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 چکیده
اثرات الکتوباسیلوس پالنتاروم و الکتوباسیلوس پاراکازایی را بر روي رشد و توانایی  ،حاضر يمطالعهدر 

مقابله  بدین منظور،. گرفته استقرار بررسی مورد تولید افالتوکسین توسط قارچ اسپرژیلوس پارازیتیکوس 
الکتوباسیل با اسپرژیلوس پارازیتیکوس بررسی شد. ابتدا اثر مهاري  يهامستقیم و غیر مستقیم پروبیوتیک

کرد کشتی که هم از رشد قارچ و هم از رشد باکتري پروبیوتیک حمایت میپروبیوتیک در یک سیستم هم
اقد سلول تهیه شده از باکتري پروبیوتیک در  یک آزمون ف ي. سپس اثر ضدقارچی عصارهگردیدارزیابی 

Disk Diffusion چنین آزمون هم شد. مطالعهMicro-dilution  يبراي بررسی اثرات ضد قارچی عصاره 
اي (کشت دوالیه) اثرات مهارکنندگی شد. نتایج آزمون کشت نقطه کار گرفتهبهها فاقد سلول پروبیوتیک

د قارچ نشان داد. این اثر مهاري در روش میکرو دایلوشن بر روي رشد اسپرژیلوس ها را بر رشپروبیوتیک
و با  کلنی قارچ به غلظت عصاره باکتري بستگی داشت پیرامونپارازیتیکوس با توجه به شعاع عدم رشد 

لیتر میکرو 100یا  50هاي حاوي بدین ترتیب که دیسک .نیز به تایید رسید Disk Diffusionروش  استفاده از
برابري) در رشد قارچ آسپرژیلوس  5تا  4( معناداريمهار  موجبعصاره تهیه شده از پروبیوتیک 

حجمی از عصاره پروبیوتیک  بطور قابل توجهی میزان -حجمی %50غلظت  افزون بر این،پارازیتیکوس شد. 
توان گفت که استفاده از می سرانجام،تولید افالتوکسین میسیلیومی و ترشحی توسط قارچ مولد را مهار کرد. 

بدون سلول آنها براي کنترل موثر رشد قارچی و کنترل تولید  يهاي پروبیوتیک و عصارهيباکتر
 باشد.مایکوتوکسین مستلزم غربالگري و انتخاب مناسب این پروبیوتیکها می

 باکتري پروبیوتیک: اثرات ضد قارچی: غربالگري: مهار افالتوکسینواژه هاي کلیدي: 
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فت یافته بر پایه ي غشاء الکتروریسی شده مسطح جروش الکتروغشایی توسعه

 متفاوتهاي ها در نمونهشده با دستگاه کروماتوگرافی گازي براي تعیین فتاالت

 آب

 
 2و مهسا کنه *1افسانه مالحسینی

 

  گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، جمهوري اسالمی ایران 1

 دانشکده شیمی و بیوشیمی، دانشگاه دالویر، نیوآرك، آمریکا 2

 
 چکیده

ي یک غشاء مسطح با روش الکتروریسـی  ي روش استخراج الکتروغشایی با تهیه، توسعهپژوهشدر این 
اسـتفاده شـد.    ،غشاء پلی اورتان تهیـه شـده در فراینـد اسـتخراج الکتروغشـایی     چنین، از هم. حاصل شد

یافته بـراي تعیـین   غشاء به وسیله ي طرح تاگوچی بهینه شدند. روش توسعه يپارامترهاي مهم در تهیه
فاصـله ي   هاي آب مورد استفاده قرار گرفت. ولتـاژ اعمـالی، زمـان اسـتخراج،    ها از نمونهاستخراج فتاالت

الکترودها و سرعت چرخش به عنوان پارامترهاي مهـم در اسـتخراج الکتروغشـایی انتخـاب شـدند و بـا       
استفاده از روش طراحی آزمایش و طرح مرکب مرکزي بهینـه سـازي شـدند. در شـرایط بهینـه، نمـودار       

بـه   99/0شـتر از  نانوگرم بر میلی لیتر و با ضریب رگرسـیون بی  5000تا  5/0کالیبراسیون در گستره ي 
درصد بود. حد تشخیص روش  14و  12دست آمد. تکرارپذیري در روز و بین روز روش به ترتیب کمتر از 

نـانوگرم بـر میلـی     02/0و  03/0اتیل هگزیل فتاالت و دي متیل فتاالت به ترتیـب  -2براي دو آنالیت بیس 
 نانوگرم بر میلی لیتر بود. 06/0و  09/0لیتر به دست آمد. حد تعیین براي این دو آنالیت به ترتیب 

 
 ؛کرومـاتوگرافی گـازي   ؛اسـتخراج الکتروغشـایی مسـطح    ؛الکتروریسـی  ؛طرح مرکب مرکزيواژه هاي کلیدي: 

 هافتاالت
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با استفاده از  COو  4CHبا  Ar هاي دوتاییتعیین ضریب دوم ویریال مخلوط
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 چکیده
را به منظور ارزیـابی کـارایی    COو  4CHبا  Arهاي دوتایی ، ضریب دوم ویریال مخلوطپژوهشدر این 

حالت مورد بررسی از نوع واندروالس شـامل معـادالت حالـت     . معادالتشدبرخی معادالت حالت محاسبه 
-CS)وانـدروالس  -استارلینگ-، کارناهان(PR)رابینسون -، پنگ(RK)وانگ-، ردلیچ(vdW) واندروالس

vdW) واندروالس -و گوگنهایم(G-vdW) باشند. در مدل دیتریسی از معادالت حالت شامل دیتریسـی  می
(D) گ کارناهان استارلین-و دیتریسی(DCS)  توانایی این معادالت حالت به چنینهم. گردیدنیز استفاده ،

ها، دو نگرش و از آنجاکه این مدل شدهاي دوتایی نشان داده بینی ضریب دوم ویریال مخلوطمنظور پیش
دهنـد،  هـا در توابـع ترمودینـامیکی را نشـان مـی     کنش بین مولکـول در زمینه سهم برهم متفاوتفیزیکی 
 شد.از معادالت حالت گزارش نیز بین این دو مدل اي مقایسه

 
   مخلوط دوتایی ؛ضریب دوم ویریال ؛مدل دیتریسی ؛مدل واندروالسهاي کلیدي: واژه
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هاي مرتفع در کوه هاي کامبرین میانی و پسین از ناحیه زردکوه واقعآکریتارش

 اي و جغرافیاي دیرینهزاگرس، جنوب ایران: کاربردهاي چینه
 

 *محمد قویدل سیوکی
 

 تهران،جمهوري اسالمی ایران، دانشگاه تهران ،دانشکده فنی ،انیستیتو مهندسی نفت
 

 چکیده
 مناسـبی  بایوزوناسیون ایجاد ها،اکریتارش شناسیچینه کنترل و تنوع زیاد، فراوانی ، عالی شدگی حفظ

گونه پالینومورف در این مطالعه شناسائی گردید  56 .کندمی فراهم پسین و میانی کامبرین رسوبات در را
-Iزون هـاي  هاي آکریتارشدهند. مجموعهي بایوزون محلی اکریتارش را تشکیل میمجموعه 10که مبناي 

II  سازند در بخش هاي زیرین و میانی پارهC ال گسترش دارنـد و زمـان کـامبرین پبیشـین تـا      سازند می
-در بخش باالیی پاره III-IVهاي هاي آکریتارش زونکنند. مجموعهاواسط کامبرین میانی را پیشنهاد می

گیرنـد کـه اواخـر کـامبرین میـانی و آغـاز       سازند میال و بخش پایین سازند ایلبیک را در بر می Cسازند 
هـاي میـانی و بـاالیی    بخـش  V-IXسازند. مجموعه هاي آکریتارش زون هاي کامبرین پسین را آشکار می

ي آکریتارش زون باشند و سرانجام مجموعهگیرند که معرف کامبرین پسین میسازند ایلبیک را در بر می
X شود و بیانگر زمان اردویسین پیشین(یا ترمادوسین) اسـت. از  در بخش قاعده سازند زردکوه ظاهر می

 Timofeeviaو  Vulcanisphaera turbata ي هاي آکریتـارش قـاره لورازیـا تنهـا دو گونـه     میان گونه
phosphoritica هاي آکریتارش  حوضه زاگرس همراه هستند، که داراي انتشار جهانی بوده و با مجموعه

ن مشـترك بـا   هاي ایراوجود دارد و شباهت بسیار نزدیکی با قاره گندوانا دارد، زیرا نسبت باالیی از گونه
هاي شناخته شده از ها تفاوت اساسی با مجموعههاي خشکی گندوانا است؛ درحالیکه این مجموعهمجموعه

-هاي جغرافیایی دیرینه و جایگاه خشـکی هاي لورازیا دارند. نتایج این مطالعه با الگومیکروفیتوپالنکتون
-ها در عرضدارد؛ بدین معنی که این خشکیخوانی هاي اووالنیا و بخش آفریقایی شمالی قاره گندوانا هم

هـاي جغرافیـایی   کـه لورازیـا در عـرض   انـد، درحـالی  کره جنـوبی قـرار داشـته   هاي جغرافیایی باالي نیم
هـاي  کره شمالی قرار داشته است. در این مطالعه چهـار  گونـه ي جدیـد بـه نـام     پایین(خط استوا) در نیم

Leiosphaeridia iranense ،Ooidium zagrosensis،Navifusa reticulata  و Veryhachium 
ilebeykensisو توصیف شده است. شناسایی 

 
 زاگرس مرتفع ؛سازند ایلبیک؛ سازند میال ؛کامبرین میانی و پسین ؛هاي اکریتارشبایوزون واژه هاي کلیدي:
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حل عددي یک مساله کرانه آزاد از انتقال حرارت با استفاده از موجک هاي 

 چبیشف نوع دوم
 

 *بهمن بابایار رازلیقی 

 
 رانیا یاسالم يجمهور  ،صنعتی قم، قم دانشگاه ،ریاضی، دانشکده علوم پایه گروه

 
 چکیده

 
ي انتگرالـی ولتـراي بـا تکینکـی     حرارت را به یک معادلـه  ي کرانه آزاد از انتقالدر این مقاله ما یک مساله

ي انتگرالی نوع اول بدخیم بـوده و یـک روش   ضعیف از نوع اول تبدیل می کنیم. با توجه به اینکه معادله
هـاي  مناسب براي حل چنین مسائل بدخیم بر مبناي موجک ها پایه ریزي شده است، بنـابراین مـا موجـک   

ي ایم. اجراي عددي روش بـا اسـتفاده از چنـد مسـاله    ي انتگرالی به کار گرفتهچبیشف را براي حل معادله
ي آزاد در امتداد محور مکـان و در  آزمون از انتقال حرارت نشان داده شده است. رفتار توابع اولیه و کرانه

 اثناي زمان توسط چند رسم سه بعدي نشان داده شده است. همگرایی روش به طـور تحلیلـی در انتهـاي   
هاي کاربردي و برنامه نویسـی  هاي عددي دقت و کارایی روش را از دیدگاهاشاره شده است. مثال 2بخش 

 دهند.به خوبی نشان می
 

 
هـاي چبیشـف نـوع    ؛ حـل عـددي؛ موجـک   ي حرارتي انتگرالی ولتراي نوع اول؛ معادلهمعادلههاي کلیدي: واژه

 دوم؛ کرانه آزاد
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هاي ترتیبی وابسته با استفاده از پروبیت چوله چندمتغیره با بندي پاسخمدل

 ساختارهاي متفاوت واریانس کواریانس
 

 *محمدرضا زادکرمیمحمدرضا قالنی و 

 
 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،  جمهوري اسالمی ایران

 
 

 چکیده
هاي ترتیبی مورد اسـتفاده قـرار   بندي پاسخدر این مقاله مدل پروبیت چوله چندمتغیره اساسی براي مدل

گرفته است. این مدل به خاطر انعطاف پذیري توزیع نرمال چوله چندمتغیره اساسی بر یایـه ایـن توزیـع    
واریانس کواریانس،  براي پیدا کردن سـاختار مناسـب واریـانس     متفاوتساخته شده است. ساختارهاي 

شـود تـا برآوردهـاي    می  کواریانس موجب  کواریانس، بررسی شده است زیرا ساختار مناسب واریانس
هـاي  بدست حاصل قابل اعتماد باشند. مدل پروبیـت چنـدمتغیره اساسـی را بـراي تجزیـه و تحلیـل داده      

دهد که ساختار واریانس کواریـانس اتورگرسـیو مرتبـه    نتایج نشان میاین  م. یشیزوفرنی استفاده کرد
 بر بهبودي بیماري موثر است. نیز دارو در طول زمانو مصرف اده اول برآورد پارامترها را بهبود د

 
 ساختار واریانس کواریانس ؛پروبیت چوله چندمتغیره اساسی ؛پاسخ ترتیبی  هاي کلیدي:واژه
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