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 "ثؼوِ تؼبلی"

 

در كارايي شوينده های خانگي نقش آنشيم ها 
 (مزوری بز اثزات مفيد سيست محيطي، صزفه جويي در سمان و انزصی مصزفي)

  :مقدمه

دس ػبلْبي هتوبدي اص آًضين ّب ثؼٌَاى يل فبمتَس هْن دس تَػؼِ ٍ 
هبيؼبت ظشفـَيی ٍ  هبًٌذ ؿَيٌذُ ّبي الجؼِ، پيـشفت هحصَالت ؿَيٌذُ،

آًضين ّب ثب مول ثِ مَتبّتش ؿذى صهبى ؿؼتـَ،مبّؾ هصشف اًشطي ٍ آة ثب  .ؿَيٌذُ ّبي صٌؼتی اػتفبدُ ؿذُ اػت
 ايٌنِ آًضين ّب اص هٌبثغ تجذيذ "هضبفب .هَسد اػتفبدُ قشاس هی گيشًذ ٍ هشاقجت ّبي ٍيظُ اص پبسچِ، مبّؾ دهبي ؿؼتـَ

 .پزيش دس هحيط صيؼت قبثل تْيِ هی ثبؿٌذ
. داؿتِ اًذآًضين ّب ًقؾ هَثشي دس تَػؼِ ٍ پيـشفت ؿَيٌذُ ّبي جذيذ خبًگی ٍ صٌؼتی ثِ جشات هی تَاى گفت مِ 
 داساي مبسثشد ٍيظُ اي دس يل،مِ ّش دهی ثبؽ ٍ هبًبًبص آهيالص ٍ ػلَالص  ليپبص، پشٍتئبص،: هْوتشيي ايي آًضين ّب ؿبهل

آًضين ّب ػالٍُ ثش افضايؾ قذست پبك  اص ػَي ديگش، .ّؼتٌذهحصَالت ؿَيٌذُ الجؼِ ٍ هبيؼبت هبؿيي ظشفـَيی 
 مبّؾ هصشف اًشطي ثب صهبى ؿؼتـَي مَتبّتش،مبّؾ دهبي ؿؼتـَ ٍ مبّؾ ،داساي فَايذ صيؼت هحيطی مٌٌذگی،

جْت افضايؾ اثش پبك مٌٌذگی هحصَالت  ليپبص ٍ آهيالص،،  پشٍتئبصاص آًضين ّبياهشٍصُ  .هيضاى هصشف آة هی ثبؿٌذ
 آًضين ػلَالص .گشدد هی  اػتفبدُ ّبي پبييي تش،PHؿؼتـَي الجؼِ دس آة ػشد ٍ هحصَالت پبك مٌٌذُ صٌؼتی دس 

 ثشاي هشاقجت ّبي ٍيظُ هبًٌذ ًَ ٍ ؿبداة ًگْذاؿتي سًگ ٍ ظبّش پبسچِ ثشاي هذت طَالًی تش دس ؿَيٌذُ ّبي ًيض
آًضين ؿٌبػی ينی اص ؿبخِ ّبي هْن  ٍ آًضين ّب اص هٌبثغ تجذيذ پزيش تَليذ هی ؿًَذ .الجؼِ هَسد اػتفبدُ قشاس هی گيشد

 ثؼٌَاى افضٍدًيْبي مبسثشدي جْت مول ثِ پبك مٌٌذگی ؿَيٌذُ ّبي ايي هَاد. تنٌَلَطي فشآيٌذّبي صيؼتی اػت
اهشٍصُ آًضين . دٍػتذاس هحيط صيؼت ٍ صشفِ جَيی دس اًشطي هطشح هی ثبؿٌذ الجؼِ ٍ هبيؼبت ظشفـَيی ثب مبسآيی ثبال،

.  ثنبس هی سًٍذ الجؼِّب جْت اص ثيي ثشدى لنِ ّبي پشٍتئيٌی ،چشثی ٍ ًـبػتِ اي

 نقش آنشيم ها در شوينده ها

 . گزؿتِ ًقؾ آًضين ّب دس ؿَيٌذُ ّب اص يل افضٍدًی جضيی ثِ يل افضٍدًی مليذي تغييش يبفتِ اػتػبليبىدس طی 
تب قجل اص هؼشفی فشهَالػيَى ؿَيٌذُ  .ٍػيغ تشيي مبسثشد سٍ ثِ سؿذ آًضين ّب، دس ؿَيٌذُ ّبي الجؼِ خبًگی هی ثبؿذ

 اصلی تـنيل دٌّذُ پبك مٌٌذُ ّب هحؼَة هی ؿذ ٍ اثش پبك مٌٌذگی دس ءصبثَى ٍ مشثٌبت ػذين اجضا ّبي هذسى،
حضَس هَفق ؿَيٌذُ حبٍي آًضين ثبػث مبّؾ هصشف اخيش دس ػبلْبي  .الجؼِ ثيـتش ثِ ػوليبت هنبًينی ثؼتگی داؿت

 ؿؼبس حبٍي آًضين يب اثش ثيَلَطينی ػالٍُ ثش صشفِ ايي ػبلْب حضَس ؿَيٌذُ ّب ثبدس  .ُ اػت ؿذهطلَثیاًشطي ثِ هيضاى 
 ٍ ػالٍُ ثش آى ُ اػت ؿذدهبّبي ثبال ثِ دهبي پبيييثبػث مبّؾ دهبي ؿؼتـَ اص  جَيی دس هصشف اًشطي هنبًينی،

مبّؾ ثيـتش هصشف اًشطي ثب اػتفبدُ اص . ُ اػتٍ خيؼبًذى لجبع قجل اص ؿؼتـَ ًيض حزف ؿذ ػوليبت قجل اص ؿؼتـَ
ٍ ٍسٍد هبؿيي ّبي لجبػـَيی پيـشفتِ اص ًظش النتشًٍينی ٍ هنبًينی ٍ  (ليپبص،آهيالص،ػلَالص) تشميت آًضين ّبي هختلف

 ٍ لنِ ثشّب ٍ ٍسٍد هبؿيي ػختی گيش ّبتَػؼِ افضٍدًيْبي جذيذ ؿبهل  .تَليذ هحصَالت ؿَيٌذُ فـشدُ هحقق ؿذ
ّبي لجبػـَيی پيـشفتِ ّوضهبى ثب تَػؼِ خَاف پبك مٌٌذگی ًبؿی اص مبسثشد آًضين ثِ ٍقَع پيَػت مِ هٌجش ثِ تبثيش 

تشميجبت جذيذ ؿَيٌذُ ٍ آًضين ّب اهنبى مبّؾ  .فشهَالػيًَْبي هذسى ؿَيٌذُ ثش تَػؼِ ػيؼتن ّبي جذيذ آًضيوی ؿذ
ثٌبثشايي سًٍذ جذيذ تَػؼِ هبؿيي ّبي لجبػـَيی ثش  .دهبي ؿؼتـَ ٍ صشفِ جَيی دس هصشف اًشطي سا ايجبد مشدُ اػت
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 ثب هبؿيي ّبي لجبػـَيی ّوگبمهبؿيي ّبي ظشفـَيی  اص ػَيی .اػبع هصشف موتش آة ًيض دس حبل تَػؼِ هی ثبؿذ
دس ؿؼتـَي ظشٍف ثب دػت، پبك مشدى ثبقی هبًذُ  .ٍاسد ثبصاس ؿذ، ٍلی ثِ هيضاى موتشي هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اًذ

دسحبلينِ دس هبؿيي ّبي ظشفـَيی ايي ػول  .هَاد غزايی ثِ دٍ ػبهل اصلی ػَسفنتبًت ٍ اًشطي هنبًينی ثؼتگی داسد
اًشطي هنبًينی ثب ػول ػيشمَالػيَى آة  .دسجِ حشاست ٍ اًشطي هنبًينی ٍاثؼتِ اػت ػوذتب ثِ ؿَيٌذُ اػتفبدُ ؿذُ،

 .ثٌبثشايي ًقؾ ؿَيٌذُ دس هبؿيي ظشفـَيی ثؼيبس اػبػی اػت .تَػط پوپ ّب ايجبد ؿذُ ٍ ثبثت هی ثبؿذ ؿؼتـَ،
... مبػِ ّب ٍ  هـنل اصلی پبك مٌٌذگی صهبًی اػت مِ يل پَؿؾ اص هَاد غزايی سٍي ظشٍف آؿپضخبًِ هبًٌذ ثـقبثْب،

تـنيل موپلنغ ّبيی اص ... ػشخ ؿذُ ٍ  ػَختِ ؿذُ، هَاد غزايی هوني اػت ثصَست خـل ؿذُ،. سا پَؿبًذُ ثبؿذ
سًگذاًِ ّبي ػجضيجبت ٍ چبي ثب تـنيل سػَثبت سًگی ًيبص ثِ تَجِ  .پشٍتئيي ّب ٍ چشثی ّب سا ثذٌّذ مشثَّيذساتْب،

هَادي ػخت جْت پبك ؿذى هی  ثؼالٍُ تشميجبت حبصل اص پلی فٌل ّب ٍ مشثَّيذساتْب .خبف ثشاي پبك مشدى داسًذ
موپلنؼْبئی  .ثٌبثشايي ػول ؿؼتـَي ظشٍف ثب هبؿيي ثشاي ظشٍف آغـتِ ثِ چبي ٍ قَُْ ثؼيبس هْن هی ثبؿذ .ثبؿٌذ

پلی ػبمبسيذّب ٍ چشثيْب ًيبص ثِ ّيذسٍليض ؿذى ٍ تجذيل ؿذى ثِ اجضا مَچنتشي اص چشك جْت  ثش پبيِ پشٍتئيي ّب،
جْت امؼيذاػيَى پلی  ًيض  ثشُتشميجبت لل اػتفبدُ اص . سا داسًذ ّب ٍ آًضين ّبجذاؿذى اص ػطَح تَػط ػَسفنتبًت

  .ًَؿيذًيْبي قشهض ٍ ػجضيجبت ضشٍسي اػت چبي، قَُْ، آسٍهبتيل ّب ٍ اص ثيي ثشدى لنِ ّبي هيَُ،

مكانيسم پاك كنندگي بز پايه فعاليت آنشيم ها  

ؿبهل افضٍدًيْبي پبيِ اي ثب ػولنشدّبي تقشيجب ؿٌبختِ ؿذُ دس فشآيٌذ ؿؼتـَ  هَاد ؿَيٌذُ دس ثبصاسّبي ثيي الوللی،
آًضين ّبي  .صدٍدُ هی ؿًَذ...  ٍ  ّب ٍ لنِ ّب ثب ػوليبت هنبًينی ثِ مول ػَسفنتبًت ّب، آًضين ّب چشك.هی ثبؿٌذ

آهيالص ٍ ليپبص دس هحصَالت ؿَيٌذُ ثب قذست ثبال، لنِ ّبي چؼجيذُ ثِ پبسچِ ٍ ػطَح ػخت سا ّيذسٍليض ٍ ثِ  پشٍتئبص،
 ٍ اص ثيي ثشدى لنِ ّبي ٍيظُ چؼجيذُ فيجشّبي ػلَلضيآًضين ػلَالص ثب ّيذسٍليض  .رسات قبثل اًحالل تجذيل هی ًوبيٌذ

ًشم مٌٌذگی ٍ دسخـبى ًوَدى سًگ پبسچِ اص اثشات مليذي آًضين  . ثبػث پبك مٌٌذگی هی ؿَدهَجَدثِ هينشٍفيجشّبي 
ػَسفنتبًت ّب ثبػث مبّؾ مـؾ ػطحی ٍ افضايؾ ًيشٍي دافؼِ ثيي چشك ّبي اصلی ٍ چشك . ػلَالص هی ثبؿذ

 ثب ايجبد موپلنغ ٍ سػَة دادى يب  ؿالت ػبصّب ًيض.ّبي ّيذسٍليض ؿذُ تَػط آًضين ّب ثب ثبفت پبسچِ هی ؿًَذ
ايجبد هحيط قليبيی ٍ جلَگيشي اص ًـؼت دٍثبسُ چشك ٍ هوبًؼت اص خَسدگی  تؼَيض يًَی ًونْبي ملؼين ٍ هٌيضين،

  .ًوبيٌذػول هی 

 :بحث و نتيجه گيزی 

دس خبتوِ هی تَاى گفت مِ تَليذ ؿَيٌذُ ّب ٍ پبك مٌٌذُ ّبي مبساتش ّوشاُ ثب خَاف صيؼت ػبصگبسي ٍ مول ثِ 
مبّؾ هصشف اًشطي هی تَاًذ ثب تَػؼِ مبسثشد آًضيوْب ٍ تحقيقبت ثيـتش جْت اػتفبدُ اص آًضيوْبي هَثشتش،  آيٌذُ 

 .ؿَيٌذُ ّبي خبًگی ٍ صٌؼتی سا ثِ طشص چـوگيشي دگشگَى ػبصد
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