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Abstract
Introduction: Polyhydroxyalkaniates (PHAS) are bacterial polymers that are formed as
naturally occurring storage polyesters by a wide range of microorganisms usually under
unbalanced growth conditions. Mechanical properties of PHAS make them suitable replacements
for petrochemically produced bulk plastics (polyethylene, polypropylene etc.), but in contrast to
these commodity plastics PHA are completely degradable to carbon dioxide and water through
natural microbiological mineralization. PHAS can be produced by biotechnological processes
under controlled conditions. Polyhydroxybotyric acid (PHB) was the first of the PHAS
discovered and is the most abundant polyester found in bacteria.
Materials and methods: First, a rich bacterial suspension prepared from poly(3hydroxybutyrate), then the cells were broken down and ensure the absence of live cells. The cell
free enzymes were added to M9 medium. Then the sample turbidity was measured at a
wavelength of 600 nm and incubated at 30°C and centrifiuged at 120rpm. Next, the amount of
PHB as well as solution turbidity were measured and compared with control. The physical and
chemical analyzes of extracted PHB samples such as UV absorbtion, FTIR, HPLC and HNMR
assesed and compared with standard sample.
Results: In twelve days this experiment was conducted, from the third day, the amount of
polyhydroxybutyrate was measurable and the highest polyhydroxybutyrate was gained on the
tenth day. The level of PHB was constant. Moreover, the level of glucose was decreased
gradually till the tenth day. By Physico-chemical analysis, production of polyhydroxybutyrate
was approved.
Discussion and conclusion: In this experiment, the reaction efficiency was 37.5 percent.
Probably the rest of glucose could be changed to other intermediate compounds by other
enzymes in the sample. Therefore, by purification of the enzyme, usage of specific substrate and
optimization of conditions outside the cell could help the production of polyhydroxybutyrate
continually. Production is very cost-effective, by this method.
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بعمموگ پا لگس الذخرا لگیلتوسل لل
آلوهسوگتههل()PHASلپار اههیلبهک اتهت له مدلکعل ع والًل ل
ل

طرفلن ای لگیلگسل رواوگانهسر لههلت
هرداوک

لشاگت لمدمتعهی ل وگیلغ:گت لسلهخ علل ل لشلوسدللولخلوگ لل ولهسرو للپال ل

آلوهسوگتههلآساهلاگلجا لجهتگزتم لبهلپالس رکلههیلتولردشد لگسل لوگیللپ اوشلر لل شلهبعل مهسل للسلهخ علل

گس .؛گ هلباخالفلپالس رکلههیلاگتجلیالطبرع لبعطوالکه للبعلCO2لولH2Oلتبدتلل لشوی.لPHAل لتوگسدلبلعلوسلرا لل
او ههیلبروتومولوژیلت

لشاگت لکم ا شد لتولردلشویل.

مواد و روشها:لگب دگلتکلسوسپهس رو ل رواوب لغم لگسلPHBلآ هی لشدلولپسلگسلشو نلساو لههلولگط رمه لگسلسبویِل
ساو لسسد ،لبعل ر لحدگقللتهل ر لM9لگضهفعلشد.لسپسلکدواتلس وسعلیالطو وجل188لسهسو الگسدگس لنرایلشدلول
گسووبهسرو لیال98لیاجعلسا روسلولrpmل628لگسجهملشد .بعدلگسلط ل دتس ه لتعرلرنلشلد للکلدواتلل الو للول رلزگ لل
PHBل وجویلیال ر لگسدگس نرایلشدلولگسل قدگالشههدلک النایتد.ل رزگ لناوکزل ر لسرزلگسدگس لنرایلشد؛لسلپسلل
اویلس وس لPHBلگس خاگجشد لآسهلرزههیلفرزتو لولشر رهت لجل:بلل،UVل،FTIRلHPLCلول6HNMRلگسجلهمللشلدللولبلهلل
س وس لگس هسدگایل قهت علنایتدل .ل
نتایج :یالآس هتشلههیلگسجهمشد لیالیوگسی لاوسل وگل لگسلاوسلسومل رزگ لپا هرداوک لبلوتراگتللقهبلللگسلدگس لنرلایلل
بوی.لولیالاوسلیه لبرش اتنل قدگالپا هرداوک
هرداوک

بوتراگتلکعل8/9لناملیالصدلبویلحهصللشدلولبعدلگسلآ ل رلزگ للپال ل

بوتراگتلثهب ل هسد.لیالض نل رزگ لقمدلس وسعلهالاوسلکههشلپردگل کایلولیالاوسلیه لبعل قدگال8/2لنلامل

بالر الاسرد،لآسهلرزلفرزتووشر رهت لسرزلتولردلپا هرداوک

بوتراگتلاگلتأتردلکای .ل

بحث و نتیجهگیری:لیالگتنلپژوهشلآس هتشلبهلگس هی لگسلکار لآسزت لههیلبهک ایلیالخهاجلگسلساو لگسجهملنافل ل
بهلتوجعلبعلس هتجلبعیس آ د لیالگتنلپژوهشلبهسی لوگکمشل91/1یاصدلگس لکعلبلهللخلهل لسلهسیللآسلزت للولگسل هی للگسل
بعطوال
سوب اگیلگخ صهص لولبارمعکای لشاگت لآسزت ل لتوگ لتولردلPHBلاگل ل
واژههای کلیدی،PHB :لپا
* سوت مدۀل ئو ل وهتبهت ل

الیالخهاجلگسلساو لگیگ علیگی .ل

لگس ا،لآسوسپاتاومباگستامس،لFTIR،NMR،HPLC
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بعطوال دگوملیالساو لتولردل لشوی.لبع
ل

ل للگفلزگتشلل

طرفلن ای لول موم لگسلپار اههلتوس ل وجلویگتلل

سوب اگ،لگتنلآسزت لشاوعلبعلکهتهلرزلولسلم زللپال للگسل اللبلهلل

سسد لسم زل لشوسدلکعلگسل ره لآسالهللپال لگسل اههللبرشل اللگسل

وس ل ولوول لبهالل لکمدل(.)1لیالگب دگل اگک لکلای للیول

بقرعل وایلتوجعلقاگالناف علگسلدلل(.)6لباخل للگسلبلهک ایلهلهلل

ولوو لگسلگس رللکلوآللبلعللگس وگسل رللکلوآللتوسل للآسلزت لل

گتنلتوگسهت لاگلیگاسدلکعلتاکربلهتللپار لایللاگلسلم زللکمملدلل

ب هک ولتروالسلصواتل لنرایلسپسلگحرهیلگتلنلل ولولو لل

کعلبعل هظلخوگ ،ل شهبعلباخ لگسلگسوگعلپالسل رکللهلهیلل

بعلهرداوک لبوتراتللکوآلتوس لآسلزت للگس وگسل رللکلوآلل

صللمع له ل مد.لگتللنلتاکربللهتلشلله للنللاو لن ل ای لول

ایوک هسلوگب علبعلNADPلصواتل لنرای.لی ساهتل للبلهلل

پرچرد لگیلگسلگسردههیلهرداوک
بهلسهملکا لپا هرداوک

آلوهسوئرکله مدلکع

فعهلر لآسلزت للسلم هسلل وسو اهلهیلل لوایسظاللبلعللتولدتگالل

آلوهسوگتهلهلل()PHAsلشلمهخ علل

ل لشللوسدل(.)2لPHAsلگسللوگعل خ ا ل لگسلپا ل گک وگس ل ال

صللللشللد لولسسجرللا لهللهیلهرداوک ل لآلوللهسوگتلهللهل
سهخ عل لشوسدل( .)1ل

ه مدلکعلتوسل للبلهک ایللهلهیللحقرقل للولح ل للگمضلهیلل
خهسوگی لههلولبهک الآاک لههلسهخ عل لشوسدل( .)9ل

یالقا لبر
حهصللگسل وگیلس

لاشدیلساتعلیالتولرلدللپالسل رکللهلهیلل
لولبعلیلرللقر

لپهترنلآساهلگسجلهملشلدلل

رواوگانهسر لههیلتوکلهاتوتللولجلهسواگ للقلهیاللبلعلل

بعوگسط لسرهسلاوسگفزو لبعلآساهل
ولیاس رجعلگتنلپالس رکلهه ل

سللم زلگتللنلپار اهللهلسر ل مد.لگتللنلتاکربللهتلخصوصللرهتل

غراقهبلتصوالتولردلشدسد؛لگ هلگ لاوس للبلعللتول لل
ل
بع رزگ
ول ل

لتجزتلعلپل:تاللولست ل ل

گسل عضللالتلست لل ل رطلل لیالجوگ للعلبشللایلتبللدتلل

سهسنهاله مدلولخصوصرهتلفرزتو لولشر رهت لخهصل لل

شللد لگسللدل(.)0لصللمهتعلب ل علبمللدیلتو ل لگسل ا ل لتللاتنلول

یگاسدلکعلآساهلاگلجا لکهابایههیلصلمع ،للکشلهواسی،لل

بزاگتاتن صلافلکمملد لهلهیللگتلنللپار اهلهلله ل مدل.لبلهلل
ل

پزشو لولیگاوسهسیل عدل لکمدل()1؛لل:گلگو ل شلوللل

وجویلگتموعلیالحه لحهضلاللبهستهفل للگتلنللپالسل رکلهلهل

یفعلسبهلعلههلاگلحلل ل لکمملدللولیوملیالب لرهایللگسل لوگایلل

نرای،لبعجاأت ل لتلوگ للن ل لل
ل
بعطوال دگوملصواتل ل
ل

کعلپالس رکلههیلصلمع للاگلس ل لتلوگ للگسل هی للکلایللتلهلل

کعلپالس رکلههلیو رنل عضللجدیلباگیل لر ل لست ل لل

گس هی لگسلآساهل شوالت لاگلبعه اگ لیگای،لسظرالب رهایلگسل

بعدلگسلآلوین لهوگله ل مدل .ه چملرنللبلهللتوجلعللبلعللگاس ل

کهابایههیلپزشلو ،للقهبارل للگسل هی للیگاسلدل.ل ال للتلاتنلل

س

لسرهسلاوسگفزو لبعلتلکلل

شوللیالاگ لجهتگزتم لگتلنللیسل عللگسلپار اهلهللبلعلجلهیل

جهتگزتنلگح هسل لشوی.؛گسگتنلاولیالیهل للگخرلالل رلزگ لل

پالس رکلههیلصلمع ،للهزتمل للبلهالیللفاگتملدللتولرلدللآسالهل

گس هی لگسلپالس رکلههیلسبزلولسهسنهالبهل لر لست ل لل

گس .لگنال هلبخوگهر لگسلگتنلپار الگس هی لکملر ،للالسملبلعلل

اولبعلگفزگتشلگس ل(.)3لگتنلپار التوگسلهت للتاکرل للشلد لل

سظال لاسدلکعلفاگتمدلتولردلآ لاگلگسسظالگق صهییلبابلویلل

بهلپار اههیلیتگلاللولتشلورلللتاکرل للاگلیگایلولیاس رجلعلل

بخشر  .ل

گتنلخصوصرهتلپا لهرداوک لبوتراگت،لآ لاگلنزتمعلگیل

قهبلتوجا لیگاسدل( .)4آساهلست
ل

بروسم زلپا هرداوک

آلوهسوگتههلبلعل ل للگتمولعلل

سوب اگیل وایسظالتهلهرداوک

آسرلکلوآلتروگسل اللیال

لولگح ه لکههشلذخهتالس

مهسللل لجاللل لکلللهابایلیالصلللمهتعلیسللل علبملللدیلول
پالس رکلسهسی لکمدل( .)68ل

یگخللساو ل ارهلشد،لشاوعل ل للشلویل.لیالحهلل للملهییلل

بعلیلرللتجزتعلپ:تابوی لپال لهرداوک ل لبلوتراگتللیال

آسزت لپا لهرداوک ل لآلولهسوگتللسلم هسللیال رلزگ للکل للول

خهکل لتوگ لگسلآ لبعلمموگ لتکلسهقللتجزتعلپل:تاللبلاگیلل

تولردلپا لهرداوک لبوتراگتلبهلگس هی لگسلمصهاۀلآسزت

آسوسپاتاومباگستامسلیال ر لمهایلگسلساو ل
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سگعیگشل نل ساله لهلهلل
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پوششیهمدۀ سخ گس هی
ل

پوششهلهیل
ل
لشوی.لیاوگقع

خاخل شول گس سلهخ هاههیل لر ل ،ل سخل ل اگ گس س لوذلل
یگمگسلدگخ نل ذاگت آئاوسللل
بلهک ایل بلهل وهسر ل ل بلعل ل

وسو اههیلحهصللگسلتجزت لپا لهرداوک لبلوتراگتلل
یالبد ،لهرداوک لبوتراتکلگسلردللگسل للکلعللتلکللحلدل

هفظ

کلای ؛ل یاحلهل لکلعل گلگلویل مهسلب ل اگ بلاگیل

گس قه بخهالتأ رن لکمدل( .)61ل

وگس ل هبولرکلیالگانهسر لههیلمهل لبعلش هال ل لاوی؛ل

خواص ساختاری پلیاستر سنتازها :تلهکمو لسلهخ ه ل

بمللهباگتنلپالل لهرداوک لل لبللوتراگتلسللهسنهالبللهلبللد ل

یقر لگتنلآسزت لههل شخ

لسشد لگس ،لسهخ ه لثهسوتعلسرلزلل

وجویگتلسسلد لگسل للول ل لتلوگ للگسلآ لبلعلمملوگ لل لوگیلل

گسطات لس وۀ لقاگاناف نلولتوگل لگسردآ رمعلهلهللتعرلرنلشلد لل

پار للایلست ل لسللهسنهالبللاگیلکهابایهللهیلن ل ای لیال

گس .لبااس لههیلیس گهه لسشه لیگی لکعلسهخ ه لثهسوتلعلل

پزشو لولیگاوسهسیلگس هی لکایل( .)62ل

یگاگیللللو لهللهیل غرللایلگسلل لکللعللگسل للهاپر لآل للهلول

ا لتاتنلکهابایلپزشو آ لمبهاتلگس لگس ل

ص هتلب هلتشورللشد لگسل ل.لیا لشلاگلت لآس هتشلگهه ،لل

ارسال دارو:لتعمل للکم لا للفها هکوکرم رلکللولپخلشلل
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سهسوپهاترولهه ج:بلتهل صللللولتلهللیال
ل
لتوگسمدلبعلسط ل

تکلستاوگحدلسر ئرم لیالت ه لپا لگس السلم هسههللوجلویلل

یگخللللآساللهلحللللولتللهلکپ للولعلشللوسدلولتللهلبللعلیگملگف مللد.ل
سهسوپهاترولللللتلللکلسلللهملم لللو لبلللاگیلسهسوگسل ل اههلول
سهسوکپ و لههله مدل( .)64ل

یگایلسقشل ا

لاگلگت هل لس هتد .ل

پا لگس السم هسل او لیالهمگلهملطولتلللسلهسیللسسجرلاۀلل
پا لگس التبدتللبعلتکل ولوو لیونهسلعلیوسل ل ل لشلویل.ل

میندسی بافت:لتعم لک کلبعلبهستهب ،لگبقهلتهلگفزگتشل

گتللللنلم للللللبهمللللعلخللللویتج عل لناگسللللو لهللللهیل

فعهلر ل لبهف ل لتللهلگانلله لگسطات ل ل رلله لکللمشله ل لس لله ل

لفعه لپا لگس ال

ساو لههیلسسد لول وگیلست

لتولردلشد لگس ل( .)61ل

عملكرد حفاظتی :گلرهف گلو اوات ل لشلد ل بلعلمملوگ ل

پا لهرداوک لآلوهسوگتل لشویلکعلق

سم هسلیالسلط لولچاب ل لپا ل لهرداوک ل لآلوهسوئرلکللیال
اکزلقاگال لنرای.لگتنلحهل لیالگثالخهصر لقاگانلاف نلل

فصامه علما

698ل ل

چاب لیالآبلبعلوجویل لآتد .ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

TSAلتارعلشد؛لسپسلکدواتل عهی لسر ل کلفهالملدلتارلعل

تجزتللعللولت ارللللفعهلرل لآسزت ل لکللعلیالسللط لقللاگال

شدلولتاقر لبعل ر لM9لگسجهملشدل(جدو ل.)2لگاللنلهلهیل

ناف علگس ،لسشه ل لیهدلکعلگتنلآسزت ل وجویلیالسلط ،لل

تاقللر لشللد لیالی للهیل98لیاجللعلسا للروسلولrpmل618ل

حدویل48لباگبلاللفعله للتلاللگسلآسلزت لل الو للگسل ل.لیاوگقلعلل

گسووبعلشدسد.ل ل

سطوحلناگسو ل هسمدلآسزت للرپهسلکاویلم لل لکمدل( .)61ل
پالل ل لهرداوک لل ل لآلوللللهسوگتل )(PHAتولل ل لگسل
پا لگس اههیل رواوبل للگسل للکلعللگسل لوگیللگولرل للتخ رلایلل

ل

جدو ل-2ل ر لحدگقللس و لM9لجا لغابهلگایلبهک ایلبهل
توگسهت لتولردلپا لهرداوک لبوتراگت ل
قدگال

تاکربهتل وایسرهس ل

وایسرهسg/lit

تولردل لشلویل.لبلهللوجلویللآسولعللگتلنللپار لاللیگاگیلکلهابایلل

 8 /1ل

خهص ل لیالتولرللدلپالس ل رکلتجزتللعلپلل:تالگس ل ،لکللهابایل

6ل

 KH2PO4ل

2

 K2HPO4ل

صلللشللوسد لبللعلسوب لل اگل)(SBDآسللزت لPHAل
ل
یگ للرنل

 8 /1ل

 Yeast extractل

 68ل

یپالل ل للاگسل لل لتللوگ لپللاوتئرنلهللهیل للوایسظاللاگلاویل

 Glucoseل

 8/861ل

مللوم لیاس رمل لاتللزلست ل لفمللهوایلیگای.لبللهلگسل هی لگسل

سط PHAلتثبر لکایل( .)61ل
لچلو للپلاوتئرنلهلهللپپ رلدههللول

تثبر ل ولوو لههیلست

گسردههیلسوکائرکلیالسط لجه دلباگیلتولردلح لگاههیلل
ست

NaCl

CaCl2

 8 /1ل

 MgSO4ل

 8/81ل

 NH4Clل

pHلگتنل ر لسزیتکلبعل1/2لتمظر لشد .ل
ل

.تعیههیم میههزا پلههیهیدروکسههیبههوتیرات از روش

رواوآاگتعههلضاواتلیگایل( .)66ل
ل
لول

شیمیایی:ل68ل را للر الگسل لر لکشل لسلهس ات وژل(لrpmل

ل

4888لولبعل دتل28لیقرقلع)لولپال لسلاول لیالPHلباگبلال

لمواد و روشها.ل ل
سههویب بههاکتری لسللوت ل وایگسل هی لیالگتللنلپللژوهشل

1/4لش للل علشلللد.ل68ل راللل للر لللالگسل الللو لقارلللهت ل

آسوسللپاتاومبللاگستامسلجدگشللد لگسلپهاگسللدو لماللفلهللاسل

هرپوکاات لسدت ل(ل1یاصدلکاالفعه لبهلpHلباگبال)68لبلعل

گس لکعلیال قهت علبهلآسوسپاتاومباگستامسلسوتعلههیلSp7ل

پا لساول لگضهفعلشدلولبعل لدتل6لسلهم لیال91لیاجلعل

قلللللهیالبلللللعلتولرلللللدل رلللللزگ لبرشللللل ایل

سا للروسلگسووبهسللرو لگسجللهملشللد.لسللپسلسللهس ات روژلول

وSP245

ش شویل جلدیلاسلوبلسل رداسلگلتوسل لآبل قطلال

پا لهرداوک لبوتراگتلگس ل(جدو ل .)6ل
ل

سوتعههیلگس هسدگای
جدو ل-6ل قهت لسوت لجدگشد لبهل ل
 PHBcomponentل

PHB
g/lit

CDW
g/lit

%11

1/11

1/440

%13

1/98

1/16

SP245

%01

0/69

3/41

Wild strain

%dry weight

Type of
strain
SP7

ل

گسجهملشد؛لمالو لبالگتن،لاسوبلس رداسگلجا لح:فل
سهخهلص لههیلپاوتئرم لوللرپردیلتوس لگلولل31یاصدلول
گس ل و لبللعلس للب ل للهویلش ل علشللد.لیاساهت ل لپللویال
س رداسگلیالآو لولیالی هیل18لیاجعلسا روسلبعلطوال
که للخشکلشدل( .)1ل
سپسلتلکل رال للر لالگسردسلول واتکلغالرهلبلعلآ ل

شرایط رشد و تولید پلی هیدروکسهی بهوتیرات :تلکل

گضهفعلشدلولیالی هیل688لیاجلعلسا لروسلبلعل لدتل68ل

کش لتلهس لگسلبلهک ایلهلهیلغابلهلگایلشلد لاویل لر ل

یقرقلللعلیالح لللهملآبلنلللاملگسووبهسلللرو لگسجلللهملشلللد.ل

تولردلپا لهرداوک لبوتراگتلبهلگس هی لگسلمصهاۀلآسزت

آسوسپاتاومباگستامسلیال ر لمهایلگسلساو ل
ل

 696ل

گسردسول واتکلغاره،لپا لهرداوک لبوتراگتلاگلتبدتلل

پا لهرداوک لبوتراگتلبعلتکل را للر لالگسردسلول واتکلل

بعلکواتوسرکلگسردل ل لکملد.لیاساهتل لبعلدلگسلسایشلد ل

غارهلیالتکللول لآس هتش گضهفعلشدلولیالتکلبنل لهایلل

او لفوق،لج:بلسوایلکواتوسرکلگسردلیالطو ل لوجل

جلللللو ل688یاجلللللعلسلللللهس رگاگیلقلللللاگالنافللللل .ل

291لسللللهسو ال(طللللو ل للللوجل للللهکزت ل)لیال قهبلللللل

پاللل لهرداوک للل لبللللوتراگتلت للل لحللللاگاتلولگثللللال

گسردسول واتکلغالرهلبلعلمملوگ لشلههدلتوسل لیسل گه ل

گسردسول واتکلبعلکواتوسرکلگسردلتبلدتللل ل لشلویل.لگتلنلل

گسپو اوف و ال لد لSpecord S10, CarelZeiss Techل

صللو لیال291لسللهسو الیگاگیلحللدگکثالجلل:بلگس ل لول
یاس رجللع ل لتللوگ بلله طهلعللعلولگسللدگس لنرللایلجلل:بل

بااس لشدلولبهل م م لگس هسدگایل قهت علشدل(.)1
رسم منحنی استاندارد پلیهیدروکسیبوتیرات :باگیل

کواتوسرللللکگسللللردلیالگتللللنلطللللو ل للللوج،ل قللللدگال
ل

بعلیس لآوای لطو ل وجل هکزت ل قدگال شلخ لل(8/86ل

پا لهرداوک لبوتراگتلتولردشد لتوس لساو لههلاگلتعرلرنلل

نللام)لوس لشللد لگسلپا ل لهرداوک ل لبللوتراگتلبللعلتللکل

کای .ل

را للر الگسردسول واتکلغالرهللیالتلکلللوللعللگپملداوفلل

گنالج:بلسوایل او لتارعلشد لبرش الگسلتلکللبهشلد،لل

گضهفعلشدلولیالبنل لهایللآبلجلو للبلعل لدتلل68لیقرقلعلل

بهتدلس وسعلاگلبلهللگسردسلول واتکللغالرهللبلعلس لب لل6لبلعلل68ل

قاگالناف لولبهلگسل هی للگسلنزتمل للاسل لل م مل للیسل گه لل

اقر لکمر لتهلج:بلآ لیالطو ل وج وایسظالبعلستالتلکلل

گسپو اوف و الطرفلج:ب لکواتوسرکلگسردلاسل للشلدلول

کههشلتهبد.لسپسلاق لههی وایسظالگسلگتنلس وسلعللتارلعللول

طب ل م م ل هکزت لج:بل291لبعلیس لآ د .ل

ج:بلسوایلآساهلتعررنلشد.لیاساهت ل م مل للگسل هسدگایللگسل

سلللللپسل م مللللل لگسللللل هسدگایلبلللللهلگسللللل هی لگسل

طات لاس لغاظ لپال لهرداوک ل لبلوتراگتلل( رواونلاملل

پا لهرداوک لبلوتراگتللخلهل للگسلشلاک للسلرگ هللاسل لل

پار الیالتکل رال لللر لاللگسلگسردسلول واتکل)لولجل:بللیال

شد؛لبعلگتنلصواتلکعلتلکلل قلدگالل شلخ للوس لشلد للگسل

291لسهسو الولاگبط لخط لبرنلآساهلاس لشدل(شولل.)6ل
ل

y = 2x - 6E-17

0.02
0.018
0.016
0.014
0.012

0.008

ج:ب

0.01

0.006
0.004
0.002
0
0.01

0.008

0.006

0.004

غاظ لپا لهرداوک لبوتراگتلباح

0.002

0

-0.002

ل رواونام

شولل-6ل م م لگس هسدگایلپا لهردوک لبوتراگت ل

ل

فصامه علما

692ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

رسم منحنی استاندارد گلوکز :اق لهلهیلل لهوتللگسل

طرز تییب معرف :DNSلبعل18ل را للر الآبل قطلا،ل6/1ل

ناوکزلتارعلشلد للگسلک پلهس للMERKل(ل،28ل،48ل،18ل،08ل

ناملسویلگضهفعلولهل للسی لشلویل.لسلپسللبلعللگتلنلل الو لل

،688ل،648،628ل،618ل608لول )288لناملبالر التارعلشدلول

قارهت ،ل6لناملییلسر اولسهلر رارکلگسردلول21لناملس کل

بعلتکل را للر الگسلهالاق لتکل رال للر لالل علافللDNSل

تهاتهاگتل ضهمفلسدت -لپ هسر لگضهفعلشویلولبلعلخلوب لل

گضهفعلشلدللولبلعل لدتلل68لیقرقلعللیال38لیاجلعللسلهس رگاگیلل

حللنایی .لسپسلحج لساهت لبلعلل688ل رال للر لاللاسلهسد لل

گسووبعلشد.لبعد گس گتنل دتلتغررالاسگلقا لزللتلهللقالو لگیل

شد لولیالتهاتو لولتخچه لسگادگایلشوی.لبعلگتلنللسو لعلل

شههد لشدلولبهلتوجعلبعلگتموع طلو ل لوجلل لهکزت لل129ل

یق لشویلکعلییلسر اوسهلر رارکلگسردلبهتدلبعلآبلقارهت ل

سهسو الگس ،ل م م لگس هسدگایلباگسهسلغاظل للنالوکزللول

بعخوب لحللنایی .ل
گضهفعلشویلتهل ل

ج:بلسوایلیال129لسهسو الاس لشدل(شولل .)2ل
ل
y = 0.01x

1.2
1

0.6

ج:بل OD

0.8

0.4
0.2
0
120

100

60

80

غاظ لناوکزلباح

40

20

0

لناملبالر ا

شولل-2ل م م لگس هسدگایلناوکز ل

ل

بررسی تولید PHBدر خارج سلول توسط آنزیم

brothلبای لشدلتهلگط رمه لحهصللشلویلکلعلسلاو لسسلد ل

جداسههازی آنههزیم :گب للدگل1یاصللدلگسلسوسپهس للرو ل

بللهق لس هسللد لگسلل .لسللپسلسوسپهس للرو لسللاول لبللعل

کفهالمدلبعل ر لکش لبارمل لM9 brothل
رواوب لسر ل ل

 688را للر الگسل ر لکش لM9لبای لشدلولگسووبهسلرو ل

تاقر لشدلولبعلدلگسل40لسلهم لگسووبهسلرو لیال98لیاجلعل

یال98لیاجعلسا روسلول628rpmلگسجهملشد .ل

للوگیلگالللنلسللهس ات روژلشللدلول

ه لس ه لتکلس وسعلبهله ه لشاگت لقبا لآ لهی لشلدلول

سا للروسلو628rpmل

تعلسشرنلآ لبهلبهفاف هتلس و لیولبلهالش شلولیگی لشلد.ل

ساو لهلهلشو ل علشلد.ل سلپسلهل لحجل لبلهلسوسپهس لرو ل

تعلسشرنلبعلتکلظافلکوچکلشرشلعلگیلجال لشو ل نل

سللاول ل(ل2ل را ل للر للا)لکااوفللاملیالتللکل رواوترللو ل

ساو لهلهلبلهلگول اگسلوسرکلگس قله لیگی لشلدلول2ل رال للر لال

پالس رو لبعلآ لگضلهفعلشلد.ل تلکلسلهم لیال91لیاجلعل

بهفاف ل هتلس و ل لبللعلآ لگضللهفعلشللد.لبعللدلگسلشو ل نل

سا روسلقلاگالیگی لشلدلولبعلدلکااوفلاملجلدگللشلدللولیال

ساو لههل8/6ل را للر الگسلآ لبعل لر لکشل لل Nutriant

تکل رواوترو لیتگالبهلوس ل شخ

لاتخ لعلشلدلولیال

تولردلپا لهرداوک لبوتراگتلبهلگس هی لگسلمصهاۀلآسزت

آسوسپاتاومباگستامسلیال ر لمهایلگسلساو ل
ل

 699ل

آو لقللاگالیگی لشللد.لپللسلگسلتبخرللالکااوفللاملیوبللها ل

گتنل الو لل علهی لل1ل رال للنلاملبالر لاللگسل للکلعللطرلفلل

رواوترللو لوس لشللدلول رللزگ لچاب ل لسللاو لهللهلجا ل ل

هواگءبم شلآ لیالطو ل وجلههیلبرنل288لتهل488لسهسو ال
توس لیس گه لگسپو اوف و ال د Specord S10,Carel

هسبهتلبعدیلتعررنلشد .ل
ه چمرنلتکلس وس لشههدلبهلت لهملشلاگت لفلوقل م الهل

 Zeiss Techطهلععلشد .ل
6

بلللدو لشو ل ل نلسلللاو لهلللهلن:گشل ل علشلللدلتلللهل رلللزگ ل

آنالیز طیه سهنجی ت هدی فهوریر مهادو زرمهز ل

پال لهرداوک ل لبللوتراگتلتولردشللد لیالیگخللللولخللهاجل

طرفلسمج لتبدتللفواتال هیو لقا زلتکلتومرکلب لرهالل

ساو لیالط لگتنل دتلس ه ل هسبعلشوی .ل
جداسازی  PHBاز محیط کشهت در ایهم آزمهای

ردلباگیلشمهسهت ل وگیلشر رهت لآل لول عدس لگسل ل.لگسل
:

قبللللگسلجدگسللهسیلکللدواتل اللو لیالطللو ل للوجل188ل
سهسو الیال قهبللشلههدلکلعله له ل لر لکشل لقبلللگسل
تاقر لگس لخوگسد لشد .ل

گتنلتومرکل لتوگ لباگیلتعررنل قدگالتکل هی لیالتلکلل
خاوالگس هی لکای .ل
گتنلتومرکل لتوگسدلباگیلشمهسهت ل وگیلشلر رهت للیال
اسگلهه،لپار اههلولیگاوههلبعلکهالاوی.لگتنلاو لتول للگسل

باگیلجدگسلهسیلپار لالپال لهرداوک ل لبوتراتلکلگسل

تومرللکهللهلبللاگیلشمهسللهت لپروسللدههیل
ل
قدات مللدتاتنل

ر لکش لگسلحال لکااوفلاملگسل هی لشلد.لهل لحجل ل

شللر رهت 2ولنللاو لهللهیلملله ا 9لگسلل .لجلل:بلسللوالیال

ر لکش ،لکااوفاملبعل ر لگضهفعلشدلولتکلسهم ل

طللو ل للوجلهللهیلخلله ،لتو ل لگسلخصوصللرهتلبهسللدههیل

یالی هیل37لیاجعلسا روسلقلاگالنافل ؛لسلپسلیاو ل

شر رهت لگس لکعل لتوگسدلبلاگیللشمهسلهت للآسالهللیالتلکلل

قرفلجدگکممد لاتخ علشدلولبهلیق لکااوفلاملگسل الو ل

طرفلن ای لگسلطو ل وجلتوس ل FT-IRلبعلکهالاوی.لبلهلل

لجلدگلشلدلولبعلدل

تغررالگتنلطو ل وجلههلیالتکلطرلفللجل:ب لل ل لتلوگ للبلعلل

یالآو لکااوفاملتبخرالشلدلولپال لهرداوک ل لبلوتراگتل

وجویلبهسدههیلشر رهت لیالتکل ولوو لپل للبلایل.لطرلفلل

بهقر هسد لبهلگلوللولگس نلش شولیگی لولجال لآسهلرزهلهیل

FT-IRلبلللاگیل لللوگیلشلللر رهت لخلللهل

له هسملللدلتلللکل

بعدیلگس هی لشد .ل

بللعصللواتل
گثاگسگشلل 4لگسلل لکللعلبللاگیلهللالتاکرلل ل ل

اوت لیاو لتکلظافلبهلوس ل شخ

جا لگط رمه لگسلتولردلپا لهرداوک لبوتراگت،لپویال

گخ صهص ل لوجللویلیگای.لبللاگیلشمهسللهت لتاکربللهت لکللعل

بعلیس لآ د لیالگتنلاو لجال لآسلهلرزلفرزتووشلر رهت ل

تهکمو لشمهسهت لسشد لگسدلولگطالمهتلولیگی لههیلک

لیال

گس هی لشد .ل

وایلآساهلوجویلیگای،لبهتدلگسلتاکر لگتنلتومرکلبهلسهتال

آنالیز فیزیكو -شیمیایی پلیهیدروکسیبوتیرات
طیهه

مههاورانبنف

پلههیهیدروکسههیبههوتیرات2 :ل

را لنلامللپار لاللوس لشلد للولبلعللتلکللبلهلنللژوژ ل م قلللل
لشوی؛لسپسلحج لآ لتوس لگسردسول واتکلغارهلبعل
68ل را للر الاسرد.لسلپسلل621ل رواولر لاللگسلآ لبلعللبلهلنلل
ژوژ لیتگللالگس قلله لیگی لشللدلولتوس ل لگسردسللول واتکل
غارهلبعلحج لساهت ل1ل را للر لاللاسلردل.لغاظل للپار لاللیال

تومرکلههیلشمهسهت ل ثللNMRلگس هی لکلایل.لیال لوایلل
تاکربهت لکعلشمهسهت لشد لگسدلولیگی لهلهیللستلهییللیابلهاۀلل
سهخ هالآساهلوجویلیگای،لتمالهلل ل لتلوگ للبلهلل قهت ل للطرلفلل
ج:ب ل هی لگس هسدگایلبهلس وسل لل لوایسظا،للآ لاگلشمهسلهت لل
کای .ل
آنهههالیز بهههاNMR

اسپكتروسهههكوپی :لللدلNMRل

گسپو اوسووپ لباگیلPHBلگ اوس لگطالمهتلجدتلدیلگسل

فصامه علما

694ل ل

-لپژوهش لست

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

برولوژیلولشر لفرزتکPHBلیالیگخللسلاو ل ل لیهلد.ل

جالل لنرللایلپهتللدگالیگای.لاسوسللهسسل غمهطر لل له لل عل

دلNMRل لتوگسدل شخصهتلولگسلدگس لPHBلیالپار لال

)(NMRلهمگه لگتجهیل لشویلکعلتکله ل لگسلپلرنلیگال

اگلح لقبللگسلگس خاگجلگسلساو لتعررنلکملد.ل (Nuclear

بللهلجلل:بلتللهبشلگلو او غمهطر ل لب لعل قللدگالکللهف ،لیال

تهلطرفسمج لاسوسلهسسل
ل
magnetic resonance)NMRل

حضوالتکل ردگ لآهمابهت لگسلتکلجا لنرایلبهلگساژیل

غمهطرسله علشهتدل ا لتاتنلطرفلسلمج لیالشمهسلهت ل

پهترنلتالبلعلتلکلجال لنرلایلبلهگساژیلبلهالتالباگسگرخ لعل

سهخ هالن ایۀلتاکربهتلآل لبهشد.ل ل

شللوی.لطرللفلسللمج لاسوسللهسسل غمهطر ل له ل علشلله لل

تومرللکلطرللفلسللمج لاسوسللهسسل غمللهطرسله ل علگیل

گسللدگس لنرللایل رللزگ لگسللاژیلالسملبللاگیلتغررللاله ل علهللهیل

باگسلهسلگسلدگس لنرللایلتلهبشلگلو او غمهطر ل لیالسهحرل ل

گسلپرنلیگالگسلتللکللجال لنرللایلپهتللدگالبلعلجال لنرللایل

فاکهسسلاگیتلوت لبلعلطلوالتقاتبل ل4لتلهل188ل گلهلهاتلزل

سهپهتدگاتالیالتکل ردگ ل غمهطر

لگس .ل ل

گس .لباخالفلج:بلههیلفلاگبم ش،ل ائل لولستلالقال لزل

گسآسجهکعله علههیلگسپرنلیگالیال ردگ ل غمهطر ل لیال

کعلگلو او لههلیالفاگتمدلج:بلیانراسد،لیالگتنلتومرلکل

فاکهسسلههیل خ الفلتغررلالجال ل ل لیهملد،لفاکلهسسل

ه علگت لههلیالفاگتملدلجل:بلیانرلاله ل مد.لله ل علهلهیل

هوت لگسلتهبشلج:ب لباگیلموضلکلای لجال لنرلایل

لگسلپرنلولنشل هوال غمهطر ل لیگاسلدل

لکعلیالآ لجل:بل

گت

لخه ،لخوگ

کللعلیاس رج ل لقاگانللاف نلیالتللکل رللدگ لبللعلشللوهف گ ل
گساژیلآساهل مجال لشوی.لاو لههیلم لدۀلگتلنلتومرلکل
شللله للطرلللفلسلللمج لهرلللداوژ ل)،(HNMRلکلللابنل
)(CNMRلولف ا)(PNMRله مد .ل

ه علههیلگسپرنلیگالسرهسلگس .لفاکهس

صواتل لنرای،لباگیلتجزتعلولطرفلسمج لبعلکهالبلای ل
لشوی .ل
1HNMRلبلللاگیلتشلللخر

لبلللرنل-9لهرداوک للل ل

بوتراتکلگسردلبهلیتگالگسلردههیلچلابل-9لهرداوک ل ل

گه ر ل لHNMRلیالآ لگس ل لکللعلب لعلطللوالتقاتب ل ل

یالتکله اوپار الPHAلگس هی ل لشویلوله چمرنلباگیل

ت له لتاکربللهتلآلل ،لیگاگیلهرلداوژ له ل مدلولچللو ل

اوشنکای لسهخ ه ل وسو اهلهیلغراگشلبهعلیال MCL-
ل

یاوگقعلت ه لهرداوژ لهلهیل وجلویلیالتاکربلهتلآلل ل

PHAلبعلکلهال ل لاوی.لسلر لنلاملگسلPHBلتولردشلد لیال

یگاگیلگتزوتو لپاوتو له مد،لبمهباگتنلت له للتاکربلهتل

شاگت لبارمعلجا لآسلهلرزلNMRلبلعلآس هتشلگه ل اکلزیل

آل لقهبللگس هی لیالگتنلیس گه له مد.لگطالمهت لکعلگتلنل

یگسشگه لگص اه لفاس هی لشد .ل

لیالتهف نلسلهخ هال

آنالیز با HPLC :HPLCلتو لگسلگبزگالب لرهالقدات ملدل

یس گه لبعل هل لیهد،لسقشلب رهال ا

ن لل ایۀل ولوللو لیگایلولبللعلطللوالم الل لبللدو لگتللنل

یالآسهلرزلشر رهت لگس لکعلتوگسهت لجدگسلهسی،لتشلخر

ل

طرفلسمج لسهخ هالن ای لگیلکعلاس ل ل لکملر لب لرهال

ولگسدگس لنرایل قدگالتاکربهتل وجلویلیالس وسلعلهلهت لاگل

سه ط ئنلخوگهدلبوی.لگتنلیس گه لس وسعلاگلتخات لسولای ل

یگایلکعل لتوگسمدلیال هتعلحلللشلوسد.لگ لاوس لتاکربلهتل

ول لتوگ لس وسعلاگلیوبها لبهستهب لکای.ل ل

بهلغاظ لخرا لخرال لکل لیالحلدل )(parts per trillion

باخ له ل علهله،ل هسملدلگلو لاو لبلعلیوال لوالخلویل

pptلبعلآسهس لبهلگتنلاو لتشخر

لیگی ل لشوی.لسر لنامل

حاک لچاخش لیگاسد.لیالحضوالتکل ردگ لآهمابلهت ل

گسلPHBلتولردشد لیالشاگت لبارمعلجال لآسلهلرزلHPLCل

خهاج ،لتکله علیالحه لچاخشلتماهلتعدگیل علدوییل

بعلآس هتشگه ل اکزیلیگسشگه لگص اه لفاس هی لشد .ل

تولردلپا لهرداوک لبوتراگتلبهلگس هی لگسلمصهاۀلآسزت

آسوسپاتاومباگستامسلیال ر لمهایلگسلساو ل
ل

 691ل

ل

نتایج .ل

جدو -9ل رزگ لPHBلتولردشد لیالخهاجلساو لپسلگسلتکله ع

پللللسلگسلگس خللللهبلبا للللاتنلسللللوت لتولردکممللللدۀل
پا لهرداوک ل لبلوتراگتلولگس خلهبلبا لاتنلشلاگت لبلاگیل

یفعهتلآس هتش ل

رزگ لPHBتولردشد ل

رزگ لچاب لبهقر هسد لگسل
بقهتهیلساو ل

یال100ml

تولردلحلدگکثایلبرو لهسلسلاول لبلهک ایلیال لر لM9ل

تواگالگو ل

 8/2816ل

8/8368

کشل ل لیگی لشلللد لولیالی لللهیل98لیاجلللعلسا لللروسلول

تواگالیوم ل

 8/2208ل

 8/6886ل

تواگالسوم ل

 8/2601ل

 8/308ل

شههد ل

 8/6868ل

-ل

628rpmلگسووبعلشد.لپسلگسلسعلاوسلسوسپهس لرو لسلاول ل
تارعلولساو لههلبلهلگول اگسلوسرکلشو ل علشلد.لبلعلتول لگسل

ل

س وسعلههلکااوفاملگضهفعلشلدلولپلسلگسلتلکلسلهم لیال91ل

گتنلآس لهتشلبلهلیوگسی لگاللنلیالیوگسی لاوسل لوگل ل

یاجللعلسا للروس،لکااوفللاملخللهاجلشللدلولبعللدلگسلتبخرللال

توللاگالشللدلولهللالاوسل رللزگ لپا ل لهرداوک ل لبللوتراگتل

حللال ،ل رللزگ لچابلل ل وجللویلیاللسوسپهس للرو لسللاول ل

گسدگس لنرایلشد.ل طهب لآسچعلیالشوللیتد ل ل لشلوی،لگسل

گسدگس لنرایلشدلکعلیالجدو ل9لآوای لشد لگس  .ل

اوسلسومل رزگ لپا لهرداوک لبوتراگتلقهبللگسدگس لنرلایل

تولیههههد  PHBدر خههههارج از سههههلول :تولرللللدل

بللللللللویلولیالاوسلیهلللللل ل لبرشلللللللل اتنل قللللللللدگال

پا لهرداوک لبوتراگتلیالخهاجلساو لبعلتاتربل لکلعلیال

پا لهرداوک لبوتراگتلکعل8/9لناملیالصدلبویلحهصللل

فصللیوملن علشدلگسجهملشد لولبلاگیلگوللرنلبلهالبعلدلگسل

شدل(شولل .)9ل

تکله علبهلسعلتواگالآس هتشلس هتجلگاگئعلشد لیالجلدو ل

گسدگس لنرایل رزگ لکدواتل او لهالاوسلسشه لیگیلکلعل

9لبعلیس لآ د.ل ل

بهلگفزگتشل رزگ لپا لهرداوک لبوتراگتلکدواتل او ل

گ هلیاو لگاللنلکلعلچابل لسوسپهس لرو لبلهلکااوفلامل

سرزلگفزگتشلتهف  .ل

خهاجلشد لبعلیلرللیسهتوا لشلد لآسلزت لهلر لتولرلدلPHBل
سدگش ر  .ل

0.35
0.3
0.25

0.15

PHB g/100

0.2

0.1
0.05
0
14

12

10

6

8

4

2

0
-0.05

اوس

ل

خهاجشد لگسلساو لبهک ایلآسوسپاتاوملیالشاگت لبارم لاشدلیال688ل را للر ال ر ل .M9ل
ل
شول-9لس ویگالتولردلPHBلیالخهاجلگسلساو لبهلآسزت ل

ل

فصامه علما

691ل ل

گتنلآس هتشلبهلگسل هی لگسلکارل لآسلزت لهلهیلبلهک ایل
گسجهملناف لولبعلطوالاوسگسعلPHBل

هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

-لپژوهش لست

گس  .ل

وتهتلتلکلگاللنل

بهلگس هی لگسلگس خاگجلبهلکااوفاملجدگشلد لگسلدگس لنرلایل
شدلول ماهیل قدگالچاب لگولر لبلهک ایلهلهل(کلعلبلهلس وسل ل
شههدلگسدگس لنرایلشد لبلوی)لنایتلدلولاویلس وسلعلهلهیل
گالنلگسدگس لنرایلقمدلگسجهملنافل .لهلالاوسلجل:بلقملدل
کههشلپردگل لکایلتهلاوسلیه لبعل قدگال8/2لناملیالر لال
اسرد.لبعلگح ه لستهی،ل هبق لقمدلتوس لآسزت لههیلیتگلال
وجویلیالس وسعلبعلتاکربهتلحدلوگس لیتگالتبدتللشد ل
گسل .لبللهلخللهل لسللهسیلآسللزت لولگسل هی لگسلسوب ل اگیل

رکگسردلبهلگس هی لگسلیس گه ل
شول-4لطرفلج:ب لکواتوس ل

گخ صهص لولبارمعلکلای للشلاگت لآسلزت ل ل لتلوگ لتولرلدل

گسپو اوف و ا ل هکزت لج:بل291لگس  .ل

اگلبعطوال
PHBل ل

ل

الیالخهاجلگسلساو لیگش  .ل

ناحیب میانی مادو زرمز :5شه للتکلطرلفلن ل ای ل

آنالیز فیزیكو -شیمیایی پلیهیدروکسیبوتیرات

جذبی :طرفلج:ب لپا لهرداوک لبوتراگتلگسل

بهلگس هیۀلوسرعلیالآسهلرزلشلر رهت ل لوگیلیالسهحرل ل رلهس ل

او لگسپو اوف و ایلیالطو ل وجلههیلبرنل288لتهل488ل

گسلل .لگتلللنلسهحرلللعلیگاگیلیگ مل ل لفاکلللهسسلگسل500لتلللهل

طی

-1

سلللهسو البااسللل لشلللدل(لشلللولل.)4لحلللدگکثالجللل:بل

4000cmلاگلشه لل لشوی.لگتنلسهحرعل ل لتوگسلدلبلعلستلال

پار ا(طللو ل للوجل للهکزت )لیالطللو ل للوجل291لسللهسو ال

سهحرعههت لبهلفاکهسسلههیل شخ
ل

لتق لر لشلویل (جلدو ل

قهبل شههد لگس  .ل
ل

 .)4ل

آنههههالیز FTIR :FT-IRلبللللاگیلتشللللخر

لPHAلیال

سوسپهس رو لساول لگس هی ل لشلوی؛لولل لیگاگیلفقلدگ ل
گخ صهصر لالسملباگیلتشخر

لبرنل وسو اههیل لهوتل

گس ل لولبمللهباگتنلبللهلگتللنلاو لس ل لتللوگ لکوپار اهللهیل
اک لPHAلاگلتشخر
طی

) N-H, O- H (3000 – 4000 cm)C- H stretch region (2800 -3000 cm-1) Window region (1800 – 2800 cm-1ل)Carbonyl region (1500 – 1800 cm-1) Finger print region (500 – 1300 cm-1ل-1

لیگی .ل

مادو زرمز :طرفل هیو لقا زلپهسدلشمهسهنالاگل

بعلصواتلیاصدلمبوال(Transmittanceل)%Tلبال لوال
م وییل()YلولفاکهسسلIRلاگلبعلصواتلش ها ل لوجلبلال
والگفق ل()Xلسشله ل ل لیهلد.لپهسلدلشمهسلهنالبرلهسگال
وسع ل ره لکلمشلگشلع لگلو او گم رلکل لهیو لقا لزلبلهل
س وسعلگس لولگسگتنلاول مهس لبهلشدتلگشع ل لهیو لقا لزل

لوجللویلولتللهلسبللویللگتللنلبهسللدههیلگخ صهصلل لبللاگیل
نللاو لهللهیلملله ا لبللاگیلتعرللرنلخصوصللرهتلسللهخ هال
ولوول لتاکر ل لوایسظالب لرهال ال له ل مد.لبهسلدههیل
جلل:ب لیالسهحرلل لگثاگسگشلل لبللعله للاگ لیتگللالبهسللدههیل
ذکاشد لیالبهالل لتوگسمدلباگیلت لرالسلهخ هال ولولول ل
تاکر ل وایآسهلرزلبعلکهالاوسدل(شولل.)1ل ل

تولردلپا لهرداوک لبوتراگتلبهلگس هی لگسلمصهاۀلآسزت

آسوسپاتاومباگستامسلیال ر لمهایلگسلساو ل
ل

 691ل

رلگس الیالمدیل وجل1726cm-1ل(بهسدلشلهخ
شول-1لطرفلFTIRلپا لهرداوک لبوتراگت لیالگتنلطرف،لبهسدلکابوس ل

ل

لپا ل لهرداوک ل لبلوتلراگت)ل

قهبلل شههد لگس .لبرشلگسلی لبهسدل(جدو ل)9لیالسهحر لگثاگسگش لولیالگاتبهالبهلپا لهرداوک لبوتراگتلیتد ل لشوی.لوجویلگتلنللبهسلدههلبلعله لاگ ل
بهسدلشهخ

لپا لهرداوک لبوتراگتلیالتشخر

لگتنلپار البعلکهال لاوی.

جدو ل-4لطرفلFT-IRلگسلپا لهرداوک لبوتراگتلگس خاگجلشد لگسل
آسوسپاتاومباگستامسلجدگشد ل
ل
بهک ایل
سوعلپروسد ل

مدیل وج

آنههههههههالیز HPLC :6HPLCلبللللللللاگیلتشللللللللخر

ل

هرداوک لل لبللوتراگتلگسلهرداوک لل لوگلللاگتلبللعلکللهال

C-O stretch

6818،6831،6620،6608

لل لاوی.لگسلگتللنلاو ل لل لتللوگ لبللاگیلتعرللرنلPHBلیال

C-O-C stretch, crystalline

6620،6619،6210،6203

برو للهسلسللاول لهل لگسل هی لکللای.له چمللرنلبللهلHPLCل

C-O-C stretch, crystalline

6213،6982

CH3 symmetric deformation

6910

CH3 asymmetric deformation

6443

CH2 deformation

6410

یالاو لHPLCلچو لسرلهسلبلعلس وسلعل لوگیللئلوفرارز ل

C=O stretch, crystalline

6121

C=O stretch, amorphous

6148

سدگای،لطو ل لدتلآسلهلرزلسلاتعلتلالگسل ؛لچلو لسرلهسلبلعل

CH2, CH3, symmetric stretch

2011

CH2 asymmetric stretch

2399

CH3 asymmetric stretch,
crystalline
CH3 asymmetric stretch,
crystalline
CH3 asymmetric stretch,
amorphous
CH3 asymmetric stretch,
crystalline
CH3 asymmetric stretch,
crystalline

2311

C=O overtone, crystalline

ل

2314
2309
2331
9883
9491

لتلوگ لcis-لولtrans-لکواتوسرلکلگسلردلاگلتشلخر

لیگیلل

(شولل1لول .)1ل

خشککای لس وسعلسر
ل

.ل
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ل

شول-1لکاو هتوناگملHPLCل ابوالبعلPHBلگس هسدگای لیگاگیلس ه لشاوعل0/303لولس ه لخاوجل68/920لولوس ل ولوول ل2241لکراولیگل و ل
گس  .ل

ل

شول-1لکاو هتوناگملHPLCل ابوالبعلس وس لPHBلتولردشد لبهلآسزت لیالخهاجلساو ل شهبعلPHBلگس هسدگایلیگاگیلس ه لشاوعل3/929لولس ه ل
خاوجل68/304لولوس ل ولوول ل6229لکراولیگل و لگس  .ل

ل
آنالیز باNMR

یسلللل گه ل300

اسپكتروسكوپی1HNMR :لگسلPHBلیال
MSL-ل(Germany

)BRUker,لیال

گس ل هسدگایلPHBلبللاگیلبللعلیس ل لآوای لآسللهلرزلبا للال
گس هی لشدل(شولل0لول .)3ل

فاکهسسل488ل گههاتزلگسجلهملشلدلولبااسل لشلر رهت لگسل

ت هملطو لطرفلاسوسهسسلباگیلPHBلسشه ل ل لیهلدل

ppmلباگبللالصل الشللاوعلشللد.لپاوتللو لهللهیلبهقر هسللد لگسل

کعلس لرگمه لنلاو ل رلللتلهلCH3لیالppmلباگبلال6/21لول

کااوفللاملتللهلCDCl3لیالppmلباگبللال1/21لوجللویلیگای.ل

سرگمه لناو ل رانلتهلCH2لیاppmلبلرنل2/41لول2/11لول

پهاگ اهللهیلآس للهتشلبللال6یاصللدلپار للالیال اللو ل

ناو ل رنلتهلCHلیالppmلباگبال1/21لوجلویلیگای.لتلکل

کااوفلللام-لیلو969Kلولsل2/1طلللو ل لللدتلفاگنرلللایلل

سللرگمه لیتگللالهل لیالppmلباگبللال1/21وجللویلیگایلکللعل

()Acquistio timeلول4888لهاتزلپامهیلطرفلتمظر لشد .ل

ابوالبعلکااوفاملگس  .ل
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شولل-0لطرفلNMRل ابوالبعلPHBلگس هسدگای لیالگتنلطرفلبهسدههیل ابوالبعلسرگمه لناو ل رللتهلCH3لیالppmلباگبال6/21لولسرگمه لنلاو ل
رانلتهلCH2لیاppmلبرنل2/41ول2/11لولناو ل رنلتهلCHلیالppmلباگبال1/21لوجویلیگای.لتکلس لرگمه لیتگلاللهل لیالppmلباگبلالل1/21لوجلویل
یگایلکعل ابوالبعلکااوفاملگس  .ل
ل
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)ppm (t1

ل

شولل-3لطرفلNMRل ابوالبعلتولردلPHBلیالخهاجلساو لیالگتنلطرفله هسمدلطرفلگس هسدگایلبهسدههیل ابوالسرگمه لناو ل رللتلهللCH3لیال
ppmلباگبال6/21لولسرگمه لناو ل رانلتهلCH2لیالppmلبرنل2/41لول2/11لولناو ل رنلتهلCHلیالppmلباگبال1/21لوجویلیگای.لتکلسرگمه لیتگال
ه لیالppmلباگبال1/21لوجویلیگایلکعل ابوالبعلکااوفاملگس  .ل

بحث و نتیجهگیری .ل
باگیلتولردلپالس رکلههیلسهسنهالبلهل لر لست ل لبلهل
مشألست

لاو لههیلنوسلهنوس لیالیسل لگسل ؛لبلاگیل

گس هیۀلتجهایلگسلگتلنلتاکربلهتلولجلهتگزتنلشلد لکه للل
آساهلبعلجهیلپالس رکلههیلصمع له رنل ئا لهزتملعلبلوی ل
گس .ل ل

ثلله لگتللنلگ ولله لوجللویلیگایلکللعلسللوتعلهللهیلطبرعلل ل

سوتعلههیلتولردکممدۀلطبرع لگتلنلتاکربلهتلیواۀلاشلدل

تولردکممدۀلگتنلتاکربهتلاگلبعلصواتلصمع لکشل لکملر ل

طللوالس لیگاسللدلولبللاگیلذخرللا لکللای لگتللنلتاکربللهتلبهتللدل

(.) 60لگتلنلگ لالگناچلعلیالگب لدگلجهلل لبلعلسظلال ل لاسللد،ل

ر لکش لآساهلاگلگسلشاگت لبارمعلخهاجلکایلکعلگتنلگ ال

شوالتلحلرنلفاگتملدل لهسعلگلسلتولرلدلن ل ایۀلصلمع لبلهل

خویلیواۀلاشدیلآساهلاگلطوالس لتالسرزل ل لکملد؛له چملرنل

هزتم لقهبللقبو ل لشلویلولتلهکمو لم لد ل لهسعلبلالسلالاگ ل

گس صه ل صو لسرزلیالآساهلبعلآسهس لصواتلس ل لنرلایل

فصامه علما

648ل ل
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هه،لسه لشش ل،لش ها ،22لتهب ه ل6931
لشمهس ل رواوگانهسر ل ل

ولاو لههیل امدس لژس رلکلسرلزلبلاگیلآسالهلبارملعلسلهسیل

تثبر لکممدۀله لست ل للگستلگسل ،لل علهی لل68/49لیاصلدلل

سشللد لگسلل ؛لبللعلمللالو ،لآساللهل للرلاههت لبللاگیلهضلل ل

بوی لگس ل(.)22ل ل

پا لگس اههیلتولردشد لیگاسدلکعلبعلطوالطبرعل لبلعلکلههشل
رزگ ل صو ل لگسجه د .ل

یالگتنلپژوهشلآس هتشلبهلگس هی لگسلکار لآسلزت لهلهیل
بهک ایلگسجهملناف لولبعلطوالاوسگسعPHB

وتهتلتلکل

ا لتاتنل شوللیالاگ لجهتگزتم لگتنلیس علگسلپار اهلهل

گالنلبلهلگسل هی لگسلاو لگسل خاگجلبلهلکااوفلاملجلدگلشلدل

بعلجهیلپالس رکلههیلصلمع ،لهزتمل لبلهالیلفاگتملدلتولرلدل

سللپسلگسللدگس لنرللایلشللدلول ماللهیل قللدگالچابلل لگولرلل ل

آساهلگسل لکلعلگتلنلگ لالح ل لبلهلگسل هی لگسلسوب ل اگههیل

بهک ایلههلکعلبهلس وس لشههدلگسدگس لنرایلشد لبلوی،لنایتلدل

ل()63لول رزبه لههیلسلاتعلاشلدیلسظرلالE.coliل

ولاویلس وسعلههیلگالنلگسدگس لنرایلقمدلگسجلهملنافل .لهلال

گاسگ لقر

اوسلج:بلقمدلکههشلپردگل لکایلتهلاوسلیهل لبلعل قلدگال

سرزلهموسلافعلسشد لگس ل( .)28ل
تو لگسلمالللبلهالبوی لهزتملعلهلهیلتولرلد،لهزتملعلهلهیل

نامیالر الاسرد .ل
8/2ل ل

ابوالبعلفاآوایلههیلپهترنلیس ،لتعم لهزتمعلههیل ابوال

یالاوسلیه ل لبللعل رللزگ ل8/9لنللاملیالر للالPHBلتولرللدل

بعلگس صله لولخلهل لسلهسیلگسل .لگسل هی لگسلتاکربلهتل

نایتدلولبهسی لوگکمشل91/1یاصدلبلوی.لبلعلگحل له لستلهیل

شر رهت لولآسزت لههلجا للرزلبلهک ایلگو لهزتمل لبلهاللت لاگل

هبق لقمدلتوسل لآسلزت لهلهیلیتگلال وجلویلیالس وسلعلبلعل

ل

تاکربهتلحدلوگس لیتگلالتبلدتللشلد لگسل ؛لبملهباگتنلبلهل

لگفزگتد.لاو لههیلفرزتو لسرزل شوالتل ابوالبعلی لهلول

خهل لسهسیلآسزت لولگسل هی لگسلسوب ل اگیلگخ صهصل لول

سرزلباه لسی لسهخ هالناگسو لههیلحهویلپار لالاگلبلعله لاگ ل

بارمعلکای لشاگت لآسزت ل ل لتلوگ لتولرلدلPHBلاگلبلعلطلوال

بعلفاگتمدلت رلل لکملدلولیوملخلویلبلعل اگحلللتخالر

یگای.ل ل

الیالخهاجلگسلساو لیگش  .ل

بهلتوجلعلبلعل شلوالتلفلوق،لگسل هی لگسلآسلزت لجال ل

گسل زگتهیلگتنلاو لکعلیالصواتلکه لللشلد ،لتلکل

تولردلیالخهاجلگسلساو لضاوایلبعلسظال ل لاسلدلولتلهلبلعل

او ل ؤثالیالتولردلPHBلگس ،ل ل لتلوگ لبلعلسولهتلستلال

حلله لچمللدتنلنللزگا لگسلتولرللدPHBلیالخللهاجلگسلسللاو ل

گشها لکای ل

نللزگا لشللد لکللعلتو ل لگسلقهبللللتوجللعلتللاتنلآساللهلتوس ل ل

گلف)لPHBلتولردشد لتوس لبهک ایلیپار اتز لس لشوی .ل

Tajima et alلیالسه ل2889لکعلبهلخلهل لسلهسیلphaCلول

ب)لهزتمعلهلهیل ابلوالبلعلاشلدلطلوالس ل لدتلبلهک ایلول

تثبر لآ لبالاویلاستنلچر وپه ل()Chitopalلبهلگسل هی لگسل

شو ل نلبللهک ایلولگسل خاگجل صللو لتلهلحللدویلستللهییل

گس هتل(48ل را ل والا)لولناوکزل(28ل را ل والا)لولCOAل

کههشلپردگل لکمد .ل

(8/1ل را ل والا)لولآسزت لهلهلولATPلولNADHلیال لر ل

ج)لهللدالافلل ل صللو لیالطلل لفاگتمللدلخللهل لسللهسیل

ولگس هی لگسل3HB-COAلبلعلمملوگ لسوب ل اگلیال لدتل24ل

لبع اگت لک ال لشوی .ل

سللهم ل38یاصللدلسوب ل اگلبللعلپا ل لهرداوک ل لبللوتراگتل
تبدتللشد لگس ل( .)26ل

ی)لبهلگتنلاو ل لتوگ لبهلگس هی لگسلآسزت لههیلبلهک ایل
آسوسللپاتاوملبللاگستامسلپار اهللهیلطللوالس لگسلPHBلتولرللدل

برش اتنل قدگالPHBلبعلیس لآ د لیالگتاگ لبلهللگسل هی لل

کای .ل

گسلبرو للهسلسللاول لولیالسللوت لسللرمواتزوبروم اراللوت لکللعل

ل

آسوسپاتاومباگستامسلیال ر لمهایلگسلساو ل
ل
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3
- Functional groups
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- Fingerprint
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- Mid- infrared region
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- High performance liquid chromatography
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