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فصلنامه 

جداسازی، شناسائی، مدوالتور، کروماتوگرافی 
گازی جامع دو بعدی، زیست مولکول، هوپان، 

استران، هیدروکربن های اشباع.

واژه های کليدی

نويسندگان

پرويز سليمانی دينانی1و3*
کامران عشقی2و3 

Soleimani@ksp-rc.com

نیست.  پوشیده  کسی  بر  اقتصادی  ارزش  همچنین  و  انرژی  منبع  لحاظ  به  آن  فرآورده های  و  خام  نفت  اهمیت 
ارزیابی این ماده حیاتی می تواند در برنامه ریزی کالن یک کشور نقش تعیین کننده ای داشته باشد. این ارزیابی می تواند 
ویژگی های فیزیکی و شیمیائی این ماده حیاتی را در بر داشته باشد. از طرفی، نفت خام از صدها هزار ترکیب شیمیائی 
با ساختارهای متفاوت تشکیل شده است که به طور عمده هیدروکربن های الیفاتیک، نفتنیک، آروماتیک و دیگر ترکیبات 
هترو اتم دار)گوگرد، نیتروژن و اکسیژن( مانند رزین ها و اسفالتین ها هستند. زیست مولکول ها یا فسیل های شیمیائی 
به طور معمول برای مشخص کردن بلوغ نفت خام و مقدار تجزیه میکروبی که روی آنها صورت گرفته است مورد ارزیابی 
قرار می گیرند ]1-2[. یکی از ویژگی های مهم زیست مولکول های نفتی، مقاومت نسبتا زیاد این ترکیبات در برابر حرارت 
و میکروارگانیسم ها است و به همین دلیل می توان طی سالیان متمادی، ساختار تغییر ناپذیر آنها را ردیابی نمود ]4-3[. 
بنابراین،  دارد.  بستگی  آنها  شیمیائی  ساختار  به  اساسا  نفتی،  مولکول های  زیست  میکروبی  تجزیه  برابر  در  مقاومت 
اندازه گیری زیست مولکول ها می تواند اطالعات بسیار مهمی را در مورد مقدار ماده آلی در سنگ مخزن که نفت خام از آن 
حاصل می شود و همچنین شرایط رسوب گذاری ارائه کند ]4-5-6[. اثر انگشت نگاری برای تعیین بلوغ حرارتی، تجزیه 
زیستی، ارزیابی مهاجرت و تعیین سن سنگ مادر معموال در آزمایشگاه با دستگاه های مورد نیاز صورت می گیرد ]6[. 

اخیرا، پیشرفت های زیادی در ارتباط با روش های آنالیز زیست مولکول های نفتی 
صورت گرفته است. این پیشرفت ها به طور عمده، به روش های تهیه نمونه و چگونگی 
آنالیز ترکیبات نفتی مربوط می شود. از ویژگی های مهم روش کروماتوگرافی گازی 
افزایش  پیچیده،  مخلوط های  در  بهتر  تفکیک  قدرت  به  می توان  دوبعدی4  جامع 
ابعاد  مقاله،  این  در  نمود.  اشاره  ساختاری5  کروماتوگرام  ارائه  و  نویز  به  سیگنال 
کاربردی روش کروماتوگرافی گازی جامع دو بعدی به ویژه در زمینه آنالیز زیست 
مولکول های نفتی نظیر هوپان ها و استران ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

چکيده

نقش کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی در 
آنالیز زیست مولکول های نفتی
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زیست مولکول ها یعنی ایزوپرنوئیدها،ترپن ها، هوپان ها و استران ها برای تعیین عوامل ژئوشیمیائی به کار برده می شوند. 
به هر حال، تعیین ویژگی ها و مشخصات نفت خام همیشه برای دانشمندان شیمی تجزیه چالش برانگیز بوده است و 
دلیل آن، پیچیدگی طبیعی فوق العاده نفت، تعداد زیاد اجزاء تشکیل دهنده آن، تنوع وسیع ترکیبات و غلظت بسیار کم 
آن است. در این راستا، کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی می تواند به عنوان یک ابزار دقیق برای اثر انگشت 
نگاری شیمیائی به کار برده شود و معموال این دستگاه برای آنالیز زیست مولکول های نفتی نقش مهمی را ایفا می  کند 
]7-8-9[. از آنجائی که در بعضی از ترکیبات، نظیر ترپن های تری سیکلیک و پنتا سیکلیک، منطقه جداسازی بسیار به 
هم نزدیک بوده و حتی در بعضی مواقع غیر قابل نفکیک هستند لذا کروماتوگرافی یک بعدی )معمولی( جواب گوی این 
نیاز نیست. در نتیجه باید در تهیه نمونه و یا روش آنالیز تجدید نظر نمود در این حالت، نمونه نفت خام به برش های 
مختلف یعنی هیدروکربن های اشباع، آروماتیک، رزین و آسفالتین6 تقسیم بندی می شود. زیست مولکول های نفتی عمدتا 
در برش اشباع وجود داشته و غلظت آنها بسیار کم است. بدیهی است که دستگاه کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج 
جرمی مجهز به روش مشاهده یون انتخابی7 برای ردیابی و آنالیز زیست مولکول های نفتی به کار برده می شود ]11-10-
12-13[. در مواقعی که ماتریس نمونه بسیار پیچیده و زیست مولکول های نفتی در حد ناچیز هستند، کروماتوگرافی گازی 
جامع دو بعدی می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در برداشته باشد. این روش با وجود اینکه سابقه طوالنی در طراحی 
و کاربرد آن برای نمونه های مختلف دارد، ولی اولین بار در ایران است که از این روش برای جداسازی و شناسائی زیست 
مولکول های نفتی استفاده می شود. در این پروژه، برای مقایسه و شناسائی ترکیبات زیست مولکول های نفتی از دستگاه 

کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی استفاده شده است.
دستگاه GCxGC ابزار قدرتمندی برای شناسائی مخلوط های پیچیده است که اولین بار توسط لیو و فیلیپس ]14[ 
طراحی و ارائه شد. اساس کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی بر دو ستون متصل بهم و یک مدوالتور است. ستون اول 
از  بوده و طول آن حدود یک متر است. ترکیبات، پس  غیرقطبی و طول آن معموال 30 متر است. ستون دوم قطبی 
افتاده و متمرکز  با استفاده از مدوالتور )دو افشانه سرماشی دی اکسید کربن مایع( به دام  جداسازی روی ستون اول 
می  شوند، سپس همانند تزریق مجدد وارد ستون دوم شده و جداسازی کامل انجام می گیرد. الزم به ذکر است که ترکیبات 
در ستون اول براساس نقطه جوش و در ستون دوم براساس قطبیت جداسازی می شوند. از مزایای دستگاه GCxGC، قدرت 
جداسازی باال و حساسیت زیاد آن است به خصوص برای ترکیباتی که غلظت آنها بسیار کم باشد، این روش مفید است.

مواد و تجهيزات مورد نياز

الف- مواد شيميائی:
نرمال  درصد،   99/8 خلوص  درجه  با  استون  از  پروژه  این  در 
هگزان با درجه خلوص 98 درصد، مخلوط استاندارد هیدروکربن های 
زوج اشباع C28-C8 و آروماتیک چند حلقه ای مورد استفاده قرار 

گرفت.

ب- نمونه ها:
نمونه های مختلف مانند نفت سفید، گازوئیل سنگین و سبک 
از  آروماتیک  برش  جداسازی  همچنین  شد.  تهیه  پروژه  این  برای 
برش اشباع با استفاده از کروماتوگرافی ستونی در آزمایشگاه صورت 

گرفت.

ج- دستگاهی:
مدوالتور  و  گازی  کروماتوگراف  دستگاه  تحقیق،  این  در 
گرفت.  قرار  استفاده  مورد  و  متصل  هم  به  دوگانه  سرمایشی 
دی اکسید  مایع  که  است  افشانه  دو  دارای  سرمایشی  مدوالتور 
روشن  و  خاموش  متناوب  به طور  ثانیه   6 زمانی  تواتر  با  کربن 
کربن  دی اکسید  مایع  افشانه  یک  وقتی  دیگر،  به عبارت  می شود. 

محل  دارد.  قرار  خاموش  حالت  در  دیگری  افشانه  می افشاند،  را 
 1:100 است  انشعابی  نوع  از  گازی  کروماتوگراف  دستگاه  تزریق 
اولیه  ستون  می شود.  تنظیم  سانتیگراد  280درجه  دمای  در  که 
کمی قطبی به طول 30 متر، قطر داخلی 0/25 میلیمتر و ضخامت 
به طول  دوم  ستون  شد.  انتخاب  میکرومتر   0/25 ساکن  فاز  الیه 
 0/1 آن  فاز ساکن  میلیمتر وضخامت   0/1 داخلی  قطر  متر،   0/8
شیشه ای  دهنده  اتصال  از  استفاده  با  ستون  دو  است.  میکرومتر 
کروماتوگرافی  دستگاه  همچنین  شدند.  متصل  بهم  مخصوص 
مویین  ستون  به  مجهز  قطبی  چهار  جرمی8  طیف سنجی  گازی/ 
فاز  به طول 30 متر و قطر داخلی 0/25 میلیمتر و ضخامت الیه 
ساکن 0/25 میکرومتر به منظور مقایسه و تایید شناسائی ترکیبات 
دمای  و  ولت  الکترون   70 یونیزاسیون  انرژی  شد.  گرفته  به کار 
تزریق  گردید.  تنظیم  سانتیگراد  درجه   220 یونیزاسیون  محفظه 
نمونه با سرنگ 10 میکرولیتری و به مقدار 0/2 میکرولیتر انجام 
اولیه  دمای  است:  زیر  شرح  به  ستون  برای  دمائی  برنامه  گرفت. 
40 درجه سانتیگراد و 3 دقیقه زمان نگهداری، سپس با سرعت3 
درجه بر دقیقه افزایش یافته و به دمای نهائی 290 درجه می رسد. 
حامل  گاز  و  بوده  دقیقه   15 درجه،   290 دمای  در  توقف  زمان 
هلیوم با درجه خلوص 99/999 است. الزم بذکر است که جریان 
ثابت گاز حامل با سرعت 1 میلی لیتر بر دقیقه در نظر گرفته شد.
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نتايج و بحث:
پیچیده ترین  از  یکی  نفتی  هیدروکربن های  است،  بدیهی 
روش های  با  آنها  شناسائی  و  جداسازی  که  هستند  مواد 
است،  غیرممکن  موارد  بعضی  در  و  مشکل  بسیار  معمولی 
زمینه  این  در  راهگشا  به عنوان  می تواند   GCxGC دستگاه  لذا 
برای   GCxGC دستگاه  بار  اولین  نماید.  ایفا  را  مهمی  نقش 
تحت  دستگاه  این  مدوالتور  شد.  استفاده  نفتی  نمونه های 
پاشش، عملیات  تنظیم زمان  با  بوده وهم زمان  نرم افزار  کنترل 
صورت  گازی  کروماتوگراف  از  استفاده  با  اطالعات  جمع آوری 
ذخیره سازی  و  پردازش  برای  توانمندی  نرم افزار  می پذیرد. 
به صورت دوبعدی و سه بعدی  به دست آمده  داده ها و اطالعات 

شد. گرفته  به کار 
کروماتوگراف  دستگاه  با  نفتی  نمونه های  آنالیز  در  معموال 
گازی یا کروماتوگراف گازی - طیف سنج جرمی یک پیک ترکیبی 
ترکیبی  پیک  این  که  می گذارد  برجای  پایه  خط  در  پیچیده9 
آن  به  مربوط  ایزومرهای  و  بیشمار  ترکیبات  نشان دهنده  پیچیده 
است که با هم از ستون خارج شده و ستون قادر به تفکیک آنها 
GCxGC می تواند نقش مهمی را نسبت به تفکیک  نیست. روش 
باشد.  داشته  برجستگی  نوع  این  تشکیل دهنده  گروه های مختلف 
است  کروماتوگرام ساختاری  ارائه  این روش،  دیگر  ویژگی های  از 
که ارتباط بین ساختار ملکولی آنالیت ها و بازداری آنها را می توان 
مشخصی  ناحیه  یک  در  مثال،  برای  نمود.  مشاهده  سادگی  به 
و  استران ها  سیکلیک،  تری  پارافین ها،ترپن های  کروماتوگرام،  از 
نمونه  کروماتوگرام   )1( شکل  می شوند.  خارج  ستون  از  هوپان ها 
برش گازوئیل بوده که با استفاده از کروماتوگراف گازی یک بعدی 

به دست آمده است.

شکل 1: کروماتوگرام تک بعدی نمونه گازوئيل

نرمال  هیدروکربن های  توزیع  می شود،  مشاهده  که  همان طور 
کروماتوگرام  در  نفتنیک  ترکیبات  همچنین  و  آنها  ایزومرهای  و 
در  هیدروکربنی  محدوده  طرفی،  از  است.  مشخص  بعدی  یک 
کروماتوگرام فوق از C25-C13 است. در قسمت آخر کروماتوگرام 
هیچ پیکی مشاهده نمی شود و به نظر می رسد که هیچ ترکیبی در 
آن ناحیه وجود ندارد. حال اگر نمونه فوق با روش کروماتوگرافی 
ترکیبات زیست  بررسی شود مشخص خواهد شد،  گازی دو بعدی 

مولکول که غلظت آنها بسیار کم هستند در ناحیه C25 به باال خود 
را نشان می دهند.

هوپان ها  گروه  آغاز  با  استران ها  گروه  پایان  تقریبی  به صورت 
کامال در کروماتوگرام دو بعدی شکل )2( مشخص است. همچنین 
الکیل دار،آروماتیک  آروماتیک  ترکیبات  که  است  قادر  روش  این 
گوگرد دار، ایزوپرنوئیدها، منوآروماتیک استران ها10 و تری آروماتیک 

استران ها11 و تری ترپن ها را جداسازی کند.

شکل 2: کروماتوگرام دوبعدی )GCxGC(نمونه گازوئيل

همان طور که در کروماتوگرام شکل )2( مشخص است، ایزومر 
به صورت   C35-C31 از  دوتائی  به صورت   R,S هوپان ها  ترکیبات 
سری های شبیه به هم و به طور منظم ظاهر شده اند و همین الگو را 

می توان در کروماتوگرام جرمی شکل )3( مشاهده نمود.

پ

شکل 3: کروماتوگرام جرمی )M/Z191( برش اشباع

یک نکته بسیار مهم که می توان آن را در کروماتوگرام دو بعدی 
متیل  کنده شدن  گروه  کنده شدن  همولوگ  نمود، سری  ردیابی 
متیـل  گروه  شدن  کنده  همولوگ  سری  است.  هوپان ها  ترکیبات 
Tr-32 تا Tr-35 را می توان در شکل )4( در گروه هوپان ها مشاهده 

نمود.

شکل 4: کروماتوگرام دوبعدی )GCxGC( نمونه اشباع
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تخصصی فصلنامه 

گروه های بدون متیل به صورت دوتائی و کمی پائین تر از سری 
ترکیبات  استاندارد  اینکه،  لحاظ  به  اصلی ظاهر شده اند.  همولوگ 
زیست مولکول بسیار گران و نایاب هستند، شناسائی آنها از طریق 
دستگاه کروماتوگراف گازی – طیف سنج جرمی و در بعضی مواقع از 

طریق تجربی صورت می گیرد. در این تحقیق، نمونه فوق با دستگاه 
کروماتوگراف گازی – طیف سنج جرمی نیز مورد مطالعه قرار گرفت 
و شناسائی پیک ها به خصوص الگوی هوپان ها و استران ها کامال با 

کروماتوگرام دوبعدی به دست آمده تطبیق داده شد.

برای جداسازی، شناسائی و اندازه گیری زیست مولکول های نفتی و همچنین تعیین ویژ گی و خصوصیات نفت  خام، در 
روش های تجزیه دستگاهی، پیشرفت های مهمی صورت گرفته است. روش کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی GCxGC یکی از 
روش هایی است که می تواند در جداسازی نمونه هائی که از لحاظ مقدار بسیار کم هستند و همچنین پیک هایی که همپوشانی 
دارند، نقش مهمی را ایفا نماید. از طرفی، برای تهیه برش های خاص در یک نمونه نفتی نیازمند کروماتوگرافی ستونی، جاذب 
و استفاده از حالل های خاص با مقادیر نسبتا زیاد که همگی وقت گیر و مقرون به صرفه نیستند، روش کروماتوگراف گازی 
دوبعدی GCxGC می تواند در این زمینه چاره ساز باشد. خوشبختانه این روش با استقبال فزاینده ای از طرف مراکز تحقیقاتی 

و دانشگاهی روبرو شده است و امیدواریم در آینده شاهد پیشرفت های زیادی در زمینه گسترش این روش باشیم.
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Abstract
Recently, more improvements have been done in the field of biomarker 

analysis. These improvements are mainly related to sample preparation 
and analytical methods of petroleum hydrocarbons. Better resolution, en-
hancing of signal to noise and structured chromatogram are three major 
features of comprehensive two dimensional gas chromatography. In this 
paper, applications of comprehensive two dimensional gas chromatogra-
phy particularly in biomarker analysis such as hopanes and steranes are 
discussed.

GCxGC, biomarker, hopane, 
sterane, analysis, petroleum.


