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 چكیده  مشخصات مقاله

 تاریخچه مقاله:

 1399 مهر 30دریافت: 

 1400 خرداد 16دریافت پس از اصالح: 

 1400تیر  6پذیرش نهایی: 
 

 ندازها آبی فازی دو هایسامانه در آرژنین و گالیسین پذیری توزیع تحقیق این در

 اب گلیکول اتیلن پلی شامل مطالعه مورد آبی فازی دو هایسامانه. شد گیری

 سدیم وسولفات سیترات سدیم وتری (دالتون) 6000 و 8000 مولکولی هایوزن

 ضرایب بر رابط خط و دما پلیمر، ، نمک وزنی مختلف تاثیردرصدهای. باشندمی

 توزیع ضرایب که داد نشان نتایج. شدند بررسی آرژنین و گالیسین پذیری توزیع

 با و ابدی می کاهش پلیمر و نمک وزنی درصد افزایش با آرژنین و گالیسین پذیری

 ملشا سامانه در گالیسین. می یابد کاهش پذیری توزیع رابط خط طول افزایش

 8000 مولکولی وزن) گلیکول اتیلن پلی وزنی %15 و سدیم سولفات وزنی 10%

( 013/2 ± 101/0) پذیری توزیع ضریب بیشترین دارای K  308دمای در( دالتون

 سدیم سیترات تری وزنی %14 شامل سامانه در آرژنین همچنین. میباشد باال فاز در

 K  308دردمای( دالتون 6000 مولکولی وزن) گلیکول اتیلن پلی وزنی %25 و

  .میباشد پایین درفاز ( 059/0 ± 005/0) پذیری توزیع ضریب بهترین دارای
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 یی،غذا صنایع در آمینه اسیدهای صنعتی و زیستی اهمیت       

 نهآمی اسیدهای. است شده شناخته خوبی به پزشکی و دارویی

 و هاپروتئین سازنده واحدهای که هستند زیستی هایی مولکول

 در مهمی نقش زیستی مولکولهای این. باشند می پپتیدها

 ممه های عملکرد از بسیاری و دارند فیزیولوژیکی فرایندهای

 اسیدهای. میدهند انجام را سلولها سازی ساختار جمله از بدن

 غذایی مواد سازی ذخیره و انتقال و نقل در ای ویژه نقش آمینه

 تاندون غدد، ها، اندام عملکرد روی بر و کنند می ایفا بدن در

 ترمیم و ها زخم بهبود در همچنین. گذارند تاثیرمی عروق و ها

 نقش مو و پوست ها،استخوان درعضالت، خصوص به ها بافت

 آمده وجود به زائد مواد  بردن بین از برای و دارند توجهی قابل

 رد و باشند می ضروری بسیار بدن ساز و سوخت با ارتباط در

 ساده  گالیسین[. 1]کنند می بازی را مفیدی نقش بدن سالمت

 قشن گالیسین. است زنده های سلول تمام در آمینه اسید ترین

 شواکن ایمنی، سیستم تقویت ساز، و سوخت تنظیم در مهمی

 بیماری درمان در و دارد عصبی عملکرد و اکسیدانی آنتی های

 عانوا و عروقی و قلبی های بیماری دیابت، سرطان، نظیر هایی

 آلفا یک آرژنین[. 2]دارد فراوانی کاربرد التهابی های بیماری

 فاعید سامانه عملکرد تقویت با که است ضروری غیر آمینه اسید

 و اندازد می تاخیر به را سرطان پیشرفت و تومورها رشد بدن،

. دبخشمی تسریع را دیده آسیب هایبافت بهبود و ترمیم زمان

 قلبی، هایبیماری کاهش بدن، از آمونیاک حذف در همچنین

 ثلم تولید دستگاه توانایی وافزایش خون فشار کاهش به کمک

   .]3[است موثر بسیار

 منابع از  آمینه اسیدهای جداسازی و  استخراج هایروش       

 دارای آنچه اما. است متفاوت باشندمی زیستی عمدتاً که آن

 و مناسب جداسازی روش یک تعیین است ای ویژه اهمیت

 استخراج روش جداسازی روشهای بین در. باشدمی اقتصادی

 اشدب می خلوص و بازده پتانسیل، بیشترین دارای مایع – مایع

. ستا بهتر پذیری انتخاب و باالتر ظرفیت مانند مزایایی دارای و

 آن اساس که است جداسازی برای روشی مایع – مایع استخراج

 در امتزاج غیرقابل حالل دو در نظر مورد جزء حاللیت اختالف

 اهمیت دارای روش این در آنچه رسد می نظر به. است یکدیگر

. تنظراس مورد حالل خصوصیات و هاویژگی است. باالیی بسیار

 هگون جداسازی برای مناسبی روش حالل با استخراج سیستم

 مانند معایبی اما باشد، می ها گونه از مخلوطی از نظر مورد

 دهکنن استخراج عوامل ، آلی حاللهای اشتعال قابلیت و سمیت

 زیاد حجم در ها حالل این از استفاده باالی ی هزینه و مختلف

 کردن جایگزین جهت زیادی های تالش که است شده باعث

 لطو در. بگیرد صورت صنعتی های کاربرد در جدید هایسامانه

 های سامانه روی بر تحقیقات از توجهی قابل حجم گذشته، دهه

 یک عنوان به آبی دوفازی هایسامانه. اند بوده  آبی فازی دو

 هایروش از یکی تواندمی زیستی مواد جداسازی یا تغلیظ روش

 توزیع. باشد آمینه اسیدهای استخراج برای مهم و پرکاربرد

 بین نیروی با هاسامانه این در زیستی هایمولکول پذیری

 ایجر مدلهای توسط آن توصیف امکان و میگیرد صورت مولکولی

 دو هایسامانه[. 4،5] است دستیابی قابل مایع – مایع تعادل در

 شامل و دارد قرار مایع -مایع استخراج هایروش جزو آبی فازی

 به آبی فاز یک از محصوالت/  امالح/  زیستی هایمولکول توزیع

 هایزوج توسط هاسامانه این معمول طور به. است دیگر فاز

( نمک -نمک یا نمک -پلیمر ، پلیمر -پلیمر) شونده حل مختلف

 مشخص هایغلظت از باالتر که حالتی در و شوندمی تشکیل

 تقسیم فاز دو به سیستم ، باشد آب در ها شونده حل این

 [.6]شودمی

 هاسامانه این ، زیاد آب درصد حضور دلیل به ، همچنین       

 مولکولهای جداسازی برای سازگار زیست و مالیم محیطی

 سایر به نسبت هاسامانه این[. 7] کنندمی فراهم زیستی

 توانمی آن جمله از که دارد ای ویژه مزایای جداسازی روشهای

 الیچگ اختالف ، پایین ویسکوزیته کم، اقتصادی قیمت:  به

 سهولت و مواد بودن دسترس در و ها فاز بین بیشتر

 از یکی گلیکول اتیلن پلی[. 8]برد نام را کاردرآزمایشگاه

 مورد آبی فازی دو هایسامانه درتشکیل که است پلیمرهایی

 است ادهد نشان گلیکول اتیلن پلی.است گرفته قرار زیادی توجه

 ایینیپ بسیار سمیت و باشدمی ایمن ماده یک زیستی نظر از که

 . ]9،10] دارد

 توجه نمک -پلیمر  پایه بر آبی فازی دو هایسامانه       

 و برلو ون مس. است کرده جلب خود به را محققان از بسیاری

 ن،گالیسی سرین، آمینه اسیدهای پذیری توزیع رفتار همکاران

 هایامانهس در آالنین فنیل و ایزولوسین میتونین، والین، آالنین،

 اماتکارب ، آمونیوم کربنات بی فرار های نمک توسط آبی دوفازی

 یها وزن با گالیکول اتیلن پلی و آمونیاک محلول و آمونیوم

 [.11] نمودند بررسی را 4000 و 2000 مولکولی

 در لوسین و والین آالنین، آمینه اسیدهای پذیری توزیع

 ولفاتس و گلیکول پروپیلن پلی شامل آبی فازی دو هایسامانه

 مقدمه-1
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 مورد همکاران و صالبت توسط کلوین 15/298 دمای در منیزیم

 توزیع همکاران و صالبت همچنین[. 12]گرفت قرار بررسی

 در ار تیروزین و آالنین فنیل تریپتوفان، آمینه اسید پذیری

 عهمطال معدنی های نمک و پلیمر پایه بر آبی دوفازی هایسامانه

 پذیری توزیع میزان همکاران و میرسیاقی[. 13]کردند

 دوفازی هایسامانه در را منوهیدروکلرید لیزین -ال اسیدآمینه

 یا 4000 مولکولی های وزن با گلیکول اتیلن پلی شامل آبی

 تری و فسفات هیدروژن پتاسیم دی شامل نمک دو و 10000

 غلظت ،pH دما، اثرات. نمودند گیری اندازه  سیترات سدیم

 عتوزی روی بر نمک نوع و پلیمر مولکولی وزن پلیمر، و نمک

 رارق بررسی مورد تحقیق این در هیدروکلرید لیزین -ال پذیری

 پذیری توزیع رفتار همکاران و صالبت همچنین[. 14] گرفت

 و پلیمر پایه بر آبی دوفازی سامانه در را میتونین آمینه اسید

 ،رابط خط طول اثرات و نمودند بررسی فسفات سدیم های نمک

 آنتروپی ، آنتالپی نظیر ترمودینامیکی  توابع اثر و  دما نمک، نوع

 دکردن بررسی پذیری توزیع ضریب روی بر را گیبس وانرژی

 اسیدهای یازده پذیری توزیع رفتار  همکاران و دراگانا[. 15]

 آرژنین ، نلیزی ، آالنین فنیل ، لوسین ، آالنین ، گالیسین) آمینه

 و امینگلوت ، گلوتامیک اسید ، آسپارتیک اسید ، هیستیدین ،

 ررسیب پلیمر/پلیمر پایه بر آبی دوفازی هایسامانه در را( سرین

 سامانه در پذیری توزیع ضرایب برای جدید مدل یک و نمودند

 [.16] دادند ارائه پلیمر/  پلیمر آبی فاز دو های

 و مرپلی  پایه بر آبی فازی دو سامانه یک از تحقیق این در       

 یمسد تری و  سدیم سولفات نمکهای. است شده استفاده نمک

 ها نمک این[. 17] شدند انتخاب سمیت عدم علت به سیترات

 عالی حاللیت ، پذیر تخریب زیست همچون ویژگیهایی دارای

 [.18،19]میباشند مناسب پایداری و کم پذیری واکنش ،میزان

 دو های سامانه کاربرد به فراوانی توجه کنون تا اگرچه       

 تیزیس مولکولهای انواع روی بر نمک -پلیمر پایه بر آبی فازی

 رد مختلف پارامترهای تاثیر وجود این با است، گرفته صورت

  نیمعد و آلی های نمک همراه به گالیکول اتیلن پلی هایسامانه

. است بوده محدود آرژنین و گالیسین آمینه اسیدهای برای

 ایاسیده زمینه در شده منتشر مقاالت بررسی و ما دانش مطابق

 یتحقیق آبی، فازی دو هایسامانه در آرژنین و گالیسین آمینه

 و سدیم سولفات و سیترات سدیم تری نمکهای اثر خصوص در

 تاس نشده گزارش آمینه اسید دو این برروی مختلف دماهای اثر

 رفتار شناخت و مطالعه اینکه به توجه با طرفی از[. 16،11]

 و جداسازی به زیادی کمک آمینه اسیدهای پذیری توزیع

 بررسی تحقیق این در هدف لذا نمود، خواهد ها آن سازی خالص

 توسط آرژنین و گالیسین آمینه اسیدهای پذیری توزیع

 همچنین. باشد می نمک -پلیمر شامل آبی فازی دو هایسامانه

 و آرژنین جداسازی جهت شرایط بهترین تعیین منظور به

 ، نمک وزنی درصد ، دما: مانند پارامترهایی اثرات گالیسین

 زیعتو ضریب روی بر پلیمر مولکولی وزن و پلیمر وزنی درصد

 سامانه .است گرفته قرار بررسی مورد آرژنین و گالیسین پذیری

 اتیلن پلی شامل تحقیق این در مطالعه مورد آبی فازی دو

 نمک و دالتون  8000 و 6000 مولکولی های وزن با گالیکول

 .باشد می سدیم سیترات تری و سدیم سولفات های

 

 تحقیق روش و مواد -2

 مورداستفاده مواد 1-2

سولفات سدیم و تری سدیم  در این تحقیق نمک های      

 %99آرژنین و گالسین با خلوص -سیترات و اسیدآمینه های ال

 8000و  6000از شرکت مرک و پلی اتیلن گلیکول با جرم مولی 

 آلدریج تهیه گردید.-از شرکت سیگما %99دالتون با خلوص 

 

 تحقیق روش 2-2

 دوفازی منطقه تعیین 1-2-2

 از آبی فازی دو هایسامانه فازی رفتار بررسی منظور به       

 منطقه بین مرز فازی نمودارهای.  شودمی استفاده فازی نمودار

 دو در تعادلی اجزای درصد همچنین دوفازی منطقه و فازی تک

 هاآزمایش انجام برای پژوهش این در. کنندمی مشخص را فاز

 در شده گزارش های داده اساس بر فازی، دو محدوده در نقاطی

 برای فازی دو نمودار از. گردید انتخاب مقاالت در فازی منحنی

 8000 و 6000 مولکولی های وزن با گالیکول اتیلن پلی سامانه

 همچنین[. 20]است شده استفاده سیترات سدیم نمک و دالتون

 لیکولگ اتیلن پلی از متشکل سامانه به مربوط فازی دو نمودار از

 .]21[است شده استفاده سدیم سولفات نمک و

 آمینه اسیدهای پذیری توزیع ضریب تعیین  2-2-2

 نسبت صورت به )AAK (آمینه اسید پذیری توزیع ضریب      

 از یغن فاز به( باال فاز) پلیمر از غنی فاز در آمینه اسید غلظت

: گرددمی محاسبه زیر رابطه توسط که باشد می( پایین فاز) نمک

[22.] 

 

(1)                     𝐾𝐴𝐴 =
[𝐴𝐴]𝑇

[𝐴𝐴]𝐵
  

 
Tو B  ندباش می پایین فاز و باال فاز ، دهنده نشان ترتیببه.  

  ناتیل پلی شامل آبی فازی دو هایسامانه سازی آماده برای       

 در نهآمی اسیدهای پذیری توزیع میزان بررسی و نمک -گلیکول

 پذیری توزیع روی بر موثر عوامل بررسی و هاسامانه این
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 یک. است شده استفاده مشخص راهکار  یک از آمینه اسیدهای

 عتوزی ضریب گیری اندازه برای  فازی دو ناحیه در  کاری نقطه

 بلیق تجارب براساس. شد گرفته نظر در آمینه اسیدهای پذیری

 در (کاری نقطه) مخلوط اجزای ترکیب تعیین برای زیر قوانین

 عمای نه) مایع – مایع ناحیه در کار نقطه( الف: شد گرفته نظر

 فاز دو جداسازی در سهولت منظور به( ب. شد انتخاب( جامد –

 هایفاز یکسان حجم براساس کار نقطه ، فاز دو از گیری نمونه و

 ایینپ و باال فازهای جداسازی زمان( ج. گردید تعیین پایین و باال

 یمنحن روی بر بحرانی نقطه تا کار نقطه فاصله به وابسته

 زا فازغنی) باال ویسکوزیته با فاز حجم اگر( د. است بینودال

 باشد ربیشت( ازنمک غنی فاز) کمتر ویسکوزیته با فاز از( پلیمر

 [.23] یافت خواهد افزایش دوفاز بین جدایش زمان

 نمک، و پلیمر وزنی درصد سامانه هر برای منظور بدین        

 ره در و باشدمی ثابت پلیمر مولکولی های وزن و دما نمک، نوع

 داشتن نگه ثابت و عوامل این از یکی تغییر با هاسامانه این از یک

 بر. فتگر قرار بررسی مورد مستقل متغیر تغییر اثر عوامل بقیه

 کنم مختلف های وزن شامل مختلفی هاینمونه ابتدا اساس این

 به آمینه اسید gr 01/0 تقریبی وزن و گلیکول اتیلن پلی و

 چهار ترازوی از استفاده با دیونیزه آب از مشخصی حجم همراه

 کره کشور ساخت  ADAM مدل  مکس مارک) اعشار رقم

 هب مغناطیسی همزن از استفاده با سپس. شد ساخته( جنوبی

 دو سامانه. شود فازی دو سامانه تا شد همزده  دقیقه 5 مدت

 ساعت 24 تعادل حالت به رسیدن برای شده تشکیل آبی فازی

 کشور ساخت  ممرت مدل) حرارتی آون در سکون حالت در

 دو تا شد قرارداده کلوین 308 و 303 ،298  دماهای در( آلمان

 هب پایین و باال فازهای سپس. شوند جدا هم از کامل طور به فاز

 دار سرپوش های شیشه در و شد جدا پاستور پیپت کمک

 ریخته پذیری توزیع تعیین و pH گیری اندازه جهت جداگانه

 اب پایین و باال فاز دو هر در آمینه اسیدهای غلظت میزان. شد

  مادزوشی  شرکت  ساخت) اسپکتروفوتومتر دستگاه از استفاده

 برای ماکزیمم،  در طول موج  (UV 1800)مدل آلمان

 اندازه نانومتر( 207)   آرژنین برای و نانومتر( 200گالیسین) 

   گردید. گیری

 از نتایج دقت  و صحت بررسی و پذیری تکرار منظور به       

 ها داده معیار انحراف و گردید تهیه نمونه سه حداقل محلول هر

 .گرفت قرار بررسی مورد

 

 

 

  نتایج و بحث -3 

 ریپذی توزیع و استخراج کارایی بهبود تحقیق این از هدف       

 آبی دوفازی هایسامانه در آرژنین و گالیسین آمینه اسیدهای

 دو دهنده تشکیل اجزای وزنی درصد اثر مطالعه این در. است

. دگردی بررسی آمینه اسیدهای پذیری توزیع روی بر دما و فاز

 هدف به سامانه حالت بهینه به یابی دست کار این از هدف

 این جداسازی برای کاری سامانه یک پیشنهاد و طراحی

 یپذیر توزیع ضریب تحقیق این در. باشدمی آمینه اسیدهای

 در دکاربر پر زیستی هایمولکول عنوان به آرژنین و گالیسین

 و 303 ، 298  مختلف دمای سه در دارویی و غذایی صنایع

 زیر شرح به آبی فازی دو مختلف سامانه  درچند کلوین 308

+  سیترات سدیم تری+  6000 پلیمر: گرفت قرار بررسی مورد

+  6000 پلیمر آب،+  سیترات سدیم تری+  8000پلیمر آب،

 تاثیر. آب+ سدیم سولفات+  8000پلیمر و آب+  سدیم سولفات

 رب  دما و پلیمر درصدوزنی ، نمک درصدوزنی نظیر پارامترهایی

 قرار بررسی مورد آمینه اسیدهای پذیری توزیع ضریب روی

 است. گرفته

   

 گالیسین پذیری توزیع 1-3

 :  پلیمر وزنی درصد تاثیر بررسی 1-1-3

 هایدرصد تاثیر و گالیسین پذیری توزیع تجربی هایداده       

 وزنی درصد. است شده گزارش 1 جدول در پلیمر مختلف وزنی

 و %10 ترتیب به سدیم سیترات تری و سدیم سولفات نمک

 اتیلن پلی مولکولی وزن دو هر برای نتایج. است 14%

 سولفات و سیترات سدیم تری نمک دو و 8000و  6000گلیکول

 دش انجام تکرار سه با آزمایشات کلیه. است شده گزارش سدیم

 در (STDEV) معیار انحراف و پذیری توزیع ضریب ومیانگین

 هر در که داد نشان تجربی نتایج.  است شده ارائه  1 جدول

 ، آب+  سیترات سدیم تری+  6000 پلیمر: سامانه چهار

 سولفات+  6000پلیمر ، آب+ سیترات سدیم تری+  8000پلیمر

 دماهای در آب+  سدیم سولفات+ 8000 پلیمر و آب+  سدیم

 یبضر ، پلیمر وزنی درصد افزایش با کلوین 308 و 303 ، 298

 اهشک این دلیل. کندمی پیدا کاهش گالیسین پذیری توزیع

 و پلیمر از غنی فاز آبگریزی افزایش مختلف عامل دو تاثیر

 طول افزایش با. است فاز این در دسترس قابل حجم کاهش

 های گروه تعداد مشخص، غلظت یک برای پلیمر زنجیر

 ازف آبگریزی نتیجه در و است دسترس در کمتری هیدروکسیل

 اسید یک گالیسین طرفی از[. 7]یابد می افزایش پلیمر از غنی

 ابراینبن. کندمی برقرار هیدروژنی پیوند آب با که است ای آمینه
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 مهاجرت تمایل گلیکول، اتیلن پلی وزنی درصد افزایش با

 غلظت افزایش. کندمی پیدا افزایش نمک از غنی فاز به گالیسین

 نآ پذیری توزیع ضریب کاهش باعث پایین فاز در گالیسین

 .شودمی

 مشاهده 1 جدول در شده گزارش تجربی های داده مطابق       

 یدوفاز سامانه در گالیسین پذیری توزیع ضریب که شودمی

 کمتر سیترات سدیم تری نمک و گلیکول اتیلن پلی شامل آبی

 رد گالیسین پذیری توزیع ضریب که حالی در. است یک از

 فاتسول نمک و گلیکول اتیلن پلی شامل آبی دوفازی سامانه

 وعن تغییر که دهدمی نشان امر این. است یک از  بیشتر سدیم

 الزم  .گذاردمی تاثیر آمینه اسید این پذیری توزیع روی بر نمک

 اما هستند متفاوت نمک دو این آنیون که است ذکر به

 مکن هافمیستر سری با مطابق. است مشترک آنها هایکاتیون

 قایسهم در منفی بار سه با آنیون داشتن با سیترات سدیم تری

 یدارا منفی دوبار با آنیون داشتن با سدیم سولفات نمک با

 بار اب هایآنیون نتیجه در. است بیشتری نمک خروج اثر توانایی

 پوشیآب کمتر بار با هایآنیون به نسبت بیشتر منفی یونی

 شود.میپلیمر تر سریع زدایی آب باعث و دارند بیشتری

 

 هاوزنی  مختلف پلیمر بر روی توزیع پذیری گالیسین در درصد  وزنی ثابت نمک ( اثر درصدهای1جدول )

(k)وزن پلیمر)%( دما 
توزیع 

 پذیری

انحراف 

 معیار

pHفازب

 اال
pHتوزیع پذیری فاز پایین 

انحراف 

 معیار
pHفازباال pHفاز پایین 

 (Da) 8000 = وزن مولکولی پلیمر (Da) 6000 = وزن مولکولی پلیمر    

درصد وزنی(  %14تری سدیم سیترات  )                                                       

298 

15 138/0  005/0  61/7  82/7  143/0  001/0  70/7  67/7  

20 096/0  005/0  66/7  77/7  095/0  001/0  77/7  62/7  

25 064/0  002/0  78/7  8/7  069/0  001/0  79/7  63/7  

303 

15 119/0  003/0  89/7  11/8  129/0  004/0  78/7  60/7  

20 112/0  032/0  91/7  1/8  086/0  002/0  72/7  66/7  

25 058/0  007/0  92/7  12/8  057/0  001/0  82/7  65/7  

308 

15 111/0  009/0  86/7  92/7  126/0  009/0  91/7  59/7  

20 075/0  001/0  91/7  1/8  09/0  004/0  94/7  61/7  

25 057/0  003/0  7/7  12/8  063/0  000/0  83/7  58/7  

درصد وزنی( %10سولفات سدیم )                                                 
 

298 

15 563/1  083/0  95/6  27/8  791/1  083/0  86/7  16/8  

20 464/1  094/0  13/7  11/8  621/1  223/0  75/7  01/8  

25 426/1  036/0  14/7  92/7  582/1  040/0  38/7  03/8  

303 

15 685/1  248/0  52/7  00/7  819/1  166/0  63/7  76/7  

20 652/1  066/0  23/7  04/7  568/1  000/0  41/7  52/7  

25 445/1  118/0  99/6  86/6  462/1  154/0  38/7  72/7  

308 

15 456/1  018/0  98/7  70/7  013/2  101/0  56/7  99/7  

20 432/1  151/0  81/7  45/7  764/1  061/0  40/7  81/7  

25 276/1  258/0  34/7  68/7  703/1  030/0  29/7  67/7  

 

  نمک وزنی درصد تاثیر بررسی 2-1-3

 ینآرژن و گالیسین آمینه اسیدهای پذیری توزیع ضرایب       

 و سیترات سدیم تری نمک دو مختلف وزنی درصدهای در

 %20 رد گلیکول اتیلن پلی وزنی درصد کهزمانی سدیم سولفات

 سه با آزمایشات کلیه. است شده گزارش 2 جدول در است ثابت

 عیارم انحراف و پذیری توزیع ضریب ومیانگین شد انجام تکرار

(STDEV) نتایج به توجه با. است شده ارائه  2 جدول در 

 مشاهده کلوین 308 و 303 ، 298 دماهای در آمده بدست

 وزنی ددرص افزایش با گالیسین پذیری توزیع ضریب که شودمی
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آب، +  سیترات سدیم تری+  6000پلیمر  هایسامانه در نمک

 سولفات+  6000پلیمر آب،+  سیترات سدیم تری+  8000 پلیمر

 می کاهش آب+  سدیم سولفات+  8000پلیمر و آب+  سدیم

 ییون قدرت  نمک غلظت افزایش با که دهدمی نشان این. یابد

 اویح هایسامانه در کهآنجایی از. یابد می افزایش  پایین فاز در

 مترک گالیسین پذیری توزیع ضریب سیترات سدیم تری نمک

 یینپا فاز به گالیسین مهاجرت تمایل دهنده نشان است، یک از

 هایسامانه در کهصورتی در. باشدمی نمک از غنی فاز یعنی

 یک زا گالیسین پذیری توزیع ضریب سدیم سولفات نمک حاوی

 باال ازف به گالیسین مهاجرت تمایل دهنده نشان که است بیشتر

 کنم نوع تواندمی آن دلیل. باشد می پلیمر از غنی فاز یعنی

 با زیرا. باشد سیترات سدیم تری نمک به نسبت سدیم  سولفات

. یابدمی افزایش نمک آبی محلول ویسکوزیته آنیون بار افزایش

 یتظرف با های آنیون به نسبت بیشتر ظرفیت با های آنیون

 لیمرپ سریعتر زدایی آب باعث و دارند بیشتری آبپوشی کمتر

 [.8]گرددمی

 دیمس سولفات و ظرفیتی سه آنیون دارای سیترات سدیم        

 اصیخ آمینه اسید یک گالیسین.است ظرفیتی دو آنیون دارای

 قطف جانبی زنجیره جای به بلکه ندارد جانبی زنجیره که است

 هنتیج در. است متصل آلفا کربن به دیگر هیدروژن اتم یک

 عبارت هب. ندارد توجهی قابل الکترونگاتیوی یا قطبی هایویژگی

 هک است دوست آب و آبگریز سر دو هر دارای گالیسین دیگر

 به نهساما یونی قدرت وقتی بنابراین. است جانبی زنجیره فاقد

 نیز نگالیسی پذیری توزیع رفتار کندمی تغییر نمک نوع علت

  .یابدمی تغییر

 

 (% 20ها بر روی توزیع پذیری گالیسین در درصد وزنی ثابت پلیمر)( اثر تغییر درصدهای مختلف وزنی نمک2جدول )

(k)وزن نمک)%( دما 
توزیع 

 پذیری

انحراف 

 معیار
pHفاز باال pHانحراف معیار توزیع پذیری فاز پایین pHفاز باال pHفاز پایین 

 سولفات سدیم تری سدیم سیترات  

                                            (Da) 6000 = وزن مولکولی پلیمر    

298 

10 168/0  008/0  61/7  77/7  408/1  056/0  40/7  80/7  

12 132/0  006/0  81/7  75/7  327/1  059/0  27/7  12/8  

14 091/0  008/0  51/7  79/7  324/1  002/0  22/7  835/8  

303 

10 147/0  008/0  81/7  00/8  541/1  001/0  24/7  30/7  

12 105/0  002/0  82/7  04/8  535/1  131/0  16/7  67/7  

14 083/0  001/0  70/7  10/8  424/1  004/0  56/7  47/7  

308 

10 135/0  016/0  75/7  96/7  480/1  030/0  22/7  56/7  

12 096/0  011/0  62/7  99/7  411/1  111/0  18/7  71/7  

14 080/0  001/0  66/7  73/7  372/1  017/0  74/7  99/7  

                                           (Da) 8000 = وزن مولکولی پلیمر    

298 

10 183/0  003/0  57/7  78/7  522/1  085/0  14/7  90/7  

12 124/0  000/0  60/7  80/7  515/1  070/0  00/7  10/8  

14 096/0  004/0  81/7  83/7  514/1  030/0  70/7  14/8  

303 

10 154/0  010/0  42/7  73/7  791/1  177/0  04/7  56/7  

12 111/0  003/0  54/7  91/7  699/1  138/0  50/7  63/7  

14 079/0  007/0  79/7  68/7  648/1  101/0  67/7  80/7  

308 

10 178/0  016/0  54/7  86/7  798/1  042/0  12/7  33/7  

12 112/0  007/0  55/7  71/7  575/1  043/0  43/7  42/7  

14 080/0  002/0  44/7  80/7  570/1  010/0  62/7  75/7  
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  دما اثر بررسی 3-1-3

 روی بر کلوین 308 و 303 ، 298 مختلف دمای سه تاثیر      

 ود مختلف وزنی درصدهای در گالیسین پذیری توزیع ضریب

 وزنی درصد کهزمانی 8000 و 6000 مولکولی هایوزن با پلیمر

 % 14 سیترات سدیم تری نمک و  % 10 سدیم  سولفات نمک

 بر تجربی های داده. است شده گزارش 1 جدول در است ثابت

 نشان جدول انتهای در قطعیت عدم و میباشد تکرار سه اساس

 مرپلی سیستم چهار در که دهد می نشان نتایج.  است شده داده

 سدیم تری+  8000 پلیمر ، آب+  سیترات سدیم تری+ 6000

 و آب+  سدیم سولفات+  6000پلیمر ، آب+  سیترات

 و دارمعنی روند دما افزایش آب+  سدیم سولفات+  8000پلیمر

 بر دما اثر.  است نداشته گالیسین پذیری توزیع بر چشمگیری

 ست،ا پیچیده ها آنزیم و زیستی های مولکول پذیری توزیع روی

 ریزیگ آب اثر و الکتروستاتیک اثرات فاز، هر در اجزا ترکیب زیرا

 آنتروپی روی بر غیرمستقیمی اثر دما. هستند همراه دما با

 توزیع تواندمی و دارد پلیمر با هاآن برخورد در آب هایمولکول

 .]24[دهد قرار تاثیر تحت را زیستی مولکول پذیری

 های داده است شده گزارش 2 جدول همانطور که در        

 بر کلوین 308 و 303 ، 298 مختلف دمای سه تاثیر تجربی

 ریت نمک دو مختلف وزنی درصدهای در گالیسین پذیری توزیع

 رد پلیمرها وزنی درصد وقتی سدیم سولفات و سیترات سدیم

+ 8000 پلیمر سامانه سه در که دهدمی نشان است، ثابت 20%

 آب+  سدیم سولفات+  6000پلیمر آب،+  سیترات سدیم تری

 ممستقی تاثیر دما افزایش آب+  سدیم سولفات+  8000پلیمر و

 در. تاس نداشته گالیسین پذیری توزیع مقدار بر چشمگیری و

 آب+  سیترات سدیم تری+ 6000 پلیمر سامانه در که صورتی

 دهش گالیسین پذیری توزیع ضریب کاهش سبب دما افزایش

 ترکیب وزنی اجزاء حاللیت تغییردر باعث تواند می دما. است

 دلیل همین به. شود تعادل حال در پایین و باال فازهای های

 رد نمک وزنی درصد سامانه دمای افزایش با که گفت توانمی

 لظتغ افزایش.  کندمی پیدا کاهش باال درفاز و افزایش پایین فاز

 از بیشتری تعداد انداختن دام به باعث پایین فاز در نمک

 یریپذ توزیع کاهش به منجر که شودمی گالیسین هایمولکول

 .گرددمی گالیسین

  رابط خط تاثیر بررسی 4-1-3

 هایسامانه خواص ارزیابی برای مهم پارامترهای از یکی       

 طول تعادل، درحال فاز دو ترکیب اختالف جهت آبی دوفازی

 ریپذی توزیع بر رابط خط تاثیر ارزیابی برای. است رابط خط

 در اجزا مختلف هایغلظت با مختلفی نقاط آمینه اسیدهای

  زیر رابطه مطابق رابط خط طول. شد انتخاب دوفازی منطقه

 که باشدمی پایین و باال فازهای در اجزا غلظت ترکیب از تابعی

 به ار آمینه اسید تمایل توانمی پارامترها این از هریک تغییر با

 .نمود اصالح پایین و باال ازفازهای هریک

 

TLL (%) = √(W1
T − W1

B)
2

+ (W2
T − W2

B)
2      (2) 

Wiکه در آن 
T  وWi

B    به ترتیب درصد وزنی جزi  در فاز باال

دهند. خط رابط طول خط رابط را نشان می TLLو فاز پایین و 

باشد ، معیاری برای دوری و یا که دارای واحد درصد وزنی می

 نزدیکی به نقطه بحرانی است.

 پذیری توزیع ضرایب و رابط خطوط مقادیر 3 جدول در       

 دمای در پلیمر و نمک مختلف وزنی درصدهای در گالیسین

 تمامی در 3 جدول به توجه با. است شده گزارش کلوین 298

 در پذیری توزیع ضرایب رابط خط طول افزایش با هاسامانه

. است یافته کاهش پلیمر و نمک مختلف وزنی درصدهای

 پلیمر مختلف وزنی درصدهای در هاسامانه تمامی در همچنین

 جرم )نسبتα کاهش با( است ثابت نمک وزنی درصد که زمانی)

 پیدا کاهش گالیسین پذیری توزیع ضرایب ،( کل جرم به فازباال

 زمانی)  نمک مختلف وزنی درصدهای در که صورتی در کرده؛

 پذیری توزیع α افزایش با( است ثابت پلیمر وزنی درصد که

 است. یافته کاهش
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 کلوین 298ها برای اسیدآمینه گالیسین در خوراک در دمای خطوط رابط در  درصدهای وزنی مختلف سامانه (3)جدول 

   خطوط رابط                   

غلظت 

 پلیمر)%(

غلظت 

 نمک)%(

طول خط 

 رابط
 توزیع پذیری آلفا

غلظت 

 پلیمر)%(

غلظت 

 نمک)%(

طول خط 

 رابط
 آلفا

 توزیع پذیری 

آب + سدیم سیتراتتری  +6000پلیمر  آب تری سدیم سیترات+ + 8000پلیمر     

019/15  093/14  980/14  566/0  138/0  039/15   050/14  872/40  564/0   143/0  

088/20  033/14  715/47  497/0  096/0  027/20   046/14  567/48  513/0   095/0  

008/25  031/14  484/53  435/0  064/0  067/20   074/14  818/53  439/0   069/0  

129/20  095/10  641/37  368/0  168/0  097/20   092/10  613/47  379/0   183/0  

096/20  071/12  627/42  444/0  132/0  071/20   032/12  469/42  438/0   124/0  

104/20  156/14  137/48  508/0  091/0  121/20   032/14  472/47  485/0   096/0  

آب سولفات سدیم + + 6000پلیمر  آب + سولفات سدیم + 8000پلیمر     

037/15  051/10  079/38  562/0  563/1  062/15   075/10  282/36  507/0   401/0  

997/19  051/10  965/43  494/0  464/0  054/20   037/10  659/42  475/0   362/0  

080/25  021/10  661/49  435/0  426/1  111/25   063/10  690/49  431/0   344/0  

116/20  041/10  892/43  484/0  408/1  034/20   039/10  631/43  488/0   522/1  

074/20  041/12  284/47  506/0  327/1  963/19   039/12  973/47  534/0   515/1  

082/20  023/14  858/48  520/0  324/1  079/20   149/14  693/51  550/0   514/1  

 u(wt.%)= ±0.03; u(100TLL)= ±0.02 :عدم قطعیت

 آرژنین پذیری توزیع 2-3

 پلیمر وزنی درصد تاثیر نتایج بررسی 1-2-3

 آبی دوفازی سامانه یک در استخراج و جداسازی بازده       

. دارد همجوار دوفاز دهنده تشکیل اجزای درصد به زیادی ارتباط

 ذیریپ توزیع کاهش یا افزایش میتوان پلیمر درغلظت تغییر با

 یپذیر توزیع نتایج. داد قرار ارزیابی مورد را زیستی مولکول

 مکن وزنی درصد وقتی پلیمر مختلف وزنی درصدهای در آرژنین

 ثابت % 14 سیترات سدیم تری نمک و % 10سدیم سولفات

 رارتک سه با آزمایشات کلیه. است شده گزارش 4 جدول در است

 معیار انحراف و پذیری توزیع ضریب ومیانگین شد انجام

(STDEV)  تجربی های داده.  است شده ارائه 4 جدول در 

 تری سدیم+ 6000 های پلیمرسامانه در که دهد می نشان

 پلیمر آب،+  سیترات سدیم تری+  8000آب،پلیمر+  سیترات

+  سدیم سولفات+  8000پلیمر و آب+  سدیم سولفات+ 6000

 مرپلی وزنی درصد افزایش با آرژنین پذیری توزیع ضریب آب

 دو هایسامانه در پلیمر غلظت تغییر اگرچه. یابدمی کاهش

. هدد می تغییر را دردوفاز زیستی هایمولکول توزیع آبی -فازی

 ولمولک کل تعداد بیشتر اختالف موجب پلیمر غلظت افزایش

 خاص فاز یک به نظر مورد جزء هدایت نتیجه در و فاز دو در ها

 فاز[. 25] است آمینه اسید تریندوست آب آرژنین[. 7]شود می

 پلیمر از غنی فاز)  باال فاز با مقایسه در( نمک از غنی فاز)  پایین

 ازنمک غنی فاز به آرژنین تمایل. باشدمی( تر آبدوست

 آرژنین و نمک بین مطلوب تعامالت دهنده نشان( فازپایین)

 آب گروه یک که آمیدی عامل داشتن دلیل به آرژنین. است
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 بنابراین. رودمی شمار به قطبی آمینه اسید یک است دوست

 افزایش با و دارد نمک از غنی فاز به مهاجرت به تمایل آرژنین

 مهاجرت است تر آبدوست که فازی به پلیمر وزنی درصد

 خنثی  pH در و است بازی هایآمینه اسید جزء آرژنین. کندمی

  R گروه دارای آمینه اسید این. است مثبت خالص بار دارای

 است. مثبت خالص بار و قطبی

 

 

 اثر درصدهای وزنی  مختلف پلیمر بر روی توزیع پذیری آرژنین در درصد  وزنی ثابت نمک ها  (4)جدول 

(k)انحراف معیار توزیع پذیری وزن پلیمر)%( دما pHفازباال pHانحراف معیار توزیع پذیری فاز پایین pHفازباال pHفاز پایین 

 (Da) 8000 = وزن مولکولی پلیمر (Da) 6000 = وزن مولکولی پلیمر  

درصد وزنی(  %14تری سدیم سیترات )                                                                   

298 

15 138/0  000/0  84/8  86/9  146/0  008/0  01/9  83/9  

20 090/0  002/0  82/8  91/9  099/0  004/0  20/9  87/9  

25 079/0  001/0  93/8  81/9  067/0  001/0  29/9  86/9  

303 

15 126/0  003/0  20/9  05/10  139/0  017/0  23/9  90/9  

20 088/0  000/0  24/9  02/10  096/0  009/0  34/9  92/9  

25 061/0  004/0  25/9  03/10  064/0  005/0  31/9  74/9  

308 

15 115/0  006/0  43/9  03/10  135/0  010/0  14/9  85/9  

20 076/0  000/0  47/9  04/10  083/0  005/0  16/9  81/9  

25 059/0  005/0  08/9  96/9  064/0  009/0  23/9  79/9  

درصد وزنی(   %10سولفات سدیم )                                                                   
 

298 

15 415/0  038/0  11/9  02/10  401/0  016/0  57/9  82/10  

20 413/0  038/0  75/8  05/10  362/0  004/0  59/9  84/10  

25 307/0  060/0  83/8  07/10  344/0  010/0  61/9  80/10  

303 

15 338/0  006/0  20/9  12/10  980/0  092/0  53/9  54/10  

20 229/0  091/0  97/8  07/10  863/0  086/0  34/9  49/10  

25 195/0  077/0  80/8  11/10  822/0  070/0  28/9  74/10  

308 

15 643/0  063/0  28/9  04/10  506/0  009/0  46/9  43/10  

20 640/0  084/0  54/9  14/10  505/0  088/0  34/9  68/10  

25 639/0  156/0  59/9  07/10  505/0  011/0  32/9  51/10  

 

  نمک وزنی درصد تاثیر نتایج بررسی 2-2-3

 یوزن درصدهای در آرژنین پذیری توزیع میزان نتایج       

 است ثابت %20 پلیمرها وزنی درصد وقتی نمک نوع دو مختلف

 جامان تکرار سه با آزمایشات کلیه. است شده گزارش 5 جدول در

 (STDEV) معیار انحراف و پذیری توزیع ضریب ومیانگین شد

 پذیری توزیع ضریب دارای آرژنین.  است شده ارائه 5 جدول در

 پایین فاز به که است  این دهنده نشان و است یک از کمتر

 نآ از حاکی تجربی های داده. دارد تمایل نمک از غنی فاز یعنی

 6000پلیمر سامانه چهار در نمک وزنی درصد افزایش با که است

 سدیم تری+  8000پلیمر آب،+  سیترات  سدیم تری+ 

 پلیمر و آب+  سدیم سولفات+  6000پلیمر آب،+ سیترات

 توزیع ضریب کاهش به منجر آب+  سدیم سولفات+ 8000

 آرژنین پذیری توزیع ضریب کاهش. گرددمی آرژنین پذیری

 (پایین فاز) نمک از غنی فاز در آن غلظت که است آن بیانگر

 ینا آرژنین مولکولی ساختار به با توجه. کندمی پیدا افزایش

 آلفا اسید گروه یک آمینو، آلفا گروه یک از آمینه اسید

 شده لتشکی آلیفاتیک مستقیم زنجیره ویک کربوکسیلیک

 آمینواسیدی و قطبی آمید گروه وجود علت به آرژنین. است

 کنم شامل که پایین فاز به دلیل همین به[ 24] است آبدوست

 آرژنین ایزوالکتریک نقطه. میکند بیشتری مهاجرت است

 .]26]باشد می 75/10
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  (% 20ها بر روی توزیع پذیری آرژنین در درصد وزنی ثابت پلیمر)اثر درصدهای مختلف وزنی نمک  (5)جدول                 

(k)وزن نمک)%( دما 
توزیع 

 پذیری

انحراف 

 معیار
pHفازباال pHفاز پایین 

توزیع 

 پذیری
 فاز پایینpH فازباالpH انحراف معیار

 سولفات سدیم تری سدیم سیترات  

(Da) 6000 = وزن مولکولی پلیمر                                                                                  

298 

01  771/0  200/0  23/9  95/9  488/0  370/0  30/9  96/9  

12 122/0  210/0  29/9  80/9  471/0  470/0  89/8  93/9  

14 960/0  600/0  09/9  98/9  293/0  600/0  93/8  35/8  

303 

10 511/0  400/0  69/8  71/9  278/0  480/0  91/8  78/9  

12 115/0  400/0  40/9  98/9  219/0  780/0  74/8  01/9  

14 860/0  700/0  62/9  95/9  187/0  246/0  82/8  98/9  

308 

10 401/0  100/0  22/9  84/9  807/0  530/0  83/8  28/9  

12 111/0  900/0  70/9  96/9  332/0  060/0  62/9  12/9  

14 810/0  300/0  83/9  99/9  329/0  010/0  01/9  98/9  

                                                 (Da) 8000 = وزن مولکولی پلیمر    

298 

10 182/0  800/0  13/9  76/9  704/0  270/0  77/9  78/10  

12 121/0  050/0  90/8  72/9  449/0  280/0  46/9  49/10  

14 104/0  000/0  99/8  65/9  593/0  060/0  23/9  87/10  

303 

10 159/0  120/0  14/9  66/9  785/0  630/0  38/9  11/10  

12 121/0  100/0  69/8  42/9  764/0  610/0  65/9  23/10  

14 090/0  030/0  73/8  65/9  744/0  116/0  53/9  99/9  

308 

10 165/0  210/0  12/9  45/9  498/0  180/0  44/9  98/9  

12 109/0  000/0  01/9  50/9  446/0  270/0  36/9  01/10  

14 909/0  004/0  94/8  43/9  401/0  920/0  32/9  12/10  

 

  دما تاثیر نتایج بررسی 3-2-3

 308 و 303 ، 298 مختلف دمای سه تاثیر 4 جدول در       

 لیمرپ سامانه چهار در آرژنین پذیری توزیع ضریب روی بر کلوین

 سدیم تری+  8000پلیمر ، آب + سیترات سدیم تری+  6000

 و آب+  سدیم سولفات +  6000پلیمر آب،+  سیترات

 مختلف وزنی درصدهای آب+  سدیم سولفات+  8000پلیمر

 که دهدمی نشان آمده بدست هایداده. است شده گزارش پلیمر

 افزایش با آب+  سیترات سدیم تری+  6000 پلیمر سامانه در

 توان می. است یافته کاهش آرژنین پذیری توزیع ضریب دما

 مرپلی وزنی درصد سامانه دمای افزایش با که کرد بیان چنین

 می آبدوست آرژنین کهآنجایی از. یابد می افزایش فازباال در

 تعداد عدف باعث باال فاز در پلیمر غلظت افزایش بنابراین باشد،

 به نآ بیشتر تمایل و باال فاز در آرژنین هایمولکول از بیشتری

 می آرژنین پذیری توزیع کاهش به منجر که گرددمی پایین فاز

 سیترات سدیم تری+ 8000پلیمر هایسامانه در نتایج اما. شود

+ 8000پلیمر و آب+  سدیم سولفات+  6000آب،پلیمر+ 

 خاصی روند دما افزایش که کندمی بیان آب+  سدیم سولفات

 ثرا دهنده نشان و است نداشته آرژنین پذیری توزیع میزان بر

 .باشد می آرژنین پذیری توزیع بر دما غیرمستقیم

 و 303 ، 298 مختلف دمای سه تاثیر نیز  5 جدول در       

 درصدهای در آرژنین پذیری توزیع ضریب روی بر کلوین 308

 5 جدول در کههمانطوری.  است شده ارائه نمک مختلف وزنی

 سدیم تری+ 6000 پلیمر سامانه در هم باز شودمی مشاهده

 اهشک دما افزایش با آرژنین پذیری توزیع ضریب آب+ سیترات

 تری+ 8000پلیمر سامانه سه در کهصورتی در. است کرده پیدا

 و  آب+  سدیم سولفات +  6000پلیمر آب،+  سیترات سدیم

 بر خاصی اثر دما افزایش آب+  سدیم سولفات+ 8000 پلیمر

 شانن تواندمی امر این دلیل. است نداشته آرژنین پذیری توزیع

 جمله از زیستی هایمولکول روی دما تاثیر پیچیدگی دهنده

 وعن نمک، نوع جمله از مختلف عوامل زیرا. باشد آمینه اسیدهای

 و دباشنمی همراه دما با نسبت پلیمر مولکولی هایوزن و پلیمر
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 هایکولمول آنتروپی بر مستقیم غیر یا مستقیم اثر تواندمی دما

 یریپذ توزیع بنابراین. باشد داشته را پلیمر با واکنش در آب

 تاوقا گاهی که صورت بدین دهد می قرار تاثیر تحت را آرژنین

 مانند) دارد رابطه پذیری توزیع ضریب کاهش با دما افزایش

 افزایش گاهی و( آب+ سیترات سدیم تری+ 6000 پلیمر سامانه

 سه ندمان نخواهد داشت پذیری توزیع روند بر مستقیم تاثیر دما

+ سیترات سدیم تری+ 8000پلیمر)دیگر سامانه

 سولفات+ 8000پلیمر و آب+  سدیم سولفات+ 6000آب،پلیمر

 آب(.+  سدیم

  رابط خط تاثیر بررسی 4-2-3

 پذیری توزیع ضرایب و رابط خطوط مقادیر 6 جدول در       

 298 دمای در پلیمر و نمک مختلف وزنی درصدهای در آرژنین

 رتکرا سه اساس بر تجربی های داده. است شده گزارش کلوین

 است شده داده نشان 6 جدول انتهای در قطعیت عدم و میباشد

 خط طول افزایش با هاسامانه همه در 6 جدول به توجه با.  

 و نمک مختلف وزنی درصدهای در پذیری توزیع ضرایب رابط

 در هاسامانه همه در همچنین. است کرده پیدا کاهش پلیمر

 ابتث نمک وزنی درصد که زمانی) پلیمر مختلف وزنی درصدهای

 ضرایب ،( کل جرم به فازباال جرم )نسبت α کاهش با( است

 درصدهای در کهصورتی در یافته؛ کاهش آرژنین پذیری توزیع

 با( است ثابت پلیمر وزنی درصد که زمانی)  نمک مختلف وزنی

.استیافته کاهش پذیری توزیع ،α افزایش

 

کلوین 298ها برای اسیدآمینه آرژنین در خوراک در دمای ( خطوط رابط در درصدهای وزنی مختلف سامانه6جدول )  

   خطوط رابط              

غلظت 

 پلیمر)%(

غلظت 

 نمک)%(

طول خط 

 رابط
 توزیع پذیری آلفا

غلظت 

 پلیمر)%(

غلظت 

 نمک)%(

طول 

 خط رابط
 آلفا

 

 توزیع پذیری

+تری سدیم سیترات+آب6000پلیمر  +تری سدیم سیترات+آب8000پلیمر     

224/15  276/14  274/38  507/0  138/0  064/15   542/14  165/40  548/0   146/0  

007/20  118/14  043/45  445/0  090/0  133/20   224/14  435/46  477/0   099/0  

178/25  158/14  203/52  392/0  079/0  112/25   081/14  683/53  428/0   067/0  

138/20  113/10  032/37  348/0  177/0  093/0   150/10  593/36  340/0   182/0  

071/20  184/12  013/42  424/0  122/0  059/20   324/12  508/41  411/0   121/0  

084/20  155/14  995/45  468/0  096/0  087/20   150/14  108/47  509/0   104/0  

آب + سولفات سدیم + 6000پلیمر  آب + سولفات سدیم +8000 پلیمر     

191/15  104/10  540/37  613/0  415/0  004/15   026/10  908/39  583/0   791/1  

083/20  043/10  187/47  552/0  413/0  076/20   293/10  418/45  516/0   621/1  

037/25  071/10  908/51  536/0  307/0  076/25   157/10  220/50  436/0   582/1  

108/20  172/10  717/46  542/0  488/0  090/20   091/10  087/45  515/0   470/0  

161/20  226/12  543/50  619/0  471/0  108/20   079/12  767/46  536/0   449/0  

049/20  045/14  267/52  650/0  293/0  049/20   099/14  451/50  539/0   359/0  

  u(wt.%)= ±0.02; u(100TLL)= ±0.04 :عدم قطعیت
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 نتیجه گیری-4 
 نگالیسی آمینه اسیدهای پذیری توزیع ، تحقیق این در        

 تیلنا پلی شامل آبی فازی دو سامانه چهار از استفاده با آرژنین و

 و سیترات سدیم تری نمک دو و(  8000 و 6000)  گالیکول

 پلیمر، وزنی درصدهای اثر. است شده گزارش سدیم سولفات

 روی بر رابط خط و مختلف دماهای ، نمک وزنی درصدهای

 بیتجر های داده. شد بررسی آرژنین و گالیسین پذیری توزیع

 وزیعت ضرایب نمک، و پلیمر وزنی درصد افزایش با که داد نشان

 برخی در دما پارامتر. داشت کاهش آرژنین و گالیسین پذیری

 وزیعت ضرایب دما افزایش با و داشته مستقیم اثر ها سیستم از

 ها سیستم از برخی در که صورتی در است یافته کاهش پذیری

 زایشاف. است نداشته پذیری توزیع روند بر داری معنی تاثیر دما

 آمینه اسیدهای پذیری توزیع کاهش باعث رابط خط طول

 .است شده مطالعه مورد آبی دوفازی درسامانه

 درصد 10 شامل آبی دوفازی سامانه که داد نشان نتایج       

 گلیکول اتیلن پلی وزنی درصد 15 و سدیم سولفات نمک وزنی

 دارای کلوین درجه 308 دمای در دالتون 8000 مولکولی وزن با

. باشدمی باال فاز در گالیسین پذیری توزیع ضریب بیشترین

 در نگالیسی برای بهینه سیستم عنوان به میتواند بنابراین

 نآرژنی آمینه اسید. شود انتخاب ها سیستم سایر با مقایسه

 لظتغ بیشترین بنابراین دارد را پایین فاز به مهاجرت به تمایل

 نمک وزنی درصد 14 شامل سیستم به مربوط پایین فاز در آن

 زنو با گلیکول اتیلن پلی وزنی درصد 25 و سدیم سیترات تری

 که میباشد کلوین درجه 308 دمای در دالتون 6000 مولکولی

  .شد انتخاب آمینه اسید این برای بهینه سیستم عنوان به
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ABSTRACT 
 

ARTICLE INFO 

In this study, the partitioning of glycine and arginine in 

aqueous two-phase systems (ATPSs) was measured. The 

aqueous two-phase systems containing polyethylene glycol 

with molecular weights of 8000 and 6000 (Da) and trisodium 

citrate and sodium sulfate were investigated. The effect of 

different weight percentages of salt, the weight percentages 

of polymer, and temperature on the partitioning of glycine 

and arginine at ambient pressure was investigated. The results 

showed that the partition coefficients of glycine and arginine 

decreased with an increasing weight percentage of salt and 

polymer. Also, as the tie line length increases, the partitioning 

of amino acids decreases. The results showed that glycine in 

ATPS containing sodium sulfate (10 wt%) and polyethylene 

glycol (15 wt%, molecular weight 8000 Da) at 308 K has the 

highest partition coefficient in the top phase (2.013 ±0.101). 

Also, arginine in ATPS containing sodium triscitrate (14 

wt%) and polyethylene glycol (25 wt%, molecular weight 

6000 Da) at 308 K has the best partition coefficient (0.059 ± 

0.005) in the bottom phase. 
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