنجائيکه جداس��ازي بعضي از ترکيبات نظير
ترپنهاي تريسيکليک و پنتاسيکليک ،بسيار نزديک بههم بوده و يا
حتي در بعضي مواقع غيرقابل جداس��ازي اس��ت ،لذا کروماتوگرافي
ي��ک بعدي(معمولي) جوابگوي اين نياز نميباش��د .در نتيجه ،بايد
در تهي��هي نمونه و ي��ا روش آناليز تجديد نظر نم��ود .در اين حالت،
نمونهي نفتخام به برشهاي مختلف يعني هيدروکربنهاي اش��باع،
آروماتيک ،رزين و آسفالتين ( )SARAجداسازي ميگردد.
بيومارکرهاي نفتي عمدتاً در برش اشباع وجود دارند و غلظت آنها
بسيار کم است .بديهي است که دستگاه کروماتوگراف گازي متصل
به طيفس��نج جرمي مجهز به تکنيک مشاهدهي يون انتخابي()SIM
براي رديابي و آناليز بيومارکرهاي نفتي بهکار برده ميشود[.]13-10
در مواقع��ي که ماتريس نمونه بس��يار پيچيده و بيومارکرهاي نفتي در
ِ
حد ناچيز باشند ،کروماتوگرافيِ
گازي جامع دو بعدي ميتواند نقش
بس��يار تعيينکنندهاي داشته باش��د .اين تکنيک با وجود اينکه سابقه
طوالني در طراح��ي و کاربرد آن براي نمونههاي مختلف دارد ،ولي
اولين بار در ايران است که براي جداسازي و شناسايي بيومارکرهاي
نفتي بهکار برده ميشود .الزم به ذکر است که براي مقايسه ،شناسايي
ِ
الگوبرداري بيومارکرهاي نفتي ،از دستگاه کروماتوگرافي
ترکيبات و
گازي /طيفسنجي جرمي استفاده گرديد.
دس��تگاه  GCxGCاب��زار قدرتمندي براي شناس��اييِ مخلوطهاي
پيچي��ده بوده و اولين بار توس��ط لي��و و فيليپ[ ]14طراح��ي و ارائه
ِ
گرديده اس��ت .اس��اس کروماتوگرافيِ
گازي جام��ع دوبعدي بر دو
ستون متصل به هم و يک مدوالتور استوار است .ستون اول غيرقطبي
و طول آن معموالً  30متر اس��ت .س��تون دوم قطب��ي بوده و طول آن
حدود يک متر ميباش��د .ترکيبات پس از جداسازي روي ستون اول
توس��ط مدوالتور(دو افشانه سرمايشي دياکس��يد کربن مايع) به دام
افتاده و متمرکز ميگردند .س��پس ،همانند تزريق مجدد وارد س��تون
دوم گرديده و بهطور كامل جداس��ازي ميش��وند .الزم به ذکر است
که ترکيبات در س��تون اول بر اس��اس نقطهي جوش و در ستون دوم
بر اساس قطبيت جداسازي ميگردند .بديهي است ،هيدروکربنهاي
نفتي از جمله پيچيدهترين ماتريسها بهشمار ميروند که جداسازي و
شناسايي آنها با تکنيکهاي معمولي بسيار مشکل و در بعضي موارد
غير ممکن اس��ت ،لذا دستگاه  GCxGCميتواند بهعنوان راهگشا در
ِ
اين زمينه نقش مهمي را ايفا نمايد .روش کروماتوگرافيِ
گازي جامع
دوبعدي( )GCxGCکه امکان جداس��ازي تمام��ي ترکيبات موجود
در يک نمونه مورد آزمون را بر روي دوس��تون و با يک آشکارساز
فراه��م ميآورد ،براي اولين بار توس��ط پرفس��ور ج��ان بيفيليپ از
دانشگاه ايلينويز جنوبي در سال  1990ابداع گرديد.
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 -1مواد شيميايي

در ای��ن تحقی��ق ،اس��تون با درجه خل��وص  99.8درصد(ش��ماره
کاتال��وگ ،)1000142500نرم��ال هگ��زان ب��ا درج��ه خلوص 98
درصد(ش��ماره کاتال��وگ ،)1043712500مخل��وط اس��تاندارد
هيدروکربنه��اي زوج اش��باع( )C8-C28و آروماتي��ک چندحلقهاي
(شماره کاتالوگ  )Z-014Gمورد استفاده قرار گرفت.
 -2نمونهها

نمونه های مختلف نفتس��فيد ،گازوئيل سنگين و گازوئیل سبک
جه��ت کاره��اي تحقيقاتي تهي��ه گرديد .همچنين جداس��ازي برش
آروماتيک از برش اشباع توسط کروماتوگرافي ستوني در آزمايشگاه
صورت پذيرفت.

 -3دستگاهي

قط��ر داخلي  0/25ميليمتر و ضخامت اليه فاز س��اکن  0/25ميکرومتر
جهت مقايس��ه و تاييديه شناس��ايي ترکيبات بهکار گرفته ش��د .انرژي
يونيزاس��يون  70الکترونولت و دماي محفظه يونيزاس��يون  220درجه
س��انتيگراد تنظيم گرديد .تزريق نمونه با سرنگ  10ميکروليتري و به
مقدار  0/2ميکروليتر انجام گرفت .برنامه دمائي براي س��تون به ش��رح
زير اس��ت :دماي اوليه  40درجه سانتيگراد و  3دقيقه زمان نگهداري،
س��پس با س��رعت  3درجه بر دقيقه افزايش يافته و به دماي نهايي 290
درجه سانتيگراد ميرسد .زمان توقف در دماي  290درجه 15 ،دقيقه
است .گاز ،حامل هليوم با درجه خلوص  99/999درصد ميباشد .الزم
بهذکر اس��ت که جريان گاز حامل با فلوي ثابت و  1ميلي ليتر بر دقيقه
در نظر گرفته شد .از مزاياي دس��تگاه  GCxGCقدرت جداسازي باال
و حساس��يت زياد آن است ،مخصوصاً براي ترکيباتي که غلظت آنها
ِ
مخلوط پيچيده بس��يار کم باش��د .خوشبختانه ،اولي��ن بار در ايران
در
دس��تگاه  GCxGCطراحي و ارائه گرديده و هم اکنون تعدادي از اين
دستگاه در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي نصب و مورد بهرهبرداري در
زمينههاي مختلف قرار گرفته است.

در اين تحقيق ،دستگاه کروماتوگراف گازي و مدوالتور سرمايشي
دوگانه 2به هم متصل و مورد استفاده قرار گرفت .مدوالتور سرمايشي
داراي دو افشانه بوده که در آن ،مايع دياکسيد کربن با تواتر زماني 6
ثانيه بهطور متناوب خاموش و روش��ن ميگردد .بهعبارت ديگر ،وقتي  -4بحث و بررسي
يک افشانه مبادرت به پاشيدن مايع دي اکسيد کربن مي نمايد ،افشانهي
ايده هوش��مندانه در اين روش ،اس��تفاده از ابزاري در انتهاي ستون
ديگر در حالت خاموش قرار دارد .محل تزريق دستگاه کروماتوگراف کروماتوگرافي اوليه اس��ت که بتواند ترکيبات جدا ش��ده در س��تون
گازي از نوع انشعابي بوده( )1:100که در دماي  280درجه سانتيگراد اول را بهصورت بخشهاي کوچکي به س��تون دوم که با س��تون اول
ِ
جداسازي بهتر ،ارسال نمايد .اين ابزار که به آن
تنظيم گرديد .س��تون اوليه کمي قطب��ي ( )DB-5بهطول  30متر  ،قطر سري ميباشد جهت
داخل��ي  0/25میلی مت��رو ضخامت اليه ف��از س��اکن  0/25میلی مترو مدوالتور ميگويند در دهههاي گذش��ته توسط پژوهشگران مختلف
انتخاب گرديد .ستون دوم نيز بهطول 0/8متر ،قطر داخلي  0/1ميليمتر به اَش��کال گوناگون طراحي گرديده است .در حال حاضر دو روش
و ضخامت فاز س��اکن  0/1ميکرومتر انتخاب ش��د .دو س��تون توسط مدوالس��يون سرمايش��ي و مدوالس��يون بهكمك کنترل جريان گا ِز
اتصالدهندهي شيشه ِ
اي مخصوص بههم متصل شدند .همچنين دستگاه حامل بهصورت تجاري موجود ميباشد (شکل .)1-
 GC/MSچهار قطبي مجهز به س��تون مويي��ن ( )DB-5بهطول  30متر،
در دس��تگاه کروماتوگ��راف گازي جامع دوبع��دي که نمونههاي
ارائه شده در اين مقاله توسط آن آناليز گرديده ،از روش مدوالسيون
سرمايش��يِ دوگانه که براي اولين بار در ايران طراحي و ساخته شده،
اس��تفاده گرديده اس��ت .در اي��ن روش مدوالتور از دو افش��انه گاز
کربنيک مايع جهت انجام فرايند فرس��تادن بخش��ي از ترکيبات جدا
شده در س��تون اول به ستون دوم و نگهداري ساير ترکيبات در ستون
اول تا پايان آناليز ترکيبات در ستون دوم استفاده ميگردد.
ابتدا افش��انه اول با پاش��يدن  CO2مايع بر ابتداي ستون دوم ،دماي
بخش کوچکي از آن را تا  60درجه س��انتيگراد نسبت به دماي فعلي
گرمخانهي س��تون کاهش ميدهد .اين کاهش دما موجب ميگردد
تا ترکيبات خارج ش��ده از س��تون اول در ابتداي س��تون دوم در فاز
س��اکن ،ثابت شوند .با قطع جريان  CO2مايع ،دماي اين بخش همدما
با گرمخانهي ستون ش��ده و ترکيبات شروع به حرکت در ستون دوم
ﺷﻜﻞ 1-1دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺪوﻻﺗﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ )
(CO2کربن ()CO2
اکسيد
 1دياگرام مدوالتور سرمايشي گاز مايع دي

اﺑﺘﺪا اﻓﺸﺎﻧﻪ اول ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن  CO2ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮ اﺑﺘﺪاي ﺳﺘﻮن دوم ،دﻣﺎي ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از آن را ﺗﺎ  60درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪي ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪه از
ﺳﺘﻮن اول در اﺑﺘﺪاي ﺳﺘﻮن دوم در ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن  CO2ﻣﺎﻳﻊ ،دﻣﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢدﻣﺎ ﺑﺎ
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ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪي ﺳﺘﻮن ﺷﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﺳﺘﻮن دوم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن اﻓﺸﺎﻧﻪ دوم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺠﺪداً
ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺎﺷﻴﺪن  CO2ﻣﺎﻳﻊ ،از اﻓﺸﺎﻧﻪ دوم ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي وارد ﺳﺘﻮن دوم ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻛﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي در ﺳﺘﻮن دوم ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ،اﻓﺸﺎﻧﻪ اول روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﺘﻮن اول
ﻣﺎﻧﻊ ورود آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن دوم ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوﺑﻲ در ﺣﺪود  5ﺗﺎ  10ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ در
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ميكنند .با پاشيدن افشانه دوم ترکيبات مجددا ً ثابت گرديده و با توقف
پاش��يدن  CO2مايع ،از افش��انه دوم جهت جدا سازي وارد ستون دوم
ميگردند .در هنگامي که جداسازي در ستون دوم صورت ميپذيرد،
افشانه اول روشن شده و با تثبيت ترکيبات خروجي از ستون اول مانع
ورود آنها به ستون دوم ميگردد .اين فرايند با تناوبي در حدود  5تا
 10ثانيه تا پايان فرآيند آناليز در ستون اول تکرار ميگردد .دادههاي
بهدس��ت آمده از اين آناليز در مرحله اول ش��امل زمان بقا و ش��دت
براي هر نقطه از س��يگنال ديجيتال شده اس��ت .نرمافزار ويژه طراحي
ش��ده جهت پردازش دادههاي حاص��ل از  GCxGCباتوجه به زمان
تناوب مدوالتور ميتواند زمانهاي بقاي هر ترکيب 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 نمايش دهد و محاس��بات س��طح زير پيکها را
بهانجام رساند .با توجه به آنکه هر ترکيب داراي دو زمان بقا ميباشد،
نمايش پيکه��اي حاصل بهصورت لکههاي��ي خواهد بود که رنگ
آنها نش��انگر شدت هر پيک ميباش��د .در نمايش سهبعدي ،پيکها
بهصورت مخروط ديده ميشوند.
اولين بار دس��تگاه  GCxGCبراي نمونههاي نفتي استفاده گرديد.
همچني��ن ب��راي اولين بار در اي��ران ،با طراحي مدوالتور سرمايش��ي
دوگانه  ،CO2آناليز برش گازوئيل ،نفتسفيد و ميعانات گازي ميسر
ش��د .مدوالتور تحت کنترل نرمافزار بوده و همزم��ان با تنظيم زمان
پاش��يدن ،عمليات جمعآوري اطالعات توسط کروماتوگراف گازي
ص��ورت ميپذي��رد .نرمافزار توانمند موس��وم ب��ه  GC-Imageبراي
پردازش و ذخيرهس��ازي بهصورت دوبعدي و س��هبعدي بهکار گرفته
شد.
ً
معموال درآناليز نمونههاي نفتي با دستگاه کروماتوگراف گازي يا
کروماتوگراف گازي -طيفسنج جرمي يک برجستگي( )UCMدر

خط پايه برجاي ميگذارند که اين برجس��تگي نشاندهنده ترکيبات
بيش��مار و ايزومرهاي مربوطه هس��تند که با هم از ستون خارج شده
و س��تون قادر به تفکيک آنها نيس��ت .تکني��ك  GCxGCميتواند
ِ
مختلف تشکيلدهنده اين نوع برجستگي
نسبت به تفکيک گروههاي
نقش مهمي داشته باش��د .همانطور که مطرح گرديد ،يکي ديگر از
ويژگيهاي اين تکنيک ارائه کروماتوگرام ساختاري است که ارتباط
بين س��اختار ملکولي آناليتها و بازداري آنها را ميتوان بهسادگي
مش��اهده نم��ود .براي مث��ال ،پارافينه��ا ،ترپنهاي تريس��يکليک،
استرانها و هوپانها در يک ناحيه مشخصي از کروماتوگرام از ستون
خارج ميش��وند .ش��کل 2-کروماتوگرام يک نمونه برش گازوئيل
بوده که توسط کروماتوگراف گازي يک بعدي بهدست آمده است.
همانطور که مش��اهده ميش��ود توزي��ع هيدروکربنهاي نرمال و
ايزومره��اي آنها و همچنين ترکيبات نفتنيک در کروماتوگرام يک
بعدي مشخص است .از طرفي ،محدوده هيدروکربني در کروماتوگرام
فوق از  C13-C25ميباش��د .در ناحيه آخ ِر کروماتوگرام هيچ پيکي
مشاهده نميشود و بهنظر ميرسد که هيچ ترکيبي در آن ناحيه وجود
ندارد .حال اگر نمونه فوق با تکنيک کروماتوگرافي گازي دوبُعدي
رانده شود ،مش��خص خواهد ش��د که ترکيبات بيومارکر که غلظت
آنها بسيار کم است در ناحيه  C25به باال خود را نشان ميدهند.
ذكر اين نکته ضروري است که تقريباً پايان گروه استرانها با آغاز
گروه هوپانها کام ً
ال در کروماتوگرام دوبُعدي ش��کل 3-مش��خص
اس��ت .همچنين اي��ن تکنيک قادر اس��ت که ترکيب��ات آروماتيک
الکي��لدار ،آروماتيک گوگ��رد دار ،ايزوپرنوئيده��ا ،منوآروماتيک
اس��ترانها ( )MASو تريآروماتيک استرانها ( )TASو تريترپنها
را جداسازي نمايد.
همانط��ور ک��ه در کروماتوگ��رام ش��کل 2-مش��خص اس��ت
ايزومرترکيب��ات هوپانه��ا ( )R,Sبهص��ورت دوتائ��ي از C31-C35

ﺷﻜﻞ :1ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺗﻚ ﺑﻌﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ

 2کروماتوگرام تک بعدي نمونه گازوئيل

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل و اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻨﻴﻚ در

ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻳﻚ ﺑﻌﺪي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻲ ،ﻣﺤﺪوده ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ در ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻓﻮق از C13-C25

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺧﺮِ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي دوﺑﻌﺪي راﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  C25ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮوه اﺳﺘﺮانﻫﺎ ﺑﺎ آﻏﺎز ﮔﺮوه ﻫﻮﭘﺎنﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً در ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام دوﺑﻌﺪي
ﺷﻜﻞ 2-ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ اﻟﻜﻴﻞدار ،آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﻮﮔﺮد دار،

گازوئيل
دوبعدي()GCxGCنمونهﮔﺎزوﺋﻴﻞ
 3کروماتوگرام ﺷﻜﻞ :2ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام دوﺑﻌﺪي)(GCxGCﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺷﻜﻞ 2-ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻳﺰوﻣﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻮﭘﺎنﻫﺎ ) (R,Sﺑﻪﺻﻮرت دوﺗﺎﺋﻲ از C31‐C35

ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺮيﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻮگ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺟﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ693-

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
NL:
2.66E5
=m/z

RT: 24.84 - 76.59
100
95
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بهصورت س��ريهاي همولوگ و بهطور منظم ظاهر ش��دهاند و همين
الگو را ميتوان در کروماتوگرام جرمي شکل 4-مشاهده نمود.
ي��ک نکته بس��يار مه��م ک��ه ميت��وان آن را در کروماتوگرام دو
3
ِ
همول��وگ کنده ش��دن گ��روه متيلِ
بع��دي ردياب��ي نمود ،س��ري
ترکيبات هوپانهاس��ت .س��ري همولوگ کنده ش��دن گ��روه متيل
( Tr-32ت��ا )Tr-35را ميتوان در ش��کل 5-در گروه هوپانها مشاهده
نم��ود .اين عمل نتيج��هي تجزيه ميکروب��ي بوده و هرچ��ه اينگونه
ترکيبات بيشتر باش��د ،نش��اندهنده آن است كه تجزيه ميکروبي در
آن نمونه زيادتر خواهد بود.
همانطور که واضح اس��ت گروههاي بدون متيل بهصورت دوتائي
و کمي پائينتر از سري همولوگ اصلي ظاهر شده اند .به لحاظ اينکه
استاندارد ترکيبات بيومارکر بس��يار گران و ناياب ميباشند ،شناسائي
آنها از طريق دس��تگاه کروماتوگراف گازي-طيفسنج جرمي و در
4
گيرد .در اين تحقيق نمونه
صورت( مﻧﻤﻮﻧﻪي
تجربي
ﮔﺎزوﺋﻴﻞ
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام دوﺑﻌﺪي
بعض��ي مواقع از طريقﺷﻜﻞ :
مورد
جرم��ي ازنيز
دس��تگاه
C31‐C35
س��نجﻪﺻﻮرت دوﺗﺎﺋﻲ
فﻫﺎ ) (R,Sﺑ
گازي-طيﻫﻮﭘﺎن
کروماتوگراف اﻳﺰوﻣﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺷﻜﻞ 2-ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
فوقﻃﻮربا ﻛﻪ در
ﻫﻤﺎن
)GCxGC

2

ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺮيﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻮگ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺟﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ3-
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.

مطالعه قرار گرفت و شناس��ائي پيکها مخصوص��اً الگوي هوپانها و
استرانها کام ً
ِ
دوبعدي بهدست آمده تطبيق داده شد.
ال با کروماتوگرام
نتيجهگيري

-1تکني��ک کروماتوگراف��ي گازي جام��ع دوبع��دي()GCxGC

يکي از روشهايي اس��ت که ميتواند نقش مهمي را در جداس��ازي
نمونههائي که از لحاظ مقداري بس��يار کم بوده و پيکها همپوشاني
داشته باشند ،ايفا نمايد.
 -2تهي��ه برشه��اي خ��اص در ي��ک نمونه نفت��ي نيازمن��د تهيه
کروماتوگرافي ستوني ،جاذب و استفاده از حاللهاي خاص با مقادير
نسبتاً زياد است که همگي وقتگيربوده و مقرون بهصرفه نيستند.
-3تکنيک کروماتوگراف گازي جامع دوبعدي ( )GCxGCميتواند
در اي��ن زمينه چارهس��از باش��د .خوشبختانه اي��ن تکنيک با اس��تقبال
در
شده و
روبه
تحقيقاتي و
ايﺎر از
فزايند
اميدواريمﮔﺮوه
ﻫﻤﻮﻟﻮگ ﻛﻨﺪه ﺷﺪن
روﺳﺮي
ﻧﻤﻮد،
دانش��گاهيﻳﺎﺑﻲ
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام دو ﺑﻌﺪي رد
مراکزﺗﻮان آن را در
ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻧﻜﺘﻪهﺑﺴﻴ
ﻳﻚ
3
باشيم.در
در ﺷﻜﻞ4-
ﺗﻮان
ﻲ
ﻣ
را
(
Tr
35
ﺗﺎ
Tr
32
)
ﻞ
ﻴ
ﻣﺘ
ﮔﺮوه
ﺷﺪن
ﻛﻨﺪه
ﻫﻤﻮﻟﻮگ
ي
ﺳﺮ
.
ﺳﺖ
ﻫﺎ
ﻫﻮﭘﺎن
ﺒﺎت
ﻴ
ﺗﺮﻛ
ﻞ
ﻣﺘﻴ
آينده شاهد پيشرفتهاي زيادي در زمينه گسترش اين تکنيک
ﮔﺮوه ﻫﻮﭘﺎنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮده و ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در آن ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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 4کروماتوگرام ﺷﻜﻞ:3
برش اشباع
جرمي

٨

ﺷﻜﻞ  :4ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام دوﺑﻌﺪي)(GCxGCﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺒﺎع
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺪون ﻣﺘﻴﻞ ﺑﻪﺻﻮرت دوﺗﺎﺋﻲ و ﻛﻤﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از ﺳﺮي ﻫﻤﻮﻟﻮگ اﺻﻠﻲ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان و ﻧﺎﻳﺎب ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ آنﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
1.ﻖ
دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي-ﻃﻴﻒﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ 4ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
Structured Chromatogram
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي-ﻃﻴﻒﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﭘﻴﻚﻫﺎ
2.
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻟﮕﻮي ﻫﻮﭘﺎنﻫﺎ و اﺳﺘﺮانﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام دوﺑﻌﺪيِ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﺪDuojet.
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