
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سومین کنفرانس ملّی تجهیزات و مجموعه مقاالت 

 های آزمایشگاهیفناوری
 

 

 

 

 1401شهریور ماه 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزار کنندگان

 دانشگاه محقق اردبیلی

 ایرانانجمن تحقیقات آزمایشگاهی 

 شبکه آزمایشگاهی علمی ایران )شاعا(
 شورایعالی کنفرانس

 رئیس همایش

 دکتر داود سیف زاده

 دبیر علمی همایش

 دکتر علی نعمت اله زاده

 دبیر اجرایی همایش

 مهندس محمد انوار



 

 

 باسمه تعالی

 

انش بنیان بوده که مزین به عنوان د پژوهش، محور توسعه علمی، رشد،  پیشرفت و رسیدن به مرزهای دانش و فناوری است. در سالی

س ملی تجهیزات سومین کنفران»و مسیر آینده کشور از راه علم و فناوری ترسیم شده است، دانشگاه محقق اردبیلی مفتخر است که 

انجمن همکاری  را با حمایت دفتر حمایت و پشتیبیانی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با« های آزمایشگاهیو فناوری

ضور پژوهشگران، اساتید، حتحقیقات آزمایشگاهی ایران برگزار نماید. مقدم مهمانان عزیز را در دیار داراالرشاد اردبیل گرامی داشته و 

نمایندگان محترم  ها و همچنین حضور مدیران ودانشجویان و کارشناسان محترم پس از دوران پاندمی کرونا و دوران مجازی کنفرانس

های علمی ایران ههای علم و فناوری سراسر کشور در نشست شبکه آزمایشگاها و پارکها، پژوهشگاههای مرکزی دانشگاهآزمایشگاه

ریم و امید آن داریم شما)شاعا( در این دانشگاه که به نام دانشمند و عالم بزرگ، عالمه محقق اردبیلی نام گذاری شده را مغتنم می

های تخصصی تهای دانشگاه، مثمر ثمر باشد. همچنین تعامالت فنی با شرکفی و ارائه توانمندیکه این حضور در شکوفایی، معر

های مجموعه ایشگاهاند، باعث ارتقای توان فنی آزمتأمین کننده تجهیزات آزمایشگاهی که در نمایشگاه جانبی کنفرانس حضور یافته

 دانشگاهی و پژوهشی کشور خواهد شد. 

ردبیل و خیرمقدم به تمامی شرکت کنندگان، مدعوین و مهمانان محترم کنفرانس، آرزوی اقامتی خوب در ااینجانب ضمن عرض 

ترین خاطرات ادماندنییهای مفید و پربار در دانشگاه محقق اردبیلی را دارم و امیدوارم خاطره حضور در این دانشگاه جزء به برنامه

ترم دفتر حمایت های بی دریغ جناب آقای دکتر یعقوب فتح الهی، مدیر کل محمایتعلمی عزیزان باشد. همچنین از حسن اعتماد و ح

ران )شاعا( و های علمی ایو پشتیبانی پژوهشی؛ جناب آقای دکتر محمدصادق علیائی، معاون محترم دفتر و رئیس شبکه آزمایشگاه

ی و اجرایی های علمو کلیه اعضای محترم کمیتهجناب آقای دکتر احمد آقائی، رئیس محترم انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران 

های حاضر س و شرکتکنفرانس، همکاران توانمند و گرانقدرم در دانشگاه محقق اردبیلی و کلیه حامیان مالی و علمی و معنوی کنفران

 نمایم. در نمایشگاه و حمایت کنندگان،  تشکر و قدردانی می

 با آروزی توفیقات روزافزون الهی   

اسماعیل چمنی         دکتر   

 رئیس دانشگاه محقق اردبیلی    

 

 

 

 

 



 

 

 باسمه تعالی

 میهمانان و شرکت کنندگان محترم

ولید کنندگان و اینک که به لطف یزدان در آستانه برگزاری سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، نمایشگاه ت

ردبیلی هستیم، ساالنه شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( در دانشگاه محقق اعرضه کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی و نشست 

ماید در سایه حضور نحضور ارزشمند شما عزیزان را در دانشگاه محقق اردبیلی و شهر زیبای اردبیل ارج نهاده و ابراز امیدواری می 

ب نظران  که شامل گردهمایی و همفکری مدیران و صاح پرشور و پرمهر شما اهداف از پیش تعیین شده رویدادهای علمی مذکور

ایی نقاط ضعف عرصه تجهیزات و فناوری آزمایشگاهی به منظور استفاده هر چه بهتر و بیشتر از امکانات پژوهشی کشور ضمن شناس

اوری های نوین و فن و ارائه راه کار برای برطرف کردن آنها، ارائه آخرین دستاوردهای علمی حاصل از پژوهش در زمینه تجهیزات

اهی کشور آزمایشگاهی، تعامل حضوری و مستقیم شرکت های فعال در عرصه تجهیزات آزمایشگاهی و مدیران ارشد شبکه آزمایشگ

دا نماید. همچنین به صورت کامل تحقق پیبه منظور شناسایی و تامین نیازهای تجهیزاتی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و ...  

ناب آقای ج وزارت علوم، تحقیقات و فناوریی دانم از حمایت های مادی و معنوی بی دریغ معاون محترم پژوهشی وظیفه خود م

جناب آقای دکتر  وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت  دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی محترم مدیر کلدکتر پیمان صالحی، 

رییس شبکه  ووزارت علوم، تحقیقات و فناوری  یحمایت و پشتیبانی امور پژوهش عاون محترم دفتریعقوب فتح الهی ننه کران، م

حترم هیات مدیره )شاعا( جناب آقای دکتر محمد صادق علیایی، مشارکت و راهنمایی های ارزنده اعضای مآزمایشگاه های علمی ایران

تقدیر و تشکر  اعضای محترم تیم اجرائی کنفرانس انجمن ملی تحقیقات آزمایشگاهی ایران و نیز تالش های ارزنده و شبانه روزی

 نمایم. بی صبرانه در انتظار قدوم سبزتان در دانشگاه محقق اردبیلی هستیم.

 با تقدیم احترام

 زادهدکتر داود سیف

 رئیس کنفرانس

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 باسمه تعالی

 

در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی و نیز کارآفرینی ها و مراکز آموزش عالی کشور از اهمیت بسیار زیادی ها در دانشگاهآزمایشگاه

های انسانی و تجهیزات و اقالم آزمایشگاهی در هر مجموعه آموزشی و )در قالب واحدهای تحقیق و توسعه( برخوردار هستند. سرمایه

موزشی ممکن است صدها گردد. امروزه در هر آزمایشگاهی حتی با رویکرد آهای آن محسوب میپژوهشی جزء ارزشمندترین دارایی

شوند که فعالیت ها جزء کارکنانی محسوب میمیلیون تومان سرمایه تجهیزاتی و لوازم وجود داشته باشد. کارشناسان آزمایشگاه

پذیر پژوهشی امکان –های دانشگاهی و علمی دهند و در بسیاری از موارد، جابجایی چنین نیروهایی در مجموعهتخصصی انجام می

ها و مراکز علمی ها در دانشگاهرسد، جایگاه آزمایشگاهگردد. با این وجود، به نظر میو به سرعت خأل وجود آنها نمایان می باشدنمی

کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. برای نمونه، در حال حاضر در چارت سازمانی چنین مراکزی، ساختار اداری و متولی 

های ها و کارگاهمی و پژوهشی وجود ندارد. لزوم ایجاد مدیریتی تحت عنوان مدیریت امور آزمایشگاههای علمشخصی در مورد آزمایشگاه

های این حوزه مهم انسجام یابد. باشد تا تحت چنین مدیریتی، فعالیتعلمی ذیل معاونت پژوهشی در مراکز علمی بسیار ضروری می

ها و مراکز علمی های آزمایشگاهی در دانشگاهخرید اقالم مصرفی برای مدیریتدر نظر گرفتن اعتبارات سالیانه تجهیزات و تعمیرات و 

از اهمیت و ضرورت بسیار زیادی برخوردار است. خوشبختانه در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ستادی تحت عنوان شبکه 

های فناوری وجود دارد که به طور اختصاصی آزمایشگاههای علمی ایران )شاعا( ذیل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و آزمایشگاه

های این ستاد دهد. البته در مورد فعالیتباشد(، را مورد حمایت قرار میمرکزی )که جزء دستاوردهای بسیار ارزشمند وزارت عتف می

ح و بهبود آنها، راهکارهایی در نظر رغم سابقه نسبتاً زیاد در وزارت عتف نیز نقدهایی وجود دارد که بایستی به منظور اصالنیز علی

ترین های وزارت عتف مغفول مانده است، یکی از مهمها که در زیرمجموعهگرفته شود. موضوع سختی کار کارشناسان آزمایشگاه

طرات ها به دلیل وجود انواع مخاطرات از جمله مخامواردی است که با جدیت باید به آن پرداخته شود. فضای کار در آزمایشگاه

ها و مراکز علمی بسیار متفاوت است. موارد ذکر شده تنها شیمیایی که جزء بارزترین آنها است، با سایر فضاهای اداری در دانشگاه

ها با آنها روبرو هستیم. انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران که طرح ایجاد ای از مشکالت و مسائلی است که در حوزه آزمایشگاهگوشه

مجوز فعالیت به عنوان تنها انجمن  1397های مداوم در سال نوشته شده و نهایتاً پس از دو سال پیگیری 1395ر سال و تأسیس آن د

های علمی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت عتف اخذ نمود. اولین انتخابات این انجمن که حوزه علمی رسمی کشور در حوزه آزمایشگاه

های علمی سر و کار ها و کارگاههایی که به نوعی با آزمایشگاهآزمایشگاهی در تمامی رشته ای دارد و فعاالنفعالیت بسیار گسترده

برگزار شده و اولین هیأت مدیره این انجمن طی سه سال با  1397ام بهمن ماه سال دارند را مخاطب خود قرار داده است، در سی

های علمی کشور انجام دادند که شایسته است از توسعه آزمایشگاه هایی در پیشبرد، ارتقاء ومشارکت و حمایت اعضای انجمن، تالش

 1400ام بهمن ماه سال زحمات تمامی این عزیزان قدردانی شود. دومین دوره انتخابات اعضای هیأت مدیره این انجمن نیز در سی



 

 

های علمی تقدیم جامعه حوزه آزمایشگاهانجام شد. امید است اعضای انتخاب شده در دوره سه ساله دوم بتوانند خدمات ارزشمندی در 

های مهم انجمن بزرگ آزمایشگاهی کشور نمایند. بدون تردید این مهم بدون مشارکت فعال اعضاء میسر نخواهد بود. یکی از برنامه

دانشگاه شیراز  های آزمایشگاهی است که تاکنون دو دوره آن )دوره اول به میزبانیطی هر سال، برگزاری کنفرانس تجهیزات و فناوری

به صورت مجازی و دوره دوم در دانشگاه شهید بهشتی به صورت مجازی( برگزار شده و خوشبختانه استقبال خوبی هم از آنها به عمل 

شود یک تفاوت اساسی با دو دوره قبلی دارد. خوشبختانه آمد. دوره سوم این کنفرانس که به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می

های علمی نیز در حال از ها و کنفرانسدر کشور، برگزاری حضوری همایش 19-کاهش مشکالت ناشی از شیوع بیماری کوویدبا 

ها عالوه بر تبادل نظر در خصوص مسائل علمی حوزه آزمایشگاهی بین متخصصان، سرگیری است. هدف از برگزاری این کنفرانس

ئه راهکارهای مناسب برای حل آنها است. انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران به اندیشی در خصوص مشکالت آزمایشگاهی و اراهم

اندیشی تمامی قشرهای فعال در حوزه آزمایشگاهی را در های تخصصی، زمینه همعنوان متولی اصلی برگزاری کنفرانس و نشست

های مهم خود آنها را جزء وظایف و برنامهچنین محافلی فراهم خواهد نمود و پیگیری مسائل و مشکالت مطرح شده به منظور رفع 

 داند.می

الهی مدیر عقوب فتحیدر پایان تشکر و قدردانی خود را از تمامی مسئولین و کارکنان ستاد شاعا وزارت عتف )بویژه جناب اقای دکتر 

عا( و نیز رئیس ستاد شاکل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی و نیز جناب آقای دکتر محمد صادق علیایی معاون محترم دفتر و 

فناوری دانشگاه،  زاده معاون محترم پژوهش واندرکاران دانشگاه محقق اردبیلی )بویژه جناب آقای دکتر داود سیفمسئولین و دست

انس( از بابت زاده دبیر محترم علمی و جناب آقای مهندس محمد انوار دبیر محترم اجرایی کنفرالهجناب آقای دکتر علی نعمت

وجب شکوفایی و دارم و از تمامی عزیزانی که با حضور ارزشمند خود مکت و حمایت از برگزاری جنین رویداد مهمی اعالم میمشار

 تارام.خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی شما عزیزان را خواسکنم. از رونق کنفرانس شدند، صمیمانه سپاسگزاری می

 

 کتر احمدی آقایید                                                                                                                     

 نجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایرانرئیس ا                                                                                                 
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رفت جامعه و های تازه، ضامن پیشمرزهای دانش و گشودن افق توسعهپژوهش با القول هستند که همگان در این امر متفقشک بی

ایشگاهی در های آزمهمچنین در حوزه علوم تجربی، نقش تجهیزات و فناوری .رودهای اصلی تعالی آن به شمار مییکی از شاخص

زمایشگاهی های آسومین کنفرانس تجهیزات و فناوریکاربردی برکسی پوشیده نیست. گسترش دانش و به سرانجام رسیدن تحقیقات 

ی و تبادل تجربیات بین دانشگاهیان و کارشناسان فنی افزایاندیشی، همنظیری را جهت همشود که فرصت بیدر حالی برگزار می

یران )شاعا( و انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران ای شبکه آزمایشگاه های علمکند. این کنفرانس که با همکاری تجهیزات فراهم می

های نوین سنجش های آزمایشگاهی شود به معرفی روشدر دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می 1401شهریور سال  ۲0و  19در روزهای 

  ت.های حوزه تجهیزات پژوهشی خواهد پرداخو همچنین معرفی آخرین فناوری

مشارکت کنندگان ز تمامی ، ااین کنفرانس های مختلفانی از زحمات و همراهی تمامی همکاران عزیز در بخشضمن تشکر و قدرد بنده

ای برای شما سروان ارجمند در . امید است در سایه عنایات خداوند متعال، میزبان شایستهنمایممیگزاری حامیان کنفرانس سپاسو 

کنندگان، شاهد به ثمر نشستن نتایج مناسب این فعان، ضمن تجربه مفید برای شرکتنباشیم و با مشارکت فعال تمام ذی اردبیلشهر 

 .کنفرانس در سطح جامعه باشیم

 

 کتر یوسف عباسپور گیالندهد                                                                                                            

 دبیر کل کنفرانس و مدیر امور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی      
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 با عرض سالم و احترام 

 رانیا یعلم ایهشگاهیو شبکه آزما رانیا یشگاهیآزما قاتیبا مشارکت انجمن تحق یلیخداوند متعال دانشگاه محقق اردب یاریبه 

 د،یو تبادل نظر اسات یشگاهیآزما هاییو فناور قاتیمرتبط با تحق یو عمل یپژوهش یهاافتهیو  هادهیمنظور اشتراک ا)شاعا( به

 هایمانمراکز و ساز ،یشگاهیآزما شرفتهیپ زاتیکنندگان تجه نیکنندگان و تأم دتولی ها،و کارگاه هاشگاهیمحققان، کارشناسان آزما

امید است . دکرشاعا برگزار  را به همراه نشست ساالنه «یشگاهیآزما هاییو فناور زاتیتجه یکنفرانس مل   نیسوم» ؛یقاتیتحق

 تجهیزات شگاهینما و یو تخصص یفن هاینشست ،یآموزش و بینارهای هاکارگاه ،یدیکل یهایسخنران ،یو تخصص یعلم یهامقاله

ی توانسته ی و علمدستاوردهای پژوهش یۀو اطالعات و ارا هاافتهیتبادل  یمناسب برا یفرصتبا ایجاد کشور،  یصنعتو  یشگاهیآزما

د و تعمیر و نگهداری حلی برای تامین معقول تجهیزات کارآمها، راههای استفاده از آنهمراه با معرفی انواع تجهیزات و روش باشد

 ها پیِش رو گذاشته باشد.آن

دانشگاه محقق  انجمن تحقیقات آزمایشگاهی بهدانم از حسن اعتماد وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و در خاتمه الزم می

نای علمی این غهای افراد بسیار زیادی که با ارسال مقاالت علمی سودمند بر اردبیلی و اعضای آن و همچنین از زحمات و تالش

ه اجرایی که کمیتها و زحمات بسیار زیاد همکاران در های مادی و معنوی شرکتکنفرانس افزودند تشکر کنم. همچنین از حمایت

 عمل آورم.تر و پربارتر این کنفرانس شدند کمال تشکر و قدردانی را بهباعث برگزاری هرچه باشکوه

 
 زاده   الهکتر علی نعمتد                                                                                                            

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی       دبیر علمی کنفرانس و رئیس                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 باسمه تعالی

 

بصورت  1401در دانشگاه محقق اردبیلی در شهریورماه « های آزمایشگاهیسومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری»برگزاری 

های علمی، فرصت بسیار مناسبی است ها و غیرحضوری شدن آموزش و همایشحضوری بعد از قریب به دو سال تعطیلی دانشگاه

ها و آخرین های تخصصی برای بحث و تبادل و نظر پیرامون تجارب، یافتهبرای گردهمایی پژوهشگران و اساتید و دانشجویان در رشته

محقق اردبیلی با توجه به بدنه نیرومند آزمایشگاهی اعم از اساتید و کارشناسان و همچنین تعدد دستاوردهای علمی و فنی. دانشگاه 

های تخصصی و داشتن آزمایشگاه مرکزی توانمند در زمینه تجهیزات و نیروی انسانی و عالقمند و فعال در زمینه ها و کارگاهآزمایشگاه

باشد ای میها که متشکل از تیمی توانمند، باتجربه و حرفهمیته اجرایی همایشارتباطات علمی و تبادالت فنی و همچنین با وجود ک

داوطلب برگزاری سومین دوره این گردهمایی مهم ملی شد. اعالم حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و باالخص دفتر حمایت و 

های رنامه ریزی نشست ساالنه مدیران شبکه آزمایشگاهپشتیبانی پژوهشی و همراهی و مشارکت انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران، و ب

ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در این رویداد فرصتی های مرکزی دانشگاهعلمی ایران )شاعا( و حضور روسای محترم آزمایشگاه

بین اساتید، دانشجویان،  ها، تجارب علمی و فنیفراهم کرد تا ارتباطات علمی احیا شده و فرصتی برای طرح و بیان مسائل، چالش

های جانبی متعدد پژوهشگران، مسئوالن، مدیران، کارشناسان و تامین کنندگان و تولید کنندگان تجیهزات مرتبط فراهم شود. برنامه

های آموزشی، نمایشگاه تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی، دانشگاه محقق اردبیلی در کنار بخش مقاالت علمی کنفرانس، نظیر کارگاه

های استان اردبیل سعی بر غنا و تنوع بیشتر این کنفرانس و نشست یجاد شبکه استانی آزمایشگاهی و تدوین بانک اطالعات آزمایشگاها

برای مخاطبان متعدد مباحث آزمایشگاهی داشته است. تمام تالش تیم اجرایی کنفرانس، برگزاری باکیفیت و با استانداردهای باالی 

ای اثرگذار و دل انگیز در حضور همزمان در شهر اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی و کنفرانس و رقم زدن خاطرهعلمی و فنی و اجرایی 

باشد. ضمن آرزوی رضایتمندی باالی کلیه مدعوین، شرکت گنندگان و مهمانان بزرگوار از این کنفرانس و بهره مندی باال از مزبور می

نم از حسن اعتماد، همراهی و مشارکت دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی وزارت عتف، دادستاوردهای کنفرانس، بر خود الزم می

جناب آقای دکتر یعقوب فتح الهی و جناب آقای دکتر محمدصادق علیائی و کارشناسان محترم دفتر، مشارکت انجمن تحقیقات 

، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر آزمایشگاهی ایران، جناب آقای دکتر احمد آقائی و اعضای محترم هیأت مدیره انجمن

اسماعیل چمنی؛ معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و رئیس کنفرانس جناب آقای دکتر داود سیف زاده؛ مدیر محترم پژوهشی 

دبیر علمی پور گیالنده، رئیس محترم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و ها جناب آقای دکتر یوسف عباسدانشگاه و دبیرکل کنفرانس

زاده؛ مسئول محترم کمیته اجرایی کنفرانس جناب آقای مهندس مهران شیرخانقاه و همچنین الهکنفرانس جناب آقای دکتر علی نعمت

های دانشگاه محقق اردبیلی و واحدهای مربوطه اعم از: امور اداری، امور مالی و تدارکات، تک تک اعضای محترم کمیته اجرایی همایش

بط عمومی، اسکان، حمل و نقل، تغذیه، تشریفات، خدمات و اعضای دبیرخانه کنفرانس و دانشجویان عزیز همکار تشکر و حراست، روا



 

 

سپاسگزاری نمایم. تشکر ویژه از شرکت کنندگان محترم و مهمانان ارجمند و عرض خیر مقدم برای تک تک عزیزان دارم. همچنین 

ها، و های دولتی و غیردولتی، آزمایشگاهها، ادارات و سازمانها، پژوهشگاهرانس، دانشگاهصمیمانه از کلیه حامیان مالی و معنوی کنف

های تخصصی حمایت کننده و حاضر در نمایشگاه جانبی تجهیزات که ما را در برگزاری هر چه بهتر کنفرانس یاری نمودندکمال شرکت

می و اجرایی و پشتیبانی کنفرانس، بهره مندی حداکثری مخاطبان و های علنمایم. تمام تالش چندماهه تیمتشکر و قدردانی را می

ها برای تک تک شما عزیزان و دیدار مجدد شما در باشد. با آرزوی بهترینعالقمندان از دستاوردهای این رویداد بزرگ علمی ملی می

 دانشگاه محقق اردبیلی و خاطره خوب شما از این کنفرانس.

 محمد انوار      

رایی کنفرانسدبیر اج  
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 و کیفیت بازرسی در سنجیبا شیمی همراه  حرارتی مخرب تصویربرداریغیر تکنیک

 کشاورزی و غذایی مواد ایمنی
 *2، علی فرمانی 1پورشیرین تقی

 رداشت گیاهان باغبانی، کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستانو پس از ب دانشجوی دکتری فیزیولوژی تولید-1

 ، ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستانبرق و الکترونیک گروه مهندسی استادیار-۲

farmani.a@lu.ac.ir 

 چکیده 

صو ست که به یرغ یکتکن یک یحرارت یربرداریت شاورز یلیابزار تحل یکعنوان مخرب ا صنا یقدرتمند در ک شده  ییغذا یعو  مطرح 

جستتم  یصخو تشتت یلو تحل یهنمونه را بر استتاس تفاوت دما در تجز یکتابش  یالگو ی،حرارت یربرداریتصتتو یلو تحل تجزیه .استتت

 یرتصو یللتح و یهپردازش و تجز ینو همچن یستم،س یاجزا ی،حرارت یربرداریدر مورد اصول تصو ینشیب یبررس ینا کند.یم یلتبد

صو هاییکبا تکن سنجییمیش ترکیب .دهد یارائه م سترده یحرارت یربرداریت محصوالت  یمنیو ا یتیفک یینتع یبرا یاکاربرد گ

 ینا در .کندیهم مفرا یمعمول یهابا روش یستتتهمواد را در مقا یعمخرب و نستتتبتاً ستتتر یرغ یشامکان آزما یزآنال یرادارد، ز ییغذا

ز برداشتتت، اپس  یفیتاز جمله ک یمنیا یو بازرستت ییمواد غذا یفیتک ییندر تع یحرارت یربرداریبالقوه تصتتو یکاربردها ی،بررستت

شخ ینعملکرد و تخم صو غذا مورد بحث قرار گرفت. یپاتوژن و نظارت بر دما یصمحصول، ت ستگاه ت به  یحرارت یربرداریتوجه به د

و  هالشچا .استتتت یافته یشافزا یاربستتت یو کشتتتاورز ییدر مواد غذا نییمو ا یفیتک یدر بازرستتت یدوارکنندهام یگزینیجا یلدل

نشان داد  یبررس این .روشن شد یزن سنجییمیتوسط ش شدهیابیارز یحرارت یربرداریتصو هاییکدر مورد تکن یندهآ هاییدگاهد

مواد  یرآورف یعو صتتنا یدر کشتتاورز یژهبه و یی،مواد غذا یمنیو ا یفیتک یدر نظارت بر بازرستت یحرارت یربرداریتصتتو یککه تکن

 است. یدمف ییغذا

 سنجی، تصویربرداری حرارتی، بازرسی ایمنیکشاورزی، شیمی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 یوبع یصتشتتخ یبرا یسو الکترومغناط ۲یکاپتوالکترون-شتتود که از آکوستتتویم گفته یبه فناور (NDT) 1مخرب یرغ یشزماآ       

 یابیدرک و ارز یکند. ستتپس برایآنها استتتفاده م یناناطم یتو قابل یرستتاندن به اثربخشتت یبها بدون آستتستتازه یادر مواد  یداخل

 با صنایع سایر و هوافضا در مخربغیر هایآزمایش برای تقاضا افزایش. شودیم تفادهاس ،شده یشآزما یاءاش یفیتو ک یطخواص، شرا

 رفع برای بنابراین، .شتتودمی گذاشتتته مخربغیر آزمایش جدید فناوری یک توستتعه روی بر بیشتتتری اهمیت پیشتترفته، فناوری

ستی صویربرداری جدید تکنیک یک سنتی، آزمایش هایروش هایکا  حال در سرعت به اخیر هایسال در قرمز مادون  حرارتی ت

 کند بازرسی را بزرگ مناطق تواند می که است مزایایی دارای قرمز مادون ترموگرافی ،NDTجدید  روش یک عنوان به .است توسعه

 .است شده داده نشان 1 جدول در سنتی مخربغیر آزمایش با . مقایسه دهد ارائه آسان و سریع را بصری تشخیص نتایج و

صلی عامل دما شاورزی فرآیندهای اکثر در ا ست غذایی و ک شاورزی محصوالت در دما نظارت کلی، طوربه. ا ستفاده با غذایی و ک  از ا

سازهای شکار سنج ها،ترموکوپل جمله از کالسیک آ ستورها ها،دما سورهای و ترمی  حال، این با .]1[ شودمی انجام مقاومتی دما، سن

 محدوده انتخاب برای را هاآن کاربرد موارد اکثر در که دارند، نمونه با مستقیم تماس به نیاز زیرا هستند، محدود هاییدستگاه چنین

 تا کندمی غلبه هاییمحدودیت چنین بر حرارتی تصویربرداری .کندمی محدود فرد، به منحصر گیریاندازه مکان همچنین یک و دما

 که آنجایی از این، بر عالوه .دهد قرار گرتحلیل اختیار در نمونه کل دمای توزیع گیریاندازه برای مخربغیر و تماستتتی غیر ابزاری

ستفاده ستگاه از ا ستفاده مورد هاید ست، ساده حرارتی آنالیز انجام برای ا سیار تکنیک این ا ست محبوب ب سترده کاربرد و ا  در ایگ

شکی، جمله از مختلف هایزمینه سی پز ضا، صنعتی، عملیات عمران، مهند شاورزی، بخش هواف  زمان. غیره دارد و غذایی صنایع ک

 در .شود انجام معمولی دما گیریاندازه آشکارسازهای با است بعید که است سریع بسیار حرارتی تصویر آوردن دستبه برای پردازش

 بدست حرارتی تصاویر اساس بر را دما توزیع توانندمی و است آسان هادستگاه کارکرد است، حرارتی تصویربرداری شامل که ایبرنامه

 طول در را دما دینامیکی تغییرات گیریاندازه همچنین و وستتیع ستتطح همزمان نظارت حرارتی تصتتویربرداری عالوه بر آن، .آورند

صویربرداری زیرا آورد دستبه سریع دوره یک در توانمی را اعتمادی قابل . نتایج]۲[کند می پذیرامکان سریع گیریاندازه  حرارتی ت

ستقیم و ساده دقیق، ابزار به شرفته هایتکنیک کمک با .دارد نیاز م صویر، پردازش پی صویربرداری ت سه حرارتی ت  مناطق بین مقای

صاویر مختلف سیر در که کندمی فراهم را حرارتی ت ست راحت و مفید هاداده تف ضافی، امتیاز یک عنوانبه .ا صویربرداری ا  حرارتی ت

 از یکی نیز حرارتی تصتتویربرداری .کندنمی اعمال استتت، مناستتب مدت طوالنی و مکرر استتتفاده برای که را مضتتری تشتتعشتتع هیچ

سی و کیفیت ارزیابی در اعتماد قابل رویکردهای ستگاه یک عنوانبه ویژهبه ایمنی، بازر صی د شخی صوالت برای ت ست غذایی مح  .ا

 و نمونه محیط فرآیند، بر نظارت شتتتامل غذایی محصتتتوالت کیفیت هایشتتتاخص و حرارتی تصتتتویربرداری بین تشتتتخیص اصتتتل

 که تولید و فرآوری عملیات طول در غذا کیفیت از اطمینان برای تشتتخیص اصتتول این .استتت دستتتگاه تکنولوژیکی هایپیشتترفت

                                                           
1 Non-destructive testing 
2 Acousto-optoelectronics 
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ستفاده مورد غذایی مواد کیفیت سریع نظارت بر تواندمی ست مهم و حیاتی گیرد، قرار ا شه توزیع چارچوب این در .ا  برداری دما، نق

 قابلیت و کارایی ستتتنجی،شتتتیمی هایروش کمک شتتتود. بامی بازیابی گیری اندازه طول در استتتتفاده مورد مواد از مکانی، و زمانی

صویربرداری تکنیک اطمینان شرفت حرارتی ت شت ایالعاده فوق پی  غذایی محصوالت در ایمنی و کیفیت ارزیابی مدرن، تمدن در .دا

مخرب یرغ یهایکاز تکنزیادی تا به امروز، تعداد   .است مرتبط اجتماعی گسترش و انسان سالمت با مستقیم طوربه نیز کشاورزی و

سی یبرا صو، ]3[ یوتریکامپ یناییب ،]۲[ یکمادون قرمز نزد سنجییفمانند طیی مواد غذا یمنیو ا یفیتک بازر  یفیفراط یربرداریت

چند  یربرداریتصتتو ]،7[ یکساشتتعه ا ،]۲[ یکیزبان الکترون، ]6و  5[ یکیالکترون ینیب، ]۲[ پس پراکنده ایکس تصتتویربرداری، ]4[

 مختلف هایتکنیک از استتتفاده ه استتت. باقرار گرفت یمورد بررستتیره، و غ ]10[رامان  یستتنجیفط ،]9[ biospeckle ،]8[یفی ط

شان متفاوتی واکنش سیستم در شده اعمال تکنیک با کنند،می عبور مواد از که الکترومغناطیسی هایتابش مخرب،غیر  .دهندمی ن

شرفت اخیر، های سال در صویربرداری هایتکنیک در پی سوم هایروش برای جایگزینی عنوانبه حرارتی ت سعه جهت مر  ارزیابی تو

 تعیین شتتامل غذایی محصتتوالت از جامع ارزیابی یک .استتت شتتده تالش مختلف غذایی و کشتتاورزی محصتتوالت در کیفی و کمی

 برای را حرارتی تصتتویربرداری از اصتتلی استتتفاده غذایی، محصتتوالت کیفیت بازرستتی استتت. بنابراین، خارجی و داخلی هایویژگی

سایی سایی و شنا  و کارایی به بخشیدن سرعت برای .]11[بود  کرده آغاز نمونه سازیآماده حداقل با کیفیت هایویژگی سریع شنا

سباتی، خطای حذف همچنین صویربرداری بالقوه کاربردهای سازیغنی برای ایگسترده کارهای محا  متعدد های جنبه در حرارتی ت

شاورزی صنایع ست شده انجام غذایی و ک سی این بنابراین، .ا سته هدف با برر صول کردن برج سی ا سا صویربرداری هایتکنیک ا  ت

 آینده انداز چشم و هاچالش بر تاکید .شده است انجام حرارتی تصویربرداری تکنولوژیکی پیشرفت و سنجیشیمی با همراه حرارتی

 هاییکوجود تکن یرغمعل .استتت گرفته قرار بحث مورد نیز تهاجمی غیر و ستتریع آنالین مانیتورینگ کنترل به ستتیستتتم نستتبت

و  یفیتک یبازرستت یبرا یگزینیمستتتمر و جا یفن هاییبا نوآور یحرارت یربرداریروز شتتده در تصتتوبه یشتترفتمخرب موجود، پیرغ

 ارائه شد. ییمحصوالت غذا یمنیا

مخربغیر آزمایش مختلف هایتکنیک هایویژگی و کاربرد مقایسه. 1 جدول  

کاربرد دامنه مزایا معایب  تکنولوژی موضوع آزمایش 

 عیوب عمق تعیین برای

 با ساختاری قطعات برای

 مدل به پیچیده شکل

 ریاضی محاسباتی

 عمق .است نیاز موثرتری

 کافی اندازه به تشخیص

 نیست. عمیق

 تشخیص منطقه سریع؛

 آزمون نتایج بزرگ؛

 .است بصری

 با تماس یا آلودگی بدون

آزمایش قطعه  

غیرفلزی و فلزی مواد  

جاتسبزیجات و میوه  

 آسیب، عمق گیریاندازه

 ضخامت و مواد ضخامت

 هایالیه و هاپوشش

 همچنین و مختلف

 و مواد شناسایی

 زیر ساختاری هایویژگی

 سطح

 امواج تصویربرداری تست

قرمز مادون حرارتی  
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 پرتو بر عمود ترک یافتن

 .نیست آسان

 

 نقص عمق دادن برای

 .نیست راحت

 در سختگیرانه الزامات

 برای و ایمنی و نصب

 محل در آنالین تشخیص

 .نیست مناسب

 طوالنی تشخیص چرخه

 .است

و پیچیدگی  هزینه

 باالست

 محدود هندسه و مواد با

 تواندمی و شودنمی

 حفظ را دائمی سوابق

 .کند

 عیوب به ترینحساس

 مانند حجمی

 تخلخل،

 خاکستر گنجاندن

ناقص نفوذ و  

)گریز از  گری ریخته

 جوشکاری، ،مرکز(

 و غیرفلزی محصوالت

غیره و کامپوزیت مواد  

 میوه حات و سبزیجات

داخلی عیوب ایکس اشعه آزمایش   

 مواد به محدود

 ،فرومغناطیسی

 عمق کمی گیریاندازه

 است دشوار نقص

 از باالتر حساسیت

 یا بازرسی اولتراسونیک

 هنگام رادیوگرافی

 سطحی عیوب آزمایش

 .فرومغناطیسی مواد

 
 و است ساده عملیات

 است بصری نتایج

فرومغناطیسی مواد  
 و سطحی عیوب

 زیرسطحی
مغناطیس ذرات آزمایش  

 کوچک، قطعات تشخیص

 دشوار پیچیده و نازک

 .است

 نیاز مورد جفت عامل

 پیچیده ساختار. است

 است

 است؛ دشوار تشخیص

 دوره است؛ پایین سرعت

 است طوالنی تشخیص

 عیوب، به حساس

 و سریع نتایج

 مناسب نقص محل

 آهنگری،

 جوشکاری،

 و چسب اتصاالت

 فلزی غیر

 مواد

داخلی و سطحی عیوب  
 اولتراسونیک تست

 

 

 حرارتی تصویربرداری تکنیک اصول
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صویربرداری ساس بر دما بر نظارت برای غیرمخرب تکنیک یک حرارتی ت ست جسم یک از شده ساطع قرمز مادون تابش ا  ارزیابی .ا

 .دهدمی ارائه ساختاری تحلیل و تجزیه همچنین و گرما توزیع مورد ابعاد، در را کلیدی حقایق حرارتی تصویربرداری توسط

 حرارتی تصویربرداری سیستمی و اساسی اجزای -1

سگر مادون        سگرهای حرارتی و فوتونی) قرمز وجود دارددو نوع ح صویربرداری  (ح ستم ت سی ستفاده حکه معموالً برای  رارتی ا

 تابش .ددهمی افزایش حرارتی ستتنستتور در را گرما دمای که کندمی فعال را حستتگر جزء قرمز،مادون تشتتعشتتعات .]1۲[شتتود می

 حسگر قرمز، ادونم سنسور نوع دو بین در. کند ایجاد فوتون حسگر در ولتاژی تا دهد واکنش حسگر مولکول با قرمز قادر استمادون

سیت فوتون سا سه در را باالیی ح سور با مقای سخ .دهدمی ارائه حرارتی سن  که کندمی ورعب سیگنال پردازش واحد از الکتریکی پا

صویر به مربوط اطالعات ضوح .دهدمی ارائه را حرارتی ت صویربرداری هایبرنامه در مهم جنبه یک طیفی و سیر منظوربه حرارتی ت  تف

شه هایسیگنال ست طیفی نق ضوح .ا ضایی و ستگا ف صویربرداری هاید سبتاً موج طول دارای حرارتی ت  در ارتیحر تابش طوالنی ن

 کیفیت با تصویر دنآور دستبه برای لنز سیستم و آشکارساز اندازه جسم، تا دستگاه فاصله به عمدتاً که است مرئی تابش با مقایسه

ستگی ،باال ضوح مقدار .دارد ب ضایی و ساز برای معمولی ف شکار صر آ صله در که 3۲0×  ۲56 عن صلهف تا جسم از متری 1 فا  دوربین ا

 . یکی]6[ شتتودمی پیکستتل بر مترمیلی 09/1 و پیکستتل بر مترمیلی 1/1 عمودی و افقی جهات به منجر ترتیببه استتت، گرفته قرار

سیون در مهم عوامل از دیگر ستگاه کالیبرا صویربرداری هاید ست دما گیری حرارتی اندازه ت ستگاه .ا صویربردار د  نمونه حرارتی یت

 الکترومغناطیستتی طیف قرمز مادون محدوده در تابش که دهنمو گیری اندازه را گراد(درجه ستتانتی -13/۲73) مطلق صتتفر از باالتر

ستگاه .]13[ کندمی ساطع صویربرداری هاید سته دو به توانمی را حرارتی ت شده خنک د ستگاه .ردک بندیطبقه کنندهخنک و ن  د

صفر  زیر ماید در شدهخنک حرارتی تصویربرداری دستگاه که حالی در کندمی کار اتاق دمای در نشده خنک حرارتی تصویربرداری

سانتی صویربرداری هایگیریاندازه .کندمی کار گراددرجه  ستبه شب یا روز طول در توانمی را حرارتی ت  ساطع تابش زیرا د،آور د

سم، به مختلف کاربردهای برای و شودمی شاره توانمی .شودنمی منعکس ج  توجه بدون تیحرار هایداده در تفاوتی هیچ که کرد ا

 را حرارتی هاییندورب معمول، طور. به]۲[ شتتوددیده نمی باشتتد، اطراف محیط با تعادل در معموالً جستتم که زمانی و دید میدان به

 به توجه با تصتتتویر فیلترهای طریق از را آن توانمی که کرد گیریاندازه گرادستتتانتی درجه 500 تا ۲0 دمایی محدوده در توانمی

 موج طول ناحیه در را قرمز مادون تابش که است جسمی بر حرارتی تصویربرداری اولیه . اساس]6[ داد افزایش نظر مورد کاربردهای

 تا کوتاه موج قمناط از را قرمز مادون تابش حرارتی تصتتویربرداری . ستتیستتتم]14[ کندمی آزاد میکرومتر 100 تا 75/0 قرمز مادون

 نشتتان دخو از باالیی باشتتد و حستتاستتیتمی میانی موج قرمز، مادون موج طول مناطق معمول، طوربه .دهدمی پوشتتش بلند موج

 اساس بر رفتندگ قرار تابش میزان تأثیر تحت که اصلی عوامل .شودمی داده ترجیح غذایی صنایع کاربردهای بیشتر در که دهندمی

. ]5[ شودمی خصمش سطح دمای در نمونه یک از شده ساطع انرژی نسبت عنوانبه انتشار مورد، این در .بودند دما و انتشار میزان

سبه برای .بود متفاوت نمونه سطح همچنین و دما قرمز، مادون ناحیه موج طول با تابش شار، مقدار محا سیونکالیبر انت سب ا  که منا

 .است نیاز مورد آید،می دستبه حرارتی تصاویر اساس بر دما گیری اندازه دو از
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 نمونه به انرژی گونه یچه اعمال بدون حرارتی توزیع توصیف برای تواندمی حرارتی تصویر از شده بازیابی اطالعات این، بر عالوه       

ستفاده صویر یک حرارتی توزیع از تکنیک این .شود ا ستفاده ت شه یک که کندمی ا سم از ترموگرام یا حرارتی نق  کندمی یجادا ج

 کامپیوتر و لسیگنا پردازش واحد قرمز، مادون سنسورهای با حرارتی دوربین یک شامل عمدتاً حرارتی تصویربرداری . سیستم]15[

 پاسخ به ویر،تص یک به آن پردازش از قبل و سپس شناسایی را نمونه از شده ساطع قرمز مادون تشعشعات قرمز مادون است. سنسور

 الگوی و کندمی تعریف را خاصی دمای که شد گرفته متعدد رنگی سطوح از ماتریسی شکل به حرارتی تصویر .شد تبدیل الکتریکی

شان را نمونه دمای سور]۲[ دهدمی ن سن سط شدن گرم هنگام که کندمی کار ایگونه به قرمز مادون .  شعه تو  از که قرمز ادونم ا

ستگاه صویربرداری د ستم آن، از جدای .یابدمی افزایش دما گذرد،می حرارتی ت صویربرداری سی سه در حرارتی ت ستم با مقای  هایسی

 حرارتی توزیع رائها منظوربه را کنندهخنک/گرمایش منبع یک زیرا ندارد روشنایی واحد به نیازی چندطیفی و فراطیفی تصویربرداری

 پردازش تحلیل و زیهتج معیارهای که حالی در شودمی تعیین مختلف هایجنبه به توجه با موج طول باندهای انتخاب .کندمی ادغام

صویر شنهادی کاربرد بر ت ستم پی صویر پردازش تکنیک یک بنابراین، .دارند تکیه سی صویربردا برای اعتماد قابل ت  باید حرارتی ریت

  .شود بررسی پردازش، عملیات کل صنعتی کاربرد در تسهیل همچنین و سیستم پردازش سرعت و دقت افزایش برای

 حرارتی تصویر تحلیل و تجزیه و پردازش -2

صویر تحلیل و تجزیه و پردازش معمول، طوربه        ستم عملکرد ارزیابی برای ت صویربرداری سی صاویر .شودمی انجام حرارتی ت  ت

 از بسیاری .]16[ شوندمی استفاده حرارتی تصویر یک در پیکسل شدت نظر از تغییرات دادن نشان برای معموالً خاکستری یا رنگی

 با را دما بردارینقشه تا اندشده مجهز هاالگوریتم این به قبل از هستند، موجود بازار در که تجاری حرارتی تصویربرداری هایدستگاه

سب به توجه ستگاه تنا ست مهم اندازه همان به .کنند نظارت د سباتی ضرورت که ا صویر پردازش فرآیند محا  سرعت افزایش برای ت

ستم برای مختلفی یابد. ابزارهای افزایش هاداده بارگذاری طول در پردازش صویربرداری سی صویر تحلیل و پردازش برای حرارتی ت  ت

 و مدل عملکرد بندی،طبقه دقت پردازش، زمان جمله از موجود تصتتتویر پردازش کاربردی هایبرنامه تنظیم دارد. وجود معمولی

 هایبرنامه اساس بر مدل توسعه برای .است مهم بسیار حرارتی تصویربرداری از عملی نهایی استفاده با رابطه در کالیبراسیون فرآیند

صویر، پردازش کاربردی سبت بندیطبقه دقت. شد ارزیابی بندیطبقه دقت نظر از مدل عملکرد ت  به صحیح هایبینیپیش تعداد ن

 هایبرنامه اکثر در ٪100 تا بندیطبقه دقت باالترین با حلی راه باید ترجیحی مدل یک رو، این از. است ورودی هاینمونه کل تعداد

 شد ارزیابی بندیطبقه دقت باالترین اساس بر شده کبود و سالم هایمیوه بندیطبقه مثال، عنوانبه .دهد ارائه حرارتی تصویربرداری

 زمینه در که بزرگی هایشرکت راستا، این در .بود گروه دو این بین صحیح شناسایی به قادر حرارتی تصویربرداری سیستم آن در که

 هایدستتتگاه اکثر .اندکرده خود تولیدات جدیدترین در هاییالگوریتم توستتعه به شتتروع کنند،می فعالیت حرارتی هایدوربین تولید

 سرعت این، بر ، عالوه]۲[ گیرندمی عکس گرادسانتی درجه 500 تا ۲0 بین دمای با ثانیه در بار 30 سرعت با حرارتی تصویربرداری

صویر گرفتن صویر 60 تا 50 ت ست یافته بهبود ثانیه در ت سب حرارتی شرایط سریع تغییر روند تعیین برای که ا ست منا  . به]17[ ا

ستم مثال، عنوان ساس بر را FLIR X6900sc دوربین ،FLIRهای سی ستیابی ا سبت به نزدیک پیکسل اندازه به سریع د  در 1:1 ن
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 در (TRC) حرارتی چرخش خودکار، بررسی قرمز مادون چرخش تست سیستم یک دیگر، رویکردی داد. در توسعه ثانیه 1 از کمتر

 تصویربرداری دستگاه برای .کند فراهم را ثانیه میکرو 10 از کمتر ادغام هایزمان با تصویر گرفتن امکان تا شد نصب حرارتی دوربین

ستی، حرارتی شکل حل برای هامزیت بزرگترین از یکی این د شتننگه برای نیاز مورد زمان م ستگاه دا ست د  فرآیند بر تواندمی که ا

صویر گرفتن صویر پردازش پیش .بگذارد تأثیر نیز ت شتر پردازش برای ضروری غیر اطالعات حذف برای معموالً ت صویر بی  حرارتی ت

صویربرداری در پردازش پیش روش چندین .شود می انجام ستانه شامل حرارتی ت صویر، پوشاندن گذاری، آ  کردنفیلتر نویز، حذف ت

 .]۲[ است از دست رفته پیکسل تصحیح و تصویر

صویر تحلیل و تجزیه نظر از ستوگرام حرارتی، ت صویر هی ستخراج به مربوط اطالعات شده، پردازش پیش از ت  را آماری ایه ویژگی ا

 طحستتت همزمانی ماتریس عالوه بر آن، .شتتتود استتتتفاده (ROI) نظر مورد منطقه یک تشتتتخیص برای تواند می که دهدمی ارائه

ستری سل فرکانس تعیین برای  (GLCM) خاک صله دو در پیک ضایی توزیع در مختلف فا ستری سطوح ف صویر در خاک  حرارتی ت

 .شودمی استفاده

صویر پردازش تحلیل و تجزیه 1 شکل صویر برای را ت شان حرارتی ت سب پردازش پیش مراحل انجام از پس .دهدمی ن صویر ،منا  ت

صویری به ROI ارزیابی منظوربه حرارتی ستری مقیاس در ت صویر حال، همین در .شد تبدیل خاک شاهده قابل ت صویر یک به م  ت

سیاه(باینری  سفید و  ست به ) صویر، از زمینهپس حذف از پس .شد تبدیل رنگی دوربین از آمده د صویر ت  از شدهپردازش رتیحرا ت

 گردد.می استخراج شده بندیقطعه تصویر

 

 تصویر برای را تصویر پردازش تحلیل و تجزیه 1 شکل

 حرارتی تصویربرداری کاربردهای برای سنجی شیمی آنالیزهای -3

ست کارآمدی ابزار سنجیشیمی        سترده طوربه که ا صویربرداری هایتکنیک در متغیره چند هایداده تحلیل و تجزیه برای گ  ت

 و کیفیت ارزیابی همچنین و شتتناستتایی بندی،طبقه بینی،پیش جمله از مختلف کارهای برای هاییمدل توستتعه در ویژهبه حرارتی،
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ستفاده غذایی مواد ایمنی ست شده ا شیمی رویکردهایی. ا ستم سنجی،همچون   چند هایمدل را برای تعیین بهترین موثری سی

 است. مناسب آنها برای که دارد وجود متعددی ماشینی یادگیری های تکنیک .کندمی بینیپیش عملی کاربرد برای متغیره

 حرارتی تصویربرداری های تکنیک -4

 .آیدمی دستتتتبه دو هر از ترکیبی یا ریاضتتتی آماری، هایروش از استتتتفاده با حرارتی تصتتتاویر از مربوطه ویژگی استتتتخراج       

 هایمدل یجادا همچنین و مهم هایویژگی استتتخراج برای حرارتی تصتتویربرداری در تصتتویر پردازش هایروش با موثر هایالگوریتم

 مختلف هایتکنیک از ستتتفادها با حرارتی تصتتویربرداری بندیطبقه و بینیپیش هایمدل .اندیافته توستتعه بینیپیش و بندیطبقه

 هایداده عاتاطال شامل نظارت، تحت ماشینی یادگیری هایتکنیک .شوندمی اعمال نظارت بدون و نظارت تحت ماشینی یادگیری

 هایتکنیک قابل،م در .شودمی بندیطبقه هایمدل همچنین و بینیپیش برای آزمایشی و آموزشی هایداده مجموعه انتخاب و اولیه

 از مهم هایویژگی استخراج امکان که بودند مفید ناشناخته پیکربندی به مربوط هایداده مجموعه در نظارت بدون ماشین یادگیری

 یا شده نظارت ماشین گیرییاد هایروش از استفاده با توانمی را حرارتی تصویر تحلیل و تجزیه .کردندمی فراهم را حرارتی تصاویر

ظارت بدون عاد کاهش از پس ن یل و تجزیه حرارتی هایداده مجموعه اب  که متغیره ندچ الگوریتم ابزارهای کلی، طوربه .کرد تحل

، ]19[  (LDA) خطی تشتخیص تحلیل و ، تجزیه]18[ ماهاالنوبیس فاصتله تابع شتامل بینیپیش و بندیطبقه برای اهداف معموال

-۲۲[، «K[ (PNN) شتتتبکه ،]۲1[ (ANN) مصتتتنوعی عصتتتبی های شتتتبکه ،]۲0[ (QDA) دوم درجه متمایز تحلیل و تجزیه

سایگی تریننزدیک سیون ،(KNN) «هم شین و ]۲3[ (MLR) چندگانه خطی رگر شتیبان بردار هایما ست  ]۲4[ (SVM) پ  .ا

 برای گستتتترده رطوبه (PLS) جزئی مربعات حداقل و (PCA) اصتتتلی هایمؤلفه تحلیل هایروش الگوریتم، ابزارهای آن از جدای

 .شوندمی استفاده تصویر ابعاد کاهش همچنین و غیرضروری اطالعات حذف

 حرارتی تصویربرداری کاربردهای -5

 از پس اتعملی جمله از غذایی محصتتتوالت ایمنی و بازرستتتی کیفیت ارزیابی در مختلفی کاربردهای حرارتی تصتتتویربرداری       

 دارد. زابیماری و بیماری تشخیص همچنین و غذا دمای بر نظارت محصول، عملکرد تخمین برداشت،

 برداشت از پس کیفیت -7-1

صری بازرسی با معموالً محصوالت کیفیت ارزیابی        ست، فشرده و ذهنی کار که ب  فیزیولوژیکی تغییرات .]۲5[شود می بررسی ا

 تعیین برای حرارتی تصویربرداری گذار خواهد بود. تکنیک تأثیر رشد حداکثر به رسیدن با تعرق سرعت و بلوغ مرحله بر محصوالت

 از یکی نیز کبودی. دارد قرار محیطی شترایط و تعرق میزان تحت محصتوالت برداشتت زیرا استت، مناستب محصتول بلوغ و کیفیت

 زمینه، این در .است برداشت از پس نقل و حمل و جابجایی هنگام در ویژهبه کشاورزی محصوالت سطح روی هایآسیب ترینشایع

صویربرداری ست کبودی تشخیص برای عملی تکنیک یک حرارتی ت  کبود کشاورزی محصوالت بین حرارتی هایتفاوت مسئول که ا

 برای کشاورزی محصوالت بودن قبول قابل و از ایمنی اطمینان برای مهم پارامترهای از دیگر یکی آفت هجوم .است کبود غیر و شده
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 محصوالت در گرما تولید به منجر که تقابل حرارتی نظر از آفات آلودگی تشخیص برای حرارتی تصویربرداری از .انسان است مصرف

ستفاده می می ستفاده با را هاسیب ، کبودی]6[ همکاران وBaranowski گردد.شود، ا صویربرداری از ا ساس بر پالس فاز حرارتی ت  ا

 دقت به منجر که شدند، مقایسه هم با حرارتی تصویربرداری و بصری بازرسی از حاصل نتایج .کردند بررسی میوه سطح روی دمای

سط که شد باالیی صویربرداری تکنیک تو شخیص برای حرارتی ت ست به نقص ت . همکاران و  Baranowskiترتیب، همین به .آمد د

 بررسی نانومتر 5000 تا 3500 از میانی موج طول با منطقه در حرارتی تصویربرداری از استفاده با را سیب در کبودی تشخیص ،]6[

 کردند مقایسه را LDA و (SIMCA) کالس قیاس از نرم مستقل سازیمدل،  PCAمانند بندیطبقه الگوریتم چندین هایافته .کرد

مدل   ،PCA مانند بندیطبقه الگوریتم چندین هایافته .بخشتتد بهبود را مختلف اعماق در کبودی زودهنگام تشتتخیص تواندمی که

ستقل سازی سه را LDA و (SIMCA) کالس ، از دونرم طراحی م شخیص توانندمی که کردند مقای  اعماق در کبودی زودهنگام ت

 استفاده با را انبه بلوغ مختلف سطح سه ،]Intaravanne ]۲6و  Sumriddetchkajorn دیگری، مطالعه در .بخشند بهبود را مختلف

صویربرداری تکنیک از شان هایافته .کردند بندیطبقه حرارتی ت صویربرداری روش که داد ن  در میوه بلوغ سطح تخمین در حرارتی ت

 .است پذیر امکان ساده تصویر پردازش تحلیل از استفاده با بهینه زمان

       Doosti-Irani  در اثر  ستتطح دمای استتاس بر را هابستتی کبودی عمق روی بر حرارتی تصتتویربرداری کاربرد ،]۲7[و همکاران

شان نتایج .داد قرار مطالعه مورد سطوح انرژی مختلف ستفاده با کبودی عمق بینیپیش به قادر میوه سطح دمای که داد ن  مدل از ا

 با اندازه و بلوغ استتاس بر را انبه خودکار میوه بندی، درجه]Naik and Patel ]۲8 دیگر، رویکردی در .استتت چندگانه رگرستتیون

 از که بود رصتتدد 89 فازی بندیطبقه مدل استتاس بر بندیطبقه دقت .کردند بررستتی حرارتی تصتتویربرداری تکنیک از استتتفاده

 روش ]Jawale and Deshmukh ]۲9 .آمد دستتتت به انبه بلوغ ستتتطح و اندازه تعیین برای شتتتکل و اندازه هایویژگی مجموعه

صویر پردازش صویربرداری فناوری و ت شخیص برای را حرارتی ت  میوه بندیبقهط برای که سایه و اندازه شکل، نظر از میوه کبودی ت

شنهاد بودند، مهم شان .کردند پی صویربرداری تکنیک که شودمی خاطرن سعه با حرارتی ت ستم یک تو صوالتم برای خودکار سی  ح

 برای را مختلف بندی تقسیم رویکردهای ،]30[ و همکاران Yogesh .بخشید بهبود را دستی بندیدرجه روش مختلف، کشاورزی

 ناکافی ها همیو خارجی سطح بررسی برای بصری رویکرد .کردند ارزیابی حرارتی تصویربرداری از استفاده با سیب در عیب تشخیص

شاره توانبود. می سیم روش یک که کرد ا سب بندیتق ساس بر بندی درجه و سازی مرتب فرآیندهای به کمک برای منا  و کیفیت ا

 در را ارتیحر تصتتویربرداری فناوری اربردک ،]31[و همکاران  Kuzy این، بر عالوه .بود مفید کشتتاورزی محصتتوالت بلوغ همچنین

شخیص سی اخته زغال کبودی ت ستفاده با سالم و شده کبود اخته زغال بندیطبقه .کردند برر  از متغیره ندچ الگوریتم چندین از ا

 هایمجموعه ادغام ها،هیافت استتاس بر .گرفت قرار ارزیابی مورد  ترین همستتایهنزدیک -K و پشتتتیبان بردار ماشتتین ،LDA جمله

صد 88 دقت مختلف، متغیره چند هایالگوریتم ویژگی سایی برای را در صاویر زا سالم و شده کبود هایاخته زغال شنا  به حرارتی ت

 دهد. می نشان را( شاهد) سالم و شده کبود اخته زغال حرارتی تصاویر ۲ شکل .آورد دست
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 (شاهد) سالم و شده کبود اخته زغال حرارتی تصاویر ۲ شکل

 

 محصول عملکرد برآورد -7-2

صول، عملکرد برآورد        صمیم دلیلبه مح ساس بر گیریت سیار عملکرد در بالقوه کاهش ا ست ضروری ب  هایداده دلم اگرچه، .ا

به شدهبینیپیش عملکرد با مقایسه در باالیی انحراف واقعی عملکرد شوند، امامی استفاده محصول تخمین برای معموالً زمانی سری

ست صویربرداری]17[آورد  د صول عملکرد تخمین برای دیگری جایگزین حرارتی . ت ست، مح  .ستا گرما تابش حس شامل زیرا ا

شخیص ستفاده با مداوم ت صویربرداری از ا سیار بینیپیش دقت زیرا شودمی توصیه حرارتی ت ست ارکنندهامیدو بازده، ب  تواندمی که ا

صی حسگرهای سایر برای مکمل تکنیک یک عنوانبه شخی ستفاده ت ست معیارهایی از دیگر یکی خاک شوری .شود ا  تواندمی که ا

 از استتتفاده با توانمی را خاک شتتوری به مربوط . اطالعات]3۲[ شتتود محصتتول تولید از مانع و بیندازد تاخیر به را محصتتول رشتتد

صویربرداری حرارتی ستبه ت شخیص منظوربه محصول دمای با شده ساطع تابش که آنجایی از آورد د شان واکنش شوری تنش ت  ن

شتتد  استتتفاده زنی(ه)قابلیت جوان بذر حیات قابلیت شتتناستتایی برای حرارتی تصتتویربرداری از بذر، فیزیولوژیکی تغییرات نظر از .داد

 تعیین دما رمستقیمغی تغییرات شناسایی برای حرارتی مشخصات ارزیابی با زنده غیرقابل و زنده بذرهای تمایز زمینه، این در .]33[

شان این .شد صویربرداری از توانمی که داد ن سایی برای حرارتی ت شد و فیزیولوژیکی اختالالت شنا صول، ر  همچنین و نهال مح

 محصوالت عملکرد ولیدت برای آب تقاضای به دستیابی برای این، آبیاری بر عالوه .کرد استفاده هانهالستان و هاگلخانه در محصوالت

 مانند وج،م طول مناطق ستتایر با مقایستته در حرارتی قرمز مادون موج طول که اندداده نشتتان متعدد کارهای .استتت مهم کشتتاورزی

 طوربه تیحرار تصتتویربرداری عالوه بر آن، .]34[ استتت ترحستتاس آب تنش تنظیم برای مادون قرمز نزدیک و مرئی هایموج طول

سخ کردن فنوتیپ در گاز تبادل برای بالقوه ستفاده غربالگری طول در گیاه هایپا  عامل گیاه، ایروزنه تغییرات ارزیابی با .شودمی ا

 .]35[ است گیاه آب در تغییرات از قبل گیاه هایپاسخ برای مهمی
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سته گیاه آب بودن دسترس در تعیین برای حرارتی تصویربرداری بنابراین، می اعمال هانگیا ریشه منطقه در پوشش تاج دمای به ب

 ها،داده آوریجمع جمله از نیاز مورد هایمکانیسم حرارتی، تصویربرداری تکنیک از استفاده با آبیاری سیستم ریزیبرنامه برای .شود

 آبی تنش نظارت سیستم .است زنیا مورد آبیاری برنامه بهبود برای خودکار سیستم یک همچنین و افزارنرم افزار،سخت مدل، توسعه

 هاهیافت .شتتد جدا آبی تنش بر نظارت برای ذرت آبی تنش تحت و خوب آبیاری فصتتل مناطق تمام توستتعه طول در ذرت محصتتول

صد 8۲ را خاک رطوبتی تغییرات ستبه 1 تا 6/0 از محصول آبی تنش شاخص مقادیر با در  تنش اخصش که کرد ثابت این .آورد د

 .است مفید زیکشاور محصوالت آبیاری برنامه در حرارتی تصویربرداری از استفاده با پوشش تاج دمای نظارت اساس بر محصول آبی

 واقعی مانز در میوه ستتطح دمای گیری اندازه برای را حرارتی تصتتویربرداری کاربرد ]34[و همکاران  Chandel مشتتابه، روشتتی به

 با تکنیک این اساس .شدند گراد ایجاددرجه سانتی 1۲/0-۲3/0 استاندارد خطای با تصویر پردازش های الگوریتم .کرد بررسی سیب

ست قرمز مادون تابش گرفتن ست سیب سوختگی آفتاب گرمای جریان تخمین برای که ا ستم به تواندمی که ا صمیم سی  یریگت

شتری کمک خودکار صاویر 3 شکل .کند بی صویر تحلیل و تجزیه الگوریتم از را سیب شده پردازش ت ستفاده با ت  صویربرداریت از ا

 تنش نظارت یستمس حرارتی تصویربرداری از استفاده مورد در ایمطالعه ،]35[ همکاران و Gan .دهد می نشان باال وضوح با حرارتی

 تکنیک از ،یافت ، توسعه]35[ همکاران و Gan توسط که دیگری مطالعه کرد. در فصل ارائه تمام توسعه طول در ذرت محصول آبی

صویربرداری سایی برای حرارتی ت ستفاده شنا شخیص .شد ا ستیابی منظوربه نابالغ سبز مرکبات ت شمندا میوه عملکرد به د  در رز

 4/90 نتایج  .شتتد ایجاد میوه غیر و میوه هایگروه پتانستتیل بین بندیطبقه برای تصتتویر بر مبتنی ثبت الگوریتم یک .اولیه مراحل

 این،  بر عالوه .دبخش بهبود بهینه مرحله در را تشخیص دقت تواندمی که آورد دستبه را نابالغ سبز مرکبات بندیطبقه نرخ درصد

Zhu از فرنگیگوجه کموزائی و گندم برگ زنگ بیماری کرد. شناسایی مطالعه را حرارتی تصویربرداری از استفاده ،]33[ همکاران و 

 گراده سانتیدرج۲ تا ۲/0 از بیماری تشخیص اساس بر دما اختالف انکوباسیون، بررسی گردید. حداکثر طول در دما اختالف طریق

 دقیق ردکارب برای اولیه تشتتخیص یک در محصتتول بیماری بر نظارت که داد نشتتان کار این .آمد دستتتبه دما میانگین کاهش با

 .است اجرا قابل مزرعه در محصول سمپاشی

 

 



 

12 

 

 

خام  یحرارت یر( تصوaاال. )با وضوح ب یحرارت یربرداریبا استفاده از تصو یرتصو یلو تحل یهتجز یتماز الگورسیب پردازش شده  یر. تصاو3شکل 

(b). سیاه و سفید یرتصو  (c .)دما یرنگ ینقشه بردار یرتصو 

 بیماری و پاتوژن تشخیص -7-3

 فتوسنتز و دارد سرعت بستگی تعرق به شدت به که پاتوژن رشد طول کند، درمی تغییر فاسد غذای نمونه فیزیولوژیکی ویژگی       

 دستگاه زیرا کرد شناسایی باال فضایی وضوح با توانمی را پاتوژن و بیماری تشخیص حرارتی، تصویربرداری روش از استفاده . با]36[

ساس بیماری و قارچی عفونت با رابطه در فیزیولوژیکی تغییرات به ست  ح صویربرداری .]13[ا سایی در زیادی تالش حرارتی ت  شنا

 اطالعات ارائه برای اولیه جایگزین یک حرارتی تصویربرداری عالوه بر این، .است داده نشان کشاورزی و غذایی محصوالت در بیماری

 .استتتت آلوده نمونه دمای توزیع تحلیل و تجزیه طریق از مشتتتاهده قابل عفونت حضتتتور از قبل عالمتی پیش تحلیل و تجزیه برای

 از استتفاده با پوشتش تاج دمای پایش و گیاه تنش تشتخیص آبیاری، توستعه در هدایت تخمین بر تمرکز با قبلی تحقیقاتی کارهای

 پوسته شناسایی برای را حرارتی تصویربرداری کاربرد، ]Bejo ]37و   Jamil .گرفت قرار مطالعه مورد حرارتی تصویربرداری تکنیک

 توزیع برای سرمایش و گرمایش عملیات بذر، و شلتوک پوسته بین بندیطبقه منظوربه .کردند بررسی شده برداشت شالیزارهای در

ساس بر .شد انجام ها نمونه داخل در حرارت  کنندهخنک دوره یک در دانه و پوسته برای حرارتی تصاویر پیکسل میانگین ها،یافته ا

شخیص برای را %98 بندیطبقه دقت تکنیک این .شودمی تعیین دما اختالف نمایش برای متفاوت سته ت سب و پو  افزایش برای منا

شان تغییر برای موجود دستگاه ستفاده شد، انجام ]38[ همکاران و Xu توسط که دیگری مطالعه در .داد ن صویربرداری تکنیک از ا  ت

 اساس بر .گرفت قرار آزمایش مورد تنباکو موزاییک ویروس سویه با آلوده و سالم فرنگی گوجه بین دما توزیع بر نظارت برای حرارتی

 نشان توانداشتند. می دما کاهش گرادسانتی درجه 3/1 تا 5/0 حدود سالم فرنگیگوجه با مقایسه در آلوده هایفرنگیگوجه ها،یافته

 تشتتخیص منظوربه ستتالم و آلوده فرنگی گوجه بین بندیطبقه به حرارتی تصتتویربرداری تکنیک از استتتفاده با دما تفاوت که داد

 تصویربرداری تکنیک از استفاده با گندم در را پودری سفیدک ، بیماری]۲[علی و همکاران  .کندمی کمک میوه در بیماری زودهنگام

شان نتایج .کردند ارزیابی گلخانه شرایط در حرارتی  ۲1 و آلودگی ساعت 1 از پس پودری سفیدک بیماری به آلوده گندم که داد ن

عه این. داشتتتتند دمایی اختالف 78/0 و 37/0 ترتیببه بیماری تشتتتخیص از پس روز  نظارت برای را متمایز حرارتی توزیع مطال

 بر را ماشینی یادگیری سیستم ، یک]39[رضا و همکاران  این، بر عالوه .داد نشان گندم عملکرد در آلودگی زمان آخرین و زودهنگام

ساس صاویر ا سی برای حرارتی ت سعه  Oidium neolycopersici پودری سفیدک قارچ به آلوده های فرنگی گوجه برر  با .دادند تو

ستفاده با حرارتی تصاویر از ویژگی مجموعه چندین ترکیب  قارچ تلقیح طریق از پاتوژن عفونت شناسایی با توان می جهانی، آمار از ا

 گیاهان Orobanche cumana ، آلودگی]40[و همکاران  Ortiz-Bustosبخشید.  بهبود را بیماری تشخیص دقت طبیعی، انتقال و

ستفاده با را آفتابگردان صویربرداری از ا شد طول در حرارتی ت شان مطالعه این .کردند ارزیابی انگل ر  و تعرق میزان کاهش که داد ن

 آفتابگردان برگهای دمایی پیشرفت 4 شکل .بود شده تلقیح آفتابگردان هایبرگ شدن ترگرم دلیل به انگل از ناشی روزنه شدن بسته
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ساس بر  .دهد می شرح را آن شاهد و کومانا با شده تلقیح  از باالتر Orobanche cumana با شده تلقیح آفتابگردان دمای نتایج، ا

 .بود تلقیح از بعد های هفته پایان تا دما توجه قابل افزایش دهنده نشان که بود شاهد گیاه

 

 Orobanche cumanaشده و کنترل شده  یحآفتابگردان تلق یبرگها ییدما یشرفت. پ4شکل 

 (aاندازه )یدما یانگینم یریگ ( .برگbتصاو )یر RGB شده و شاهد یحتلق یاهانگ یو حرارت 

 

 گیرینتیجه

 عملکرد برداشتتت، از پس کیفیت جمله از غذایی صتتنایع و کشتتاورزی مختلف هایزمینه در ستترعت به حرارتی تصتتویربرداری       

 برای فشرده کارهای .است یافته خارجی توسعه جسم تشخیص همچنین و غذایی مواد تقلب پاتوژن، تشخیص دما، نظارت محصول،

صویربرداری بالقوه جنبه ارزیابی شاورزی و غذایی مواد هایفرآوری سایر در حرارتی ت ست شده آغاز ک ساس بر .ا  بالقوه کاربردهای ا

 اتخاذ غذایی صنایع و کشاورزی در تکنیک این فناوری انتقال سمت به تحقیقاتی کار سنجی، شیمی با همراه حرارتی تصویربرداری

ست شده صویربرداری تکنیک .ا سی و کیفیت هایویژگی درنگبی تعیین و حرارتی توزیع حرارتی، ت غذایی  محصوالت از ایمنی بازر

 تصتتتویربرداری تکنیک که دهدمی نشتتتان متعدد تولید فرآیندهای در امیدوارکننده کاربردهای بررستتتی، این کند. درمی ترکیب را

ست و کشاورزی محصوالت ایمنی بازرسی و کیفیت ارزیابی تعیین در توانا دستگاهی حرارتی،  کامل مزایای از گیریبهره با .غذایی ا

 پارامترهای ارزیابی امکان که استتت شتتده شتتناخته فراوان اطالعات با مخربغیر تشتتخیص برای تکنیک این حرارتی، تصتتویربرداری
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ستمر اختراعات .کندمی فراهم را کیفیت مختلف شاورزی صنایع در م صویربرداری غذایی، و ک شی با حرارتی ت  موثر و هزینه کم رو

 .شود می انجام غذایی و کشاورزی محصوالت انواع برای خودکار وسریع   سیستم یک برای
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 چکیده     

زمینه خاصیت  الخص درهای مختلف علوم و صنایع و باحوزهدر سالهای اخیر توسعه فناوری نانو و کاربردهای گسترده آن در 

ها ه آنتی بیوتیکباشد. همچنین مقاومت بمناسب و موثر امری ضروری می ن ویژگی در سطح آزمایشگاه با روشبررسی ای ضد میکروبی،

با منابع زیستی  نظیر داروها بیبرای یافتن داروهای موثر و فاقد اثرات جانهای جدید میکروبی توجه پژوهشگران را و ظهور سویه

های موثر عرفی روشباشد. مقاله حاضر به ممعطوف نموده که نیازمند بررسی مناسب آزمایشگاهی ویژگی ضد باکتریایی این داروها می

ایی از ه ونه.. با نمهای فیزیکوشیمیایی طیف وسیع داروها و ترکیبات و نانو مواد و .ضد باکتریایی کاربردی بر اساس نوع و ویژگی

 . نانوذرات، الیاف و بیوفیلم پرداخته است

 MIC ،MBC ،CFUضدباکتریایی، انتشار دیسک،  کلمات کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  -1

بشری  جوامع های مالی زیادی بههزینه منجر به تحمیل که باشندمی درجهان شایع هایبیماری مهمترین از عفونی هایبیماری

 بروز اما داشتند، عفونی هایبیماری در درمان را مهمی نقش ساختگی هرچند هایبیوتیک دهه گذشته آنتیدر چند . شوندمی

تولید و معرفی  به تا پژوهشگران توجه خاصی است گردیده های جدید باعثظهور بیماری ها وبیوتیکآنتی میکروبی به هایمقاومت

 ترکیبات عنوان به ها و ...ها، قارچگیاهان، جلبک از شیمیایی استخراجی وادترکیبات جدید با خاصیت ضدمیکروبی داشته باشند. م
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 های بیوتیک یتوسعه آنت در .(3و ۲، 1) دارند کمتری جانبی زیرا عوارض، اندشده مطرح سنتتیک داروهای میکروبی جایگزین ضد

. (4) اندجداسازی شده مختلف پروکاریوتی و یوکاریوتیها از منابع بیوتیک آنتی جدید عنوان نسل به میکروبی ضد پپتیدهای جدید،

 سالم و های با تولید نگهدارنده باشد، کهمی آن سطح بر هاانیسمارگمیکرو رشد مواد غذایی فساد اصلی صنایع غذایی نیز عامل در

های  عصاره اسانس و صورتبه خصوص ترکیبات طبیعی مستخرجه از گیاهان به میکروبی ضد بندی حاوی ترکیباتبسته های فیلم

 ترکیبات عنوان به گیاهان از شیمیایی استخراجی کرد. مواد کنترل را آن توان می ساختگی محافظ مواد جایگزین عنوان به گیاهی

نانو و  تکنولوژی سالهای اخیر در .هستند کمتری جانبی دارای عوارض زیرا اندشده مطرح ساختگی داروهای ضدمیکروبی جایگزین

فرد نظیر نانوذرات نقره، تیتانیوم، مس، کاربردهای زیستی منحصربه و شیمیایی فیزیکی، نانوذرات و نانومواد مختلف با خواصسنتز 

فناوری، صنایع غذایی، نساجی و ... پیدا کرده است. لذا بررسی خواص  زیست داروسازی، های مختلف پزشکی،وسیعی در حوزه

های معتمد امری ی و سنتتیک، دارویی و نانومواد به منظور اثبات فرضیه مطرحی در آزمایشگاهضدباکتریایی کلیه این ترکیبات طبیع

 .(6و  5) باشدضروری می

آمیزی گرم قابل تفکیک از شوند. برا ساس رنگبندی میها بر اساس تفاوت در ساختار دیواره به دو نوع گرم مثبت و گرم منفی طبقهباکتری

الیه تشکیل شده است. ازجمله باکتری های گرم مثبت،  ۳الی  ۲ای دارند که از ی گرم مثبت پوشش سلولی نسبتا سادهباکتری هاباشند. هم می

های گرم باکتری های گرم منفی دارای ساختمانی چندالیه و بسیار پیچیده استپوشش سلولی باکتری .ها اشاره نمود استافیلوکوکوستوان به می

، کتریاپروتئوبابه توان از جمله باکتری های گرم منفی می .باشندتر میها مقاومبیوتیکنفوذناپذیری که دارند، در برابر آنتیی منفی به دلیل دیواره

 .(4) اشاره کردها شامل جنس ایکوالی سودوموناس و آنتروباکتریاسه

 :شوداکتری تعیین میبسته به خواص فیزیکی و شیمیایی ماده مورد آزمایش و هدف از انجام تست ضدباکتریایی روش آزمایش و نوع ب

ئه شد و به همین ارا Kirby و  Bauer نی به نام هایاین روش برای نخستین بار توسط دانشمندا(: Disk Diffusion)روش انتشار دیسک 

د و بیوتیک استفاده می شوته به آنتیوش از دیسک های کاغذی آغشراست. در این   Kirby-Bauer جهت نام دیگر روش انتشار دیسک، روش

 شود.تعیین می اله عدم رشدنهایتا قطر ه

 Minimum Inihibitory Concentration (MIC)روش حداقل غلظت ممانعت کننده 

 ۱۶وره انکوباسیون مشخص )را پس از گذشت یک د باکتریتواند به طور قابل توجهی رشد شود که میق میطالا داروه کمترین مقدار از ب

 .نماید بسته به گونه باکتری ( مهار  ساعت ۲۰تا 

 Minimum Bactericidal Concentration (MBC)روش حداقل غلظت کشنده باکتری 

 عبارت هب دهد کاهش٪ ۹۹/ ۹ساعت جمعیت باکتریایی را به میزان ۲4شود که می تواند پس از گذشت اطالق می داروه کمترین غلظت از ب

 .منجر به مرگ باکتری با غلظت اولیه شود ، دیگر

https://medpip.com/mag/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%84%d9%88%da%a9%d9%88%da%a9/
https://medpip.com/mag/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%84%d9%88%da%a9%d9%88%da%a9/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7
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برای شمارش  .شود می استفاده نمونه یک در موجود زنده هایباکتری تعداد تخمین برای آن از که است واحدی( CFU) کلنی تشکیل واحد

کنند و هر کلونی ایجاد میها است و از بین میکروب های کشت داده شده، تنها سلول های زنده نیاز به کشت میکروب CFU سلول ها توسط واحد

 . کلونی نماینده یک سلول زنده است

 

 روش و مواد تحقیق -2

 مورد نیاز عبارتند از:تجهیزات 

ای هکشت به اندازه های استریلهای آزمایش، پلیتسمپلر، لوله انواعنکوباتور، هود المینار ایرفلو، ا -اتوکالو، انکوباتور، شیکر 

 ، شعلهمختلف، میکروپلیت، انس، سواپ

 عبارتند از: مصرفی الزم مواد

 ، اتانولباریم، اسید استیکمولرهینتون آگار، نوترینت آگار، نوترینت براث، سرم فیزیولوژیک، کلرید 

 قبل از انجام آزمایش الزمست تمام تجهیزات و مواد مصرفی به روش مناسب خود استریل شوند.

 : استاندارد نمودن تعداد باکتری

محلول قداری از م .شودتهیه می (ON) ساعته ۲4 مایع کشتنمونه باکتری خالص موجود در دیپ فریزر ابتدا از  برای این منظور

حاصل شود، که تقریبا د میزان کدورت نیم مک فارلنکه تا زمانی حل کردهبرداشته و در سرم فیزیولوژی استریل  باکتریایی را با سمپلر
رت کدوکنترل چشمی با  باشد یا به روشمی  =006OD شود. کدورت در اسپکتوفتومتر دارایباکتری را شامل می 1.5* 810

نرمال حاصل  0.36 میلی لیتر اسیدسولفوریک 99.5موالر در  0.48 باریم یدمیلی لیتر از محلول کلر 0.5که از حل کردن  استاندارد

 د.نشوه میفارلند تهیمکهای مورد نظر از باکتری با استفاده از رقیق سازی نمونه نیمشود. بقیه غلظتشود، تهیه میمی

Staphylococcus aureus های گرم مثبت و به عنوان باکتری شاخص باکتریEscherichia coli ی هابه عنوان شاخص باکتری

 گرم منفی مورد استفاده قرار گرفت.

 روش انتشار دیسک:

شوند ها تهیه میبا اندازه مناسب که بسته به تعداد و اندازه نمونه محیط کشت مولر هینتون آگار تهیه و اتوکالو شده و در پلیت

آغشته کرده سپس بر روی محیط  محلولسواپ استریل را به  باکتری بعد از تهیه محلول هموژنشود. میلیمتر ریخته می 4به ارتفاع 

های آغشته به دارو سپس دیسک تلقیح گردند صورت یکنواختبهکشت داده تا در سطح پلیت   x ،y،zسه جهت مولرهینتون آگار در 

 گیرند.مناسب برش خورده در سطح محیط قرار میشوند. در مورد قطعات، به اندازه در روی محیط قرار داده می
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 : MICروش

ورد ارزیابی قرار مبه لحاظ رشد باکتریایی و  تهیه شده با غلظت اولیه مشخص متوالی از داروی مورد نظر هایدر این روش رقت

یکسانی از  حجم هر ردیفدر کل چاهک های مربوط به  خانه ای استفاده می شود. 96از میکروپلیت های به این منظور  .گیردمی

ن نموده هما مخلوطاضافه نموده و خوب  محیط کشت مایع ریخته و سپس حجم مشخص از دارو با غلظت مشخص به چاهک اول

همان حجم  11ک ادامه داده در چاه 11حجم اولیه را از چاهک اول برداشته به چاهک دوم اضافه کرده و به همین ترتیب تا چاهک 

 11چاهک  اول به سمت چاهکیک شیب غلظت از این ترتیب شود. بهبیرون ریخته می 1۲ضافه کردن به چاهک را برداشته بدون ا

از  ثابت مقدار. است نسبت به چاهک قبلیحاوی نصف رقت دارو  چاهکایجاد شده که رقت دارو در آنها رو به کاهش است و هر 

ه عنوان کنترل آخر که ب ماقبل به جز چاهکها به چاهکبرداشته و  با تعداد مشخص استوک میکروبی تهیه شده از باکتری موردنظر

هک کنترل چا، 1۲چاهک . چاهک کنترل منفی حاوی استوک اولیه دارو و محیط کشت است.شودمیه اضافه منفی در نظر گرفته شد

ه شود مشاهد باید کدورت )رشد باکتری( در چاهک کنترل مثبت است. حاوی استوک میکروبی موردنظر و محیط کشتبوده مثبت 

 دادهشیکر قرار  ثانیه روی 30سپس میکروپلیت به مدت  چاهک کنترل منفی باید کامال شفاف )بدون رشد باکتری( باشد. کهدر حالی

 ی شده زمانپرسداده و بعد درجه قرار  37ساعت در انکوباتور با دمای  18تا مخلوط کامال یکنواخت شود. میکروپلیت را به مدت 

شود.کدورت  در نظر گرفته می( MIC) حداقل غلظت مهارکنندگی به عنوان ،کمترین رقت از دارو که در آن کدورتی دیده نمی شود

  چاهک ها با کدورت چاهک کنترل مثبت و شفافیت و وضوح چاهک ها با چاهک کنترل منفی مقایسه می شوند.

 MBCروش 

به وسیله  آگار استریل، نوترینتبر روی محیط کشت  هستند یکه فاقد رشد باکتریای هاییچاهک ، MIC انجام تستعد از ب

رقتی از دارو که در آن گیرند، درجه قرار می 37نکوباتور اساعت در  18تا  16ها به مدت پلیت شوند.میداده کشت یا انس  پسوآ

 .شودمعرفی می  MBCعنوان غلظت به دوعدم رشد باکتری مشاهده ش

  CFUبر پایه روش 

مدت زمان بستگی  .شوددرجه شیک می 37غلظت مشخص دارو با تعداد مشخص از باکتری در انکوباتور شیکر دار در دمای  

جای دارو از همان حجم با این تفاوت که به ،شودهمزمان نمونه کنترل نیز با همین شرایط تهیه می .شودبه خاصیت دارو انتخاب می

شود و هر از هر دو نمونه کنترل و حاوی دارو تهیه می 10سری رقت  ،بعد از سپری شدن زمان .شوداستفاده میسرم فیزیولوژیک 

درجه به مدت  37شوند و در انکوباتور های حاوی محیط کشت نوترینت آگار کشت میمیکرولیتر در پلیت  100-50رقت با حجم 

 یک تواند از طریق تکثیر شدن،یک سلول زنده می گیرند.د شمارش قرار میگیرند و سپس تعداد کلونی مورساعت قرار می ۲4-18

، لذا رقتی با اندازه استاندارد، به صورت خطی است پلیتروی یک  CFU 300تا  30در محدوده  هاتابع شمارش کلنی .کلنی ایجاد کند
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بقای سلولی براساس نمونه کنترل بعد از اعمال ضرایب باشد. میزان فقدان که شامل این تعداد باشد برای شمارش و گزارش مناسب می

 شود. رقت گزارش می

 

 هابررسی یافته -3

میلی  به غلظت یک میلیون سلول در Escherichia coliبیوفیلم مختلف با کشت باکتری  5برای  آزمون انتشار دیسک

سانتیمتر 1.8ب با به ترتیکار رفته دومین و سومین از بین پنج غشای به ،مشخص هست 1همان طور که در شکل لیتر  انجام گرفت. 

وشی موثر بوده ها ر. لذا این روش درتشخیص خاصیت ضدباکتریایی این نمونههاله عدم رشد را دارند سانتیمتر بیشترین 1.7و 

 است.

. همانطور باشدنساجی متد انتشار دیسک روش مناسبی برای نشان دادن خاصیت ضدمیکروبی نمی الیافهایی نظیر در نمونه

با باکتری ها مونهنساعت در معرض قرار گرفتن  3برای ارزیابی استفاده شد. بعد از   CFUنشان داده شده است از متد  ۲که در شکل 

Staphylococcus aureus ه شدند همانطور ک کشت جامد نوترینت آگار کشتبر روی محیط ، سری رقت تهیه گردید و در شیکر

های ای پلیتهکلونی  .داشت الیافرا در مقایسه با سایر  ضدباکتریاییبیشترین خاصیت  6نمونه  ،ستانشان داده شده  3شکل در 

 نشان داد. را  درصد  99.9رقت محاسبات فقدان زنده مانی مناسب شمارش گردیدند و با اعمال ضرایب 

ا غلظت بمحلول  ( چهار نوع نانوذرهMBCظت کشندگی دارو )حداقل غل( و MICت مهار کنندگی رشد )ظتعیین حداقل غلبرای 

ورت نقطه صکه چهار چاهک اول )به  آزمایش گردید. نتایج نشان داد Staphylococcus aureusعلیه میکروگرم در لیتر  400اولیه 

شت ک .بدست آمد میکروگرم در لیتر 50مشخص شده( فاقد کدورت هستند که حداقل غلظت ممانعت کننده رشد  4چین در شکل 

 (.4ود )شکل ببرای هر چهار نوع نانوذره  میکروگرم در لیتر ۲00چاهکهای فاقد کدورت حاکی از خاصیت کشندگی در حداقل غلظت 

 گیرینتیجه -4

یابی صحیح خاصیت که ارز ندهای ضد باکتریایی بر روی انواع داروها، نانوذرات، مواد سنتزی و طبیعی متنوع نشان دادآزمایش

مونه برای مواد نست به عنوان اضدباکتریایی به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. انتخاب روش مناسب یک موضوع مهم در این راستا 

برد ندارد. در دارو یا اسانس با غلظت مجهول کار MICیا روش  ،باشدبا مولکولهای درشت روش انتشار دیسکی روش درستی نمی

ی شود. عامل مهم که برای هر نمونه و دارو بایستی اختصاصی بررس ،ستاتر مهم دیگر انتخاب غلظت بهیته از دارو و باکتری پارام

تاثیرگذاری تی گاها باشد برخی ترکیبات روی باکتری گرم مثبت یا بالعکس گرم منفی تاثیرگذارند. حتاثیرگذار بعدی نوع باکتری می

 .هستند دقیق آزمایشگاهی . همه این عوامل نیازمند بررسیباشدمیه یا سویه خاص به صورت اختصاصی روی یک گون

 منابع -1-4
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 .188-196، 4( مجله طب دریا، 1400) یوسف اریش علی طاهری، عبدالرحمان مالزهی ثابت، مصطفی غفاری، ]1[

 . 863 -873(، 11) 31، مجله مطالعات علوم پزشکی( 1399) حسین تاجیک، تورج مهدیزاده، زهرا علیزاده آملی ]۲[

 .۲87۲-۲88۲، 4، مجله علوم زیست پزشکی پیشرفته( 1399آرزو محمدی، نیما محمدنژاد خیاوی، ندا جهانی ) حجت اقبال، ]3[

F. Sandrelli, G. Tettamanti, Immunity in Insects(2020), American, Springer.   [4] 

[5] T. Sadeghi Rad, Z. Ansarian, R. Darvishi Cheshmeh Soltani, A. R. Khataee, Y. Orooji, F. Vafaei (2020) 

Journal of Hazardous Materials, 399, 123062 

[6] T. Sadeghi Rad, A. R. Khataee, F. Vafaei, S. Rahim Pouran (2021) Chemosphere, 274, 129988. 

 

 

 شکل ها  -5

 

 

 

 بیوفیلم به روش انتشار دیسک. 5بررسی خاصیت ضدباکتریایی . 1شکل 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-0716-0259-1#author-1-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-0716-0259-1#author-1-1
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  CFU. بررسی خاصیت ضدباکتریایی الیاف به روش 2شکل
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 CFU کشت محلول باکتریایی بعد از شیک با الیاف در روش. 3شکل
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 نوع نانوذره. 4در تعیین خاصیت ضدباکتریایی  MBCو   MICروش . 4شکل

 

 

 گندم دوروم تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی و برخی صفات فیزیولوژیک در

 

 5و رحمت اهلل کریمی زاده 4، اصغر عبادی3، علی اصغری*2، امید سفالیان1فاطمه محمدی آذر

 بیلیدانشجوی دکتری دانشگاه محقق ارد-1

 (sofalian@gmail.com)نویسنده مسئول  استاد گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل-۲

 استاد گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل-3

 دبیلی، اردبیلاستادیار دانشگاه محقق ار-4

 استادیار مرکز تحقیقات گچساران-5

 

 چکیده:

mailto:sofalian@gmail.com
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د ارزیابی قرار الین امیدبخش گندم دوروم مور 45زدگی، یخ تنش بهتحمل  نظر ازدوروم  گندمهای الین ارزیابی منظوربه

های الین آزمایش ین. در ابه اجرا درآمد 97-98گرفتند. این آزمایش در دانشکده اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 

وروم از آغازگر دهای گیاه گندم یابی تنوع بین ژنوتیپبه منظور تشخیص و ارز. ندقرار گرفت بررسی مورد گیاهچه مرحله درگندم 

بوط به آغازگر بیشترین تعداد باند تولیدی مر. ایجاد کردنوار مونومورف  ۲4نوار چند شکل و  93استفاده شد که  RAPDمولکولی 

، شاخص PIC ،MI هایشاخصباند بود.  4به میزان  ۲9و  ۲7ی مربوط به آغازگرهای شمارهتعداد ترین کمباند و  14با  1ی شماره

ارتباط  .شدند متقسی یزگروه متما 5مورد مطالعه به  هایالینای ی خوشهزیهتج در .بررسی قرار گرفتند نی و شاخص شانون مورد

بیشترین نش تدر کل سطوح  د.انجام ش به روش گام به گام رگرسیون هتجزیبا  شده و نشانگرهای مولکولیگیریبین صفات اندازه

شاهد  مورد مطالعه در سطح RAPDآغازگر  15در مجموع از بين  بود. FV/FMضریب تبیین تصحیح شده مربوط به صفت کلروفیل 

گراد نشانگر رجه سانتید -10مکان ژنی، در تنش  4با  2R11M نشانگرگراد درجه سانتی -8مکان ژنی، در تنش  6با   2R25Mنشانگر 

1R27M  2ی نشانگرها گراددرجه سانتی -12مکان ژنی و در تنش  4باR1M  2وR5M  مکان ژنی بيشترين تعداد مکان ژنی مرتبط  7با

 با صفات مورد مطالعه را دارا بودند.

 

 ، تنش سرماRAPDگندم دوروم، نشانگر کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

درصد تولیدات   60 شود که در حال حاضر، تقریباتخمین زده میآید. شمار میزراعی بهگندم یکی از اولین و مهمترین گیاه 

میلیون  17 های غالت است و در سراسر جهان تقریباترین گونهیکی از اساسی گندم دوروم .]1[ دهندسطوح زیر کشت را غالت تشکیل می

 های زندهعمیقا تحت تأثیر بارندگی و تنش گندموری بهره .]۲[است  ۲019 میلیون تن در سال 1/38شود و تولید جهانی آن هکتار کشت می
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زدگی های گیاهی به یخمیزان تحمل گونهو دهند کارهاى مختلفى به تنش و سازگارى پاسخ میگیاهان با راه .]3[قرار دارد  و غیر زنده

دهد که انتخاب گیاهانی با عملکرد باال در اصالحی نشان میهای های اخیر در برنامهبررسی .]4[در مراحل مختلف رشد متفاوت است 

های غیرزیستی مقاوم به تنش تولید گیاهان .]5[شود صورت غیر مستقیم سبب بهبود عملکرد در شرایط تنش میشرایط بدون تنش به

 .]6[ یانی نموده استهای محیطی است که در این زمینه مهندسی ژنتیک کمک شاهای مقابله با هریک از تنشیکی از راه

. نقوی و ]7[ استدر زمینه بررسی تنوع ژنتیکی محصوالت زراعی مختلف و از جمله گندم دوروم مطالعات زیادی انجام شده

نوتیپ را بررسی و ژ 108منظور بررسی تنوع ژنتیکی گندم دوروم مربوط به کشورهای مکزیک، ایتالیا و ترکیه تعداد به ]8[همکاران 

انگرهای مولکولی موفقیت در امر اصالح مستلزم دسترسی به تنوع ژنتیکی مناسب است. نش .را مورد مطالعه قرار دادند مختلفصفات 

ص سطوح تنوع، به خاطر عدم تاثیر پذیری از شرایط محیطی، فراوانی زیاد، امکان استفاده در مراحل رشدی مختلف، قابلیت تشخی

تکمیلی به همراه  عنوان یک ابزارباشند و بههای ژنی ابزار بسیار مناسبی میط جریانها و استنبابررسی ساختار ژنتیکی جمعیت

 .]9[یرد گنشانگرهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار می

 تسریع را نباتات اصالح فرایند کمی، صفات کننده کنترل هایژن و مولکولی نشانگرهای بین پیوستگی از استفاده امروزه

 80جفت آغازگر رپید بررسی کردند که در مجموع  15جمعیت از گندم دوروم را با استفاده از  13 ]10[آکارا و همکاران  .استکرده

 نمونه گندم نان 8۲تنوع ژنتیکی  EST جفت آغازگر 18با استفاده از  ]11[ابان و همکاران چمکان ژنی چند شکلی شناسایی گردید. 

  RAPDنشانگرهای شناسایی کردند. 31/6های جایگاه با میانگین تعداد الل 101رار دادند که در مجموع و دوروم را مورد بررسی ق

 کار رفته استها در سطوح مختلف بهخویشاوندی در میان گونه ها، تجزیه تنوع زیستی و مطالعاتور وسیع در ژنتیک جمعیتطبه

]1۲[. 

 

 مواد و روش:

 گیاهچه مرحله درزدگی فیزیولوژیکی در تحمل به تنش یخ از نظر تنوع صفات گندم دورومالین امیدبخش  45در این تحقیق 

ای و آزمایشگاهی در دانشکده اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش متشکل از آزمون گلخانه

های کامل تصادفی با سه صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای گندم دوروم بهالین. به اجرا درآمد 97-98در سال زراعی 

 ۲0±3درصد، دمای دوره روشنایی  40تنظیمات گلخانه شامل رطوبت نسبی تکرار کاشته شدند. گیاهان در گلدان کاشته شده و در 

ساعت قرار گرفتند. گیاهان تا  8 و 16 گراد و طول روز و شب به ترتیبدرجه سانتی 16±3 گراد و دمای دوره تاریکیدرجه سانتی

منظور ایجاد خوسرمایی، به اتاقک سرما برده شدند. دمای اتاقک قابل برگی در این شرایط نگهداری شدند. سپس، به 5تا  3مرحله 

فته شد. ساعت تاریکی در نظر گر 13ساعت روشنایی و  11گراد تنظیم شد. در این شرایط دوره نوری سانتیدرجه 4ریزی روی برنامه
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شدند.  هفته بود و گیاهان در مواقع نیاز آبیاری 3وات فراهم گردید. مدت خوسرمایی  400المپ فلورسنت  1روشنایی از طریق 

( بود. که در هر سطح تنش سه تکرار برای گراددرجه سانتی -12و  -10، -8شاهد، )چهار تیمار درجه حرارت نهایت شامل  در تیمارهای سرمایی

 نظر گرفته شد. هر الین در

های ب به بافتآگراد در ساعت کاهش یافت. این وضعیت شرایط را برای توزیع مجدد درجه سانتی ۲دمای اتاقک سرما با سرعت 

رجه د -3دمای در  .]13[کند افتد، فراهم میندرت اتفاق میها که در طبیعت بهزدگی در داخل سلولگیاهی و جلوگیری از تشکیل یخ

. ]14[ش یافت گراد در ساعت کاهدرجه سانتی ۲ساعت ثابت نگه داشته شد و پس از آن دما با سرعت  1۲مدت دما به گرادسانتی

مدت یک هان به منظور ایجاد تعادل در دمای محیط  گیاهان مورد نظر بعد از اعمال کاهش دما با هر دو درجه کاهش دما، گیابه

درجه  4ک در منظور کاهش سرعت ذوب، بعد از اعمال نهایی تنش، دمای اتاق.  به]15[ساعت در آن دما ثابت نگه داشته شدند 

 ۲1قل و پس از ها به گلخانه منت. سپس گلدان]14[ساعت در این دما نگهداری شدند  ۲4گراد تنظیم شد و گیاهان به مدت سانتی

استفاده شد. تمام  30SIOن فلورسانس کلروفیل از دستگاه گیری میزابرای اندازه روز بازیابی، صفات مورد نظر گیاهان ارزیابی شدند.

ترین برگ کامل جوان به منظور به حداقل رساندن تغییرات روزانه انجام شد. برای این منظور از 13تا  10ها در ساعات گیریاندازه

پری شدن این مدت . پس از سندگرفت قرار تاریکی در دقیقه 30 مدت به گیاهان مخصوص، برگ هایگیره از استفاده استفاده گردید. با

 پتانسیل ،(Fmداکثر )فلورسانس ح ،(FOفلورسانس اولیه ) هایپارامتر و شد باز هاگیره دریچه و متصل دستگاه نوری فیبر به هاگیره

 مترکلروفیل دستگاه از فادهاست با spad یل( به دست آمد. میزان کلروفFv=Fm-Fo) متغیر فلورسانس نیز و( Fv/Fm) کوانتوم عملکرد

 %80ت برگ با استن گرم از باف ۲/0استفاده شد.  برگی تازه بافت از یلسنجش کلروف برای .شد گیریاندازه کامل برگ تریناز جوان

. شد رسانده ترلیمیلی ۲0 حجم به %80 استن با محلول حجم یتشود و در نها استنی محلول وارد یلشد تا کلروف ساییده یجبه تدر

 663، 65۲، 645 هایدر طول موج ییمحلول رو نوری جذب سپس و گردید سانتریفوژ دور 400 در دقیقه 10 مدت به حاصل محلول

 :به دست آمد یرز هایمعادله طبق کارتنوئیدها و یلنانومتر توسط اسپکتروفتومتر قرائت شد. مقدار کلروف

Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645) V/100W 

Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663) V/100W 

Carotenoides = 100(A470) + 3.27(mg chl. a) - 104(mg chl. b)/227 

 .باشدمی برگی نمونه وزن: W و فالکون نهایی حجم: V که

 

انجام  ]16[اران و همک Saghai-maroofبا اندکی تغییرات طبق روش  CTABبه روش  DNAهای جوان گیاه استخراج از برگ

های دارای درصد استفاده شد. نمونه 1استخراج شده، از الکتروفورز ژل آگارز  DNAشد. جهت اطمینان از عدم وجود شکستگی در 
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شد. جهت انجام بررسی  DNA کمیت وکیفیت نمونه Nanodrop با استفاده از دستگاهکیفیت باال، انتخاب شدند. در روشی دیگر از 

   سازی از فرمول زیر استفاده شد.نانوگرم در میکرولیتر(. برای رقیق 30استوک رقیق شود ) DNAبایستی  PCRواکنش 

 

 2V2C=1V1C                                                  (1فرمول )       

حجم محلول  1Vنمونه مورد نظر در محلول مصرفی،  DNAغلظت  2Cنمونه مورد نظر در محلول پایه،  DNAغلظت  1Cکه در آن، 

 حجم نهایی محلول مصرفی بود. 2Vپایه که باید برداشت شود و 

بین  . ازآمده است 1 در جدولباشند کره می Metabionکه ساخت شرکت  RAPDآغازگرهای مورد استفاده در تجزیه توالی 

  جاد کردند.ایشکل نوارهای چندآغازگر  ۲1های مورد استفاده آغازگر

 

 مورد استفاده RAPDتوالی و دمای اتصال آغازگرهای  -1جدول 

 شماره

 آغازگر
آغازگر شماره GCدرصد  دمای اتصال توالی آغازگر  توالی آغازگر 

دمای 

 اتصال
 GCدرصد 

1 CCT GGG CTT C 34 70 9 CCT GCG CTT A 3۲ 60 

۲ CCT GGG CTT G 34 70 10 GGG GGG ATT A 3۲ 60 

3 CCT GGG CTT A 3۲ 60 11 CCC CCC TTT A 3۲ 60 

4 CCT GGG CTG G 36 80 ۲5 ACA GGG CTC A 3۲ 60 

5 CCT GGG TTC C 34 70 ۲7 TTT GGG GGG A 3۲ 60 

6 CCT GGG CCT A 34 70 ۲8 CCG GCC TTA A 3۲ 60 

7 CCT GGG GGT T 34 70 ۲9 CCG GCC TTA C 34 70 

8 CCT GGG GGT A 34 70     
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-اجرا گردید. چرخه TECHNEطبق برنامه زیر توسط دستگاه ترموسایکلر ساخت شرکت  RAPDبرای آغازگرهای  PCRواکنش 

 به صورت زیر بود: PCRهای حرارت واکنش 

 RAPDتوسط آغازگرهای  DNAهای ثیر نمونهچرخه حرارتی برای تک -2جدول 

گراد(دما )درجه سانتی مراحل چرخه حرارتی  تعداد دور زمان )دقیقه( 

سازی اولیهواسرشت  94 5 1 

سازیواسرشت  94 1 40 

  1 37 اتصال آغازگر

  ۲ 7۲ بسط آغازگر

 1 5 7۲ بسط نهایی

درصد و رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید  5/1، از الکتروفورز ژل آگارز RAPDحاصل از تجزیه  PCRهای برای آشکارسازی فرآورده

 X6میکرولیتر محلول رنگی بارگذاری  PCR ،۲آمده است. به هر لوله حاوی فرآورده  3در جدول  PCRاستفاده شد. اجزای واکنش 

و رنگ اضافه شده در داخل  PCRگلیسرول( اضافه شد. کل فراورده  %30درصد بروموفنل آبی و  ۲5/0درصد زایلن سیانول،  ۲5/0)

برداری از ولت انجام گرفت. پس از اتمام الکتروفورز عکس 100ساعت با ولتاژ ثابت  5/۲یک چاهک بارگذاری و الکتروفورز به مدت 

 ژل توسط دستگاه تصویر برداری از ژل انجام شد.

 

  RAPDغازگرهای آبا استفاده از  DNAهای برای تکثیر نمونه PCRاجزای واکنش  -3جدول 

های پایهمحلول  حجم در یک واکنش )میکرولیتر( 

میکرومول( 5)آغازگر   1.6 

DNA نانوگرم در میکرولیتر( ۲5)   4 

 4.4 آب خالص 

 10 مستر میکس
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 ۲0 حجم نهایی

 

( هر MI)( و شاخص نشانگر PICاطالعات چندشکلی ) یها محاسبه شد. محتواژنوتیپ بینشاخص اطالعات شانون برای تنوع 

 fi-1فراوانی قطعه )آلل( تکثیر شده و  fiاستفاده شد که در آن  PICi=2fi(1-fi)از فرمول  PICآغازگر محاسبه گردید. برای محاسبه 

دست  هغازگر بآدر تعداد نوارهای چندشکل هر  PICضرب ( از حاصلMIباشد. شاخص نشانگر )فراوانی آلل نول )عدم وجود نوار( می

 محاسبه گردید. ]18[ها بر اساس فاصله ژنتیکی نی و فاصله ژنتیکی بین الین ]17[میزان تنوع ژنی نی  آمد.

شانگرهای رابطه بین ن. شد انجامتشابه دایس  ضریب و UPGMAای به روش از تجزیه خوشه با استفاده هاالینبندی گروه

هر صفت که رتیب ترگرسیون گام به گام بررسی شد. به این روش مورد مطالعه با استفاده از  فیزیولوژیکهای و داده RAPD مولکولی

از  فوق هایجزیهتبرای انجام  متغیر وابسته و نشانگرهای مولکولی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند.کمی به عنوان 

 استفاده گردید. PopGen32و  SPSS v.19 ،GenAelex 6.4  ،NTSYS 2.2 افزارهاینرم

 

 نتایج و بحث:

استفاده شد. از  RAPDهای گیاه گندم دوروم از آغازگر مولکولی منظور تشخیص و ارزیابی تنوع بین ژنوتیپدر این بررسی به

نوار در  117در مجموع  سب و قابل امتیازدهی تولید کردند.آغازگر الگوی نواری منا 15آغازگر اولیه پس از غربالگری،  100بین 

ای از الگوی نواربندی آغازگر نمونه (.4نوار مونومورف بود )جدول  ۲4 شکل ونوار چند 93مطالعه ایجاد شد که  های موردژنوتیپ

ترین تعداد مربوط به باند و کم 14با  1ی بیشترین تعداد باند تولیدی مربوط به آغازگر شماره ارائه شده است. 1در شکل  ۲شماره 

ترین باند ند و کمبا 1۲با  1ی شکل مربوط به آغازگر شمارهباند بود. بیشترین باند چند 4به میزان  ۲9و  ۲7ی هآغازگرهای شمار

 مورف بودند.صد درصد پلی ۲9و  ۲7، 7عبارتی پرایمرهای شماره باند بود. به 3با  ۲5و  8ی شکل متعلق به نشانگرهای شمارهچند

متغیر  ۲8ی در آغازگر شماره 394/0تا  1ی در آغازگر شماره ۲47/0بین  RAPDآغازگر مورد استفاده در تجزیه  15برای  PICمیزان 

ها را مشخص نوع ژنتیکی نمونهکار رفته توانست ت، بهتر از سایر آغازگرهای بهPICبا بیشترین مقدار  ۲8ی بنابراین آغازگر شماره بود.

طور گسترده مایز آغازگرهای مولکولی است و بههای مهم جهت تعیین قدرت تیکی از شاخص (PICشکلی )کند. میزان اطالعات چند

تواند عدد ثابتی متفاوت بوده و نمی PICدر مطالعات مختلف میزان  ]19[ استبررسی تنوع ژنتیکی استفاده شده هدر مطالعات مربوط ب

در نواحی تکرار شونده و طول توالی  G وT به عواملی مثل تعداد آلل در هر جایگاه، محتوای نوکلئوتیدی  PICمیزان  .داشته باشد

 .]۲1[شکلی همبستگی مثبت دارد آغازگر نیز با محتوی اطالعات چندو تعداد  ژنوتیپ چنین، تعدادهم. ]۲0 [تکراری وابسته است
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تا  ۲5ی برای آغازگر شماره 853/0از  ،گرددان یک معیار کارایی در تعیین چندشکلی استفاده میعنوکه به (MI)شاخص آغازگری 

 .]۲۲[دهد تر نشان میاین شاخص پتانسیل هر آغازگر را در تولید نوار بیش .متغیر بود ۲برای آغازگر شماره  ۲۲4/3

 

 

 گندم دورومالین  15در  2نمونه الگوی نواربندی آغازگر شماره  -1شکل 

 

برآورد  .]17[ است 3ها، شاخص تنوع ژنی نیها و جمعیتها برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپترین شاخصیکی از مهم

هاست شکلی در بین ژنوتیپبیانگر میزان چند 4. ضریب شانونمتغیر بود 541/0تا 06/0شاخص نی نشان داد که میزان تنوع ژنی بین 

 ۲7ی آغازگر شماره .های مورد بررسی استی تنوع متوسط در ژنوتیپدهندهکه نشان بود 445/0میانگین ضریب شانون  .]۲3[

  .(4کمترین شاخص شانون را داشت )جدول ۲ی آغازگر شمارهدهد و شان میبیشترین شاخص شانون را ن

های بین ژنوتیپ 71/0تا  7و  ۲8بین ژنوتیپ شماره  04۲3/0از  ]18[ها براساس فاصله ژنتیکی نی فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ     

دید که دلیل آن مشاهده گر 10و  9های شماره (. بنابراین بیشترین شباهت ژنتیکی بین ژنوتیپ4متغیر بود )جدول  10و  9شماره 

تولید نتاج برتر از والدین  منظورگیری بههای دورگتوان در برنامهاز فاصله ژنتیکی ارقام می .هاستاحتماالً منشأ جغرافیایی یکسان آن

های برتر اد ژنوتیپموفقیت در ایج چه والدین از هم دور باشند، امکان تولید هتروزیس بیشتر شده و احتمال. زیرا هراستفاده نمود

 .افزایش خواهد یافت

بر ها انجام شد. در این تجزیه ای کلی با حضور تمامی ژنوتیپی خوشههای مورد مطالعه تجزیهمنظور تعیین روابط ژنوتیپبه

 بودن مناسب (.۲)شکل  انتخاب گردید UPGMAی تشابه ژنتیکی دایس و روش اساس باالترین ضریب همبستگی کوفنتیک، فاصله

 این در. شد مشخص درصد یک( در سطح احتمال 77/0) یککوفتن همبستگی ضریب بودن داریبا توجه به معن ایخوشه تجزیه روش

در  15و  11، 10، 9، 8های در گروه جداگانه قرار گرفت. الین 16 الین. شدند تقسیم یزگروه متما 5مورد مطالعه به  هایالین تجزیه

                                                           
3 nei 

4 shanon 
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 کهها در گروه دیگر خوشه بندی شدند قرارگرفتند و بقیه الین 7و  6، 5، 4، 3، ۲، 1های گروه قرار گرفتند. در گروه بعدی الینیک 

نمونه و  39را با استفاده از  یرانشمال غرب ا یبوم هایگندم ژنتیکی تنوع ]۲4[ همکاران و سفالیان. بود گروه یرچند ز دارای خود

 و . ویرکگرفتند قرار گروه یکدر  ۲5 ژنتیکی فاصله در هانشان داده که تمام نمونه ایخوشه یهکردند. تجز یبررس ISSR نشانگر

گونه بین ژنتیکی تنوع تعیین جهت را( AFLP و RAPD ، ISSR ها،)آیزوزایم مولکولی نشانگرهای زا گروه چهار توانایی ]۲5[ همکاران

 .کردند بندی تقسیم گروه سه به را مطالعه مورد هایبرنج شده، بررسی نشانگرهای تمام .دادند قرار مطالعه مورد را برنج مختلف های

 ]۲6[ برومند .کنند مشخص را مختلف هایگروه بین تفاوت وانندتمی بهتر هاآیزوزایم وAFLP نشانگرهای که داد نشان هاآن مطالعات

با استفاده از ماتریس فاصله  UPGMAبه روش  یاز تجزیه خوشه RAPDالین مختلف عدس با استفاده از نشانگر  ۲0 بندیبرای گروه

های تصادفی بوده و نشانگر RAPDهای با توجه به اینکه نشانگر گروه قرار گرفتند. 4الین عدس در  ۲0ژنتیکی نی استفاده کردند و 

شوند، بنابراین نباید انتظار داشت که همه ارقام مشابه از نظر ی مورد استفاده تکثیر میمناطق غیر رمزکننده نیز توسط آغازگرها

البته تاثیر عوامل محیطی مانند تنش سرما و سرمایی را در بروز صفات ریخت شناسی  .صفات مورفوفیزیولوژیک در کنار هم قرار گیرند

لید نتاج از والدین های دورگ گیری به منظور توتوان در برنامهمختلف می طور کلی، از تالقی اجزای کالسترهایبه .نباید فراموش کرد

 استفاده نمود.

انجام و روابط  به روش گام به گام رگرسیون هشده و نشانگرهای مولکولی، تجزیگیریمنظور ارزیابی ارتباط بین صفات اندازهبه

( به های مولکولی )صفر و یکمتغیر تابع و داده یهمنزل به شده صتفات بررسیاساس تجزیه رگرسیون د. برداری مالحظه شیمعن

 .و بررسی شدند باالیی داشتند بحثضریب تبیین  دارشده، نوارهایی که مق وجه به صفات واردتاب .دندمتغیر ثابت وارد مدل شی همنزل

مورد مطالعه نشان دادند. در کل سطوح  RAPDداری را با تعدادی از نشانگرهای سطح رابطه معنی 4تمام صفات مورد مطالعه در هر 

و بیشترین ضریب تبیین تصحیح شده مربوط به صفت کلروفیل  FTکلروفیلترین ضریب تبیین تصحیح شده، مربوط به صفت کم

FV/FM  .صفت کلروفیل  سطح شاهد نشان داد که درمقادیر ضرایب تبیین تصحیح شده بودFO  دارای بیشترین و  948/0با مقدار

درجه  -8ترین میزان تغییرات تبیین شده توسط نشانگرها بودند. در شرایط تنش دارای کم ۲81/0با مقدار کل  کلروفیلصفت 

ترین میزان کم 419/0با ضریب  FTبیشترین و صفت کلروفیل  99۲/0با داشتن ضریب تبیین   FV/FMصفت کلروفیل  گراد،سانتی

با داشتن ضریب تبیین  FMکلروفیل صفت  گراددرجه سانتی -10د. در سطح تنش تغییرات تبیین شده توسط نشانگرها را داشتن

 -1۲ترین میزان تغییرات تبیین شده توسط نشانگرها را داشتند. در تنش کم 493/0با ضریب  bبیشترین و صفت کلروفیل 837/0

میزان  بیشترین 967/0با ضریب  کارتنوییدو صفت  کمترین 368/0با داشتن ضریب تبیین  FTکلروفیل صفت  گراددرجه سانتی

دو نشانگر  با ت کلروفیل کلنشانگر بیشترین و صف 17با  FOکلروفیل تغییرات تبیین شده توسط نشانگرها را داشتند. در سطح شاهد 

یشترین و صفت نشانگر ب ۲۲با   FV/FMصفت کلروفیل  گراددرجه سانتی -8ترین تعداد نشانگر را داشتند. در سطح شرایط تنش کم

بیشترین و کمترین تعداد نشانگر مربوط به  گراددرجه سانتی -10ترین تعداد نشانگر را داشتند. در تنش نشانگر کم چهاربا کارتنویید 
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بیشترین و کمترین تعداد نشانگر  گراددرجه سانتی -1۲نشانگر بود. در تنش  5و  13به ترتیب با  bکلروفیلو  FMکلروفیل صفات 

دار با بیش از یک نشانگر بود. برخی نشانگرها دارای رابطه معنی سهو  ۲3به ترتیب با  spadکلروفیل کارتنویید و مربوط به صفات 

 صفت بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UPGMA روش و سیدا تشابه بیضر از استفاده با RAPD هايداده اساس بر دوروم گندم دبخشیام هاينیال بنديگروه -2 شکل

 

 

 ههای بدست آمدمورد مطالعه و شاخص RAPDنشانگرهای  –4جدول

 شاخص شانون

(I) 

 تنوع ژنی نی

)He( 
MI PIC 

درصد چند 

 شکلی

تعداد مکان های 

 مونومورف

تعداد مکان های 

 چندشکل

تعداد مکان های 

 تکثیر شده

 توالی پرایمر

5’ ͢  3’ 

 شماره پرایمر

509/0 541/0 965/۲ ۲47/0 71/85 ۲ 1۲ 14 CCT GGG CTT C 1 
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0۲8/0 531/0 ۲۲4/3 3۲۲/0 33/83 ۲ 10 1۲ CCT GGG CTT G ۲ 

318/0 4۲7/0 01/3 301/0 9/90 1 10 11 CCT GGG CTT A 3 

433/0 545/0 906/۲ ۲91/0 33/83 ۲ 10 1۲ CCT GGG CTG G 4 

49/0 ۲4/0 594/1 319/0 4۲/71 ۲ 5 7 CCT GGG TTC C 5 

518/0 ۲53/0 608/1 ۲68/0 71/85 1 6 7 CCT GGG CCT A 6 

711/0 3۲5/0 088/۲ ۲98/0 100 0 7 7 CCT GGG GGT T 7 

343/0 117/0 106/1 369/0 50 3 3 6 CCT GGG GGT A 8 

46/0 173/0 7۲6/1 345/0 33/83 1 5 6 CCT GCG CTT A 9 

373/0 174/0 05۲/۲ 34۲/0 66/66 3 6 9 GGG GGG ATT A 10 

50۲/0 145/0 418/1 355/0 66/66 ۲ 4 6 CCC CCC TTT A 11 

536/0 061/0 853/0 ۲84/0 6/0 ۲ 3 5 ACA GGG CTC A ۲5 

75/0 15۲/0 367/1 34۲/0 100 0 4 4 TTT GGG GGG A ۲7 

171/0 13۲/0 576/1 394/0 14/51 3 4 7 CCG GCC TTA A ۲8 

5۲8/0 18/0 501/1 375/0 100 0 4 4 CCG GCC TTA C ۲9 

  مجموع 117 93 ۲4 949/78 3۲3/0 933/1 ۲66/0 445/0

 

و بیشترین همبستگی منفی بین صفت  3R28Mو نشانگر  FMدر سطح شاهد بیشترین همبستگی مثبت بین صفت کلروفیل 

و نشانگر  FTکلروفیل ترین همبستگی مثبت بین صفت بیش گراددرجه سانتی -8بود. در سطح تنش  4R6Mبا نشانگر  bکاروفیل

2R25M کلروفیل همبستگی منفی بين صفت  و بیشترینFV  1با نشانگرR2M  بيشترين  گرادرجه سانتید -10بود. در سطح تنش

بود.  9R2Mبا نشانگر  FVکلروفیل و بيشترين همبستگی منفی بين صفت  7R4Mو نشانگر  FTهمبستگی مثبت بين صفت کلروفيل 

و بيشترين همبستگی منفی  5R9Mو نشانگر  OFکلروفیل بيشترين همبستگی مثبت بين صفت  گرادسانتیدرجه  -12در سطح تنش 

 بود. 4R27Mبا نشانگر  aکلروفیلبين صفت 

 گراددرجه سانتی -8مکان ژنی، در تنش  6با   2R25Mمورد مطالعه در سطح شاهد نشانگر  RAPDآغازگر  15در مجموع از بين 

 گراددرجه سانتی -12مکان ژنی و در تنش  4با  1R27Mگراد نشانگر درجه سانتی -10مکان ژنی، در تنش  4با  2R11Mنشانگر 

صفات کمی مانند مکان ژنی بيشترين تعداد مکان ژنی مرتبط با صفات مورد مطالعه را دارا بودند.  7با  2R5Mو  2R1Mنشانگرهای 

های مشخص ژن. شوندهای بسياری کنترل میوسيله ژنه نشان می دهند بعملکرد، تحمل به خشکی و سرما که تنوع پيوسته را 
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دارای اثرات نسبی قوی، اهداف خوبی برای گزينش به کمک  5ت کمیاصف های ژنیمکانبيان صفات کمی تحت عنوان  یکنندهکنترل

م تعادل پيوستگی دخيل در روابط يکی از داليل احتمالی رابطه بين نشانگرهای مولکولی و نمود صفات کمی، عد .مارکر هستند

های با وجود اين، پيوستکی ژنتيکی بين نشانگرها و مکان اشد.بهای کوچک میهای آللی همبسته در نمونهتصادفی مربوط به فراوانی

های کنترل امروزه استفاده از پيوستگی بين نشانگرهای مولکولی و ژن .]۲7[ترين توجيه برای اين روابط است محتملزنی صفات کمی 

طوری که به جای ارزيابی صفات، گزينش غيرمستقيم به کمک به اصالح نباتات را تسريع کرده است. کننده صفات کمی، فرآيند

شناسايی نواحی کروموزومی دخيل در تغييرات به دو روش عمده تجزيه پيوستگی و تجزيه ارتباط  گيرد.نشانگرهای پيوسته صورت می

 .]۲8[شود انجام میبين ژنوتيپ و فنوتيپ 
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 سنجی در مواد غذاییبافت
 

 6*اسماء نجارزاده

 7یمحبوبه باقر

 agri.uk.ac.ir736anajarzadeh@کارشناس آزمایشگاه مرکز آموزش عالی کشاورزی بردسیر )عضو شاعا(،  .1

 کرمان دانشگاه شهید باهنر ،عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی بردسیر. مسئول آزمایشگاه و ۲

 

 چکیده

 لزوم، صورت در و لمسی، مکانیکی، طریق از که دنکنمی تعریف محصول سطحی و هندسی مکانیکی، هایویژگی عنوان به را بافت

 .ستا کنندگان مصرفانتخاب غذا توسط  اصلی دالیل از یکی غذاها حسی های ویژگی .است درک قابلو شنیداری  بصری

 اندازه را فیزیکی پارامترهای تنها نه ابزارها ینا .اندیافته بهبود بسیار غذاها بافت ارزیابی برای استفاده مورد ابزارهای اخیر های دهه در

 مطابقت عالیق افراد با باید غذایی های بافت قبلی، تحقیقات طبق. اند کرده بیشتری توجه نیز احساسی تجربه بهکنند بلکه می گیری

 بافت تحلیل و تجزیه غیره، و فشردن، جویدن، کشش، بریدن، گرفتن، گاز مانند انسان رفتارهای سازی شبیه با بنابراین. باشد داشته

 ویژگیهای توان می سنجیبافت کمک به عالیق مردم نسبت به انواع غذاها را ارزیابی نماید. باال دقت اب تواندمی مدرن غذایی مواد
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 تغیر آزمون و کستش و خمش آزمون ،پیچش آزمون کشش، آزمون برش، آزمون ،فشردن آزمون کردن، سوراخ آزمون با را بافتی

 .نمود محاسبه دستگاهی روش با مواد مختلف انواع را در شکل

 یری،پذ کشش نرمی، سفتی، شامل بافتی خصوصیات ارزیابی و تحلیل جهت که است مهمی ابزارهای از یکی سنج بافت دستگاه

 بکار یتفنر و ژل قدرت االستیسیته، پذیری، برش پذیری، انعطاف شدن، فشرده قابلیت سبناکی،چ چسبندگی، شکنندگی، تردی،

 بافت سنج به بررسی و شناخت مفهوم بافت مواد غذایی، روشهای متفاوت بافت سنجی و شناخت دستگاه مقاله این. میشود برده

 پردازد. می

 

 سنجیهای غیر مخرب، پارامترهای بافتبافت سنج، مواد غذایی، آنالیز بافت، آزمون کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

هستند  ذاهاغ حسی ویژگی دو بافت و طعم حال، این با. بافت و طعم ظاهر، کرد تقسیم دسته سه به توان می را غذاها حسی خواص

 به را ای تغذیه هاینیاز تواندمی ندارد جویدن به نیازی که مناسب مایع غذای ای، تغذیه نظر از واقع در. دندار بیشتری که اهمیت

 غذا جویدن و گرفتن گاز. شوندمی راضی کمی افراد شود، استفاده مداوم طور به غذایی چنین اگر حال، این با. کند برآورده کامل طور

 مقبولیت و وفقیتم ارزیابی در بافت اگرچه .است مشهودانسان  کودکی دوران ازو  دهد می انجام طبیعی طور به انسان که است کاری

مطلوبیت غذا  نکند، برآورده را کنندهمصرف انتظارات بافت اگر اما شود،می گرفته نظر در ثانویه طعم عنوان به اغلب محصول یک

 برای تردی مثال، عنوان هب. دارند نیاز متنوع هایبافت با غذاهایی به هاانسان ها، طعم انواع عالوه بر بنابراین[. 1] یابدکاهش می

 قیمت جهنتی در و تازگی تعیین در مهم بافتی ویژگی یک لطافت .است مهم وعده میان غذاهای از بسیاری و زمینی سیب چیپس

 از یهای مهم شاخص چگالی و تردی چسبندگی، سختی، مانند غذایی مواد بافت مکانیکی برخواص عالوه. است آبزی محصوالت

 های ویژگی با باال کیفیت با محصوالتی مداوم طور به غذایی مواد تولیدکنندگان که است مهم .هستند محصول بودن سالم و تازگی

  .[1]کنند  عرضه بازار مطلوب به غذایی بافتی

 

 اساسی اصول



 

40 

 

 حس. شود می ایجاد غذا و بدن از بخشی بین تماس از که فیزیکی های محرک به پاسخ حواس. است المسه پاسخ اول درجه در بافت

 مکانیکی، های ویژگی همه عنوان به را بافت استاندارد (ISO) المللی بین سازمان. است بافت سنجش برای اولیه روش( لمس) المسه

 درک شنوایی قابل های گیرنده و بصری لزوم، صورت در و لمسی، مکانیکی، طریق از کند که می تعریف محصول سطحی و هندسی

 .[۲] است

 از که ستاغذاها  سطحی و مکانیکی ساختاری، خواص عملکردی و حسی تجلی افتب که کندمی بیان شزنیاک توسط دیگری تعریف

 تجربه حساساتا به باید بافت که است این بر اعتقاد همچنین. شوند می داده تشخیص حرکتی و المسه شنوایی، بینایی، حواس طریق

 شامل ایدب طول جویدن در غذا بافت احساس که است شده پیشنهاد باشد. اخیراً مرتبط دهان حفره در غذا تبدیل حین در شده

 رئولوژی منشأ با مرتبط تباف عنوان به توانمی را بافتی هایویژگی نظریه، این اساس بر. باشد دهان تریبولوژی و دهان رئولوژی

 مانند) ریبولوژیت از ناشی نسبی سطح حرکت با مرتبط بافت ،(استحکام انسجام، فنری، مانند) حجیم شکل تغییر. کرد بندیطبقه

 بنابراین. ستا( لغزندگی مانند) شوند می حس تریبولوژی و رئولوژی ترکیبی های مکانیسم طریق از که آنهایی و ،(زبری و صافی

 [3]ت اس روانشناسی و فیزیولوژی فیزیک، شیمی، شامل غذا بافت که کنیم باور است منطقی

 ساختارهای وسطت شده تولید فیزیکیویژگی های  از ای مجموعه بافت( 1: )است رسیده اجماع به زیر های جنبه در غذا بافت مفهوم

 مکانیکی خواص به متعلق بافت( 3)است  خواص از بسیاری از است مجموعه ی بلکه نیست، واحد ویژگی یک بافت( ۲) است غذایی

 خواص و دما، مغناطیسی، خواص ، واص الکتریکیخ نوری، خواص جمله از غذاها، فیزیکی خواص سایر اما ،غذاها است رئولوژیکی یا

 .[1] است نشده غذا گنجانده بافت مفهوم در حرارتی

 

 بافت گیری اندازه انواع

 نسبتاً  تواند می ها ویژگی این آوردن دست به غیره است. و رنگ تخلخل، حجم، شکل، اندازه، مانند اولیه فیزیکی خواص اول نوع

 مستقیماً تواند می هیگا وباشند می مقایسهقابل  مختلف غذایی محصوالت بین راحتی به که دهدمی ارائه را پارامترهایی و باشد ساده

 گیری دازهان غذایی مواد کیفیت کنترل طول در اولیه هستند که فیزیکی خواص معموال خواص، این. باشد مرتبط حسی ادراک با

 .شودمی

 در شکل غییرت مقیاس یا میزان دادن ربط اساس بر معمول طور به و است جریان رفتار یا مکانیکی شکل تغییر اساس بر دوم مورد

 در میزان به ابزار
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تعریف  شکل تغییر فرآیندکه  است کششی یا یفشار شامل ها گیری اندازه این[. 4]گیری میشود.اندازه پردازش واحد در یا دهان

 به نیاز مورد نیروی گیری اندازه و شکل تغییر کنترل با یا شکل تغییر گیری اندازه و نیرو کنترل با توان می را آزمایش است. شده

 .داد انجام دما یا و شکل تغییر از تابعی عنوان

یی هاستگاهد شامل هاویژگی این. است بافت از انسان درک مختص که است فیزیکی هایویژگی تشخیص برای گیری اندازه سوم نوع

 شودمی

 مصرف کنشوا و غذا خواص به را آنها و کندمی گیری اندازه را فک عضالت عصبی فعالیت یا دنکنمی ردیابی را فک حرکت که

 :از عبارتند جویدن گیری اندازه برای استفاده مورد های تکنیک. کند می مرتبط کنندگان

1) Gnathosonics: جویدن مکانیسم توسط شده ایجاد صداهای مطالعه. 

۲) cinematographic techniques ایکس اشعه و سینفلوروگرافی جمله از. 

3) and light-emitting diodes synchrotransmitters  نور کننده ساطع دیودهای همزمان و های دهنده انتقال 

 .کنند می نظارت را پایین فک حرکات که

4) intraoral miniature load cells زمان لمقاب در گرفتن گاز نیروی ثبت دهانی، داخل مینیاتوری های لودسل. 

5) electromyography( (EMG) جونده؛ عضالت الکتریکی فعالیت ثبت 

6) kinesiology [4] فک حرکات ثبت شناسی، حرکت 

 

 آزمون اصول و بافت سنج ساختار

 جانبی لوازم و رافزا نرم به مجهز همچنین ابزار این.است نمونه محل و پروب نیرو، مبدل شامل سنجدستگاه بافت اصلی ساختار

 پیشانی کتباحر که اشدب می صورت بدین سنج بافت دستگاه کار اساس. باشد می ها داده آوری جمع و تنظیم پارامترها مخصوص

 جهت یرون این و شود می وارد گیری نمونه حال در ماده به نیرو هستند، متصل پیشانی سر به که هایی پروب توسط دستگاه،

 الکترونیکی حسگر نوع یک لودسل .باشد می پذیر انجام لودسل سنسور توسط امر این که شود خوانده باید ماده، بررسی و تحلیل

 .[5] است شده ساخته پیچشی و فشاری خمشی، کششی، انواع در که است نیرو گیری اندازه برای

سنجش ختلف م غذاهای بافت یجهکند و در نت یمنتقل م یروشکل را به مبدل ن ییرتغ یاشده  یداز فشار تول یناش ییراتتغ پراب

 استحکام و یچسبندگ، چسبندگی ی،صمغ یبری،ف ی،سفت یدنی،جو ی،فنر ی،شکستگ ین ویژگی ها شامل سختی،ا .(1شکل) شودمی

 .[4] دوجود دارساختار غذا  یزیکیف هاییریگبافت و اندازه درک ینروابط ب یجادا یبرا یروش تجرب ینچند هستند.
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 ی،جمله سخت از بافت یهایژگیو یفتوص یبراای رحلهم دو یتست فشرده ساز یک توسطشده  یداز فشار تول یناش ییراتتغ 

حرکت فک باال هنگام گاز  یساز یهبا شب .شودیاستفاده م یارتجاع یتخاص یدن، وجو ی،چسبندگ ی،صمغ ی،شکنندگ ی،چسبندگ

 .[6] توان به دست آورد یرا م یبار/زمان معمول یمنحن ،ندندا یی باغذا موادگرفتن 

 

 

 

 سنجبافتیک  عملکرد سسا( ا1تصویر 

 

فشرده  ینروع اولشدر نمودار نقطه  Aنقطه .است یدهنده سخت نشان گاز گرفتن( ین)اول یفشرده ساز یکلس یندر اول یرون مقدار اوج

در  ینچآشکار )خط نقطه  یبه شکستگ مربوط یرومقدار ن(. ۲)تصویر  دوم است ینقطه شروع فشرده ساز B نقطه و است یساز

 منحنی و یفشرده ساز فشار دوم یروین یهناح یناست. نسبت ب یرینشان دهنده شکست پذ منحنی یفشرده ساز یننمودار( در اول

 دهنده نشان (A3) یفشار یمنف یروین ینمساحت اول. (A2/A1)است نمونه انسجامناشی از   فشار یمنحن یناول یروین یهو ناح

 .[7] شود یم فیتعر یبه عنوان چسبندگ ینشود و همچن یکه پروب از نمونه خارج م است، زمانیکار  برای یازمورد ن نیرویمقدار 

ABیردگ یبا نمونه تماس مدوباره که پروب  هنگامیتا اولین تماس پراب با نمونه از  یفاصله زمان. 

AC یکسان است. یطکشسان در شرا یرکامال غ نمونه به دست آمده توسط یفاصله زمان 

(AC – AB)که BC شود یم یفبودن نمونه تعر یشود، به عنوان فنر یم یدهنام یزن.  

 توان با محاسبه به دست آورد: یرا م یگرشده، دو پارامتر د یینتع یپارامترها بر اساس موارد فوق

 .ی=انسجام*کشسانیدنیو جو ی*چسبندگیسختی=صمغحالت 
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(: منحنی بافت سنج۲تصویر )  

 

 انتخاب و کاربرد پروب

مختلف موجود  رهایسنجش پارامت. استفاده کرد یجرا های تمام بافت یریاندازه گ یبرا یتجار سنجبافتتوان از  یدر حال حاضر م

 .(3د )تصویرمناسب دارن یشیآزما یبه انتخاب پروب ها یازدر غذا ن

  Cylinder probes ی یلندرپروب س

 چسب مناسب هستند. وزیتهیسکو یسیته،تست االست ی،تست سوراخ کردن، تست سخت یپروب ها برا این

 .Conical probes ی:مخروط یپروب ها

 ی،بستن یوه،م یمربا با بافت نرم لغزنده مانند یالس یمهن و یاالتس یشود و برا یاکستروژن استفاده م یشآزما ینوع پروب برا ینا 

 ت.چرخ کرده مناسب اس محصوالت کره و یر،پن

 .Spherical probes یکرو یپروب ها

 کشش یا یدنمحصول با کش ییکشش و استحکام نها یا کشش یریاندازه گ یهستند و معموالً برا یپروب ها بر اساس روش کشش ینا

مواد جامد نرم مانند گوشت چرخ کرده  یارتجاع یتتست استحکام و خاص یتوان برا یم ها پراب یناز ا. شوند یستفاده مانمونه 
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استفاده ها  یوهم ویسکوزیته و  یرهاسطح پن یو سخت ینیزم یبس یپسکرده جامد مانند چپف ییمواد غذا شکنندگی.استفاده کرد

 کرد.

 Needle probes یسوزن یپروب ها

: کاوشگر معموالً ییدتفاوت کل یکبا  آزمایش. است یسازبه فشرده یهشب یارشود که بس یتست نفوذ استفاده م یها براپروب یناز ا 

 وت کرد.آن قضا یسخت یشتوان با آزما یها را م یوهم )رسیدگی(بلوغ یزانبه عنوان مثال، م .کوچکتر از نمونه است یاربس

 Gel probes ژل. یپروب ها

استاندارد  یها روشاساس  استاندارد استحکام ژل بر تست یبرا هاپرابنوع  ینهستند. ا یدهاکلوئ یشآزما یبرا یایژهو هایپراب ینهاا 

استفاده  ژله یریو شکل پذ سختیکشش،  یشآزما یبرا به عنوان مثال یکا است.آمر ینژالت/ یدکنندگانتول ISO یالملل ینموسسه ب

 شوند.می

 .Shear probes یبرش یپروب ها

شدن با  بریده کندیم یریروش  مقاومت نمونه را اندازه گ ینا یبرش یششوند. آزما یبرش استفاده م یشآزما یپروب ها برا ینا 

ل نمونه را کاهش شک ییرتواند تغیپروب م ین. ااست راست یهزاو و  یببرش ار سرو محصول. دستگاه برش شامل یا یهچاقو، هنگام ته

وشت تازه، مانند گ یو لطافت محصوالت گوشت سفتیتوانند  یشوند. مثال م یگوشت استفاده م یفیتک یشعمدتاً در آزماو  .دهد

 .تست کنند یرهو غ یسگوشت پخته، سوس

 .Compression plates یفشرده سازصفحات 

فشرده  در تست .ودشمیها استفاده  یوهو م یجاتسبز یشآزما برایشود و معموالً  یاستفاده م یتست فشرده ساز ینوع پروب برا ینا 

تست با  آیدیم یینبزرگتر از نمونه داخل نمونه پا یی،باال یکسچرف یک و دهد، یسطح صاف قرار م یک یخالص نمونه را رو یساز

  هستند یا خیر.و حمل و نقل مناسب  ینگهدار یبرا یجاتها و سبز میوه شودمشخص می  یکشسان

 .خمش وجود دارد یو شکستگ یمحج یزآنال یشآزما یبرا یگرید یژهو یپروب ها ینمچنه

 



 

45 

 

 

 

 ی( کروC) ی( پروب مخروطB) یلندر( پروب سA) :انواع مختلف پروب ها: 3تصویر 

(Dپروب سوزن )ی (E) ایپروب ژل (F) یپروب برش (G) یصفحه فشرده ساز (H)چندگانه پراب 
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 مخرب یرغ یروش ها

 یا یدرون خط سنجش یها تکنیک کند، یدبرتر و سازگار تول یفیتبا ک ییتواند محصوالت غذا یکارخانه م ینکهاز ا یناناطم یبرا

 یعرده در صنابه طور گستبودن  یعسر یتمز یلدل به مخرب یرغ یفیتک یابیارز ینبنابرا ت.اس یمحصول ضرور یبازرسی برا ینآنال

به عنوان  ین،نابرااست. ب یدمف ییمحصوالت غذا یمرتب ساز یحت یا ی،نظارت، درجه بند برای ارزیابی. به کار گرفته شده است ییغذا

مخرب به  یرغ یها تکنیک است. متخصصانسایر و  ییمهندسان، دانشمندان علوم غذابین مهم  یچند رشته ا یقاتیتحق زمینه یک

 .[8] دشده ان یطراح یصوت یا ینور یکی،مکاناصول بر اساس  . این روشها اکثرااندیافتهسرعت در دو دهه گذشته توسعه 

تست  ،کوچک یرویشکل با اعمال ن ییرتغ/یرون یریاندازه گیک مانند شبه استات یکیمکان یها یکتکنشامل مخرب،  یرغ یریاندازه گ

بافت )مانند  یهاغذا و پارامتر یبردن نمونه ها ینشکل بدون از ب یستی تغییربازده ز یصو تشخ "انگشت" یپاسخ ضربه، فشرده ساز

ال، هنگام به عنوان مث .کوچک به دست آورد یشکل ها ییرتغ یقتوان از طر ی( را تنها میتحساس یسیته،االست ی،شکنندگی،سخت

 .[۲] ودش یاستفاده م یریاندازه گ یشکل برا ییرتغ/یکشبه استات یروین یها یکتکن یجات،و سبزها  میوه استحکام یابیارز

از جمله  ی،رنو یریاندازه گهمچنین  .کند یابیبدست آمده ارز یجرا با توجه به نتا ییمحصوالت غذا یتواند سفت یپاسخ م تست

 یواص بافتخ یلو تحل یهتجز یرا برا یگریانتخاب د ی،سنج یفط یها تکنیک (NIR) یکو مادون قرمز نزد یفیفراط یربرداریتصو

 .کند یفراهم م ییمواد غذا

و  NMR یاهسته یسیرزونانس مغناط سنجییفطرامان، یسنج یف، طNIR یسنج یفاز ط یی،بافت مواد غذا یابیارز یبرا

بوده  زایشافدر حال  ینور یها یکدر مورد تکن یقاتطول دهه گذشته، تحق در به کار گرفته شده است.نیز یفی ط یربرداریتصو

 [7] . است

 

 ییمواد غذا برایمتداول های سنج بافت

 یبرندها  (.4)تصویر گیرندیی مورد استفاده قرار میمواد غذا یفیتک یو بررس تحلیل برای یبه طور گسترده ا سنج هابافت امروزه

 Stable شده توسط یدتول TA-XT ییبافت مواد غذا آناالیزرهای در بازار وجود دارد. مثال، ییمواد غذاسنج بافتدستگاه از  یادیز
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Micro Systems یلو تحل یهکه که مربوط به تجز فشار و کشش از هاییستت یساز یو کم یریاندازه گو  انگلستان هستند در 

 .[8] دندهیپوشش م را بافت هستند

 ییبافت مواد غذا یلو تحل یهتجز یها یستمس یگر،د یها یو سریکا آمر ییغذا یشرکت فناور  TMZ ،TMDX نوعهمچنین 

 یبرا یرل نرم افزاراز کنت و هستند یمستقل یها یستم، سهاسنج بافتاز  یسر ینشده است. ا یرفتهدر بازار پذ یبه خوب کههستند

 Shimadzu  شرکت EX-X بافت تحلیلگر یندگینما یاز دستگاه ها یگرد .یکیکنند یتست بافت استفاده م یانجام انواع روش ها

 در سوئد، Telvo طشده توس یدتول TXT نوعسنج بافتمانند  آناالیزرها .کندسازی  یتواند خواص بافت را کم یتستر م ینااست. 

 .[9]سنج های تجاری هستند از دیگر بافتنیز  یلدبروکف یکاییآمرسنج بافت
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مواد غذاییسنج های : برخی بافت4تصویر  

(A) TA.XT plus texture analyzer; (B) TA.XT plus 100 texture analyzer; (C) TA.HD plus texture 

analyzer; (D) TA.XTexpress texture analyzer. 
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  یتوسط نرم افزار بافت سنج قابل محاسبه بافت یپارامترهاانواع 

 :شامل (Chewiness Calculations) یحالت آدامس یا یدنجو محاسبات

 جویدن (Chewiness) 

 یدنجو قابلیت (Chewiness Index) 

 اصالح شده جویدن (Corrected Chewiness) 

 یکبار پ متوسط (Average Peak Load) 

 بار متوسط (Mean Load) 

 :شامل (Hardness Calculations) یسخت محاسبات

 سختی (Hardness) 

 یشکل در سخت تغییر (Deformation at Hardness) 

 یشکل در سخت ییرتغ درصد (% Deformation at Hardness) 

 یانجام شده سخت کار (Hardness Work Done) 

 شامل (Recoverable Calculations) محاسبات قابل برگشت

 شکل قابل برگشت تغییر (Recoverable Deformation) 

 کار انجام شده قابل برگشت (Recoverable Work Done) 

 کل کار انجام شده (Total Work Done) 

 سفتی (Rigidity - Stiffness) یچَقِرمِگ یا (Toughness) 

 (Calculations at Target) محاسبات هدف

 بار در هدف (Load at Target) 

 شکل در هدف تغییر (Deformation at Target) 

 شکل در هدف ییرتغ درصد (% Deformation at Target) 

 :شامل (Stress/Strain Calculations) محاسبات تنش کرنش

 یظاهر مدول (Apparent Modulus) 

 تنش بیشترین (Peak Stress) 

 بار یشتریندر ب کرنش (Strain at Peak Load) 

 :شامل (Adhesive Calculations) یچسبندگ محاسبات
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 یچسبندگ نیروی (Adhesive Force) 

 چسبناکی (Adhesiveness) 

 جهندگی (Resilience) 

 :شامل (Stringiness Calculations) یکشسان محاسبات

 یرشته ا طول (Stringiness Length) 

 شدن یطناب یانجام شده برا کار (Stringiness Work Done) 

 :شامل (Fracture Calculations | Factorability) محاسبات شکست

 مقدار شکست (Quantity of Fracture) 

 شکنندگی (Fracturability) 

 شکست ینبار اول افت (1st Fracture Load Drop Off) 

 شکست ینانجام شده اول کار (1st Fracture Work Done) 

 شکست ینشکل اول تغییر (1st Fracture Deformation) 

 شکست ینشکل اول ییرتغ درصد (%1st Fracture Deformation) 

 :شامل (Cohesiveness Calculations) انسجام محاسبات

 پیوستگی (Cohesiveness) 

 یهم پیوستگ به (Corrected Cohesiveness) 

 :شامل (Springiness Calculations) االستیسیته

 یتفنر قابلیت (Springiness Index) 

 :شامل (Gumminess Calculations) یچسبندگ محاسبات

 چسبندگی (Gumminess) 

 بودن صمغی (Corrected Gumminess) 

 :شامل (Tension Calculations) محاسبات کشش

 بار حداکثر (Peak Load) 

 شکل در بار حداکثر تغییر (Deformation at Peak Load) 

 کار (Work) 

 [11] یینها بار (Final Load) 
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 بافت غذا یابیارز روش ابزار یها یتو محدود یامزا

غذاها  یخواص بافت یریگ اندازه یبرا یطور گسترده ا به اند،شده یشکل طراح ییرتغ/یرون یهاروشکه بر اساس هایی سنج بافت

 یرانگروه وشود. گر یمخرب طبقه بند یرمخرب و غ یروش ها به تواند یبافت غذا م یکیمکان یها یریاندازه گ شود یاستفاده م

ا هگروه از روش این است.نفوذ  یتست ها و سوراخ کردن، (SENB) تک لبه یدگیتست خم بر ی،تست خمش سه نقطه ا شامل

 یرغ یها یکا تکنب یسهاما در مقا د،نکن یدرا تقل یدنجو یندفرآ و مرتبط باشند یو مولکول یزساختاریر یهایسمممکن است با مکان

نقص بزرگ رنج  یکاز  رود یم یناز ب یریاندازه گ یندفرآ در ییمواد غذا یهانظر که نمونه ینمخرب از ا هایگیریاندازه مخرب،

  .[10] برندیم

 .کند یدتقلرا  یدنجو ینداخل دهان در ح شرایطتواند به طور کامل ینم TPA مورد استفاده،  یدیروش تقل ینه عنوان متداول ترب

 گاز. کنندیس مبافت را منعک یها یژگیهستند که و یموارد مهم یدنجو یندر ح افراد داده شد، احساسات یحهمانطور که قبال توض

از اندازه  یرخا یدر سال ها بنابراین. [11]د کن یم یجادا ییحاصله صدا یشود و موج فشرده ساز یگرفتن غذا باعث ارتعاش هوا م

ست که فرد افرض  ینبر ا یک مبتنیآکوست یریاصل اندازه گ .استفاده شده است ییبافت مواد غذا یابیارز یبرا یصوت یهارییگ

 .کندیم یابیشده ارز یدتول یبا صدا شودیم یدهغذا در دهان جو که یحال را دربافت غذا 

EMG به چهار عضله  یبدوقط یبر اتصال الکترودها یمبتن . این تکنیکبافت است یفتوص یها برا یکتکن یناز قابل توجه تر یکی

مانند  ییداده ها یآور برای جمع EMG توان ازیم ین،بنابرا جامد  یدن غذایعضالت در هنگام جو یتفعال یریاندازه گو  جونده

 .[10] فاده کردکه با هم مرتبط بوده اند است یو زمان انقباض نسب یدنجو میزان یدن،، مدت چرخه جو یتاوج فعال یانگینم

 یگرید یها یکتکن ین،بر ا عالوه و یترد ی،سخت ی،بافت مانند نرم یها یژگیو یابیارز یبرا) (EMG electromyographyاز 

 یو مبتن یرافاکو سونوگ یسی،مغناط یدتشد یربرداریموج، تصو یسنج طیف کانفوکال، محو شدن یزریاسکن ل یکروسکوپمانند م

مورد  یعلم یقاتتحق یاآنها بر یشتربکه در نظر گرفته شده است  یزن یربرداریغذا، تصو یخواص بافت یابیارز هنگام یکسبر اشعه ا

 [.10] یرندگیاستفاده قرار م
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ایستاده ستونی پرشده با ذرات مزوپورس سیلیکاتی:  کتوریآستاپ آزمایشگاهی ر

با قابلیت  در مجاورت کبالت یکالیشده رادکنترل های یمریزاسیونپلستاپی کارآمد برای 

 چندگانه
 2، محمد علی سمسارزاده* 1علیرضا سبزواری

 ، ایران گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه میبد، یزد -1

 روه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگ-۲

     

 چکیده 

های یکتکنعنوان یکی از به (CMRP) 8شده در مجاورت کبالتاخیر روش پلیمریزاسیون رادیکالی کنترلی هاسالدر 

شده وینیل استات را نشان داده به طور مؤثری قابلیت خود در پلیمریزاسیون کنترل یفلزپلیمریزاسیون رادیکالی با واسطه ارگانو 

 رنگ جادیکه باعث ا ر زیاد کاتالیست کبالت باقی مانده در پلیمر سنتز شده استچالش اصلی در این  نوع از پلیمریزاسیون مقدا. است

هزینه بر خالص سازی است. . از این رو استفاده از محصول تولید شده نیازمند چندین مرحله گرددیم مریپل سیدر ماتر ظیغل سبز

 یکتورآر یشگاهیستاپ آزمابه صورت تک مرحله ای و در یک  شده در مجاورت کبالتپلیمریزاسیون رادیکالی کنترلدر این تحقیقات 

در این ستاب عالوه بر حذف مراحل اضافی خالص  CMRPانجام شد. با انجام  یلیکاتیپرشده با ذرات مزوپورس س یستون یستادها

اریک و  همچنین پیش سازی، قابلیت های ویژه دیگری مانند جداسازی پلیمرهای با جرم مولکولی مشخص و توزیع جرم مولکولی ب

 در دسترس قرار گرفت. 9بینی جرم مولکولی پلیمر بدون نیاز به تست های ویژه ای مانند کروماتوگرافی ژل تراوایی

، کروماتوگرافی، روش های پرشده یستون یستادها یکتورآر ،شده در مجاورت کبالتپلیمریزاسیون رادیکالی کنترل کلمات کلیدی:

  جداسازیخالص سازی ، روش های 
 

 

 مقدمه  -5

مانند پوشش،  مختلف صنایعدر  و محصوالت بدست آمده از هیدرولیز آن یعنی پلی وینیل الکل استات لینیو یپل ژهیو یکاربردها

 مریپل نیسنتز ا ر،یپذبیتخر ستیمحلول در آب و ز یمرهایپل یصنعت دیدر تولالیاف، نساجی، چسب، داروسازی، عکاسی و همچنین 

                                                           
8 Cobalt Mediated Radical Polymerization (CMRP) 
9 Gel Permeation Chromatography 
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وینیل  های بسیاری برای پلیمریزاسیون کنترل شده/ زنده تاکنون تالش .]4-1[تاسبسیار ارزشمند کردهبه صورت کنترل شده را 

این زمینه موفق عمل  اند که درها توانستههای مختلف انجام شده است. اما در این بین تنها تعداد محدودی از روشبه روشاستات 

وینیل استات استفاده از ی موفق صورت گرفته برای کنترل جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی پلیهاتالشکنند. از جمله اولین 

کربن -یر پیوند فلزپذبرگشت شکستای که در تشکیل و یژهوترکیبات ارگانوفلزی بود. برخی از ترکیبات ارگانو فلزی به علت توانایی 

های مختلف پلیمریزاسیون زنده وینیل استات نتایج مثبتی را نشان دادند. از میان روش/شدهکنترلدارند، در پلیمریزاسیون رادیکالی 

. قابلیت [5]شده در حضور کبالت به دالیلی بسیاری مورد توجه قرار گرفته است شده، پلیمریزاسیون رادیکالی کنترلرادیکالی کنترل

پذیر است، یکی از این که رادیکال در حال رشد آنها بسیار واکنشباالی این روش برای کنترل پلیمریزاسیون مونومرهای غیرفعال 

 . [6. 5]باشد دالیل می

باشد. کاتالیست در محصول نهایی میمقادیر باالی های اصلی در پلیمریزاسیون کنترل شده در مجاورت کبالت وجود یکی از چالش 

پس برای به دست آوردن پلیمرهای با  .کاهدپلیمر تهیه شده میباشند وجود آن از کیفیت ها عمومًا رنگی و سمی میکاتالیست

سازی بعد از پلیمریزاسیون هزینه زیاد و بایست کاتالیست باقی مانده بعد از سنتز پلیمر حذف شود، اما مراحل خالصکیفیت باال می

رآکتورهای پیوسته مانند رآکتور  ردد.گداشت و مانع از تولید پلیمر به صورت پیوسته میمحیطی را در پی خواهدمشکالت زیست

ای، به دلیل نسبت مساحت سطح به حجم باالیی که دارند در حذف گرمای تولید شده در ستونی پر شده و یا حتی رآکتور لوله

پیوسته  باشند. از طرف دیگر در حالتمی 10های گرمازا و همچنین کنترل تغییرات دمایی بسیار کاراتر از رآکتورهای ناپیوستهواکنش

توان ظرفیت تر از حالت غیرپیوسته میبا افزایش اندازه رآکتور و همچنین استفاده از رآکتورهای بیشتر در حالت موازی، بسیار ساده

پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده زنده به صورت پیوسته با مزایای گفته شده، بسیار ارزشمند بنابراین انجام  .تولید را افزایش داد

 های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.در سال است و

را به  رآکتورهاستونی پر شده و انجام پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده در این رآکتور  و همکارانش ایده استفاده از یک آقای شِن

 11دار پیوستهانتقال اتم پایه پلیمریزاسیون رادیکالی . آنها این نوع از پلیمریزاسیون را[7]عملی کردند ۲000صورت پیوسته در سال 

(C-SATRP) همو نشان داده شده است. 1در شکل  نامیدند. طراحی سیستم آزمایشگاهی استفاده شده در این سری از تحقیقات-

 رآکتورها آکریالت در یک رآکتور ستونی پر شده با ذرات فعال کاتالیستی گفته شده انجام شد. در پر کردن این متاپلیمریزاسیون متیل

( استفاده شد. محلول حاوی منومر و آغازگر به طور پیوسته به 30و ۲0،10وزنی سیلیکاژل به کاتالیست ) -های مختلف وزنیاز نسبت

 شود.پمپ شد و در نتیجه تولید پلیمر به صورت پیوسته انجام می رآکتورداخل 

                                                           
1 0 batch reactor 
1 1 Continuous-supportet ATRP 
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 [7آکریالت ]متامتیل اتم  پیوسته منومر : ستاپ آزمایشگاهی همو پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال 1شکل 

 قیتحق نهیشیو پ ینظر یمبان -6
 

شده در مجاورت کبالت ی مختلف فراکنشی در زمینه پلیمریزاسیون رادیکالی کنترلهاروشی فعال در زمینه بررسی هاگروهیکی از 

 ۲013ن است. در سال و همکارا سبزواری-سمسارزادهو طراحی ستاپ های مختلف واکنشی پلیمریزاسیونی جدید در این زمینه گروه 

رادیکالی کنترل شده سیون پلیمریزاای توانست یهالسمسارزاده با یک طراحی جدید و استفاده از یک ستون شبه پر شده با طراحی 

وینیل  CMRP پلیمریزاسیون . این گروه ابتدا[9. 8]با حذف کاتالیست اضافی از پلیمر نهایی انجام دهد زمانهم، در مجاورت کبالت را

استیل   (II) ب کاتالیست کبالتتوانایی جذب و واجذبا  (SPVA) ی شدهاشبکه وینیل استات تعلیقییپلاستات در حضور ذرات 

 علیقی را روی سینتیکتپلی وینیل استات  ذرات. نتایج اثر مثبت [9]با موفقیت به انجام رساندند را استونات در شرایط حرارتی مختلف

خطی بود که  . تغییرات جرم مولکولی با درصد تبدیل نیز در مجاورت ذرات پلی وینیل استات به صورتدادواکنش به خوبی نشان 

م برای انجااز این رو گذارد. یی روی واکنش نمیسوی در واکنش شرکت نکرده و هیچ اثر دهد ذرات پلی وینیل استات تعلیقنشان می

ای شبه پر شده با ذرات آلومینا که در قسمت باالی ستون یک الیه از کاتالیست جذب ک ستون شیشهپلیمریزاسیون در ستون، از ی

 ۲ایشگاهی استفاده شده در این سری از تحقیقات در شکل آزم ستاپاستات تعلیقی قرار دارد، استفاده شد. ینیلوشده بر روی پلی 

های پایین واکنش پلیمریزاسیون در ستون )حداکثر یلتبد، درصد آورده شده است. مشکالت اصلی موجود بر سر راه این طراحی

استات تعلیقی وینیلیپلدرصد بود(، کاهش درصد تبدیل با افزایش محتوای ذرات  18ساعت تنها  14درصد تبدیل بدست آمده پس از 

 .[8]بود  DMFو وجود مقداری رنگ زرد در پلیمر سنتز شده در حضور مقادیر زیاد آلومینا و حالل 
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استات در ینیلو رادیکالی کنترل شده در مجاورت کبالت مونومر پلیمریزاسیونطراحی اولیه سیستم آزمایشگاهی همو  -2شکل 

 .[8]ستون شبه پر شده 

 شناسی تحقیقروش -7

وینیل استات، به  CMRPی پر شده در پلیمریزاسیون هاستونبه منظور بهبود کارایی  با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه،

ای در وسط ستون پلیمریزاسیون و استفاده از ذرات سیلیکاژل برای پر یشهشهای جدید مانند استفاده از یک میله یطراحبررسی 

. در شد ای یا پر کننده اصلی ستون پرداختیهالکردن فضاهای خالی باقی مانده و یا استفاده از غشاهای پلیمری متخلخل به صورت 

ای استفاده شده، ارتفاع و قطر یشهشی مختلف مؤثر مانند فشار سیستم، طول و قطر میله پارامترهاها، اثر یطراحاین هر یک از 

ها استفاده شده در پلیمریزاسیون کنترل یطراحدو نمونه از این  3ی پلیمری استفاده شده مورد بررسی قرار گرفت. در شکلغشاها

 است.  شده رادیکالی وینیل استات آورده شده
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استفاده از  B)استفاده از غشاهای پلیمری متخلخل  A) ،وینیل استات CMRPهای مختلف ستون پرشده در پلیمریزاسیون یطراح -3شکل 

 . ای در وسط ستونیشهشمیله 

 

های مختلف، این نتیجه حاصل شد که بیشترین پیشرفت یطراحی پر شده با هاستونپس از انجام پلیمریزاسیون وینیل استات در 

شود که محلول واکنش قبل از ورود به بخش پر شده ستون )بین ذرات پر کننده(، یمواکنش )بیشترین درصد تبدیل( زمانی حاصل 

ی هاستونایده استفاده از  سپری کند. این نتایج منجر به IIICoبه  IICoی هاگونهزمان القایی الزم را برای تشکیل تعادل پویا و تبدیل 

در شکل  گردید. CMRPپرشده مجهز به یک مخزن آب بندی شده با کنترل حرارتی برای هموپلیمریزاسیون وینیل استات به روش 

ورده شده است. آ این کاراستفاده شده در  یلیکاتیپرشده با ذرات مزوپورس س یستون یستادها یرآکتور یشگاهیستاپ آزما 4شماره 

و  cm 10شود در این طراحی از یک مخزن مجهز به کنترل حرارتی و ستون پر شده با ارتفاع مفید یمهمانطور که در شکل دیده 

 عنوان ستون بهینه شده استفاده شد.به mm 10قطر داخلی 



 

59 

 

 

به  برای هموپلیمریزاسیون وینیل استاتیبی طراحی و ساخته شده ترک ی پر شدهستونسیستم پلیمریزاسیون  -4شکل 

 CMRP.روش 

زگر و لیگاند با مونومر، کاتالیست، آغاهای پرشده ابتدا مخلوط واکنش شامل برای هموپلیمریزاسیون وینیل استات در داخل ستون

ن برای طی زمان زمادقیقه )این مدت  ۲0به مدت پس از هوازدایی کامل محلول و مخزن ذخیره، ابتدا  هشدمشخصی مولی هانسبت

درجه  C60°ی دما)نگه داشته شد  1تعیین شده است( در داخل مخزن شماره  القایی قبل از شروع واکنش در آزمایشات انجام شده؛

گیرد. بعد از سپری شدن زمان القایی یم کند و تعادل پویا شکلیمسانتی گراد(. در این مدت رنگ محلول از صورتی به سبز تغییر 

گردد. ستون پر شده یم ۲وارد ستون پر شده شماره  به آرامی باز شده و تحت فشار نیتروژن مخلوط واکنش 1یر شماره واکنش، ش

از شده و پلیمرهای ب ۲رسیده است. پس از پایان واکنش شیر شماره  C60°قبالً هوازدایی شده و قبل از ورود مخلوط واکنش به دمای 

 شوند. یماز حالل، از ستون خارج ی معینی هاحجمتولید شده با تزریق 

 

 ها()یافته هاداده لیتحلتجزیه و  یبررس -8

 

له آزمایش و بدون حضور ذرات مزوپورس در لو معمول CMRPوینیل استات سنتز شده به روش تصاویر مربوط به پلی 5در شکل 

 ورده شده است.آذرات سیلیکاژل با پر شده ستون در  CMRPی سنتز به روش هااستاتوینیل )آزمایش مرجع( و همچنین پلی
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بدون حضور ذرات و  یشدر لوله آزما( Bذرات سیلیکاژل با در سیستم پلیمریزاسیون ستونی پر شده  A)سنتز شده  استات ینیلوپلی -5شکل 

 مزوپورس )آزمایش مرجع(

 اقی مانده در پلیمرباستونات  یلکبالت است مقادیر باالی بواسطه یشدر لوله آزمات سنتز شده استا ینیلوپلیهمانطور که گفته شد 

اژل بدون نیاز به سیلیک ستون پرشده با ذراتدر  یی سنتز شدهنها پلیمر محصول یکهدر حال است؛سبز رنگ  یداً( شدIIIکبالت  )وجود

زی توسط سا حذف رنگ سبز پلیمر بدون نیاز به مراحل اضافی خالصاست.  کامالً سفید رنگ یااضافههیچ مرحله خالص سازی 

 .شودیمعنوان یکی از اهداف اصلی پروژه و قابلیت ویژه این روش پلیمریزاسیون به وضوح در شکل دیده ستون پرشده به

 1در جدول  کاژلی پرشده با ذرات سیلیهاستوننتایج بدست آمده از آزمایشات بررسی قابلیت حذف رنگ از پلیمر تولید شده در 

 آورده شده است.

سیلیکاژل، با  ی پرشده با ذراتهاستوندر  در سنتز شده استات ینیلوراندمان حذف رنگ سبز ناشی از کاتالیست باقی مانده از  -1جدول 

 .لیترمیلی B40)لیتر و یلیم A10)ی مختلف شوهاحجم شست 

Decolorization efficiency 
(%) 2ABS 1ABS Sample 

78 0.200 

0.912 

Total polymer 

58 0.383 
A) Elution volume of 

10 mL 

91 0.082 
B) Elution volume of 

40 mL 
 

 %91و حداکثر  %58ی پر شده با ذرات سیلیکاژل برای تولید پلیمرهای بدون رنگ و حذف حداقل هاستوناین نتایج قابلیت باالی 

 کند.یمرنگ ناشی از کاتالیست باقی مانده را از پلیمر تولیدی تأیید 
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وانایی جداسازی پلیمرهای تولید پلیمریزاسیون ستونی پر شده طراحی شده در این پروژه، ت ستاپهای منحصر بفرد یتقابلیکی از 

باشد )انجام همزمان سنتز، خالص سازی و جداسازی(. با انجام یمهای مختلف همزمان با انجام پلیمریزاسیون یمولکولشده با جرم 

ه بر حذف و ی پر شده با ذرات مزوپورس، عالوهاستونریزاسیونی طراحی شده و در داخل در سیستم پلیم CMRPپلیمریزاسیون 

شوند دارای خارج می ی شست و شوی معین از ستون پرشدههاحجمجداسازی مقادیر باالیی از کاتالیست باقی مانده، پلیمرهایی که با 

این روش توانایی کنترل جرم مولکولی و تولید پلیمرهای با  شوند. بایمهای مشخصی هستند و به راحتی از هم جدا یمولکولجرم 

توان پلیمرهایی با توزیع جرم مولکولی باریکتر تولید کرد. یمبیشتر شده و  CMRPجرم مولکولی پیش بینی شده از طریق واکنش 

قرار نگرفته است  پیشین مورد بررسیقابلیت جداسازی پلیمرهای تولید شده همراه با پلیمریزاسیون تاکنون در هیچ یک از مطالعات 

 و برای اولین بار در این پروژه امکان پذیر شده است.

اده شده حجم شست شوی مختلف حالل از ستون پر شده با ذرات سیلیکاژل نشان د 4پلیمرهای بدست آمده از  6در شکل شماره 

( تغییر پیدا DE= 91( تا سفید کاماًل بی رنگ )%DE=58%شود رنگ این پلیمرها از سبز کم رنگ )یماست. همانطور که مشاهده 

 کند.یم

 

لیتر، یلیم A10)ی مختلف شوهای پر شده با سیلیکاژل و خارج شده با حجم شست و هاستونسنتز شده در  استات ینیلوپلی -6شکل 

(B۲0 لیتر، میلی(C30 لیتر و میلی(D40 لیتریلیم 

شستشوهای مختلفی از  حجمدهد؛ پلیمرهایی که با یمعلت این موضوع ناشی از تفاوت جرم مولکولی این پلیمرها است. نتایج نشان 

اوتی هستند. همانطور متف (PDI) ی توزیع جرم مولکولیهاشاخصی مولکولی و هاجرم، دارای اندشدهحالل از ستون پر شده خارج 

ی هاحجمارند، با دی مولکولی بیشتری هاجرمپلیمرهایی که  (یستون یانتظار )قواعد کروماتوگرافبر خالف  شودیمکه مشاهده 

 .[11. 10]شوند یمبیشتری از حالل از ستون پر شده خارج 

توان با رسم منحنی کالیبراسیون برای ستون پلیمریزاسیون استفاده شده، یمبنابراین در سیستم پلیمریزاسیونی ستونی پر شده  

و تنها با مشخص شدن حجم شستشو )حجم بازداری  ییژل تراوا یکروماتوگرافهمزمان با پلیمریزاسیون و حتی بدون استفاده از تست 
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پرشونده ستون با یک  یک یبرا یبراسیونکال یمنحن نمونه( محدوده جرم مولکولی پلیمر سنتز شده را با تقریب باالیی پیش بینی کرد.

منحنی  7در شکل شماره . [11. 10]باشد یم یحجم بازدار یا ینسب ینمونه در مقابل بازدار یلکولومجرم  ازهبخصوص، نمودار اند

 شد. آورده کالیبراسیون ستون پرشده با سیلیکاژل که در پلیمریزاسیون وینیل استات به کار گرفته شده است،

 

 وینیل استات. CMRPمنحنی کالیبراسیون ستون پرشده با سیلیکاژل در هموپلیمریزاسیون  -7شکل 

. در [1۲. 11]گویند یم 1۲را ناحیه خروج کامل A مشخص شده است. محدوده Cو  A ،B در منحنی کالیبراسیون باال سه محدوده

به طور کامل از ستون خارج شده و قابل جداسازی توسط  این ستون پلیمرهای با جرم مولکولی برابر و یا کمتر از ناحیه خروج کامل،

گویند. پلیمرهایی با جرم مولکولی برابر با ناحیه نفوذ انتخابی قابلیت یم را ناحیه نفوذ انتخابی B ستون پلیمریزاسیون نیستند. محدوده

ارایی بهینه ستون پلیمریزایسیون برای جدا شدن توسط ستون پلیمریزاسیون را دارند، و در واقع محدوده نفوذ انتخابی محدوده ک

. در ستون [۲1. 11]نامند یم 13را ناحیه نفوذ کل Cجداسازی پلیمرهای با جرم مولکولی متفاوت است. محدوده آخر یا محدوده 

وند و یا به مقادیر شینمپلیمریزاسیون استفاده شده، پلیمرهای با جرم مولکولی برابر و یا بیشتر از ناحیه خروج کامل، یا از ستون خارج 

زیادی حالل و حجم شستشوهای باال برای خروج از ستون احتیاج دارند. وجود این محدوده در منحنی ستون پلیمریزاسیون خود یکی 

ی پرشده نسبت به حالت خارج از ستون )در لوله هاستونهای نسبتاً کمتر پلیمریزاسیون در داخل یلتبداز دالیل توجیه درصد 

ر حضور همزن مغناطیسی( است. با توجه به مطالب گفته شده، عالوه بر تعیین محدوده کارایی بهینه ستون، منحنی باال آزمایش و د

                                                           
1 2 Limit exclusion 
1 3 Permeation Limit 
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شود، همزمان با پلیمریزاسیون و بدون نیاز به استفاده از سیستم یمتواند از روی حجم حاللی که برای خارج شدن پلیمر استفاده یم

 ، جرم مولکولی پلیمر را تا حدود زیادی پیش بینی کند. طردی دیگری اندازه کروماتوگرافی

 یریگجهیتن

 یلیکاتی؛ورس سپرشده با ذرات مزوپ یستون یستادها یکتورآر یشگاهیستاپ آزمایک در این تحقیقات با طراحی و استفاده از 
در این  CMRPانجام شد. با انجام  به صورت تک مرحله ای و شبه پیوسته شده در مجاورت کبالتپلیمریزاسیون رادیکالی کنترل

ازی پلیمرهای ستاب عالوه بر حذف مراحل اضافی خالص سازی و سنتز پلیمر با خلوص باالی، قابلیت های ویژه دیگری مانند جداس

روماتوگرافی کلیمر بدون نیاز به تست با جرم مولکولی مشخص و توزیه جرم مولکولی باریک و  همچنین پیش بینی جرم مولکولی پ

 ممکن شد. ژل تراوایی
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طیف سنجی  -مایع  متابولومیکس کروماتوگرافی هایسازی مجموعه دادهفیلتر و فشرده

 (ROIبا استفاده از روش ناحیه مورد عالقه ) جرمی
 

 *1، مریم خوشکام1زهرا حیدری

                                          

 گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی 1

khoshkam@uma.ac.ir* 

 چکیده    

)مایع یا گازی( جفت شده با طیف سنج جرمی در مطالعات  کروماتوگرافیحاصل از تکنیک های تجزیه و تحلیل مجموعه داده های 

حجم وسیعی از  یکار چالش برانگیز در طیف گسترده ای از رشته ها باشد، زیرا نیازمند پردازش بسیار گستردهمتابولومیکسی، یک 

ایجاد شده  هاتجزیه و تحلیل در چند سال اخیر برای تسهیل اینچنین داده هایی  تحلیل و تجزیه مختلف های بسته داده ها است. 

پیک  یک )یعنی« ویژگی»هی قله هستند و اغلب هر دشکل و کروماتوگرافی تراز شامل هااستراتژی این بیشتر حال، این با است.

 داده تحلیل و تجزیه استراتژی یک توسعه بنابراین، کنند. مرتبط مینسبت جرم به بار   گیری منحصر به فردکروماتوگرافی( را با اندازه

 سهنوز یک چالش در زمینه متابولومیک باشدقابل استفاده  طیف سنجی جرمی های داده مجموعه انواع اکثر برای که جایگزین های

و تجزیه و تحلیل  هستندحجیم و پیچیده بزرگ ترین چالشی که در این جا وجود دارد این است که داده های کروماتوگرافی  .است

مورد نیاز است که در رایانه  هابرای کاهش حجم این داده به همین دلیل یک سری روش ها راحتی امکان پذیر نیست،این داده ها به 

مایع  کروماوگرافی هایی مجموعه دادهزسافیلتر و فشرده جهت  ROI ، یک رویکرد جایگزین به ناممطالعه  در این قابل کنترل باشند.

استفاده شد. این  در مغز و نخاع موش )FAAH(حذفی اسید چرب آمید هیدروالزه های یک سری دادطیف سنجی جرمی مربوط به 

فشرده سازی شده  ROI به کمک موش در دو گروه می باشد. داده های کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی  1۲ داده ها مربوط به

 داده را از ROI  تجزیه و تحلیل شدند., www.mathworks.com استفاده از محیط برنامه نویسی و محاسباتی متلب با ها داده و 

را به یک ماتریس  داده حفظ شده است در حالی که ساختار اصلی ی نسبت جرم به بار،دامنهدر  طریق جستجوی مناطق مورد عالقه

شده در اینجا مزایای فیلتر و ستفاده روش ابه بعد جرمی داده.   کند بدون از دست دادن اطالعات مربوطها تبدیل میداده از ویژگی

 روش این کند. بدون از دست دادن دقت طیفی، ترکیب میناحیه مورد عالقه   هایها را بر اساس جستجوی ویژگیسازی دادهفشرده

 ROIدر حال حاضر از فشرده سازی .سازی استترازی پیک کروماتوگرافی یا مدلانجام همزیادی از جمله عدم نیازمندی  مزایای ایدار

سودمندی روش  در این مطالعه به طور کلی،به عنوان یک گام اولیه برای تشخیص پیک و / یا ادغام استفاده می کنند. 

http://www.mathworks.com/
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را تأیید کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی  تحلیل داده های متابولومیک غیر هدفمندبرای تجزیه و  ROIMCR  کمومتریکسی

 [۲. 1]می کند 

 LC-MS  Data analysis، Regions of interest (ROI)، Metabolomics کلمات کلیدی:

 

 مقدمه1.

حل مجموعه داده  وکه برای فیلتر، فشرده سازی  شده استتوصیف  ROI ها به نامدر این مطالعه، یک استراتژی تجزیه و تحلیل داده 

 ROI جستجوی با طیفی قتد دادن دست از بدون هاداده سازیفشرده و کردن فیلتر طراحی شده است. MS-LC های متابولومیک

تعیین اینکه آیا ی ، پروفایل های به دست آمده برا ROIپس از اولین مرحله فشرده سازی داده ها از طریق جستجوی .شودانجام می

منفرد )یک مجموعه  SM-LC بر روی یک نمونه ROI به درستی با ویژگی های داده اصلی مطابقت دارند ارزیابی می شوند. جستجوی

شده ستونی تقویت ROI های داده، ماتریسو سپس  شودهای متعدد( انجام میمجموعه داده) MS-LC داده( یا بر روی چندین نمونه

سنجی و شیمی که به طور مکرر در زمینه است MATLAB در محیط محاسباتی و تجسم قدرتمند ROI سازیپیاده .کندایجاد می

ای عه، نمونهدر این مطال .شودافزار علمی و فناوری با تمام مزایای آن و تعداد زیادی جعبه ابزار در حال حاضر استفاده میتوسعه نرم

نخاع و مغز  نمونه های  )FAAH(حذفی اسید چرب آمید هیدروالز هایتحلیل مجموعه دادهدر تجزیه و  ROI از عملکرد استراتژی

 لباین مجموعه داده های خام در قا شد. ارائهبود،  )KO(و شش موش ناک اوت )WT (شش موش نوع وحشی موش که مربوط به

 CDF.3[موجود هستند[ 

در این روش سه پارامتر قابل تنظیم است که عبارتند  .است د عالقهموراسکن مناطق حاوی ردیابی جرم  ROI هدف از روش جستجوی 

نشان داده شده است.  1. مفهوم این پارامترها در شکل 16( حداقل رخداد3و  15( قدرت تحمل خطای جرمی۲، 14( آستانه سیگنال1از 

 تحمل یا پرامتر دوم به محنی محدوده جرم قابل قبول ،(1شکل ) بیشتر از مقدار آستانه هایی با شدتدادهپارامتر اول به معنی انتخاب

این سه پارامتر  باشد.و پارامتر سوم به معنای حداقل تعداد گونه هایی که در یک محدوده می توان در نظر گرفت می خطای جرم

  هستند. ROI متغیرهای ورودی مورد نیاز برای یک جستجوی

 :ی دهدمبا استفاده از مراحل زیر انجام  را ROI ، جست و جوی ROI الگوریتمهنگامی که پارامترهای ورودی معرفی شدند، 

                                                           
1 4 Signal threshhold 
1 5 Mass error tolerance 

1 6 Minimum occurance 
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را در اولین  سیگنال( شدت حداکثر/میانگین از ٪1-0.1به عنوان مثال ) بیشتر از مقدار آستانه سیگنال مرتبط با شدت m/z مقادیر.1

 .کندمی اسکن جستجو

 .نمایدمیمحصور در تحمل خطای جرم خاص را در همان اسکن جستجو  m/z خوشه هایی از مقادیر.۲ 

  .نمایدمیه را محاسب )mzroi (طبقه بندی شده در همان خوشه m/z مقادیر میانگین جرم )یا به طور متناوب جرم میانه( همه  .3

، نمودهای باقیمانده تکرار را برای اسکن ه 4تا  1مراحل کرده و در آخر مقادیر میانگین جرم را از کمترین به باالترین مقادیر مرتب  .4

 .نمایدمیو مقادیر میانگین جرم محاسبه شده را به روز  تحمل خطای جرم ادغام آنها را در محدوده

الی را در ماتریس خفضاهای  سپس.هستند  m/zکه دارای حداقل تعداد وقوع مقادیر شوندمیانتخاب  خوشه هاییالزم به ذکر است که 

 در شده استفاده هآستان شدت مقدار از ٪1 ، آنها را به جای مقادیر تصادفی با مقدار آستانه متوسط، مانندکردهحذف   MSROIیینها 

 .نمایدمی، جایگزین 1 مرحله

 

 

 حداقل وقوع (c)و  جرمیتحمل خطای قدرت  b) (آستانه سیگنال،   ROI (a).پارامترهای الزم برای تعریف . 1شکل
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ه نام ب  نهایی میانگین مقادیر حاوی بردار یک . نمایش داده شده است ۲که در شکل  سه خروجی به دست می دهد ROI جستجوی

"mzroi"، هر اسکن در ردیف های آن و کروماتوگرام های هر جرمی یک ماتریس داده تازه مرتب شده حاوی طیف هایOIR   در

ای ماندگاری، ، زمان ه m/zحاوی اطالعاتی در مورد مقادیر که "roicell "به نام  یک آرایه سلولی و نهایتا  "MSROI"ستون های آن

 باشد.می  ROIبرای هر نسبت جرم به بار ، اعداد اسکن و مقدار میانگین/میانگین محاسبه شدهطیف جرمی شدت

 

 )b(و خروجی )a (تصویر شماتیک متغیرهای ورودی. ۲شکل

 نتایج 1 جدول در شده ارائه مثال بهینه شوند.  ROI از پارامترها باید قبل از جستجو برایبیان شد، برخی در باال همانطور که 

را پس از تنظیم مقادیر متمایز برای یکی از سه پارامتر ورودی، در حالی که مقادیر دو پارامتر دیگر را بدون تغییر  ROI جستجوی

برابر بیشتر از مقدار  10 .برای پارامتر مورد آزمایش قرار می گیرد حفظ می کند، نشان می دهد. در همه موارد، سه مقدار متمایز

به طور خاص،  و  ارزیابی شد ROI برابر کمتر از مقدار پیشنهادی. در مورد اول، جایی که تأثیر آستانه بر جستجوی 01توصیه شده، و 

 (75، 750و 7500شده )به ترتیب ر آزمایشتپایین و باالتر مقادیر را انتخاب کردیم. به عنوان مقدار بهینه  750ما یک مقدار متوسط 
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توجهی در ، همراه با افزایش قابل ROIای از مقادیرتا به وضوح نشان دهند که کاهش در مقدار آستانه، تعداد فزاینده .انتخاب شدند

 با باید آستانه مقدار بنابراین، در حالی که افزایش در مقدار آستانه منجر به تغییرات معکوس می شود.  .کندزمان محاسبه ایجاد می

 از به منجر است ممکن نامتعادل آستانه مقادیر اما دهد، افزایش نویز حذف با را ها داده کیفیت تواند می زیرا شود تنظیم احتیاط

تر به صورت بصری از خروجی های گرافیکی بهتر ارزیابی می شود تا اطمینان حاصل پارام این واقع، در. شود اطالعات دادن دست

(، مطالعه اثر یک انحراف 1در مورد دوم )جدول  .شود که منجر به کاهش نویز بدون از دست دادن سیگنال یا تغییر شکل می شود

در این مورد،  مطابقت داشتند.  0.005و  mzerror 0.5، 0.05مقادیر  سه گزینه آزمایش شده با ROIجرم قابل قبول بر جستجوی 

، پیک های مربوط به همان یون به قسمت های مجزا تقسیم شدند، در حالی که برای مقدار بیشتر mzerror 0.005 Da/eبا مقدار 

 بنابراین، . روند می فرو یکسانی کروماتوگرافی سیگنال به ها یون رخ داد و پیک های مربوط به مجزا ، وضعیت معکوس0.5Da/eاز 

( مجدداً Da/e 0.005و  0.5شده )به ترتیب تر آزمایشتنظیم شد. مقادیر باالتر و پایین Da/e 0.05بهینه روی  mzerror مقدار

تعداد  mzerror مقدار کاهش آستانه، پارامتر مشابه نهایی را تجسم کنند.  ROIانتخاب شدند تا به راحتی تأثیرات آنها بر انتخاب 

ROI تعداد افزایش مورد، این در حال، این با ا را افزایش داد. ه ROI  به اندازه پارامتر آستانه چشمگیر نبود و زمان محاسبه سپری

، سه مقدار آزمایش شده با ROIدر مورد سوم ارزیابی اثر حداقل رخدادها در جستجوی  .شده برای همه محاسبات نسبتاً ثابت بود

شده برای شده، همان روند مشاهدهآمده برای سه مقدار آزمایشدستمطابقت دارند. هنگام در نظر گرفتن نتایج به 1و  10، 100

ا ب .دست آمدبیشتری به ROIپارامترهای دیگر دوباره شناسایی شد، زیرا زمانی که مقادیر کمترین تعداد رخداد کاهش یافت، تعداد 

مشاهده شده در حداقل تعداد رخدادها کمتر از پارامتر آستانه بود، و زمان محاسباتی  ROI، افزایش تعداد mzerrorتوجه به پارامتر 

را قبل از  ROIمثال ارائه شده در اینجا به وضوح اهمیت بهینه سازی مناسب پارامترهای  .سپری شده در سه محاسبه مشابه بود

  ی دهد. استفاده از روش نشان م

 

ورودی  ی انجام شده با سه مقدار متفاوت از پارامترها ROI و زمان محاسبات حاصل از جستجوهای ROI تعداد. 1جدول 

 ، و حداقل تعداد رخدادها(. Da/e، تحمل خطای جرم درa.u.)آستانه سیگنال در واحدهای مطلق، 

 ROIتعداد  قدرت تحمل سیگنال   ROIپارامتر های 
 زمان 

 محاسباتی

 آستانه سیگنال

7500 

750 

75 

55 

300 

1357 

0.8 

1.8 

8.8 
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 تحمل خطای جرم

0.5 

0.05 

0.005 

۲67 

300 

356 

 

1.8 

۲.0 

۲.0 

 داد رخداد هاعحداقل ت

100 

10 

1 

۲3 

300 

449 

1.7 

1.9 

1.9 

 

یک رویکرد  داده های دو بعدی، فیلتر کردن و فشرده سازی جهت ، ROI جستجوی استراتژی در این مطالعه نشان داده شده است که

 و کردن فیلتر مراحل انجام اصلی مزیت طرف، یک از است.  MS-LC کییو تحلیل مجموعه داده های متابولوقدرتمند برای تجزیه 

، ظرفیت به حداقل رساندن ابعاد اولیه داده ها )گیگابایت ذخیره سازی( و در عین حال جلوگیری از هرگونه از دست  ROIسازی فشرده

ارائه  طیف جرمی اطالعات اساس بر ها متابولیت شیمیایی فوری شناسایی امکان اصلی مزایای دیگر، سوی از دادن دقت طیفی است. 

 سازی مدل به نیازی که پردازش پیش روش یک عنوان به افزوده ارزش نتایج، شده در تجزیه و تحلیل، درجه باالی تفسیرپذیری 

 استفاده روش .مورد نیاز نیست 17پیک تراز استراتژی همچنین  ,ندارد ها رای آنالیز همزمان چندگانه نمونهوگرافی بکرومات تراز یا پیک

داده های  برای فشرده سازی  windowingو binningهای کم قدرت ازجمله روش  روش سایر برای قدرتمند جایگزین یک شده

است که بعد نسبت جرم به بار ، بازسازی در دقت طیفی ناشی از کمپانی داده ها در Binningیکی از نقاط ضعف اصلی  .موجود است

کافی نیست و پنجره  Binningمانع شناسایی نهایی متابولیت ها می شود. عالوه بر این، در اغلب موارد، فشرده سازی انجام شده با 

به عنوان یک برنامه کاربردی  18طیفی میزان قدرت تفکیکدر  ی، هیچ کاهشBinningهای دیگر الزم است. در مقایسه با پرونده های 

،روش موثری به نظر می آید و میتواند  Binningاین روش،نسبت به روشهای دیگر از جمله  .رخ نمی دهد ROIاز روش جستجوی 

 [3]یگزین روش های پیچیده دیگری باشد جا

 

                                                           
1 7 Peak alignment 
1 8 Spectral resolution 
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به  F2SnO:نونی در ساخت و بهینه سازی الیه های کانقش میکروسکوپ هم

 UMVDروش 

 

 رحمان وحدت1، دکتر حسن اله داغی*،1، عادل زارع طزرقی1، مازیار کاظمی1، دکتر محمد زیرک1

 

 چکیده

ای با روش الیه نشانی بخار مرطوب شه)فلوراید تین اکسید( با سطح یکنواخت بر روی بستر شی FTOهای نازک رسانای شفاف الیه

هینه سازی الیه ( به بررسی سنتز و بکانفوکالکانونی )( سنتز شد.در این مقاله با استفاده از میکروسکوپ همUMVD) مافوق صوت

فی رشد از قبیل های پرداخته شد. ساختار ریخت شناسی، خواص نوری و الکتریکی فیلم ها مورد بررسی قرار گرفت.پارامترهای مختل

یکی  سی سطحیبررسی شد. ریخت شنا FTOغلظت پیش ماده و سرعت نوسان بازو دستگاه الیه نشانی در بیان ولتاژ برای رشد الیه 

برای الیه های  کانونی، ریخت شناسی بهینهترین عوامل در الیه های نازک است که توسط آنالیز غیر مخرب میکروسکوپ هماز مهم

FTO  بدست آمد. در نهایت مقاومت کمینهΩ 10 در دمای رشدC° 400  و  ولتاژV 9 .برای این الیه ها ایجاد شد 

 رسانای شفاف،  UMVD، یکانونمیکروسکوپ هم، FTO کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

، بسیاری از محققان از جمله نویسندگان 19FTOهای اخیر، به منظور کاهش هزینه و دستیابی به تولید صنعتی الیه های نازک در سال

( به علت مقرون ۲0SPDپایرولیز )بر اساس مقاالت منتشر شده اسپری . [1]در این مقاله، به بررسی ساخت الیه های  آنها پرداخته اند

با الیه نشانی   FTOهای ، با این حال، تهیه فیلم[۲است ] FTOها در تهیه صنعتی الیه به صرفه بودن یکی از پرکاربردی ترین روش

(  کمتر گزارش شده است.  این روش با توجه به کنترل پذیری بهتر نسبت به روش اسپری UMVD) بخار مرطوب مافوق صوت

نازل ثابت و زاویه ی آن عمود بر سطح است اما در  SPDولیز معمولی از مزایای بیشتری برخوردار است. در الیه نشانی به روش پایر

نازل بر روی زیر الیه حرکت کرده و زاویه ی آن با سطح قابل تنظیم است. مزیت های این روش نسبت  UMVDالیه نشانی به روش 

این است که نا تغییر زاویه ی نازل و بستر ما قادر به الیه نشانی با مورفلوژی های مختلف بوده و یک پارامتر دیگر به  SPDبه روش 

چون نازل ثابت است محلول هنگام قرار گرفتن روی بستر  SPDنام زاویه ی نازل هم برای کنترل بهتر سنتز در اختیار داریم. در روش 

به دلیل این  UMVDند و بالفاصله الیه ی بعدی روی این الیه قرار می گیرد اما در سنتز به روش فرست خشک شدن را پیدا نمی ک

که نازل حرکت کرده و ثابت نیست محلول بعد از قرار گیری روی بستر فرست پیدا می کند که خشک شود و پس از خشک شدن و 

ث یک نواخت تر شدن و یک دست شدن الیه ی سنتز شده رسوب روی سطح الیه ی بعدی روی سطح قرار می گیرد.این فرایند باع

ایجاد شده دارد.بر این  FTOواضح است که تغییر پارامترهای اسپری تأثیر تعیین کننده ای بر ویژگی های الیه های نازک  می شود.

با روش  [5[و بازپخت]4]، حجم محلول[3اساس، مطالعات متعددی انجام شده است که در آنها تأثیر پارامترهای اسپری مانند دما]

UMVD های آنالیز است که در اینجا های نازک یکی از مهمترین قسمتها در الیهبررسی شده است. ریخت شناسی سطحی نمونه

 توان در ابعاد بزرگتر نسبت به میکروسکوپگیرد. توسط این میکروسکوپ میکانونی صورت میتوسط میکروسکوپ غیرمخرب هم

های متعدد و های بزرگ یا درهمورد آنالیز قرار داد. در این کار ما به دنبال سطحی یکنواخت به دور از جزیره نیروی اتمی سطح را

 نشانی این روش جهت کمینه شده زبری سطحی کم هستیم. پارامترها مقدار غلظت مواد اولیه و سرعت رفت و برگشت نازل در الیه

 سی قرار گرفت.شود، مورد برردر نهایت منجر به کمینه شدن کقاومت سطحی میزبری سطح و در نتیجه یکنواخت بودن سطح که 

                                                           
1 9 SnO2:F 

2 0 Spray pyrolysis deposition 
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 بخش تجربی

هیه محلول پیش ساز تکه بهوبی تمیز شده بودند به عنوان زیر الیه در نظر گرفته شد. برای  2inch 1های آزمایشگاهی به ابعاد شیشه

کلریدریک  اسید ml 10آب اضافه کرده و در پایان   400ml( به O2H.22SnClدی هیدرات کلرید قلع ) g 5/4در مرحله ی اول ابتدا 

(HCl-37%)   اضافه و به مدت نیم ساعت هم زده شد. در نتیجهSnCl2.2H2O  با وجودHCl به  ل شفافی تهیه شد.حل شد و محلو

شد الیه رکنش پیرولیز و را بشکند و وا SnCl2می تواند پیوندهای یونی قوی موجود در  HClخوبی شناخته شده است که وجود 

غلظت  بوده است. )F4NH(منبع فلوئور در این مقاله آمونیوم فلوئورید قابل ذکر است که  [.6اکسید قلع را بر روی بستر تسهیل کند ]

یش ، مقدرا پئوریابی غلظت های مختلف از فلوبرای دستطوری که  قرار داده شد  mM 50در این محلول ثابت بوده و برابر  Snقلع 

-50،  0-50:تبه ترتیب بصورت زیر اس Sn به  F پنج نسبت مختلف از غلظت. شودباید آن را به محلول های مختلف اضافه  Fماده 

لی موالر می 50( ثابت بوده و برابر O2H.22SnClدر تمامی محلول ها غلظت دی هیدرات کلرید قلع ). 50-70و   53-50،  15-50،  5

-70تا  50-5از  ،در محلول های بعدی  ظت فلوئور صفر بوده و الزم نیست به محلول فلوئور اضافه شود.در محلول اول غلبوده است.

 است. گرم بوده 03/1و  5/0،  ۲۲/0،  074/0که به محلول ها اضافه شده به ترتیب  )F4NH(مقدار آمونیوم فلوئورید  50

( هم کانونیم کانونی )ه برای طیف عبور و جذب ، میکروسکوپ  UV-Vis: در این مقاله برای آنالیز نمونه ها از دستگاه ابزار و وسایل

یین آب برای تع زاویه تماس سطح دست سازرفولوژی سطح و از دستگاه وبرای عکس برداری از سطح و دیدن ممدل نانو فوکوس 

 گریزی و یا آب دوستی سطح استفاده شد.

 

 و بررسی بحث

به . نها آمده استآمراه کد اختصاری ه در جدول پایین بهرشد برای سهولت در تشخیص الیه ها در طول این گزارش پارامتر های 

ی شود وغلظت محلول مترتیب زمان الیه نشانی، دمای زیر الیه، ولتاژ منبع تغذیه ای که باعث رفت و برگشت نازل بر روی الیه 

زن محلول بشدت روی الیه ر گرفت. به این نکته باید اشاره کرد که در این روش الیه نشانی تغییرات دمای مخمورد بررسی قرااولیه 

نمونه ی اول  5نمودیم و  در ابتدا ما اثر غلظت را بررسینشانی تاثیرگذار است که در این کار سعی شده است دمای کار ثابت باشد. 

دمای الیه نشانی در  مت بود.نمونه ی بهینه ی ما با کمترین مقاو Kz-4بود که نمونه ی  fبه  Snبرای یافتن نسبت غلظت بهینه ی 

 تنظیم شده بود.درجه  400همگی در دمای این نمونه ها 
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در مرحله ی دوم ما اثر تغییر سرعت حرکت نازل بر روی الیه را  بررسی کردیم. هر چه ولتاژ باالتر برود سرعت حرکت نازل بر روی 

 بهترین نمونه با کم ترین مقاومت شد. 9ولت این پارامتر را بررسی کردیم که ولتاژ 9 و 2،4یش تر می شود. ما برای ولتاژ های الیه ب

سکوپ هم کانونی با توجه به تصاویر میکرو ثانیه بود. 7ولت  9)یک رفت و برگشت کامل( برای ولتاژ  زمان تناوببرای سیستم ما 

 کدست است. ت الیه ها کمتر باشد، زبری سطح نیز تا حدودی کمتر است که حاصل یک الیه صاف و یشود که هرچه مقاومدیده می

 

 

:مشخصات نمونه های سنتز شده.1جدول   

 

 Fیه ای که مقدار البینیم که شفافیت در این شکل می ترسیم شده است. Kz5تا  Kz1نمودار طیف عبور برای نمونه های  1در شکل 

هایی مربوط به الیه آن صفر است از همه کمتر است، گرچه میزان عبور نور برای تمامی این الیه ها مطلوب است. بهترین شفافیت

 آن  Fشود که مقدرا می

 و مقاومت سطح، به زیری  اطالعات مربوط ۲مربوط به عکس های میکروسکوپ کونفوکال این نمونه ها می شود و جدول  ۲شکل 

درجه باشد سطح آب گریز و اگر کمتر از  90است که اگر این زاویه بیشتر از  FTOزاویه ی تماس قطرات آب با سطح نمونه های 
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ی قرار گیری قطرات بر نحوه وجود دارد باالی این جدول که 4 آب دوست است و شکل ایمای که رشد داده الیهدرجه باشد  90

 .نمونه ها را نمایش می دهدروی 

ه شده روی است که به خوبی مورفلوژی و قطرات نشست FTOمربوط به تصاویر میکروسکوپ نوری از الیه های سنتز شده ی  3شکل 

ایش پیدا کرده میزان شفافیت افز 15mMسطح را نمایش می دهد.همان طور که در نمودار ها مشاهده می کنید با افزایش فلوئور تا 

لوئور در نمونه فکاهش یافته و اشباع می شود ولی باز هم میزان شفافیت از الیه ی بدون فلوئور بیشتر است. پس دوپ شدن  و سپس

 باعث شفافیت آن می شود.

افته است اما از عبور افزایش ی Kz3مشاهده می شود که با افزایش غلظت فلوئور در محلول زبری سطح افزایش می یابد.تا نمونه ی 

مونه ها است. با این نمونه به بعد با افزایش زبری عبور و شفافیت کم شده است که این به معنای اشباع شدن محلول و کدر شدن ن

نی بصورت کوپ هم کانوکه ارتفاع قله و دره که در تصاویر میکروس طوریروی نمونه ها افزایش یافته است  قله و دره هاافزایش غلظت 

علت  به ارتفاع قله به درهاین افزایش  رسیده است. Kz5در نمونه ی  160nmبه  Kz1در نمونه ی  50nmمحور عمودی است از 

بزرگ فلوئور  اتم هایکه احتماال به علت افزایش غلظت جمعی محلول یا آالییده شدن  افزایش غلظت فلوئور در محلول رخ می دهد

ش زبری و ماکزیمم ها روی زیر الیه شده و در نهایت منجر به افزایشود که باعث تجمع بیش از حد اتممی با اتم های اکسید قلع 

 .[7]شود ارتفاع قله و دره می
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 Kz1:Ts=400 oC, V=4V, d=5 cm, Sn:F=50:0.

 Kz2:Ts=400 oC, V=4V, d=5 cm, Sn:F=50:5.

 Kz3:Ts=400 oC, V=4V, d=5 cm, Sn:F=50:15.

 Kz4:Ts=400 oC, V=4V, d=5 cm, Sn:F=50:30.

 Kz5:Ts=400 oC, V=4V, d=5 cm, Sn:F=50:70.

 

:طیف عبور برای نمونه ها با درصد غلظت متفاوت 1شکل   sn/f 

:تصاویر میکروسکوپ کونفوکال2شکل    

 



 

78 

 

 

:تصاویر میکروسکوپ نوری3شکل    

 

:زاویه ی تماس قطرات آب با نمونه ها4شکل  

 

 

:مشخصات زبری،مقاومت و زاویه ی تماس نمونه هایی با درصد غلظت مختلف 2جدول  sn به   f 

 

 

با افزایش در قسمت بعد اثر سرعت بازوی نازل مورد بررسی قرار گرفت. افزایش ولتاژ موتور به معنی افزایش سرعت عرضی نازل است. 

به دلیل این که نازل با سرعت  زبری کاهش یافته و الیه ها یک نواخت تر شده اند. دولتاژ در نمونه ها همان طور که مشاهده می کنی

شود تا روی سطح داغ خشک شوند و قطرات بعدی و فرصت الزم به قطرات ریز محلول داده می باال حرکت می کند زیاد تری در ولتاژ 

در واقع چون نازل با سرعت زیادی حرکت می کند محلول شود. تر میزبری الیه کمگیرند و در نتیجه روی الیه خشک شده قرار می
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الیه هایی  روی الیه ی خشک شده می نشیند و سطح یک نواخت تر می شود.پس از پاشش کامال خشک شده و سپس الیه ی بعدی 

. وقتی الیه یک نواخت تر و دارای زبری کم تری باشد گپ های هوایی کم تری اشتندند زبری کم تری ددکه با ولتاژ باالتری سنتز ش

شود به همین علت الیه ها آب دوست تر می شوند  در این الیه ها به دام می افتد و آب می تواند به طور کامل روی این الیه ها پخش

 کامال این گفته را نشان می دهد. 3 جدولدر که 

شود که به بور زیادتر میهای طیف عدهد. با فزایش ولتاژ بازوی نازل، تعداد قلهنمودارهای عبور این سه نمونه را نشان می 5شکل 

ه است. این بیان در های یکنواخت در طیف عبور قابل مشاهدفقط در الیه های نوری متعدد است. این تداخلهامعنی ایجاد تداخل

ماده ت خشک شدن پیشکامال مشهود است. افزایش ولتاژ باعث باال رفتن فرص 5تصویر هم کانونی مربوط به این سه نمونه در شکل 

نشانی را و یهکانونی بخوبی روند الشود که در نتیجه سطحی صاف خواهیم داشت. در اینجا نیز تصویر میکروسکوپ هم ها می

 دهد.کیفیت کار را نشان می
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:نمودار تغییرات طیف عبوری بر اثر تغییر ولتاژ5شکل    
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کونفوکال کروسکوپیم ریتصاو:6شکل    

 

 

 

 

ینور کروسکوپیم ری:تصاو7شکل    

 

تماس قطرات آب با نمونه ها ی هیزاو:8شکل  



 

81 

 

 

سرعت های نازل مختلفمشخصات زبری،مقاومت و زاویه ی تماس نمونه هایی با  :3جدول   

 

 ه گیریجنتی

و ه قلع بغلظت فلوئور  به مقدار و خواص اپتیکی قاومت سطحی، مسطحی مورفولوژیدر  مشخص شد که ساختار فیلمدر این کار 

شد. ورفولوژی سطح دوره ی تناوب نازل)ولتاژ نازل( بستگی دارد. افزایش ولتاژ نازل به طور مستقیم باعث کم شدن زبری و تغییر م

وجه شده است. به دهنده روند و کیفیت الیه نشانی است که در مقوله الیه نشانی کمتر به آن تمیکروسکوپ هم کانونی بخوبی نشان

( و F) mM 30و غلظت  V 9نالیزهای کمکی رسانایی و طیف عبور، مشخص شد که سرعت نازل در ولتاژ کمک این میکروسکوپ و آ

mM  50 (Snبهترین شرایط برای الیه ) های رسانای شفافFTO  است.اهم  10با مقاومت 

 منابع 
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[2] S. I. Noh, H.-J. Ahn and D.-H. Riu,Ceramics International (2012) Vol. 38 Issue 5 Pages 3735-3739 

[3] D. Miao, Q. Zhao, S. Wu, Z. Wang, X. Zhang and X. Zhao,Journal of Non-Crystalline Solids (2010) 

Vol. 356 Issue 44-49 Pages 2557-2561 

[4] A. Moholkar, S. Pawar, K. Rajpure, C. Bhosale and J. Kim,Applied Surface Science (2009) Vol. 255 

Issue 23 Pages 9358-9364 

[5] L.-j. Huang, N.-f. Ren, B.-j. Li and M. Zhou,Materials Letters (2014) Vol. 116 Pages 405-407 

[6]   M. A. Aouaj, R. Diaz, A. Belayachi, F. Rueda and M. Abd-Lefdil,Materials Research Bulletin 2009 

Vol. 44 Issue 7 Pages 1458-1461 

[7] B. Yoo, K.-J. Kim, S.-Y. Bang, M. J. Ko, K. Kim and N.-G. Park,Journal of Electroanalytical 

Chemistry 2010 Vol. 638 Issue 1 Pages 161-166 
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 آهن با استفاده از میکروسکوپ الکترونیذخایر شناسایی منابع عناصر نادر موجود در 
2،  مهدی ایران نژاد *1اکبر مهدیلو

 

  a.mehdilo@uma.ac.irعضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی،  -1

 صنعتی امیرکبیردانشگاه  معدن، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی -۲

    

 چکیده  

حقیق به منظور تمقادیر قابل توجهی از عناصر نادر خاکی در کانسنگ های آهن کشور اندازه گیری و گزارش شده است. در این 
نه فرآوری ذخایر چادرملو و چغارت، نمونه هایی از باطله های کارخاشناسایی کمی و کیفی منابع عناصر نادر در کانسنگ های آهن 

روسکوپ های الکترونی یاد شده )بخش غیر مغناطیسی( و نیز کنسانتره آپاتیت خط فلوتاسیون معدن چادر ملو تهیه و با استفاده از میک
را عناصر نادر  این ذخایرناصر نادر موجود در عدهد که بخش عمده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می WDXو  EDXمجهز به 

دهند. از گروه عناصر نادر خاکی سنگین تنها مقدار ( تشکیل میNd( و نئودیمیوم )La(، النتانیم )Ceخاکی سبک شامل سریم )
میکرون  50 زیر است که ابعاد آن معموالصورت کانی مستقل مونازیت ه ( قابل توجه است. بخش عمده عناصر نادر خاکی بYایتریوم )

در خاکی در شبکه از عناصر نا یمقدار همچنین .حضور داردهایی در داخل آپاتیت ادخالاست. در برخی موارد نیز مونازیت به صورت 
یز در اثر جایگزینی به یم( نمقدار بسیار کمی از عناصر نادر )عمدتا سریم و ایتر اند.( جایگزین شده2Ca+کانی آپاتیت به جای کلسیم )

ز مونازیت با آن در اجای باریم در شبکه کانی باریت حضور دارند. بنابراین با توجه به حجم زیاد کانی آپاتیت و نیز همراهی بخشی 
د منبع مناسبی فرآیند پرعیارسازی به روش فلوتاسیون، کنسانتره آپاتیت حاصل از پرعیارسازی باطله های غیرمغناطیسی می توان

 برای استحصال عناصر نادر خاکی باشد.

 میکروسکوپ الکترونیخاکی، مونازیت، آپاتیت،  عناصر نادر کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

 شروع و 57 یبا عدد اتم( La–Lanthanum) ومیکه از عنصر النتان هستند دهایگروه النتان پانزده عنصرشامل  یعناصر نادر خاک
و  39 یبا عدد اتم  (y–yttrium)مویتریصر ااعن اینهابر عالوه  .شودیختم م 71 یبا عدد اتم( Lu–Lutetium) ومیتیبه عنصر لوت
گروه  نیا وزج یمشابه با عناصر گروه نادر خاک ییایمیبه علت دارا بودن خواص شنیز  ۲1با عدد اتمی  (Sc–Scandium) اسکاندیم 
 :]6، 5، 4[ندشویم میتقس ریز یهاگروه ریمعموالً به ز یخاک. عناصر نادر ]3، ۲، 1[شوندیمحسوب م

 شوند:های زیر تقسیم میعناصر نادر خاکی به گروه

 عناصر نادر خاکی سبک شامل سریم، النتانیوم و پراسئودیمیوم، نئودیمیم، پرومتیوم 

  ساماریمعناصر نادر خاکی متوسط شامل گادولینیوم، دیسپروزیوم، تربیوم، یوروپیوم و 

  عناصر نادر خاکی سنگین شامل اربیوم، تولیوم، ایتربیوم، لوتسیم، هولمیم و ایتریوم 
 

یبی از چندین و کاربرد آنها به صورت گروهی یا ترک شوندیعلت خواص مشابه، به سختی از هم جدا مه عناصر نادر خاکی ب
 ات ساینده، صنایع شیشهکربنی، ترکیب یهازنه، قوسآتش یهابه کاربرد آنها در سنگ توانیعناصر ماین  مصارفاز  .باشدیعنصر م

 یعناصر نادر خاک .کرد اشاره ییایمیش ی ومتالورژ ی،اصنایع هسته فیبرهای نوری، لیزرها ،آهنرباهای دائمی، تهیه آلیاژ، و سرامیک
های تا شامل کانسنگکانسارهای حاوی عناصر نادر خاکی عمد .]1،۲،4[ندبرخوردار یاژهیو تیاز اهم دیجد یهایامروزه در تکنولوژ

 ,4PO(Ceنازیت )((، موCe, La)F3COباستنازیت )عناصر نادر خاکی های کانیترین مهم .]4،7[کربناتیتی، پالسری و آپاتیتی هستند

La, Y, Th( و زینوتیم )), Xenotime4YPO )جهان، معدن در  ذخیره عناصر نادر خاکی ترینهستند. بزرگBaiyunebo ن در چی
های در دایک اغلب. در این معدن عناصر نادر خاکی کندیکل اکسید عناصر نادر خاکی جهان را تولید م %80بیش از  کهاست 

 . ]6[هستندباستنازیت و مونازیت  های یافته و بیشتر بصورت کانیکربناتیتی تجمع 

ذخایر مستقل عناصر نادر خاکی در دنیا بسیار محدود است و معموال این عناصر به همراه ذخایرآهن، سرب و روی و فسفات 
گونه تولیدی از این  های نوین امروزی هیچعلیرغم اهمیت و کاربردهای عناصر نادر خاکی در تکنولوژحضور دارند. در ایران نیز 
، 1ادیر قابل توجهی از این عناصر در ذخایر آهن و فسفات کشور گزارش شده است. در جدول ، ولی مقعناصر در کشور وجود ندارد

برای عناصر  ppm 500مقدار کل عناصر نادر خاکی در چند کانسار مهم کشور نشان داده شده است. با توجه به عیار حد اقتصادی 
. بنابراین شناسایی منابع این ]10و  9، 8[ عناصر نادر باشند نادر خاکی، همه این کانسارها می توانند منبع مناسبی برای استحصال

در این زمینه اغلب مقدار عناصر نادر موجود در این عناصر و بررسی امکان تولید آنها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است. 
ر، امکان شناسایی کانی های آنها با استفاده تعیین شده است. با توجه به مقدار کم این عناص ICP-Massذخایر با استفاده از آنالیز 

( و میکروسکوپ های نوری وجود ندارد. بنابراین شناسایی کانی های حاوی این عناصر با استفاده XRDاز روش پراش اشعه ایکس )
ناسایی کمی بنابراین هدف تحقیق حاضر شو یا میکروپروب امکان پذیر خواهد بود.  EDX ،WDXاز میکروسکوپ الکترونی مجهز به 
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بدین منظور نمونه  است. برخی از کانسنگ های آهن کشور با استفاده از میکروسکوپ الکترونیو کیفی عناصر نادر خاکی موجود در 
و چادرملو تهیه و مورد  آهن چغارت های کانسنگهای جداکننده مغناطیسی )حاوی کانی آپاتیت( کارخانه فرآوری هایی از باطله

 رد. گیمطالعه قرار می

 

 .]10[ چند کانسار مهم ایراندر عناصر نادر : مقدار مجموع 1جدول 

سنگ آهن  نام کانسار
 چغارت

سنگ آهن 
 چادرملو

سنگ آهن لکه 
 سیاه

سرب و روی 
 زریگان

سنگ آهن 
 میشدوان

سنگ آهن چاه 
 گز

فسفات 
 اسفوردی

مجموع عناصر 
 (ppmنادر)

1359۲ 14649 14۲71 11554 17581 14۲30 19884 

 

 مواد و تجهیزات -2

ی فرآوری چغارت مواد مورد استفاده در این تحقیق نمونه های تهیه شده از باطله های جداکننده های مغناطیسی کارخانه ها

ارائه شده  ۲( در جدول XRFو  ICPو چادرملو و نیز کنسانتره آپاتیت تهیه شده از آنهاست که آنالیز شیمیایی آنها )انجام شده توسط 

 WDXجهز به مساخت شرکت فیلیپس و  XL 30از تهیه مقاطع صیقلی، مطالعات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مدل است. بعد 

(Wavelength Dispersive X-Ray ) و تهیهX-Ray Mapping  انجام شد. همچنین نمونه هایی از کنسانتره آپاتیت تهیه شده از

 EDX (Energyمجهز به  FEI ESEM QUANTA 200باطله های بخش غیرمغناطیسی توسط میکروسکوپ الکترونی مدل 

Dispersive X-Ray) مدل EDAX EDS Silicon Drift 2017  رداری با ین دستگاه ها، تصویربامورد آنالیز قرار گرفت. در هر دو

تمی بیشتری دارند در تصاویر تهیه شده با این آشکارساز، کانی های سنگین که متوسط عدد اانجام شد.  BSEاستفاده از آشکارساز 

  به صورت روشن دیده می شوند. با کاهش متوسط عدد اتمی کانی، از روشنی آن در تصویر کاسته می شود.

 

 نتایج -3

 کانسنگ چادرملو -1-3

نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی کنسانتره آپاتیت تهیه شده از باطله های جداکننده مغناطیسی با تهیه نقشه  ،1در شکل 

( و نئودیمیم La(، النتانیم )Ce( و عناصر نادر سریم )P(نشان داده شده است. حضور همزمان فسفر )X-Ray Mappingتوزیع عناصر )

(Ndدر کانی روشن و عدم حضور کلسیم در ) ( 4آن، نشان می دهد که این کانی مونازیت(Ce,La,Nd,Th)PO .است ) کانی خاکستری

ز -1تا ه -1رنگ به دلیل حضور همزمان کلسیم و فسفر و عدم حضور عناصر دیگر، آپاتیت می باشد. البته چنانچه در شکل های 

م و نئودیمیم است که معموال جایگزین کلسیم در شبکه مشاهده می شود، کانی آپاتیت نیز دارای مقدار کمی عناصر نادر سریم، النتانی
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این کانی می شوند. عالوه بر آپاتیت به عنوان کانی اصلی موجود در کنسانتره و مونازیت به عنوان کانی عناصر نادر، مقدار کمی نیز 

میکرون  100اتیت در ابعاد زیر دولومیت و گاها باریت مشاهده گردید. همچنین تصاویر مختلف تهیه شده نشان می دهد که کانی آپ

 رسد. میکرون می ۲5آزاد می شود ولی ابعاد کانی مونازیت به ندرت به باالی 

 چند کانسار مهم ایراندر عناصر نادر : مقدار مجموع 2جدول 

 ]10[سنگ آهن چغارت سنگ آهن چادرملو  
 کنسانتره آپاتیت باطله جدایش مغناطیسی

 سایر عناصر

 )درصد(

 

 ICPآنالیز 

 737 ۲000< 1005 (Ceسریم )

 73/۲95 1۲31 540 (Laالنتانیم )

 15/71 307 5/135 (Prپراسئودیمیم )

 ۲۲1 558 467 (Ndنئودیمیم )

 65/41 185 3/67 (Smساماریم )

 6/7 8/۲5 88/6 (Euاروپیم )

 65/36 17۲ 6/68 (Gdگادولینیم )

 0/5 8/۲3 8۲/7 (Tbتربیم )

 6/۲3 115 38 (Dyدیسپروسیم )

 0۲/4 4/19 ۲9/7 (Hoهولمیم )

 7/1۲ 60 5/۲0 (Erایربیم )

 13/1 11/5 48/۲ (Tmتولیم )

 44/7 8/3۲ 55/13 (Ybاتریبیم )

 86/0 79/3 64/1 (Luلوتسیم )

 ۲/116 585 ۲13 (Yایتریم )

 88/۲790 70000 44/1554 جمع

 سایر عناصر

 )درصد(

 

 XRFآنالیز 

 49/8 61/35 07/7 (5O2Pفسفر )

 5۲/15 07/5۲ 75/11 (CaOکلسیم )

 66/۲9 56/1 5/34 (2SiOسیلیسیم )

 5/5 07/1 31/6 (MgOمنیزیم )

 57/6 59/0 07/6 (3O2Alآلومینیم )

 13/1 01/0 49/۲ (O2Naسدیم )

 13/1 01/0 79/0 (O2Kپتاسیم )

 06/0 1۲/0 03/0 (BaOباریم )

 94/۲۲ 37/0 30/۲3 (3O2Feآهن )
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 81/0 3/0 70/0 (3SOگوگرد )

 8۲/6 79/7 ۲4/9 سایر

 

رار گرفت که نتایج در قنیز مورد آنالیز شیمیایی  EDXهای آپاتیت، مونازیت و باریت مشاهده شده در تصاویر، با استفاده از کانی

انی آپاتیت مشخص شده در تصویر در جدول مربوط ارائه شده است. چنانچه کالف، آنالیز -۲نشان داده شده است. در تصویر  ۲شکل 

لوئور در ساختار د هم فدرص 3شود، عالوه بر کلسیم، فسفر و اکسیژن به عنوان اجزای اصلی تشکیل دهنده آپاتیت، حدود مالحظه می

کمتر از مقدار تئوریک  آپاتیت وجود دارد و این نشان می دهد که آپاتیت موجود در این منطقه از نوع فلوئورآپاتیت است. مقدار کلسیم

، یومپراسئودیمم، درصد( است و این ناشی از جایگزینی مقداری عناصر نادر سبک شامل سریم، النتانی 74/39آن در ساختار آپاتیت )

ب آنالیز یک -۲ل و عنصر نادر سنگین ایتریم است. در شک گادولینیوم، دیسپروزیوم و ساماریمنئودیمیم، عناصر نادر متوسط شامل 

م، النتانیم و نئودیمیم، ذره کانی روشن )مونازیت( آورده شده است. با توجه به مقدار کم کلسیم و مقدار باالی فسفر و عناصر نادر سری

یشتر است. در شکل ونازیت است. البته طبیعی است که در شبکه مونازیت مقدار سایر عناصر نادر نیز نسبت به آپاتیت بکانی روشن م

قداری منسبتا روشن مورد آنالیز قرار گرفته است. به توجه به مقدار باالی باریم و گوگرد، این ذره باریت است که  ج نیز یک ذره-۲

وجه نیست ولی باال بودن یم در شبکه آن جایگزین باریم شده است. البته مقدار باریت در نمونه قابل تعناصر نادر به ویژه ایتریم و سر

 ر آپاتیت و مونازیت باشد.( می تواند ناشی از حضور آنها در شبکه باریت عالوه ب۲مقدار عناصر نادر سریم و ایتریم در این نمونه )جدول

           

   
 ج ب الف
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 و ه د

 

 

 

 

 

 . ب( تصویر الف: الف( ذرات آپاتیت و یک ذره مونازیت در کنسانتره آپاتیت1شکل 

 با بزرگنمایی بیشتر. ج( نقشه توزیع کلسیم در تصویر ب. د( نقشه توزیع فسفر در

. نقشه توزیع سریم در تصویر ب. و( نقشه توزیع النتانیم در تصویر به( تصویر ب. 

 ز در تصویر ب.ز( نقشه توزیع نئودیمیم 

 

عنص

 ر

O F Si P Ca Cl La Ce Pr Nd Sm Gd Dy Y As 

09/3 درصد

8 

64/

3 

69/

0 

06/1

7 

54/3

5 

38/

0 

67/

0 

99/

0 

۲7/

0 

38/

0 

۲۲/

0 

3۲/

0 

۲4/
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 O Si P Ca Cl La Ce Pr Nd Sm Gd Dy Y As عنصر

 75/0 74/1 98/0 39/1 08/۲ 16/11 ۲4/3 15/۲6 66/8 ۲4/0 71/۲ 35/15 4۲/1 97/۲3 درصد
 

 

 O Ba S P Ca Si La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Y As عنصر

 17/1 56/1 40/0 4۲/0 ۲5/0 ۲8/0 0/0 01/0 73/0 31/0 ۲3/۲ 0۲/1 35/0 03/14 98/51 ۲6/۲5 درصد
   

، ب( مونازیت )روشن در تصویر(، ج باریت )خاکستری مشخص شده در تصویر ذرات کانی های الف( آپاتیت EDX: آنالیز 2شکل 

 )روشن در تصویر(

 کانسنگ چغارت -2-3

مقاطع صیقلی تهیه شده از نمونه های این کانسنگ نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج 

داد که مهم ترین کانی عناصر نادر مونازیت است که هم به صورت مستقل به صورت ارائه شده است. نتایج نشان  4و  3در شکل های 

یک ذره کانی  3در شکل  هایی مانند آپاتیت حضور دارد. درگیر با کانی های مختلف و هم به صورت انکلوزیون هایی در داخل کانی

 ب

 ج
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ده است. حضور همزمان فسفر، سریم، النتانیم و میکرون در داخل آپاتیت نشان داده ش 10مونازیت )بخش روشن( با ابعاد حدود 

نئودیمیم و عدم حضور کلسیم نشان دهنده مونازیت بودن آن است. حضور همزمان فسفر و کلسیم نیز حاکی از آپاتیت بودن بخش 

اصر نادر به ویژه ز مشاهده می شود، خود آپاتیت نیز حاوی مقداری عن-3تا ه -3خاکستری است. نکته دیگر اینکه، چنانچه در تصاویر 

سریم، النتانیم و نئودیمیم است. البته در مقایسه با کانسنگ چادرملو، مقدار النتانیم در شبکه آپاتیت مربوط به کانسنگ چادرملو 

میکرون به صورت خوشه ای در داخل کانی های گانگ سیلیکاته نشان داده  ۲0نیز مونازیت های با ابعاد زیر  4بیشتر است. در شکل 

در اینجا نیز حضور همزمان فسفر، سریم، النتانیم و نئودیمیم و عدم حضور کلسیم حاکی از مونازیت بودن ذرات روشن  است. شده

  خوشه ای است. بخش خاکستری نیز یه دلیل عدم حضور کلسیم و فسفر، می تواند کانی گانگ سیلیسی باشد. 

 

   
 ج ب الف

   
 و ه د
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. ب( تصویر آپاتیت داخل یک ذره درشتمونازیت در  روشن ذره: الف( یک 3شکل 

ر الف با بزرگنمایی بیشتر. ج( نقشه توزیع کلسیم در تصویر ب. د( نقشه توزیع فسف

ر نقشه توزیع سریم در تصویر ب. و( نقشه توزیع النتانیم در تصویه( در تصویر ب. 

 ب. ز( نقشه توزیع نئودیمیم در تصویر ب.

 ز
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لف انتشار ذرات ریز مونازیت در داخل کانی های سیلیکاته. ب( تصویر ا: الف( 4شکل 

 با بزرگنمایی بیشتر. ج( نقشه توزیع کلسیم در تصویر ب. د( نقشه توزیع فسفر در

. نقشه توزیع سریم در تصویر ب. و( نقشه توزیع النتانیم در تصویر به( تصویر ب. 

 نقشه توزیع نئودیمیم در تصویر ب.ز( 
 

 ز

 نتیچه گیری

نتانیم و ایتریم عناصر نادر موجود در کانسنگ های آهن چغارت و چادر ملو عمدتا عناصر نادر سبک شامل سریم، نئودیمیم و ال

رت ابعاد آنها به ندبه عنوان یک عنصر سنگین می باشد. بخش زیادی از این عناصر به صورت کانی مستقل مونازیت حضور دارند که 

لسیم در شبکه کمیکرون هستند.. بخش دیگری از این عناصر در اثر جایگزنی به جای  30میکرون می رسد و اغلب زیر  50به باالی 

واهد بود. مقدار کمی از کانی آپاتیت حضور دارند که با توجه فراوانی باالی کانی آپاتیت، مقدار این بخش از عناصر نادر قابل توجه خ

میکرون( و نیز  ۲5یز )زیر عناصر نادر نیز به ویژه سریم و ایتریم در شبکه کانی باریت جایگزین باریم شده اند. به دلیل ابعاد بسیار ر

ود. با توجه به جدایش پذیر نخواهد بمقدار کم مونازیت، جدایش آن از کانسنگ برای استحصال این عناصر از نظر فنی و اقتصادی امکان

ادر خاکی ذکر شده همراه آپاتیت طی فرآیند فلوتاسیون، کنسانتره آپاتیت می تواند منبع مناسبی برای تولید عناصر ن مونازیت به

لول تولید شده برای ترین روش برای استحصال این عناصر نیز بازیابی آنها به روش های ترسیب یا استخراج حاللی از محباشد. مناسب

 ات فسفر است. تهیه اسید فسفریک یا سایر ترکیب

  

 منابع

[1] Lin C., He M., LI Yanxia, Yang L., Liu R., Yang Z., (2008), Rare earth element content in the SPM of Daliao 

river system and its comparison with that in the sediments, loess and soils in China, Journal of Rare 

Earths, 26(3), 414-420. 

[2] Keith W. G., Susan L. B., Jon C., (2010), Rare earth element release from phosphate minerals in the 

presence of organic acids, Chemical Geology, 278, 1–14.  

[3] Abreu R. D., Morais C. A., (2010), Purification of rare earth elements from monazite sulphuric acid leach 

liquor and the production of high-purity ceric oxide, Minerals Engineering, 23, 536–540. 
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[4] Georgiana A. M., Vladimiros G. P, (2012), Recovery of rare earth elements adsorbed on clay minerals: 

I. Desorption mechanism, Hydrometallurgy, 117-118, 71-78.  

[5] Rezaee E.S.K., Saion B.E., Abdul Khalik W., Abdi M.R., (2009), Rare earth elements distribution in marine 

sediments of Malaysia coasts, Journal of Rare Earths, 27(6), 1066-1071. 

[6] Jun Ren, (2000), Selective flotation of bastnaesite from monazite in rare earth concentrates using 

potassium alum as depressant, Int. J. Miner. Process. 59, 237–245. 

[7] Gupta C.K., Krishnamurthy N., (2005), Extractive Metallurgy of Rare Earths, CRC Press. 

ل آلی، پنجمین بازیابی عناصر نادر از مونازیت به روش لیچینگ و استخراج با حال (،1393) م. گنجی، ض. شفایی، ن. گودرزی ]8[

  .کنفرانس مهندسی معدن، تهران

 .های کمیاب، مرکز نشر دانشگاه تهران، چاپ اول های خاک کانی (،1381، )یعقوبپور عبدالحمید ]9[

، پایان نامه اس ید سولفوریک حاو ی عناصر نادر خاکی مطالعه و بررس ی حذف آهن از محلول ل یچ(، 1395آیدا آراسته، ) ]10[

  کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 
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های توان برای آزمایشگاه طراحی و ساخت دستگاه پایش و کنترل یک پارچه مبدل

 الکترونیک صنعتی

 

 * حامد مالاحمدیان کاسب

 ahmadian@khorasan.ac.ir، موسسه آموزش عالی خراسان

 

 چکیده    

ولدهای پالس، مباشد. به علت حضور همزمان آموزش آزمایشگاه الکترونیک صنعتی برای دانشجویان و مهندسین حائز اهمیت می

باشد. میمری پیچیده گیری پارامترهای الکتریکی و مکانیکی، این آموزش امدارهای درایو کلیدهای نیمه هادی قدرت و همچنین اندازه

گردد. از طرف دیگر گیری سبب سردرگمی کاربران میهای رابط و اتصاالت مربوط به دستگاه های مولد پالس و اندازهتعداد زیاد سیم

امکان  ی کهستگاهددر این مقاله طراحی و ساخت . باشندهایی میدارای محدودیتیگیری اندازههای معمول و دستگاه هااسیلوسکوپ

 است. ، ارائه شدهاختهسرا به صورت یکپارچه فراهم پالس های فرمان و کنترلآنها  پایش، DCو  ACایزوله ولتاژ و جریان  گیریاندازه

 گردد.رق میهای ذکر شده را مرتفع و باعث آموزش خالقانه  دانشجویان و مهندسین باستفاده از دستگاه پیشنهادی، محدودیت

 

 .الکترونیک صنعتی، دستگاه یک پارچه، طراحی و ساختپایش، کنترل،  کلمات کلیدی:
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 های توانمبدلمقدمه و معرفی دستگاه پایش و کنترل 

ک صنعتی حائز ای برخوردار است و آموزش کاربردی آن در آزمایشگاه الکترونیالکترونیک صنعتی در صنایع از جایگاه ویژه

ها، امر آموزش را گیریهای مولد پالس ،درایو کلیدها و اندازهتعداد باالی اتصاالت دستگاباشد. آموزش سنتی به دلیل اهمیت می

ند به حضور کامپیوتر [ ارائه شده است. این نمونه نیازم1ها و تجهیزات در نمونه تجاری ]سازی دستگاهنماید. یک پارچهپیچیده می

[ از پروگرمر ۲د. در ]نمایبه راحتی با استفاده از صفحه نمایش لمسی عمل میبوده ولی دستگاه پیشنهادی نیاز به کامپیوتر نداشته و 

ش نیازهای فراوان پردازشگر، مبدل آنالوگ به دیجیتال و کامپیوتر جهت  آموزش استفاده شده است ولی این روش آموزش، نیازمند پی

هره برده است. این به جای نمونه واقعی برای آموزش ب سازی شدههای شبیه[ از مبدل3باشد. در ]از قبیل مهارت برنامه نویسی می

 باشد.های توان را دارا میدیدگاه مشکل پیچیدگی آموزش را بر طرف نموده ولی محدودیت واقعی نبودن مبدل

و  dcگرهای و برش غالبا از کلید نیمه کنترل شونده تریستور acدر آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، یکسوسازها و برشگرهای 

ها و محاسبه وجمشاهده شکل م. نمایندهادی تمام کنترل شونده چون ماسفت قدرت استفاده میغالبا از کلیدهای نیمهاینورترها 

لزوم استفاده همزمان از  و دور موتور مورد نیاز است. این به معنایضریب توان  ،، موثر، توان الکتریکیdcمقدار نظیر کاربردی مقادیر 

گیری را اندازهوله های معمول، فقط ولتاژ غیر ایزاسیلوسکوپباشد. از طرف دیگر، نت، اسیلوسکوپ و دورسنج میمتر، مقاومت شوات

ن به صورت مجتمع، در های فرماهای آنها در یک دستگاه و تولید انواع پالسگیری با رفع محدودیتترکیب تجهیزات اندازه. نمایندمی

ان داده شده تصویری از دستگاه و کاربرد آن در آزمایشگاه الکترونیک صنعتی نش 1شکل  دستگاه پیشنهادی فراهم شده است. در

 [. 4سازی شده است ]سازی گردیده و تجاریاست. این دستگاه با همکاری یک شرکت دانش بنیان طراحی و پیاده

 طراحی و ساخت دستگاه و نتایج حاصل

، ac ، برشگرهایتولید پالس های فرمان برای انواع یکسوسازها -1باتند از: های مورد نیاز الزامات طراحی عبا بررسی آزمایش

و دور موتورهای الکتریکی برای محاسبه  dcو  acهای گیری ایزوله ولتاژ و جریاناندازه -۲، سادهبه روشی  dcهای برشگر ها واینورتر

ارائه  1دستگاه ساخته شده در جدول  افزاریمشخصات سخت مدارات مختلف.راهنمای نحوه اتصال برای  -3و پارامترهای مربوطه 

تصویری از نمای درونی دستگاه نشان داده شده است. دو میکروکنترلر مستر و اسلیو به ترتیب عملیات  ۲شده است. در شکل 

 در شکل مشخص شده اند. ها، نویزگیر و ایزوالتورهای ورودیهای تغذیه، درایو پالسدهند. بخشگیری و نمایش را انجام میاندازه
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 [4سمت راست( دستگاه اندازه گیری و کنترل یک پارچه، سمت چپ( دستگاه در حال استفاده در آزمایشگاه ]. 1شکل 

 

 

 نمای درونی دستگاه اندازه گیری و کنترل یک پارچه. 2شکل 

 .مشخصات سخت افزاری مورد استفاده در پیاده سازی دستگاه. 1جدول 

 ویژگی مشخصه

 اینچ 7مسی و لبا صفحه  LCDو  LPC1788به شماره  Cortex-M3سری از   ARMمیکرو کنترلر  پردازنده و نمایشگر

 6N137ولت  با ایزوالسیون نوری با تراشه  1۲-۲4و  0 ورودی پالسی
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 ICL7667جریان با تراشه تقویت  و6N137 ولت با ایزوالسیون نوری با تراشه 1۲تا  0 خروجی دیجیتال

 LA-25 و تراشه AD202با ایزوالسیون گالوانیک با تراشه  A10تا  0و جریان  V400تا  0با ولتاژ  ورودی آنالوگ

 6N137و 7414تشخیص گذر از صفر و ایزوالسیون نوری با تراشه های  ورودی سنکرون ساز

 

 نتیجه گیری -9

ه الکترونیک های توان در آزمایشگاکنترل مبدل مقاله مشخصات و الزامات ساخت یک دستگاه یک پارچه جهت پایش ودر این 

ا یک تجهیز پیشرفته بو مکانیکی متنوع  های الکتریکیکمیتهای متعدد تولید پالس فرمان و اندازه گیری صنعتی بیان گردید. دستگاه

 می گردد. ردی فراهمگردند. با استفاده از دستگاه معرفی شده آموزش ساده آزمایشگاه به روشی خالقانه و کاربجایگزین می

 تقدیر و تشکر

 .دارمشکر از شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما که در پیاده سازی این دستگاه کمک شایانی داشته اند، تقدیر و ت

 منابع

[1] https://labvolt.festo.com/solutions/6_power_energy/50-9063-

B0_data_acquisition_and_control_interface. 

[۲] R. Lonel, S. Mischie, D. Belega, L. Mâţipu-Lovan, C. Dughir (2020) IEEE Instrumentation & Measurement 

Magazine, 23, 21-29, 

[3] D. Macii, M. Hueller (2018) IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 21, 20-26. 

[4] https://www.abzarazma.com/upload/pdf/download/abzarazma-catalog-87-IE-67.pdf. 

 

 

 

 

 

 

https://www.abzarazma.com/upload/pdf/download/abzarazma-catalog-87-IE-67.pdf
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پارچه آزمایشگاه گیری و پایش ارزان قیمت و یکطراحی و ساخت دستگاه اندازه

 های الکتریکیماشین

 

 2، جاوید خراسانی*1 مالاحمدیان کاسبحامد 

 ahmadian@khorasan.ac.irموسسه آموزش عالی خراسان،  -1

 Khorasani@khorasan.ac.ir، موسسه آموزش عالی خراسان -۲

 

 چکیده    

شد. به علت باهای الکتریکی برای دانشجویان و مهندسان گرایشهای مختلف رشته مهندسی برق حائز اهمیت میآموزش ماشین

کی و مکانیکی، این گیری الکتریهای الکتریکی یا مکانیکی، منابع تغذیه و تجهیزات اندازههای الکتریکی، بارحضور همزمان ماشین

های الکتریکی شینپارچه ماگیری و پایش یکباشد. تسهیل فرآیند یادگیری با طراحی و ساخت دستگاه اندازهآموزش امری پیچیده می

گیری ست. اندازهابیان شده  ARMافزاری دستگاه ساخته شده بر مبنای میکروکنترلر افزاری و نرمسازی سختپیاده. استفراهم شده

ی الکتریکی و مکانیکی هاهای کاربری متفاوت و محاسبه اتوماتیک پارامتر، صفحه نمایش لمسی با زبانهdcو  acایزوله ولتاژ و جریان 

 گردد. کیفیت آموزش با استفاده از دستگاه پیشنهادی می باعث کاهش هزینه تجهیزات و بهبود

 

 .های الکتریکی، دستگاه یک پارچه، طراحی و ساختگیری، ماشینپایش، اندازه کلمات کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 و معرفی دستگاه مقدمه -10

 گیریتغذیه و تجهیزات اندازه ، منابعیکیبارالکتر ،شامل موتور، ژنراتور، ترانسفورماتورهای الکتریکی ماشین یشگاهیآزما مجموعه

ضرورت  یو نور یسیمغناط توریزوالا یمدارها یلهبه وس یجیتالو پالس د یانولتاژ، جر یزولها یریگ، اندازهآزمایشگاه ینا در. باشدیم

متر، ده همزمان از واتم استفااین به معنای لزو. و گشتاور مورد نیاز استسرعت  ،توان یبتوان، ضر یان،ولتاژ، جر دارد. همچنین پایش

-را اندازهیزوله های معمول، فقط ولتاژ غیر ااسیلوسکوپباشد. از طرف دیگر، مقاومت شنت، اسیلوسکوپ، دورسنج و گشتاورسنج می

است. البته ائه داده گیری را ارها و تجهیزات اندازهسازی دستگاهپارچه[ یک1نمونه تجاری معرفی شده در مرجع ] .نمایندگیری می

ن مقاله نیاز به رایانه ندارد شرط کارکرد این نمونه اتصال به رایانه است و بدون رایانه قابل استفاده نیست. اما دستگاه معرفی شده در ای

زش آزمایشگاه ( جهت آموPLCپذیر )نماید. از کنترل کننده منطقی برنامهو به راحتی با استفاده از صفحه نمایش لمسی عمل می

اط ضعف این مرجع ایزوله از جمله نقگیری غیر[ استفاده شده است. هزینه باالی این سیستم و اندازه۲های الکتریکی در ]شینما

 باشند. می

ر دستگاه دهای الکتریکی ماشینکاربردی ها و محاسبه مقادیر ، مشاهده شکل موجیکیالکتر یکنترل دور موتورها امکان

، در دستگاه های آنها در یک دستگاه به صورت مجتمعگیری با رفع محدودیترکیب تجهیزات اندازهپیشنهادی ارائه شده است. ت

اده شده است. این های الکتریکی نشان دتصویری از دستگاه و کاربرد آن در آزمایشگاه ماشین 1پیشنهادی فراهم شده است. در شکل 

 سازی شده است. سازی و تجاریبنیان طراحی، پیاده دستگاه توسط نویسندگان مقاله و با همکاری یک شرکت دانش

 

 طراحی و ساخت دستگاه -11

 -1ی عباتند از: های الکتریکی، الزامات طراحهای مورد نیاز مشخص شده در سرفصل درسی آزمایشگاه ماشینبا بررسی آزمایش

گیری ایزوله ولتاژ و ندازها -3کنترل دور موتور،  ولید خروجی آنالوگ برایت-۲قطع و وصل بار یا تغذیه، تولید پالس های فرمان برای 

 مدارات مختلف.تصال برای اراهنمای نحوه  -4و و دور موتورهای الکتریکی برای محاسبه پارامترهای مربوطه  dcو  acهای جریان

ته شده تصویری از نمای درونی دستگاه ساخ ۲ارائه شده است. در شکل  1دستگاه ساخته شده در جدول  افزاریمشخصات سخت

 نشان داده شده است.
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های پارچه، سمت چپ( دستگاه در مجموعه آزمایشگاه ماشینسمت راست( دستگاه اندازه گیری و پایش یک. 1شکل 

 [3الکتریکی ]

 

 

 .مورد استفاده در پیاده سازی دستگاهمشخصات سخت افزاری . 1جدول 

 ویژگی مشخصه

 اینچ 7مسی و لبا صفحه  LCDو  LPC1788به شماره  Cortex-M3سری از   ARMمیکرو کنترلر  پردازنده و نمایشگر

 6N137ولت  با ایزوالسیون نوری با تراشه  1۲-۲4و  0 ورودی پالسی

 ICL7667جریان با تراشه تقویت  و6N137 با تراشهولت با ایزوالسیون نوری  1۲تا  0 خروجی دیجیتال

 LA-25 و تراشه AD202با ایزوالسیون گالوانیک با تراشه  A10تا  0و جریان  V400تا  0با ولتاژ  ورودی آنالوگ

 AD202با تراشه  یکگالوان یزوالسیونابا  V10تا  0 خروجی آنالوگ
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 نمای درونی دستگاه ساخته شده. 2شکل 

 

 گیرینتیجه  -12

های ه ماشینگیری و پایش پیشرفته در آزمایشگاپارچه جهت اندازهمقاله مشخصات و الزامات ساخت یک دستگاه یکدر این 

-ی از این دستگاه، دستگاهگیرافزاری دستگاه ارائه گردید. با بهرهافزاری و نرمسازی اجزای سختالکتریکی بیان گردید. طراحی و پیاده

گیری جهیزات اندازهتگردند. کاهش تعداد پارچه جایگزین میو مکانیکی متنوع با یک تجهیز یک های الکتریکیکمیتگیری های اندازه

خالقانه و کاربردی  گردد. با استفاده از دستگاه معرفی شده آموزش ساده آزمایشگاه به روشیباعث کاهش هزینه تجهیز آزمایشگاه می

 فراهم می گردد.

 

 تقدیر و تشکر

 .دارمشکر رکت دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما که در پیاده سازی این دستگاه کمک شایانی داشته اند، تقدیر و تاز ش

 منابع
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درصد و  0.2گیر چند کاره پارامترهای الکتریکی با صحت طراحی و ساخت دستگاه اندازه

 درصد 0.01دقت 

 

 1 هادی کشوری خور ،*1 حامد مالاحمدیان کاسب

 ahmadian@khorasan.ac.ir و شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزار آزما خاور میانه، موسسه آموزش عالی خراسان -3

 و شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزار آزما خاور میانه، موسسه آموزش عالی خراسان -4

 

 چکیده    

. در این مقاله باشندها حائز اهمیت می( پارامترهای الکتریکی در آزمایشگاهPrecise( و دقیق )Accurateگیری صحیح )اندازه

گیری همزمان ( الکتریکی ارائه شده است. اندازهMulti-Function Meterگیر چند کاره )زهمراحل طراحی و ساخت یک دستگاه اندا

ستگاه یعنی دستیابی ترین چالش دها و ... در این دستگاه تعبیه شده است. مهمولتاژ، جریان، توان، فرکانس، ضریب قدرت، هارمونیک

دعا شده را دارا ااست. دستگاه طراحی و ساخته شده گواهی کالیبراسیون های حل آن ارائه شده درصد مطرح شده و راه 0.01به دقت 

 باشد.ها و صنایع مرتبط با مهندسی برق و الکترونیک قابل استفاده میبوده و در آزمایشگاه

 

 .گیری، دقت، صحت، دستگاه یک پارچه، طراحی و ساختاندازه کلمات کلیدی:
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 و معرفی دستگاه مقدمه -13

برخوردار  ییباال یتبزرگ از اهم یمجتمع ها یساتتاسو  کارخانجات یع،صناها، آزمایشگاهدر  یکیالکتر هاییتکم یریگاندازه

و مستمر به طور معمول  یدائم یریاندازه گ ی. براشوندیساخته و استفاده م یمختلف یهادر قالب یریگاندازه یها. دستگاهباشدمی

 یلیم 96*  96ها، ساختار استاندارد آن با ابعاد شکل مورد استفاده آن ترینیج. را[1]شود یاستفاده م ییتابلو یریگدازهان یزاتاز تجه

قرائت و دقت  یبه خاطر راحت یزن segmen-7 یشگربا نما یجیتال. نوع د[2]می باشد IEC61554باشد که مطابق با استاندارد میمتر 

 segmen-7 یشگرسه فاز و با نما یی،تابلو یجیتال،و ساخته شده از نوع د یطراح دستگاه .یردگیباالتر به وفور مورد استفاده قرار م

ولتاژ،  یپارامترها یریگاندازه یتکه قابل ییتابلو یرهایگاندازهنشان داده شده است.  1شکل باشد. شکل محصول مورد نظر در  یم

 یکباشند و در یرا دارا م یکپارچهبه صورت  یکیهارمون یهاو مولفه نول یانتوان، عدم تعادل، جر یبتوان، فرکانس، ضر یان،جر

 ۲۲متر یمولت یا ۲1یترعنوان پاورم تحت هایژگیو ینبا ا یدستگاه .[3-6]جذاب هستند یکاربرد یهااند، از جنبهدستگاه مجتمع شده

 هاینههز یرکاهش چشمگ -1را برشمرد:  یلتوان موارد ذ ی( میکپارچه)  یشرفتهتوان پ یرگاندازه یاستفاده یایشود. از مزایشناخته م

 یستمس ینصب و راه انداز یکاهش زمان اجرا-3جهت نصب و  یازمورد ن یکاهش فضا -۲دستگاه(  یکتنها  یدخر یل)به دل

   .یریگاندازه

                                                           
2 1 Power meter 

2 2 Multi meter 
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 سمت راست( دستگاه از نمای روبرو، سمت چپ( دستگاه از نمای پشت. 1شکل 

 

 

 برد تغذیه و اندازه گیر از نمای روبرو )سمت چپ( برد اصلی از نمای پشت )سمت راست( و . 2شکل 

 

 طراحی و ساخت دستگاه -14

سه فاز و  یکیالکتر یهایتکم یریگاندازه یتقابل (1 گیری دقیق عبارتند از:مشخصات فنی محصول مورد نیاز جهت اندازه

 یتمستقل کم یریگامکان اندازه( 3، یرسینوسیو غ ینوسیس یانجر یااعمال ولتاژ  یطهمه پارامترها در شرا یریاندازه گ (۲، تکفاز
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 یان،ولتاژ و جر یها یکفرکانس، هارمون ی،توان ظاهر ی،توان موهوم یقی،توان حق یان،ولتاژ، جر یمجموع برا یا خط و یافاز و  یها

 یها یکهارمون یریاندازه گ یتقابل( 4، یشینهو مقدار ب یف ینوستوان، کس یبکل، ضر یکینول، اعوجاج هارمون یانعدم تعادل، جر

نمونه در هر  1۲8 ینمونه بردار( 6، درصد 0.۲ یانولتاژ و جر یریگدقت اندازه( 5، 3۲ یکسه فاز تا شماره هارمون یانولتاژ و جر

تصویر بردهای الکترونیکی  ۲. در شکل های با سرعت، دقت و حافظه باال یتیب ARM 32 بر پردازشگر قدرتمند یبتن( م7،  یکلس

 دستگاه نشان داده شده است.

بیت آن در گیری شده و عدم تثدرصد بوده است. پرش مقدار اندازه 0.01ترین چالش ساخت دستگاه، دستیابی به دقت مهم

 ADCاژ مرجع رائت همزمان ولتق -1شروع مشکل جدی دستگاه بوده است. سه اقدام اساسی زیر برای حل چالش صورت گرفته است: 

(Analog to Digital Converter)  گیری شده در جهت افزایش اهش طول مسیر سیگنال اندازهک -۲کانال ولتاژی و جریانی،  6و

به صورت سخت افزاری و نرم  1. اقدام LPF (Low Pass Filter)ستفاده از فیلتر نمایش دیجیتال از نوع ا -3نسبت سیگنال به نویز و 

درصد  0.01ا دقت نرم افزاری است. با اقدامات صورت گرفته، دستگاه ب 3سخت افزاری بوده و اقدام  ۲ده و اقدام افزاری توام بو

 سازی شده است. پیاده

 

 

 نتیجه گیری -15

های اندازه . دستگاهگیری پارامترهای الکتریکی بیان گردیدمقاله مشخصات و الزامات ساخت یک دستگاه یک پارچه اندازهدر این 

با دقت باال  طراحی طراحی و ساخت دستگاهی گردند. چالشمتنوع با یک تجهیز یک پارچه جایگزین می های الکتریکیکمیتگیری 

 های آن مطرح گردیدند. مطرح و راه حل

 

 تقدیر و تشکر

سازی پیاده که دربه خصوص مهندس حسین بهمن پور و مهندس جواد عبدالهی شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزارآزما پرسنل از 

 .دارماین دستگاه کمک شایانی داشته اند، تقدیر و تشکر 

 

 منابع



 

108 

 

[1] Reid, W. E. (1996). Power quality issues-standards and guidelines. IEEE transactions on 

industry applications, 32(3), 625-632. 

[2] IEC 61554: (1999). Panel mounted equipment-Electrical measuring instruments-Dimensions 

for panel mounting. International Electrotechnical Commission. 

[3] Reddy, M. J. B., Sagar, K., & Mohanta, D. K. (2014). A multifunctional real‐time power quality 

monitoring system using Stockwell transform. IET Science, Measurement & Technology, 8(4), 

155-169. 

 

[4] Cataliotti, A., Cosentino, V., Lipari, A., & Nuccio, S. (2008). Characterization of multifunction 

meters based on integrated devices in the presence of harmonic distortion. In 16th IMEKO TC4 

International Symposium on Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for 

Electrical and Electronic Measurements (pp. 305-310). 

 [5] Nayak, P. (2013). Implementation of single-phase watt hour meter using LPC2148 (Doctoral 

dissertation). 

 [6] Kumar, L. A., Indragandhi, V., Selvamathi, R., Vijayakumar, V., Ravi, L., & 

Subramaniyaswamy, V. (2021). Design, power quality analysis, and implementation of smart 

energy meter using internet of things. Computers & Electrical Engineering, 93, 107203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

 بالگردهای بدون سرنشینمجموعه روتور گام ثابت  ر آزمون برایبستطراحی و ساخت 
 محمد ابراهیم دلزنده ندامانی1، محمد حسین خالصی2*، محمدمهدی خطیبی3، پوریا رشیدی 4

 سمنان دانشگاه مکاترونیک مهندسی ارشد کارشناسی یدانشجو -1

 سمنان دانشگاه مکانیک مهندسی دانشکده استادیار -۲

 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان -3

 شرکت تحقیق و توسعه افرا مکاترونیک مهندسی ارشد کارشناس -4

*mhkhalesi@semnan.ac.ir- 

 

 چکیده

 قاتیتحقی نظامی، کاربردهای ازجمله گوناگون هایحوزه در سرنشین بدون بالگردهای کارگیری به اخیر، هایسال در

 اهمیت به توجه با. است انجام حال در زمینه این در فراوانی مطالعات و شده برخوردار ایویژه جایگاه از تجاری و

. است ناپذیر اجتناب امری بخش این رفتار دقیق شناخت و بررسی تجهیزات، این عملکرد در روتور مجموعه نقش

 زاریاب پره و موتور مجموعه خصوص در کاربردی تحقیقات انجام برای آزمایش بسترهای از استفاده منظور، این برای

 لیو است، موجود مختلف تحقیقاتی هایآزمایشگاه در تست، ابزار این مشابه هایاگرچه نمونه. بود خواهد کارامد

 و طراحی فرآیند مقاله این در. است محدود بسیار مختلف روتور هایمجموعه دقیق شناخت برای موجود اطالعات

 فهد. شده است ارائه مجموعه روتور مقاوم گشتاور و پیشران نیروی ثبت و گیریاندازه برای آزمایش بستر ساخت

 پروازی هایکاربرد برای مناسب پره و براشلس موتور هایترکیب انتخاب تسهیل و هامدل صحت از این مطالعه، تأیید

 را سرنشین بدون بالگرد یک برای شده تعریف هایماموریت انجام امکان کافی، پیشران نیروی تامین با که است

 ورروت مجموعه یک اصلی مشخصات ارزیابی قابلیت شده، معرفی آزمون بستر دهدمی نشان اولیه نتایج. سازد فراهم

 به دیگر متعدد موارد رفتار شناخت و بررسی و مختلف آزمایشات تعریف امکان شرایط، این حصول با. داراست را

 .گرفت خواهد قرار بیشتر مطالعه و ارزیابی مورد پژوهش آتی مراحل در و آمده وجود

 مقاوم روتور،گشتاور مشخصات سرنشین، بدون بالگرد بسترآزمایشی، پیشران، نیروی گیری اندازه کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

 برای ظامی،ن کاربردهای بر عالوه و اند شده ایعمده تغییرات دچار سرنشین بدون بالگردهای گذشته، دهه چند در

رتباط عملکرد مجموعه ابا این حال به دلیل  .( کاربرد دارنددور راه از کنترل قابلیت با و مختلف ابعاد در) غیرنظامی موارد

 محیط درتوانند یماین تجهیزات  هرچند. هایی را به همراه دارددشواری بالگرد یک طراحی ها،پرنده با هر کدام از زیربخش

 و مانور قدرت ماا ،کنند پرواز عمولم طور به (پیشران و باطری وضعیت محموله، وزن) پرواز شرایط و( دما و ارتفاع) واقعی

از . یابد یم کاهش یا شرایط آب و هوایی نامساعد( باال جغرافیایی عرضبحرانی ) شرایط در توجهی قابل تورص به بازده

یادی بر روی آنجایی که بخش پیشران نقش اصلی را در تولید نیرو و حرکت پرنده دارد، شناخت دقیق عملکرد آن تاثیر ز

  دستیابی به طرح مناسب خواهد داشت.

 لکردعم از جمله سیستممختلف اجزای  کارکرد بررسی امکان سرنشین بدون هایبالگرد روی بر آزمایشات انجام

 وی این تجهیزاتر بر پژوهشی محدودی مطالعات با این حال تاکنون. سازدرا فراهم می پره سیستم و کنترلر موتور، باطری،

 ی متفاوت است.هاتخصصکارگیری کار رفته و نیاز به بهبه هایسیستم و تجهیزاتکه دلیل اصلی آن، پیچیدگی  شده انجام

زم را ایجاد الها، نیروی پیشران باشد که با چرخش پرههای یک بالگرد، مجموعه روتور آن میترین مجموعهیکی از مهم

 موتور اسب، ازمدیریت دمای من و پایین انرژی مصرف باال، بسیار کند. در بالگردهای الکتریکی معموال به دلیل دورمی

تیجه نیروی پیشران نبر روی نیروهای ایرودینامیکی برآ و پسا و در  شود. از طرفی، نوع پره انتخاب شدهاستفاده می براشلس

عملکرد و  روی رببه دلیل محدود بودن ظرفیت باتری، انتخاب پره مناسب  و گشتاور مقاوم مجموعه روتور تاثیرگذار است و

  تاثیر زیادی دارد. بالگرد یک پرواز مداومت

کلی  مشخصات تنها اغلب کنند.می ارائه مجموعه روتور عملکردکامل  ییهاداده ندرته بکنندگان و تامین سازندگان

نیز عمدتا به ارائه  پره صدر خصو مشابه، طور به. شودمی ارائه بار بدون جریان و پیچسیم مقاومت ،نامی سرعت مانند موتور

لگرد بدون سرنشین یک با توسعهطراحی و  هنگام در دقیق هایمدل با این حال در اختیار داشتن .شودبسنده می گام و قطر

ت بستر حیاتی است و بهترین روش برای حصول مدل عملکردی دقیق و مطمئن، طراحی و ساخ آن بسیار کنترل سیستمو 

 آزمون برای این مجموعه خواهد بود.

عه روتور یک مجمومقاوم  و گشتاور پیشراننیروی  گیریاندازه برای آزمون بستر طراحیاصلی این پژوهش  هدف 

 برای بالگردهای بدون سرنشین آزمون بستر ساخت و طراحی مطالعات متعددی در خصوص .باشدبالگرد بدون سرنشین گام ثابت می

 برای آزمایشی از بستر ]2[ و همکاران ۲4هافمن ای دیگر،در مطالعهو [ 1] و همکاران ۲3چی تان جان از جمله. است گرفته صورت

 و دینامیکی عملکرد گیریاندازه منظور به را آزمایشی پلتفرم یک ]3[ ۲5.  ژانگکردنداستفاده  این تجهیزات پروازیعملکرد  ارزیابی

بستر  مجموعه روتور،  های آئرودینامیکیبررسی تجربی ویژگیبرای   ]4[  ۲6اتوفیپانا. دتوسعه دا بالگرد دم روتور پیشرانه پایدار حالت

                                                           
2 3 - Juntong Qi 
2 4 - Gabriel M. Hoffmann 
2 5 - Yuwen ZHANG 
2 6 - Panayotov 
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 بدون بالگردهای تر برایمناسب هایپره جهت انتخاب ]5[و همکاران  ۲7زو هانگکار گرفت.  مناسب را طراحی کرده و به آزمایش

را بررسی پره  نوع شش آیرودینامیکی عملکردبا طراحی و ساخت بستر آزمون مناسب دینامیکی ،  سیستم عملکرد بهبود و سرنشین

 [9]نیز با استفاده از بستر آزمون، نیروهای مجموعه روتور مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مرجع  [8]و  [7]، [6]در مراجع  نمودند.

ای استفاده شده است. در در فرآیند طراحی و ساخت یک پرنده عمود پرواز، برای بررسی عملکرد مجموعه روتور از بستر آزمون ساده

آزمون مناسبی طراحی شده که به عنوان ایده اصلی پژوهش کنونی مورد استفاده نیز بستر  ]10[ ۲8مطالعه صورت گرفته توسط پراستیو

گیری ها اندازهکارگیری آنباشد، ولی هدف اصلی بهقرار گرفته است. اگرچه ساختار و مکانیزم عملکرد این بسترهای آزمون متفاوت می

 .است شده داده هایی از این تجهیزات نمایشونهنم تصاویر 1 شکل درنیروی پیشران و گشتاور مقاوم مجموعه روتور است. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مجموعه روتور هایی از بستر آزمون. نمونه1شکل  

 

                                                           
2 7 - Hang Zhu 
2 8 - Prasetiyo 
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 آزمون بستر ساخت و طراحی -2

 است شده تشکیل سازه نگهدارنده و خروجی واحد ،پردازنده مرکزی ورودی، واحد اصلی قسمت 4 از روتور مجموعه آزمون بستر

است. شده داده نشان ۲ شکل درگردد. تصویر بستر آزمون طراحی شده و نمونه اولیه ساخته شده در ادامه معرفی می هر بخش که  

  
 اولیه شده ساخته نمونه و شده طراحی آزمون بستر. 2 شکل

 

  ورودی واحد -1-۲

 .است شده استفاده پیشران نیروی و مقاوم گشتاور موتور، دور موتور، مصرفی جریان گیریاندازه برای حسگرر چها ازدر واحد ورودی 

 هایپین ارتباط طریق از هالودسل. باشندمی کیلوگرم پنج ظرفیت با کدام هر گشتاور و نیرو اطالعات خواندن برای لودسل حسگر دو

A+ ،A- ،E-  وE+ 711 ماژول به HX  رابط طریق ازو سپس I2C 71۲ حسگر. شودمی متصل پردازنده بخش به ACS گیری برای اندازه

. دارد راآمپر  30تا  DC و AC هایجریان گیریاندازه قابلیت ومورد استفاده قرار گرفته  (۲9هال اثر خاصیت از)با استفاده  جریان

 قرمز مادون که بر اساس ارسال و دریافت نور شده استفاده TCRT5000 ماژول از موتور گردش سرعت گیریاندازه منظور به همچنین

 . کندمی عمل

 

 پردازنده مرکزی -۲-۲

 :استدارای مشخصات زیر  و ATmega328P میکروکنترلر مجموعه، این در اصلی پردازنده واحد

 ولت 5: عملکرد ولتاژ 

 هایپین I/O 14: دیجیتال  (خروجی برای پین 6 PWM) 

 6: آنالوگ ورودی هایپین 

                                                           
2 9 - Hall Effect 
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 جریان DC آمپرمیلی ۲0:  دیجیتال پین هر برای 

 سرعت Clock :16 مگاهرتز 
 UART:1 

 I2C:1 

 SPI:1 

 SRAM:2KB  

 EEPROM:1KB 

 

 خروجی واحد -3-۲

 به ( TTL سریال رابط کی کمک به) UART ارتباط طریق ازشده و  داده نمایش LCD یک روی دستگاه بر این در خروجی هایداده

 .باشدمی بالدرنگ بصورت فیلترگذاری و سیگنال پردازش انجام این روش امکان مزیت. شونده میداد انتقال رایانه

 

 سازه نگهدارنده -4-۲

شوند. نحوه یمبر روی آن متصل  الکترونیکی قطعاتبرد  ها وو لودسل شده ساخته ST37جنس  از آزمون بسترسازه نگهدارنده 

    .است شده داده نشان 3 شکل درهای مختلف ارتباط بخش
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اجزاء الکترونیکی ارتباطی نمودار. 3شکل  
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 آزمایش و سازیپیاده -3

 لودسل حسگرو  تورمو نگهدارنده پایه با افزارسخت ایزاج. شودمی تقسیم افزارینرم و افزاریسخت مرحله دو به سازیپیاده

 استفاده با سینویبرنامه مختلف مراحلسپس . گرددبرقرار می مختلف هایبخش ارتباطشده و  نصبمدار برد روی آن  سپس، مونتاژ

ستر آزمون ب عملکرد بررسی اولیه هایآزمایش .شود حاصل اطمینان از عملکرد صحیح هر بخش تا شودمی انجام Arduino Uno از

  .صورت گرفته است پره و براشلس موتوریک نمونه  از استفاده با مجموعه روتور
 ظرفیت با تغذیه عمنب از در این آزمایش. شد انجام دور بیشترین تا کمترین از براشلس موتور سرعت تنظیم با آزمایشات اولیه

خروجی اصلی  هایدادهدر حین آزمایش لرزش تاثیرگذاری در سازه نگهدارنده مشاهده نشد و . استفاده گردید آمپر 50 و ولت 15

یروی پیشران و نیروهای ثبت شده با نبا توجه به ساختار بستر آزمون، . بدون مشکل ثبت شدند ها، جریان و دور()نیروی لودسل

ادیر مطلوب را انجام ها به مقگشتاور مقاوم مجموعه روتور متفاوت هستند و در مراحل آتی باید محاسبات مناسب برای تبدیل این داده

 در اولیه هایآزمایش زا آمدهدستبه هایداده نتایج از اینمونهتری به دست آورد. داد و پس از کالیبراسیون دستگاه، نتایج مطمئن

 .است شده داده نمایش 4 شکل

 

 
آزمایش اولیه نتایج از اینمونه.  4 شکل  

 

 گیری نتیجه-4
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ین تجهیزات، مجموعه اند. موثرترین بخش در عملکرد اکار گرفته شدههای اخیر پهپادها برای کاربردهای مختلف بهدر سال

رد. در این پژوهش قابل توجهی در طراحی و کنترل بالگردهای بدون سرنشین دا باشد که شناخت دقیق رفتار آن اهمیتروتور می

ساخته شده است که  ی طراحی وزمونآ بستربینی رفتار مجموعه روتور، دست آوردن مدلی مطمئن برای پیشبرای بررسی رفتار و به

های اولیه شنتایج آزمای سازد.مقاوم را فراهم می امکان ثبت سیگنال فرمان، جریان و دور موتور و همچنین نیروی پیشران و گشتاور

ایمنی یا لرزش سازه رخ  اندازی موتور در دورهای مختلف را داشته و مشکلی از نظردهد که دستگاه ساخته شده قابلیت راهنشان می

بته در گام بعدی باید ست. الهای ثبت شده نیز بیانگر پیوستگی و قابل قبول بودن فرآیند ثبت داده در حین تست ادهد. دادهنمی

رد. پس از تکمیل این ها به نیروی پیشران و گشتاور مقاوم صورت پذیهای لودسلمحاسبات و کالیبراسون مناسب برای تبدیل داده

-ش، مدل مناسب برای پیهای مختلف از موتور و پره را مورد آزمون قرار داد و با تکمیل اطالعات هر ترکیبتوان ترکیبمرحله می

شین مورد استفاده قرار بینی رفتار مجموعه روتور را توسعه داده و در فرآیند طراحی ساختار و سیستم کنترل بالگردهای بدون سرن

 داد.
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ها به منظور تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی آماده سازی نمونه

(SEM) 
 2، تارا قدرتی2و1ابوالفضل توتونچی ،*1بتول عزیزی

 (azizibatool@yahoo.com) آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه تبریز -1

 دانشکده مکانیک) گروه مواد( ، دانشگاه تبریز  -۲

 

 چکیده     

های مختلف کاربردهای فراوانی دارد. این های آنالیزی است که در حوزهروشمیکروسکوپ الکترونی روبشی یکی از بهترین 

ت. روشهای آنالیز شناسایی مواد کرونی و نانومتری فراهم آورده اسمیکروسکوپ، امکان بررسی سطح و ریزساختار داخلی را در ابعاد می

برای دستیابی به این منظور نیاز به تجهیزات و دستگاههایی  . هستند توجه مورد کیفیت، کنترل نظر از همچنین و توسعه و تحقیقاز نظر 

است که تصاویری  30های بدست آمده را تایید کرد که یکی از این تجهیزات میکروسکوپ الکترونی روبشیاست که بتوان صحت داده

آوردن تصاویر با کیفیت الزم بستگی  ها برای به دستسازی صحیح نمونهتا بزرگنهایی یک میلیون برابر را امکانپذیر کرده است. آماده

سازی نمونه با توجه به ماهیت و اطالعات به جنس، سختی، اندازه و سطح نمونه و بزرگنمایی مورد نیاز متفاوت است. بعد از آماده

 مورد نیاز نوع پوشش و ولتاژ مورد نیاز هم متفاوت است.

برای  روبشی، الکترونی میکروسکوپ دستگاه در ارزیابی مورد مختلف های نمونه سازی آماده نحوه تالش شده است حاضر مقالهدر 

 انتخاب روش مناسب رسیدن به تصویر مطلوب به پژهشگران ارائه شود.

 میکروسکوپ الکترونی روبشی، آماده سازی نمونه،  کلمات کلیدی:
 

 

 

 

 

 

                                                           
3 0 scanning electron microscope (SEM) 

mailto:azizibatool@yahoo.com
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 مقدمه  -16

ی نانو، مواد، مختلف از جمله فناور های حوزه در امروزه که است آنالیزی های روش از یکی ( SEMروبشی ) الکترونی میکروسکوپ

ار داخلی را در این میکروسکوپ امکان آنالیز شیمیایی، ترکیب و خصوصیات سطح و ریزساخت.فراوانی دارد کاربردهای شیمی و زیست

ت فقط بجای پرتو سکوپهای نوری اسابعاد میکرونی و نانو فراهم کرده است. مکانیزم عملکرد میکروسکوپهای الکترونی مانند میکرو

محیط خال است  SEMنوری از پرتو الکترونی و به جای عدسی از لنزهای مغناطیسی استفاده شده است. اولین الزمه کار با دستگاه 

پرتوی  لکترونی باشود، نمونه ها در میکروسکوپ ااتمسفر آن توسط پمپهای موجود خال می ،که محفظه نمونه بعد از جاگذاری نمونه

ه با عمق میدان ونشوند و تصویری از سطح نمنمونه روبش میشوند، الکترونها در این روش در سطح از الکترونها تصویربرداری می

های آید که در نتیجه اسکن شدن آن توسط الکترونبه دست می« ثانویه»های این تصویر از طریق الکترون .کندمناسب ایجاد می

ز مواد غیر متراکم تشکیل شده ااز آنجایی که بیشتر نمونه ها بخصوص بیولوژیکی  . شوندیار باال از نمونه آزاد میبا انرژی بس« اولیه»

ار ظریف از ک الیه بسییاند، مقدار الکترون های ثانویه تولید شده بسیار کم است، بنابراین برای ایجاد یک تصویر مناسب معموالً با 

سم مورد بررسی با کند. در میکروسکوپ الکترونی روبشی جبه راحتی الکترون های ثانویه تولید می شوند کهفلز رسانا  پوشیده می

مونه بر روی محفظه نپرتو)بیم( را تشکیل داده و به سمت شود. ستون پروب الکترونی، استفاده از یک پروب الکترونی نازک انجام می

 قطه، زاویه دیافراگم والکترونی به پارامترهای پرتو الکترونی مانند اندازه ن کند. کیفیت تصویربرداری میکروسکوپ)چمبر( هدایت می

 [. 4] نشان داده شده است SEMتصویری شماتیک از  1شدت پرتو بستگی دارد. در شکل 

 

 :بر سه اصل استوار است که به صورت زنجیروار با هم در ارتباط هستند SEMاصول عملکرد 

های متفاوتی به ، سیگنالنمونه به طور کلی در اثر برخورد پرتو الکترونی و سطح  نمونه؛ برهم کنش پرتوی الکترونی با -

 توان از آنها استفاده کرد.آید که هر یک حاوی اطالعاتی از سطح نمونه است و برای کاربردهای مختلف میوجود می

 کی و مغناطیسیهای پرتو الکترونی روبشگر در میدانهای الکتریامکان تولید و کنترل مشخصه -
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 .نمونه در اثر برهم کنش آن با پرتو الکترونی ورودی سمتامکان آشکارسازی پرتوهای ساطع شده از  -

پرتوهایی  دهد. نتیجه آن، ساطع شدنوقتی پرتو الکترونی روبشی با نمونه برخورد می کند، بین آنها برهمکنش روی می

 .(۲)شکل  د و مشخصات ماده را آشکار میسازنداست که با کمک آشکارسازها دریافت و شناسایی میشون

 شود:رونی روبشی عموماً در موارد زیر استفاده میها در میکروسکوپ الکتاز سیگنال

 های با پستی و بلندیبرای مورفولوژی و مناسب برای نمونه:   Secondary Electronsهای ثانویه الکترون

ق با عدد اتمی متفاوت مناسب برای تفکیک بر اساس آنالیز شیمیایی )مناط:  Backscattered Electronsهای برگشتی الکترون

 دهند(.در تصویر کنتراست می

 (مونه داریمبرای آنالیز شیمیایی )اینکه از هر عنصر چند درصد در یک نقطه یا منطقه از ن:  X-Rayاشعه ایکس 

 هاسیگنال این شوند.می ساطع شده تابش نقطه هر مختلفی از هایالسیگن نمونه، سطح روی بر الکترونی پرتو یک اسکن هنگام

 وارد( LCD مایشگرن یا مشاهده CRT) نمایش واحد یک به سپس و شوندمی تقویت شده و تبدیل الکتریکی هایسیگنال و شناسایی

 . [۲] شوندمی

 

 (SEM) آماده سازی نمونه در میکروسکوپ الکترونی روبشی -17

عاد هندسی محفظه و شوند. ابعاد نمونه با توجه به اب پایه نصب می کها بر روی ینمونه الکترونی روبشی ابتدامیکروسکوپ در 

گی دارد. به که البته میزان این محدودیت به مدل دستگاه بست شودسخت افزاری عملیات روبش و آشکارسازی محدود می تجهیزات

مطالعه از دیگر  بودن نمونه موردجامد  .های اصلی وجود داردکوچک کردن نمونه به ها معموال نیازدلیل محدودیت ابعادی نمونه

نمونه، خشک  نبود خواص الزم است. با توجه به مکش بسیار شدیدی که در حین برقراری خأل در محفظه وجود دارد، عالوه بر جامد

ی تواند باعث آلوده از نمونه م یت است. خروج این موادبودن و عدم خروج مواد فرار، رطوبت و انواع چربی از نمونه بسیار حائز اهم

 . [1]الکترونی گردد شدن محفظه، منافذ و مجاری سیستم خأل و تداخل در مسیر و پراکندگی پرتوهای

  سازی نمونه آماده -1-2

و پوشش دهی  دنآماده سازی نمونه ها به صورت کلی شامل تمیز کردن، ثابت کردن نمونه ، برقراری اتصال الکتریکی و اچ کر

 ده است.باشد که به ترتیب شرح داده شدر صورت نیاز می باشد. آماده سازی هر کدام از مواد در علوم مختلف متفاوت می

 مواد زیستی  -

ین روش را با ترباید مناسب .شونداً به چهار روش زیر طبقه بندی میروش های مشاهده یک نمونه بیولوژیکی حاوی آب تقریب

 :وضعیت نمونه انتخاب نمود. روش ها به شرح زیر است توجه به هدف و
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 1، می توان آن را با ولتاژ پایین )هستهنگامی که فقط نیاز به مشاهده یک حشره زنده یا یک گرده تازه با بزرگنمایی کم  -1

ها مشاهده ای از قارچای مانند خوشهکیلو ولت( در مدت زمان کوتاهی مشاهده نمود. همچنین، هنگامی که نمونه ۲تا 

 .کردتوان آن را با ولتاژ کم مشاهده که در آن اعمال پردازش شیمیایی )تثبیت( نامطلوب است، می شودمی

نین حالتی، می چدر  داد،استفاده از ولتاژ پایین، ممکن است نتوان تثبیت شیمیایی یا مشاهده کرایو را انجام در حالت  -۲

 .کردتوان نمونه را با نگه داشتن محفظه نمونه در خالء کم مشاهده 

 .منجمد می کند ،ونهاین روش اساساً آب موجود در نمونه را برای مشاهده نم کردروش کرایو مشاهده  توان با استفاده ازمی -3

 . کردبه منظور حفظ شکل اصلی نمونه در خال تا حد امکان نمونه را با استفاده از تثبیت شیمیایی مشاهده  -4

  .یا تترااکسید اسمیم تثبیت می کند تثبیت: این فرآیند پروتئین و چربی را با گلوتارآلدئید و

 .با اتانول می شودآبگیری: این فرآیند باعث جایگزینی محتوای آب در نمونه 

 ردنک خشک روش یا بحرانی نقطه کردن خشک روش از. کند می حذف را اتانول مانند آلی حالل فرآیند این: کردن خشک

 .ندهد رخ کردن خشک فرآیند طول در سطحی کشش اثر در نمونه شکل تغییر تا کند می استفاده انجمادی

زمان الزم است  اعتس 3 تا ۲ فرآیند هر برای اما است، متفاوت نمونهنوع  به بسته ای نمونه چنین تهیه برای الزم زمان اگرچه

 .[۲(]3حاصل آید )شکل  نمایی بزرگ بیشترین فوق روش چهار از یک رتا با ه

 

 برش ورق های الستیکی و الیه های رزینی  -2-2

 برای برش ورقه های الستیکی و رزینی امکانپذیر است.چندین روش          

شود. چندین انجام می کاتراین روش با در نظر گرفتن جهت نمونه و جهت حرکت  کاتر:آماده سازی مقطع با استفاده از  -

مکن است روی م. این روش ساده و آسان است، اما گاهی اوقات، شودداده میبرش شده بعد  دادهقرار  دیگرنمونه روی هم

 اثر حرکت کاتر مشاهده شود.ها نمونه

نیرو امکانپذیر  علت دمای بسیار پایین و تردی نمونه،شکست نمونه توسط اعمال کمترین به: مایع نیتروژن در هنمون برش  -

  است.

 میکروتوم از استفاده با مقطع ساخت  -

این روشها ممکن  هایی که سختی زیادی دارند و ضخیم یا نرم هستندهای نازک کاربرد دارد برای الیهروشهای فوق برای الیه

 (.4ها از کرایو میکروتوم استفاده شود )شکل دشوار باشد. برای این نمونهاست 

 

 یا سایر ویفرها Siسطح مقطع ویفر  -3-2
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ایجاد  مناسبزیر یک مقطع  هایاست، می توان با استفاده از روشپوشش مقاوم  یا زیرالیه ای که دارای Si برای زیرالیه             

 .کرد

ار است زیرا دشوصاف و غیره باشد، ایجاد سطح مقطع  Al ،Cu ، Au ازمتشکل یا الیه های فلزی  مفتولاگر نمونه دارای  -

 .کردده استفااین نمونه ها برای ایجاد مقطع توان میاز میکروتوم . این فلزات دارای قابلیت شکل پذیری هستند

وبروی رتمرکز تنش( سپس دقیقا در سمت در روش دوم، ابتدا توسط کاتر روی نمونه خراشی ایجاد شود )جهت ایجاد  -

گردد تا  خراش ایجاد شده مفتول فلزی نازکی قرار داده شده و توسط دو تا پنس نیرویی بصورت خمش سه نقطه اعمال

 نمونه از محل خراش، بریده شود.

 های  پودرینمونه -4-2

 اندازه وقتیرد اما خوب همگن شده را مستقیما روی فویل آلومینیومی اعمال ک سوسپانسیون قطره یک توان می در پودرهای نانو      

اضافی نمونه  شود، پودرچسب اعمال میو پودر روی  شده استفاده )مانند چسب کربنی( طرفه رسانا دو چسب باشد از بزرگتر ذرات

 .(5اند باید جدا شوند )شکل که خوب نچسبیده

 مواد فلزی و آلیاژهای فلزی -5-2

های فلزی و  ی نمونهآماده ساز .مقاوم هستند الکترونیهای پرتوین مواد به لحاظ شیمیایی کامال پایدار بوده و در برابر آسیبا   

برای نشان دادن  دن، اچ کرباشدو زدودن چربی و مواد اضافی از سطح نمونه می شامل تمیزکاری ترکیبات مواد فلزی و آلیاژهای فلزی

پذیرد، اعمال یمنارسانا در سطح آن صورت  3O2Alکه تشکیل الیه اکسیدی  Alبندی در فلزات الزامی است. برای فلزاتی مانند دانه

 پوشش الزامی است.

 ها، مواد معدنی سرامیک -6-2

 نی بسیار مقاوم هستندترودرصد باالیی تخلخل بوده که در برابر برخورد با پرتو الکها ترد و شکننده و دارای مواد معدنی و سرامیک   

باشد های فلزی می مانند نمونه سازیفرایند آمادهو بقیه  شدهبه دلیل تخلخل باال بهتر است یک قطعه خیلی کوچک از نمونه بریده 

 ند.تا کامال خشک شو گیرندنمونه ها برای مدت کوتاهی در آون قرار  با کیفیت باال بهتر استتصاویر حصول و برای 

های رسانا نیازی نمونه شودجام این مراحل بسته به نوع نمونه یک الیه رسانا بر روی نمونه های آماده شده پوشش داده میبعد از ان   

انتخاب کرد.  توان بر اساس کاربرد آن نوع پوشش راوجود دارد که می SEMهای به پوشش ندارند. پوششهای مختلفی برای نمونه

یلی زیاد )میلیون خهای برای بزرگنمایی شود می اعمال ثانویه های الکترون تولید افزایش و نارسانا نمونه یک رسانایی برای پوشش

سب است با توجه به های صد هزار برابر و کمتر از آن پوشش طال مناو بزرگنمایی Pt، برای بزرگنمایی کمتر از آن Crبرابر( پوشش 

 : هدایتودشمیبا توجه به دالیل انتخاب  مناسب پوشش نوع بنابراین، .( نوع پوشش بر اساس هدف نیز مشخص شده است1جدول )

 .پایین قیمت و شیمیایی پایداری ، الکترون خوب انتشار سرعت خوب،



 

123 

 

 

 ولتاژ مناسب -7-2

هایی ژ کم برای نمونهبه طور کلی، ولتاکند شوند را تنظیم مین های فرودی که وارد نمونه میالکترو ،ولتاژ شتاب دهنده انرژی

استفاده  فلزاتی باال مانند هایی با چگالشود و ولتاژ باال برای نمونهاغذ یا نمونه بیولوژیکی توصیه میبا چگالی کم مانند پالستیک و ک

  شود.می

 .شودنمونه باید از ولتاژ کافی برای تولید اشعه ایکس استفاده موجود در تجزیه و تحلیل عناصر  برای  

 مزایای ولتاژ باال -

 یابد.تر است و وضوح افزایش میآسان باریکتراژ باال، دریافت پرتو الکترونی در ولت -1

روی سطح نمونه  شود و باعث افزایش اثر لبه و شارژهنگامی که انرژی پرتو الکترونی زیاد است، به عمق نمونه وارد می -۲

 (.7شود )شکل و وضوح تصویر باال حاصل می شودمی

زمینه پس در کنندونه تولید میسطح نمای که در های ثانویهالکترونی زیاد است و الکترون در ولتاژ باال حجم انتشار پرتو -3

 .کندت ساختار ظریف روی سطح نمونه را دشوار مییابد و افزایش کنتراسافزایش می

 برای تشخیص عنصری بیشتر عناصر  -4

 پایینمزایای ولتاژ  -

العات نزدیک شوند و اطهای وارد شده به داخل نمونه کم عمق می ، الکترونگرددمیهنگامی که یک ولتاژ پایین تنظیم  -1

 آید.به سطح نمونه بدست می

شش رسانا را مشاهده یک نمونه نارسانا بدون پو توان، میکیلو ولت( تنظیم شود 1ر کم )حدود یک ولتاژ بسیا اگر دستگاه در -۲

 کرد.

 شود.سان میآیش کنتراست ساختارهای ظریف بر روی نمونه در ولتاژ پایین حجم انتشار پرتو الکترونی کوچک است، افزا -3

 .وضوح در یک ولتاژ پایین در مقایسه با ولتاژ باال ضعیف است

 .یابدژ کم کاهش میبه طور کلی، آسیب نمونه در ولتا -4

 

 

 نتیجه گیری -3

قبل از تصویربرداری باید نمونه ها آماده شوند که برای آماده سازی نمونه ها داشتن بترای میکروستکوپ الکترونتی روبشتی 

با داشتن اطالعات کافی روش  باشد.میالزم اطالعات دقیق راجع به شرایط نمونه شامل شکل، اندازه، حالت نمونه و خواص نمونه 

 طوری که ها است به سازی نمونه آماده SEM ،از دستگاه ترین مسائل در استفادهاز مهم  .شودمشخص مینمونه  سازی صحیح آماده
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 های این تواند نتایج را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. نمونه سازی نمونه، می گیری از روشهای نامناسب آماده بهره

های سازی نمونهکلی، آماده به طور. میکروسکوپ باید اندازه مناسبی داشته، در شرایط خالء پایدار بوده و هادی جریان الکتریکی باشند

های مختلف بر حسب اندازه، شکل و سازی خاص نمونهآماده، برداری مناسبنمونهشامل میکروسکوپ الکترونی روبشی به ترتیب 

 پوششتشخیص نوع پوشش بر اساس نیاز و  و بعد از آن ها روی جانمونهچسباندن نمونه، تمیز و خشک کردن نمونه ،جنس نمونه

 است.انتخاب نوع ولتاژ و  با توجه به نوع تصویردهی نمونه 

 

 منابع -4
نمونه در دستگاه  یآماده ساز یمبان( فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، 139۲الماسی ) علی غفرانی، سمانه ذوالبین، علیزاده مریم ]1[

 SEM یروبش یالکترون یکروسکوپم

ای زیستی به منظور آماده سازی نمونه هفصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران،  (1398)هاشمیان. مریم خانی نور. مسعود رسولی. نفیسه ]۲[

 تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی.

[3] Ramachandran, V. S., & Beaudoin, J. J. (2000). Handbook of analytical techniques in concrete science 

and technology: principles, techniques and applications. Elsevier. Initial of first name. last name (Year) 

Journal title (Italic), Volume, Pages. 

[4] SEM sample preparation from TESCAN 

 

 

 جداول، شکل ها و نمودارها   -5

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi8l8Cvjfj5AhXzjWgJHdIUAm4YABAAGgJ3Zg&ohost=www.google.com&cid=CAASJeRoh2AQJA0pNeddFuUv4zuN3p_O4ksDUX42uzjRpHJhgVjDni4&sig=AOD64_0iAjU6rOrnDtdtB4cMrCRwG75rYw&q&adurl&ved=2ahUKEwiZjLmvjfj5AhUDPuwKHX6hAD4Q0Qx6BAgCEAE
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 (SEMلی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی ) کنمای  -1شکل 

 

 

 برهمنکنش بین الکترون و ماده  -2شکل 
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 SEM رابطه بین نمودار فاز آب و روش مشاهده -3شکل 

 

 

 طریقه برش مقطع نمونه -4شکل 
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 های پودری نمایش نمونه -5شکل 

 

 پوشش برای آماده سازی نمونه  انتخاب نوع -1جدول 

 نوع پوشش هدف
 Au, Pt , Au-Pt مشاهده تصویر الکترونهای ثانویه

 C تصاویر بک اسکتر

 C , Al , Au نالیز عنصریآ

 C دامنه مغناطیسی

 

 

 

 

. کند می دشوار را نمونه سطح روی ظریف ساختار کنتراست افزایش باال، دهنده شتاب ولتاژ یک از استفاده( a) -6شکل 

 .دهد می نشان را نمونه سطح روی ریز ساختار وضوح به شکل این( b) .دارد وجود شارژ وقوع احتمال همچنین،
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 XRDی ایکس گیری از آنالیز پراش اشعهمواد با بهره بررسی ساختار کریستالی نانو
 

 2، تارا قدرتی3و2ابوالفضل توتونچی، * 1پریسا یکان مطلق

 

ی شیمی، گروه شیمی دانشکده ،دانشگاه تبریزایران، تبریز،  -1

 yahoo.com1373pmotlagh@                                                کاربردی

 ی مکانیک، گروه مهندسی مواد و متالوژی ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده -۲

 بریز، دانشگاه تبریز، آزمایشگاه مرکزیایران، ت -3

               

 چکیده 

یک  ت که در درجه اول برای شناسایی فازیک روش تحلیلی سریع اس )XRD )Ray Diffraction-Xی ایکس یا آنالیز پراش اشعه

ی مواد معدنی، پلیمرها، برای ارزیاب XRD نالیزآتواند اطالعاتی در مورد آن ارائه دهد. گیرد و میماده بلوری مورد استفاده قرار می

بار توسط  برای اولین ،شودنامیده می XRD این تکنیک که به طور خالصه  است. میسرفرآورده های خوردگی و مواد ناشناخته 

در ماده  از طریق مطالعه ساختار بلوری، برای شناسایی فاز کریستالی موجود XRDد. کشف گردی 191۲ماکس فون الو در سال 

سه اطالعات به با مقای XRD کند. شناسایی فاز توسط آنالیزمی مشخصاستفاده می شود و بدین ترتیب اطالعات ترکیب شیمیایی را 

های تهیه ز نمونهبا استفاده ا X یا پراش اشعه DXR های آزمونشود. در بیشتر موارد نمونههای مرجع حاصل میدست آمده با داده

ی کریستالی ذرات، ازهی اندی آماده سازی نمونه،  محاسبهی حاضر، نحوهدر مقاله .شوندشده به صورت پودرهای بسیار ریز آنالیز می

 های بدست آمده بررسی شده است.درصد کریستالی، ابعاد سلول واحد و تحلیل داده

 ی ایکس، کریستالوگرافی، شناسایی فاز.پراش اشعه کلمات کلیدی:
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 مقدمه  -1

ایکس توسط  یاشعه یپرتوهاتک رنگ و یک نمونه کریستالی استوار است.  X ایکس بر تداخل ساختاری اشعهآنالیز پراش اشعه 

ی مونوکرومیک فیلتر هاسپس برای تولید اشعهشوند. این پرتوها ) با بمباران نمودن نمونه هدف( تولید می ی کاتدیی اشعهیک لوله

زنده و برقراری قانون تعامل پرتوهای برخورد کرده با نمونه اصلی، موجب ایجاد برخورد سا .گردندشوند و به سمت نمونه هدایت میمی

مونه بلوری نشبکه در یک این قانون طول موج تابش الکترومغناطیسی را به زاویه پراش و فاصله .  )θd sin2λ=n (ددگربراگ می

به دست می   θ2 یهایی که در زاویهشوند. پیکپراکنده شده سپس شناسایی، پردازش و شمارش می X کند. این پرتوهایمرتبط می

منحصر به   d هایهی معدنی دارای مجموعه ای از فاصل. هر ماده]1[ تواند به شناسایی عناصر موجود در ترکیب کمک نمایدمی ،آید

  XRD یشعهاهر ماده طیف  .ی معدنی وجود داردماده هر امکان شناسایی  d هایفاصله به پراش هایقله تبدیل با و فرد است

کار با مقایسه  به طور معمول، اینشود. ی ایکس تابیده شده میمربوط به خود را دارد و طبق الگوی خاصی موجب پراکندگی اشعه

هستند. این  X در لوله اشعه X های پراش براساس تولید اشعهمام روشت .شودالگوهای مرجع استاندارد حاصل میبا  d هایفاصله

اویه بین برخورد زهای مهم پراش، شوند. یکی از مؤلفهشوند و پرتوهای پراکنده جمع آوری میبه سمت نمونه هدایت می X پرتوهای

 وسیعی طیف واندتمی که است پرکاربرد بسیار ولی روشی کم هزینه X یا پراش اشعه XRD آنالیز .]2[ و پرتوهای پراکنده شده است

که باعث کاهش هزینه  تن کند. این روش نیازی به خأل ندارد و این یکی از مزایایی استعیی را هاکریستال هایکمیت و خصوصیات از

غیرتماسی و  تکنیکی X یا پراش اشعه XRD آنالیز. شودمی دیگر الکترونی هایتکنیک به نسبت ها و برتری آن-ساخت دستگاه

 .]3[پذیر است نمونه با تجهیزات ساده امکان سازیغیرمخرب است و آماده

 اساس کار  -18

 .( دتکتور3مونه، ن ی( نگهدارنده۲ی ایکس، ی اشعه( لوله1ی ایکس از سه عامل مم تشکیل شده است: بطور کلی پراش اشعه     

به سمت هدف  هاشود. شتاب دادن الکترونهای موجود در لوله سبب تولید الکترون میی ایکس با گرم کردن یک سری رشتهاشعه

ها انرژی کافی الکترون دهد. هنگامی کهگیرد و بمباران مورد نظر رخ میی کاتدی صورت میمال ولتاژ در المپ اشعهبا استفاده از اع

ند. دتکتور شوهای پرتونگاری مشخص تولید میداخلی هدف مورد نظر را داشته باشد، طیف های پوستهبرای جداکردن الکترون

آنالیز ود تا خروجی شای مانند کامپیوتر یا چاپگر متصل میوسیله کند. این دستگاه بهی ایکس را ضبط و پردازش میسیگنال اشعه

 . [4] ارائه گردد بصورت مستند
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 کاربردها -19

شود. معدنی( استفاده می بیشتر برای شناسایی مواد کریستالی ناشناخته )به عنوان مثال مواد معدنی و ترکیبات X-Rayپرتوی 

باالیی برخوردار  تعیین مواد جامد ناشناخته برای مطالعات زمین شناسی، محیط زیست، علم مواد، مهندسی و زیست شناسی از اهمیت

 . [5] است

 کنند:عالوه بر این، در موارد زیر نیز از این طیف سنجی استفاده می

 ی شرری کریستالی ذرات با استفاده از رابطهمشخص نمودن اندازه 

تیز و کامال     هایی کریستالی ذرات، موادی که دارای نظم کریستالی و پیکی اندازهبه منظور محاسبه XRDنمودارهای  از     

 ها بصورت منظم باشد، شدت پیک بلندتر خواهد بود.جهت گیری اتم چنانچه شود.، استفاده میهستندمشخصی 

 

(1)                                                                                                                       




cos

K
D  

 

D         اندازه بلورک که واحد آن برابر با واحد λ است و معموال آنگسترم یا نانومتر است. 

 λ           1 طول موجαK آند مربوط به دستگاهی که با آن از نمونه خود تست XRD شودمی گرفته. 

 K          فاکتور شکل یا همان Shape Factor باشدمیی نزدیک یک هست که معموال عدد. 

 β          همان یا  ارتفاع ینیمهپهنای پیک در FWHM  شود.که باید برحسب رادیان وارد فرمول 

 θ           قی الگوی پراش، که اگر محور افقیپیک روی محور افمکان θ2 باشد، باید تقسیم بر دو شود تا θ ت آیدبدس. 

 

 ی درصد کریستالی ذراتمحاسبه 

توان محاسبه نمود. درصد کریستالی ذرات را های آمورف و کریستالی میکه برای طیفدرصد کریستالی یک پارامتر کمی هست 

 ها بدست آورد.های کریستالی بر مساحت کل زیر پیکی پیکزیرنمودار همهمیتوان با تقسیم مساحت سطح 

 

 تعیین ابعاد سلول واحد 

اندازه سلول واحد به فاصله بین اتمی مرتبط است و هر چیزی که فاصله بین اتمی را دستخوش تغییر کند، باعث تغییر محل 

 .وندشپیک می شود. تغییر دما و تنش سبب تغییر فاصله بین اتمی می

 

 آماده سازی نمونه -20
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رسد و از به حداقل می انرژی سطح. با این کار سازی شودبصورت پودر کامال همگن باید آماده یک دهم گرم از نمونهحدودا              

و سپس  گیردو متراکم قرار می ختای نمونه به صورت یکنوبر روی نگهدارندهشده ساخته گردد. نمونه جابجایی پیک جلوگیری می

 . تابدمیبه آن  اشعه

 تحلیل -21

اما  کرد، توان استفادهمی Xpert HighScoreو  Originاز نرم افزارهای مختلفی از جمله  XRDجهت رسم و تحلیل نمودارهای 

 .باشدمی XRD هاییکی از نرم افزارهای پر استفاده در تحلیل پیک Xpert HighScoreنرم افزار 

 :شودمشاهده می از این طیف و اطالعات به دست آمده هماتیت XRD طیفای از نمونه، در شکل  

شدت ( 4، احد آنگستروم(گیری اتم در فضا ) با وجهت d-Spacing( 3، پهنای پیک FWHM (۲، موقعیت پیک روی محور ایکس( 1

 .دهندآن را نمایش می ،ارتفاع پیک که معموال بر روی پیک( 5و  گیری اتم در فضانسبی جهت
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 نمونه مرتعش سنجیسبا استفاده از دستگاه مغناط مغناطیسی مطالعه رفتار مواد

 

  ،*2طاهر مقدمی،  1مرتضی صفری

 رشت، ایران، کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیالن -1

 یران،رشت، ا یالن،دانشگاه گ یمرکز یشگاهآزما یفیتکنترل ک یرمدکارشناس ارشد آزمایشگاه  اسپکتروسکوپی و کوانتومتری و  -۲

(tamoghadam@gmail.com) 

 

 

 چکیده    

نمونه  سنجیسمغناط با استفاده از دستگاه یسیمغناط یدانرفتار مواد در اثر اعمال م یبه بررس یبه صورت مرور ی،بررس یندر ا

مغناطش  یریگندازها ی. چگونگدنگردیم یبررس یکبه تفک یداندر حضور و نبود م یسی. انواع مواد مغناطشودیمرتعش پرداخته م

بعد از  یت. در نهاداده خواهد شد یحنمونه مرتعش توض سنجیسبا استفاده از دستگاه مغناط ندگیاشباع، مغناطش پسماند و وادار

  .شودیها پرداخته مآن یدلخواه، به کاربردها یسنمونه فرومغناط یکاز پسماند و برگشت مرتبه اول  یمنحن یلتحل

 .یسیمغناطش، مواد مغناط ی،نمونه مرتعش، وادارندگ سنجیسمغناط کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 یدر خواص ذات یعیبه صورت وس ییراتتغ ینشده و ا یجادا یشگرف ییراتها تغآن یمواد در ساختار داخل یاسبا کاهش مق

 یریتمد هایینهزم استفاده گسترده در یلبه دل یسی. امروزه مواد مغناطشودیم یانمغناطش مواد نما ینو همچن یالکترون ی،نور

 یسیبرخوردار هستند. منشا خواص مغناط اییژهو یتاز اهم یستز یطو حفاظت از مح یپزشک ل،ها، حمل و نقداده سازییرهذخ ی،انرژ

 اییهزاو)حرکت  چرخندیممشخص به دور هسته  یها در مدارهااتم، الکترون یکدر  یمواد، حرکت ذرات باردار است، به عبارت

الکترون  ین. برهمکنش اسپشودیها حاصل مالکترون طیسی( و مغناطش در مواد از گشتاور مغناینیاسپ یو حرکت چرخش یتالیاورب

 گونهینا یونی یا یاتم هاییتالنحوه پر شدن اورب یگر،. به عبارت دشودینشات گرفته م یتالاورب-یناسپ یشدگبا حرکت آن، از جفت

 ینالکترود با اسپ یک پر،یمهن هایبیتالو سپس در اور کنندیپر م یمواز ینرا با اسپ یتالاز اورب یمیها نا الکتروناست که در ابتد

 یددارند. البته با پریمهن هایلیتاکه اورب آیدیبه وجود م یدر مواد یسیمغناط یژگی. وشوندیپر م هایتالمخالف قرار گرفته و اورب

در اثر حرکت  یراز ند،داشته باش یسیمغناط یتخاص توانندیهستند نم پریمهن یتالاورب یکه دارا یعناصر یتوجه داشت که تمام

 ینماده را از ب یسیمغناط یتها ممکن است خاصبرهمکنش ینکه ا آیدیمختلف مواد به وجود م یهااتم ینب ییهابرهمکنش ینیاسپ

 یلمخالف تشک ینبا اسپ دو اتم ینب پریمهن هاییتالکه از اشتراک اورب یزن یکوواالنس یوندهایپ یدر مواد دارا ین،ببرد. همچن

ها آن d یتالها مشاهده کرد. در فلزات واسطه که اوربرا در آن یسیمغناط یژگیو توانینم پریمهن یتالنبود اورب یلشوند، به دلیم

نمونه  سنجیسغناطم. از دستگاه ]۲و  1[ شودیم یدهبه وضوح د یسیمغناط یژگیو یرهکبالت و غ یکل،است مانند آهن، ن پریمهن

ما و د یسی،مغناط یداناز م یمواد به عنوان تابع هاییژگیو یفتوص ی( براVibrating Sample Magnetometer: VSMمرتعش  )

 یعاتنازک، مواد کپه و ما هایهید، النانوموا یمغناطش و وادارندگ یریگشامل اندازه هایژگیو یناز ا یکه برخ شود،یزمان استفاده م

مغناطش  یریگهانداز یبرا VSMطرز کار دستگاه  ی،معرف یسیمغناط یداندر حضور م یسیمطالعه، انواع مواد مغناط ینهستند. در ا

 پسماند و برگشت مرتبه اول پرداخته خواهد شد. هاییمنحن یلو عالوه بر آن به تحل یمواد بررس

 

 یسیانواع مواد مغناط -22

 یس،فرومغناط یس،ارامغناطپ یامغناطیس،د یبه پنج دسته اصل یسیمغناط یدانها در حضور مبراساس پاسخ آن یسیمواد مغناط

 نشان داده شده است. 1ها در شکل آن یککه شمات شوندیم بندییمتقس یسمغناط یو فر یسپاد فرومغناط



 

137 

 

 

 یکبه تفک یسیمواد مغناط یدو قطب یگشتاورها یکشمات. 1شکل 

و گشتاور  کنندیم یرا خنث یکدیگر ینیاسپ یسیمواد گشتاور مغناط ینپر دارند، در ا یپوسته الکترون یامغناطیسمواد د

 یسیگشتاور مغناط یفیبه طور ضع گیرند،یقرار م یسیمغناط یدانمواد در معرض م ینکه ا یها صفر است. هنگامخالص آن یسیمغناط

الکترون  یک یس. مواد پارامغناطرودیم یناز ب یفگشتاور ضع ینا یدان،شده که با برداشتن م یجادها ادر اتم یاعمال یدانخالف با مم

 یعتوز یدان،. در نبود مکنندیم یترا تقو یدانهمسو شده و م یدانها با مالکترون ینا ی،اعمال یدانجفت نشده دارند که در اثر م

. آیدیاده به وجود مممغناطش خالص صفر در  کنندیم یرا خنث یکدیگر اینکه یلبوده و به دل یتصادف یسیمغناط یگشتاورها یراستا

و  دهندیان منش یسیمغناط یژگیاز خود و یزن یاعمال یسیمغناط یدانعدم حضور م یاهستند که در حضور  یمواد هایسفرومغناط

گشتاور  یها دارااتم یهمه مواد، ین. در اشوندیم یلتبد یسبه مواد پارامغناط ی،کور یبه نام دما یبحران یدما یکدما در  یشبا افزا

 یسیمغناط یکه گشتاورها یباتی. ترکشودیها حوزه گفته مهمراستا وجود دارد که به آن یها گشتاورهاقسمت یهستند و در برخ

که گشتاور  شوندیم میدهنا یسشده باشد، پادفرومغناط یعتوز یورت مساومخالف به ص یهااندازه در جهتها به طور همآن یهااتم

 یتخاص یکو  شودیم یتتقو یاعمال یدانجهت با مهم یگشتاورها گیرند،یقرار م یداندر م یها صفر است. اما وقتکل آن یسیمغناط

با  یکدیگرف جهت مجاور در خال یسیگشتاور مغناط یبردارها ها،یسمغناط ی. در فرآیدیدر ماده به وجود م یفیضع یسیمغناط

 یتبادل یوجود انرژ یلبه دل گیرندیقرار م یسیمغناط یداندر م یوقت هایسمواد به مانند فرومغناط یننابرابر قرار دارند. ا ایهانداز

 .گیرندیجهت قرار م یکدر  یسیمغناط یگشتاورها

 

   نمونه مرتعش سنجیسطرز کار دستگاه مغناط -23

دستگاه  ینا یطور کل برد. به یو خواص آن پ یسیبه نوع مواد مغناط توانیو نمودار حاصل از آن م VSMبا استفاده از دستگاه 

 ۲ر شکل آن د یکشده است. که شمات یلتشک یکیالکتر یو مدارها و اجزا یکیقسمت مکان یکی،الکتر یاز سه بخش شامل آهنربا

 نشان داده شده است.
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 .VSM دستگاه یکشمات. 2شکل 
که به  یدنما یجادا  DC یهغذمنبع ت یکدو قطب با استفاده از  ینب اییهرا در ناح یسیمغناط یدانم تواندیم یکیالکتر یآهنربا

 یدرخش آن و تولچنمونه،  ینگهدار یبرا یکی. قسمت مکانشودیاستفاده م یستمآب مقطر در س یانمنظور خنک نمودن آهنربا از جر

 هاپیچیمس ینب اییلهه به مک. به منظور نوسان در امتداد قائم نمونه گیردیقرار م یکیالکتر یآهنربا رویشده است که  ینوسانات طراح

بخش نوسان . یردقرار گ هاپیچیمدر مرکز تقارن س یقادق ید. نمونه باشودیبا فرکانس مطلوب استفاده م AC یانمتصل است، از جر

 کننده،یتتقو یکونه از نم یلهها به ماز انتقال نوسانات خازن یریجلوگ یمتصل است که برا ییهاکننده به صفحات متحرک خازن

 یسی،مغناط یداندر م ییر)تغ یفاراد یبراساس قانون القا VSM. دستگاه شودیاستفاده م دهد،یم یلرا تشک یکیالکتر یکه اجزا

نمونه را اندازه  یسیمغناط یتخاص توانیم یی،القا کتریکیال یدانم یریگ. با اندازهکندی( کار مشودیم یکیالکتر یدانمنجر به م

در آن القا  یدانکه م یگرد پیچیمو از س AC یانبا استفاده از جر یسیمغناط یدانم یجادا یبرا پیچیمس یکاز  یگرگرفت. به عبارت د

. در ابتدا با قرار آوردیبه دست م توانیم ار یسیمغناط یدانکه به طبع آن م شودیاستفاده م یکیالکترشار  یریگاندازه یبرا شودیم

 یسیمغناط یدانجهت با مخود را هم یهاباشد، حوزه یسیکه نمونه مغناط یثابت، در صورت یسیمغناط یدانم یکدادن نمونه در 

فرکانس  یکدر  نه. با شروع نوسان نموشوندیجهت مهم یشتریب یهاحوزه یابد، یشافزا یسیمغناط یدانم ین. هرچقدر اکندیثابت م

دوم قابل مشاهده خواهد بود.  پیچیمآن را با شار القا شده در س ییراتکه تغ کندیم ییربا زمان تغ ییالقا یسیمغناط یدانمطلوب، م

نه است که در نمو یکیحاصل از نوسانات الکتر یگنالس مغناطش، یریگاندازه یشار با مغناطش در نمونه متناسب است. مبنا ینا

بات انجام شده و متصل به دستگاه محاس یوتربا کمک کامپ یتدارد. در نها یرابطه خط یسیچ القا شده و با گشتاور مغناطپییمس

 یشگاهواقع در آزما VSMاز دستگاه  یا. نمونه]۲و  1[ گرددیها، رسم مپسماند مربوط به ماده مورد نظر در کنار ارائه داده یمنحن

 نشان داده شده است. 3در شکل  یالندانشگاه گ یمرکز
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 FORCمجهز به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیالن  VSMدستگاه  یرتصو. 3شکل 

 

 پسماند و برگشت مرتبه اول هاییمنحن یلتحل -24

چرخه  کیبه صورت  Hو سپس کاهش مقدار  یش( که با افزاH) یاعمال یسیمغناط یدان( برحسب مBبه نمودار مغناطش )

راحل مختلف مدلخواه شامل  یسفرومغناط یکحلقه پسماند  4. در نمودار شکل گرددیپسماند اطالق م یحلقه گردد،یم یمترس

 داده شده است. یشنما یسیمغناط یهاحوزه یتو وضع یمترس

 

 دلخواه یسفرومغناطیک ماده پسماند  یمنحن. 4شکل 
 یدان،م یش. رفته رفته با افزاگیردیقرار م H یسیمغناط یدانتحت م 1 ینمونه در ابتدا با مغناطش صفر با شروع از نقطه

و همراستا شدن  3اشباع  یبه نقطه یدنامر تا رس ین. انمایندیم H یداننمونه شروع به هم جهت شدن با م یسیمغناط یگشتاورها

با  B-H نمودار یبرا به دنبال دارد )مغناطش اشباع(. ش یدر ماده مورد بررس B ییالقا یدانم یشافزا یسی،مغناط یگشتاورها یتمام

(، 4آن به مقدار صفر )نقطه یدنو رس H یسیمغناط یدانم یجی. در ادامه، با کاهش تدرگرددیصفر م sB اشباع یبه نقطه یدنرس

از هسته  یسیمحرکه مغناط یروین ینکهبا وجود ا یگر. به عبارت دماندیم یمورد مطالعه باق یدر نمونه B از مغناطش یچنان بخشهم

 حالت را ینا یسیشار مغناط یرا در خود حفظ کرده است. مقدار چگال یسیمغناط یتاز خاص یهسته مقدار یبرداشته شده است ول
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 rB  ت است که جه مبه صفر رساندن مغناطش، الز ی. برانامندیم پسماندمغناطش  یاوH آن را در جهت  یجتدر را عوض کرده و به

 یدانشود. به مقدار م ییکامال مغناطش زداH (5 ) خاص از یو در مقدار یافتهشار در نمونه کاهش  یتا چگال یمده یشافزا یمنف

 یسی. مواد مغناطگرددیاطالق م ادارندگیو یدانم یا cHمغناطش اشباع،  یهلنمونه با حالت او ییمغناطش زدا یالزم برا  H یسیمغناط

 گویندیسخت م یسیدسته، مواد فرومغناط ینکه به ا دهندیرا ارائه م یترپسماند پهن یداشته باشند منحن ییباال یهرچقدر وادارندگ

و  یوادارندگ است، تریکپسماندشان بار یکه منحن یاست. در مقابل، مواد یرگاطالعات چشم سازییرهکه کاربردشان در لوازم ذخ

 یمغناطش اشباع باال یلدسته از مواد به دل یناند. انرم معروف یسکه به مواد فرومغناط دهندیرا ارائه م یینیمغناطش پسماند پا

 .کاربرد دارند DC و AC یهتغذ یهاها در منبعآن

نانوذرات سطح  در یستالیو نقص کر نابجایی یشسطح نسبت داد. افزا یتوان به ناهمسانگردیباال را م cH مقدار یگر،د یاز سو

مختلف  یهاظتغل یا یسطح یهنامنظم در ال یهاباال ممکن است در اثر چرخش وادارندگیشود.  cHتواند منجر به مقدار باالتر یم

 یفعرت یحیترج بلوری گیریبه جهت یسیخواص مغناط یعنوان وابستگبه  یسیمغناط یشود. ناهمسانگرد یجادا یونکات یعتوز

است.  یسیبلور از جهت آسان به جهت سخت مغناط یکدر  یسیانحراف ممان مغناط یبرا یازمورد ن یانرژدر حقیقت، شود. یم

 :[3] یدآ یبه دست م یر( با معادله زK) یسیمغناط یناهمسانگرد

(1) 𝐻𝑐 = 0.96
𝐾

𝐵𝑠
 

 

 ینهدر زم ییکاربردها تواندیاند که مبرگشت مرتبه اول  شده یو رسم منحن یریگمجهز به اندازه VSM یهادستگاه یبرخ اخیرا

هستند که  یپسماند جزئ هاییاز منحن یامجموعه هایمنحن ینمواد داشته باشد. ا یکرومغناطیسیم سازییهو شب یسیژئومغناط

 5)شکل  شوندیدنبال م aH یاعمال یدانقدرت م یکشده و توسط کاهش شبه استات شروع sH عاشبا یخارج یدانم یکهرکدام از 

و  یدانردن م، معکوس کaHبه مقدار  یاعمال یدان، کاهش مsH یداننمونه در م یجیبا اشباع تدر FORC یمنحن یریگالف(. اندازه

 یادیز یرمقاد یبرا ندیفرآ ینب(. تکرار ا 5)شکل  گرددیانجام م bH یدانمراحل منظم از م یسر یکدر  sHمجدد آن به  ییجاجابه

 b,HaM(H(به صورت  bHو  aHاز  یبه عنوان تابع یدر هر سر Mشده  یریگو مغناطش اندازه FORC هاییسر یدمنجر به تول aHاز 

 .]4[ شودیداده م
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 .]FORC ]4 یمنحن یلتشک یچگونگ. 5شکل 
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 های اندازه گیری پروتئین در مواد غذاییتکنیک

. 

 حسینی سیرسید علی 

 sahosieni@gmail.comمعاون آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا، دکتری تخصصی تغذیه طیور  

. 

 چکیده 

د، پیشگیری شود که نقش اساسی در رشترین مواد مغذی موجود در مواد غذایی محسوب میپروتئین یکی از مهمترین و گران

که برای این  غذیه داردتاهمیت به سزایی در مقدار پروتئین در غذا ن جانداران دارد. ها و نیز نقش کلیدی در فیزیولوژی بداز بیماری

ی غیرمستقیم پروتئین گیرهای اصلی اندازهاین مقاله در مروری به بررسی روش. های تجزیه استاندارد وجود داشته باشدروشمهم باید 

شود، استفاده می های غذایی و کشاورزیغیرمستقیم که به صورت معمول در صنایع و آزمایشگاه پردازد. در روشو مقایسه آنها می

کلدال، دوماس و  شود. روشگیری و با استفاده از یک ضریب تصحیح میزان پروتئین ارزیابی میمیزان نیتروژن مواد خوراکی اندازه

 یری غیرمستقیم پروتئین هستند. گبرای اندازه AOACسه روش اصلی مورد تایید  NIRسنجی طیف

 ازت، روش غیرمستقیم، پروتئین، اسید آمینه کلمات کلیدی:
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 مقدمه  -1

یک پروتئین  .اهمیت دارد فعالیت فیزیولوژیکسالمت عمومی و ها و رشد، پیشگیری از بیماریبرای  و کیفیت پروتئین میزان

 . ]1[ دیواره سلولی هم دارد تسهیلگرو  یفعالیت آنزیمهای دیگری شامل نقشاما  است، انرژیمنبع 

بررسی  ،یوتئینپر محصوالت گذاریقیمت؛ ایتغذیه ارزشبرچسب ی مانند برای موارددر صنایع مرتبط با غذا پروتئین  آنالیز

جمله )از  هاخی پروتئینبیولوژیکی برتعیین فعالیت  (،پنیر تولیدکازئین شیر برای مانند ) غذاهر  پروتئینیکتای  های عملکردیویژگی

، یک پروتئین خاص ای محتوای پروتئین کلرای تعیین بپروتئین  تجزیهرود. ( به کار میگوشتبرای ترد کردن های پروتئولیتیک آنزیم

 .]۲[ ربرد دارداکارزش غذایی پروتئین و ترکیب اسید آمینه ، نیتروژن غیرپروتئینی، یک پروتئین پروتئین در طول جداسازی میزان

گیری اندازهبرای  هاگاهو نیز آزمایشدر صنایع غذایی نیز های بسیاری روشگیری کمی و کیفی پروتئین هر دو اهمیت دارند. اندازه

بع پروتئین و قابلیت کیفیت پروتئین مطابق تعریف فائو مربوط به ترکیب اسید آمینه من. شودمیزان کمی پروتئین در غذا استفاده می

بتدا ضروری است ا ،پروتئینکیفی برای تعیین ارزش . اما ]3[شود ارزیابی میچندین روش که با استفاده از  سترسی پروتئین استد

  .شده به درستی تعیین شوددفعی میزان پروتئین در هر منبع غذایی و مواد 

 گیری پروتئینهای اندازهروش -2

گیری نیتروژن اندازه پذیر است. در روش غیرمستقیم بامستقیم یا غیرمستقیم انجامتعیین میزان پروتئین مواد غذایی به دو روش 

کشاورزی استفاده  وهای غذایی معمول در صنایع و آزمایشگاهکه به صورت ها شود. این روشمواد خوراکی میزان پروتئین ارزیابی می

 تایید شده است. ] AOAC ]4ط سنجی مادون قرمز است که توسو طیف دوماس، لدالشامل روش کشود می

 

 روش کلدال:  -2-1

برای به  اسیدی نیتروژن این روش بر مبنای هضم معرفی کرد.لی آبرای آنالیز نیتروژن روش را این اصول  1883کلدال در  جان

حاصله با یک و بورات تشکیل و سپس بعد بورات یون آمونیوم  ،است که پس از فرآیند تقطیر در حضور اسید بوریک سولفات آمونیوم

گردد که با یک محاسبه میمیزان نیتروژن آلی مصرفی، میزان اسید شود. با استفاده از میاسید استاندارد به روش رنگ سنجی تیتر 
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ه نیتروژن شامل ست چرا کغذانتیجه آنالیز نشان دهنده محتوای پروتئین خام  .شودپروتئین میمیزان تبدیل به  ضریب تصحیح

دهد، با تشکیل مییک ماده پروتئینی را نیتروژن  %16به صورت معمول با در نظر گرفتن اینکه  .ترکیبات غیرپروتئینی هم بوده است

اگر چه محققان با توجه تفاوت  .]5[گردد درصد پروتئین خام ماده غذایی محاسبه می ۲5/6ضرب درصد نیتروژن در ضریب تصحیح 

اند. در جدول نیتروژن به ازای واحد وزنی پروتئین هر ماده غذایی، ضریب تصحیح متفاوتی را برای هر ماده غذایی پیشنهاد کردهمیزان 

 . ]۲[توان مشاهده کرد ضریب تصحیح پروتئین پیشنهاد شده برای برخی مواد غذایی را می 1

 

 یریب تصحیح نیتروژن به پروتئین برای برخی مواد غذایض -1جدول 

 ضریب تصحیح درصد نیتروژن به پروتئین ماده غذایی

 ۲5/6 0/16 تخم مرغ و گوشت

 38/6 7/15 شیر

 33/5 7/18 گندم

 5۲/5 1/18 سویا

 

صالح شده اکامالً اتوماتیک و های نیمه اتوماتیک، است. برای روش 955.04روش  AOACکلدال توصیف شده توسط روش پایه 

 ست. تشریح شده ا 960.5۲و  976.05، 976.06های شماره نیتروژن )میکروکلدال( به ترتیب روشبرای مقادیر میکروگرم 

به عنوان  ، صحت روش)به خصوص در روش پایه(ارزان بودن  ،برای تمام انواع غذاهابودن قابل استفاده به  کلدالمزایای روش از 

 معایبل( است. کلدادر روش میکرو)یری میزان میکروگرم پروتئین اندازه گو امکان یک روش رسمی برای تعیین میزان پروتئین خام 

  د خورنده است. و استفاده از موا بر بودنزمان  ،نیتروژن پروتئینی و نه فقط کل نیتروژن ارگانیک گیریاندازه این روش نیز

هضم  . برای(1)شکل  استاین روش ساخته شده اتوماتیک اما به تدریج تجهیزاتی  است،روش کالسیک کلدال روش دستی 

های طیر نیز دستگاههمچنین برای مرحله تقد. کنناستفاده می IRامواج های هضمی و یا به وسیله بلوکدارای های اسیدی از دستگاه

ز ها این دستگاهاکنند. برای تقطیر در به عنوان منبع حرارتی بخش تقطیر استفاده میاتوماتیکی ساخته شده است که از بخار آب 

شود. برای گاهی میگردد که این امر باعث افزایش دقت در روش دستتمام ماده هضم شده با استفاده از لوله مرحله هضم استفاده می

سنجی نیست. اد رنگی و رنگشود و نیازی به استفاده از موهای جدید از تیتراتور و تغییر اسیدیته استفاده میتیتراسیون نیز در دستگاه

 ها اتوسمپلر نیز برای این دستگاه طراحی شده است.  حجم باالی نمونه برای آنالیز

 احتراق نیتروژن( روش دوماس ) -2-2
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. اصالحاتی در این روش انجام و تجهیزات اتوماتیک برای وماس معرفی شدباپتیست د-جینبه وسیله  1933در  روش احتراق

تحت یک جریان درجه سانتیگراد  1000تا  700 ینمونه ها با دمای باالاین روش ساخته شد. اصول این روش بر این اساس است که 

. شوندمی دیلتب نیتروژن اکسید و 2Nبه  موجود نیتروژن ودی اکسید کربن به تمام کربن در نمونه . شوندسوزانده میاکسیژن خالص 

 یتروژنن به مس وسیله به نیتروژن اکسید

 

 

 

. دی اکسید کربن و شوندآزاد می ،لی مانند نیترات و نیتریتآدرجه سانتیگراد کل نیتروژن شامل بخش غیر 600در دمای و احیا 

به وسیله تا شود حمل میدر یک ستون گروماتوگرافی گازی خالص  هلیوم گازبه وسیله شوند و نیتروژن یرطوبت از سیستم حذف م

بسیار خالص استفاده  و استانیلید EDTAاز  به عنوان استاندارد برای کالیبراسیون آنالیز نیتروژن. گیری شوداندازه TCDیک آشکارساز 

. ضریب تصحیح در شودمحتوای پروتئین تبدیل میاندازه گیری شده با استفاده از ضریب تصحیح به نیتروژن . در نهایت ]6[شود می

 این روش همانند ضرایب مورد استفاده در روش کلدال است. 

در اتوسمپلر گیرد و شده و در داخل یک کپسول بسیار ظریف قرار می وزنگرم میلی 500تا  100روش نمونه در حد در این 

نیتروژن  به عنوان با استفاده از این دستگاهشده  آزاد نیتروژن .گیردمی قرارشود بوطه که آنالیز عنصری نیتروژن نامیده میتجهیز مر

 (. 1)شکل شماره  شوددوماس اندازه گیری می

روش  .قابل استفاده است مواد غذاییو برای تمام انواع شود محسوب میال دروش احتراق یک روش جایگزین برای روش کل

عدم نیاز به  دوماس روشهای غالت مناسب است. مزایای برای دانه 99۲.۲3برای گوشت و  99۲.15به شماره  AOACتوصیف شده 

 های آنالیز عنصری نیتروژندر دستگاهنمونه  150تا باالی آنالیز  ،سه دقیقهمدت زمان ر آنالیز نیتروژن نمونه د ،مواد شیمیایی مضر

 .کندرا اندازه گیری می آلیکل نیتروژن و  بوده گران قیمتآن تجهیزات این روش نیز این است که معایب جدید است. از 

-راست( دستگاه آنالیز عنصری نیتروژن) تیتراسیون -حد هضم و تقطیر با وا تصویری از یک دستگاه کلدال -1کل ش

 مواد غذایی )چپ( NIRپروتئین )وسط( و دستگاه آنالیزور 
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  NIRروش طیف سنجی  -2-3

گیری یبات اندازههای غذا یا دیگر ترکرا به وسیله مولکول (نزدیک یا میانه )مادون قرمزطیف سنجی مادون قرمز جذب امواج 

ندهای مختلف دها باپتیبرای پروتئین و پ. کنندهای مختلف تابش را جذب میمختلف در یک غذا فرکانس عاملیگروه های کند.می

-1670 ؛مترنانو ۲080-۲۲۲۲ ؛انومترن 3300-3500مانند ( )NIRمادون قرمز نزدیک )و باندهای  (میکرومتر 47/6مادون قرمز میانه )

ابش طول موج با ت. واند برای تخمین میزان پروتئین خوراک استفاده شودتکه می هستندباندهای پپتیدی مشخصه  (نانومتر 1560

انرژی که توسط  یگیربا اندازه ماده مغذیگیری شود، امکان پیش بینی غلظت آن ای که باید اندازهمادهبه نور مادون قرمز خاص 

   .]7[پذیر است. این غلظت با انرژی جذب شده نسبت معکوس دارد امکان شودمیداده  عبورنمونه منعکس یا 

اولین گام در کالیبره کردن دستگاه ترین مسائل در این روش کالیبره کردن دستگاه برای یک ماده مغذی است. یکی از اصلی

NIR ها. این نمونهواهد شدبعدا آنالیز خ که هستندمعرف محصوالتی  است کههای کالیبراسیون ای از نمونهمجموعه فراهم کردن 

. که انتظار می رود با آن مواجه شویمدر آن محدوده هستند توزیع نسبتا یکنواختی از غلظت  دارای سطوحی از مواد مورد نظر با

های و دادههای اخیر هشوند. دادآزمایشگاهی مورد تایید برای ماده مورد نظر )مانند پروتئین( آنالیز میهای کالیبراسیون با روش نمونه

گیری غلظت های آماری مرتبط شده و بهترین طول موج برای اندازهو به وسیله روشآید به دست می NIR که با دستگاهی سنجطیف

  .]8[آید مواد مغذی به دست می

ذاهای آماده به و غ روغنیهای فرآوری دانهلبنیات، محصوالت  فرعی آن،محصوالت  و غالتبرای ای ین تکنیک به طور گستردها

(. عالوه 1دهند )شکل یمانجام کامل  هایدانههای آسیاب شده یا با استفاده از نمونهآنالیز مواد را  NIR شود. دستگاهکار گرفته می

ز مواد غذایی ای اردهچربی و حتی فیبر مواد غذایی را در طیف گست رطوبت، پروتئین،تواند همزمان میزان بر پروتئین این دستگاه می

 ایگسترده طیف و برایطیف سنجی مادون قرمز میانه از  NIRدر دستگاه های برای تعیین پروتئین شیر تکی یا مخلوط آنالیز کند. 

توصیف روش  .]9[شودنزدیک استفاده میطیف سنجی مادون قرمز از  گوشت و محصوالت لبنی ،ت غذایی مانند آنها غالتمحصوال از

 است.  997.06روش شماره  AOACشده توسط 

سازی نمونه است. ه آمادهسازی و یا عدم نیاز بدقیقه( و کمترین نیاز برای آماده ۲ثانیه تا  30مزیت این روش سرعت آنالیز )بین 

 نند. تا دقت نتایج آزمایش را تضمین کبسیار گران قیمت هستند و باید به درستی کالیبره شود این روش تجهیزات اما 

 

 گیری پروتئینی اندازههامقایسه روش -3

ورت معمول ص. به سازی نیاز دارندوماس و طیف سنجی مادون قرمز به کمترین آمادهل، دکلدا هایروش :نمونه سازیآماده

کامل آیا ستقیم دانه توانند به صورت ممی NIRهای جدیدتر دستگاه .کندها کفایت مییا کمتر برای این روش ۲0با مش  اندازه ذرات

 . محصوالت گران شده را بدون پوست کردن و یا دیگر آماده سازی نمونه انجام بدهد
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 ند.کنی میگیرغذا را اندازهموجود در  نیتروژنبه صورت مستقیم میزان هر دو  لوماس و کلداروش د :گیریاصول اندازه

هم را لی آرشامل بخش غی ،اما روش دوماس کل نیتروژن ،کندگیری میلی بعالوه آمونیاک را اندازهآال فقط نیتروژن دروش کل

برآورد خواهد یت هستند برای محصوالتی که حاوی نیترات و نیتررا باالتری  میزان پروتئینوماس روش دبنابراین  .کندگیری میاندازه

مواج مادون ابر مبنای جذب انرژی که قرمز یک روش غیر مستقیم برای برآورد پروتئین خوراک است  سنجی مادون. طیف]10[کرد 

لدال و دوماس( دارد کهای آنالیز دیگر )مانند است. این روش نیاز به کالیبراسیون با روشباند های پپتیدی نمونه توسط قرمز خاص 

]8[ .  

گیری ندازها سرعت .تر از سایر روش هاستسنجی مادون قرمز بسیار سریعدستگاه، طیف صرف نظر کالیبراسیون آنالیز: سرعت

 . ال بیشتر استدبا روش دوماس نیز از روش کل

های اخیر در سال ،گیری کنندغذاها اندازه تمامیو دوماس می توانند میزان نیتروژن را در  دالاگرچه هر دو روش کل :کاربرد

های ا محدودیتب ،ترسریع این روشای شده است زیرا تغذیه ارزشبرای برچسب  دالکل به میزان بیشتری جایگزین روش سدوما روش

تواند ا چربی میزیر ،ها و محصوالت با چربی باالتر استال روش توصیه شده برای نمونهداگرچه کل .تر استتشخیصی کمتر و ایمن

ش رسمی ال برای تصحیح میزان پروتئین در رودروش کل وزی دستگاه در طی مرحله سوزاندن نمونه شود. همچنینباعث آتش س

ای مختلف در نظر هها و آزمایشگاهکاربرد دارد. روش کلدال به عنوان روش مرجع برای مقایسه بین روشری فیبر خوراک اندازه گی

 . ]10[شود گرفته می

 

 گیرینتیجه -4

مواد  وشیمیاییو همچنین خواص فیزیک کاربرد، حساسیت، دقت و تکرارپذیریگیری پروتئین باید برای انتخاب یک روش اندازه

 گیریاندازهاقعا وکه  د تا منعکس کننده چیزی باشدنباید به دقت تفسیر شومده آی به دست هاداده باید در نظر گرفته شود.غذایی 

اید به خوبی مدنظر بگیری غیر مستقیم پروتئین یکی از مواردی است که های اندازه. میزان نیتروژن غیرپروتئینی برای روشاست شده

 قرار گیرد. 
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 های معدنیبر روی باطله (TCLP/SPLP) تراوش آلودگی هایآزمایش

 3سید حامد ابوطالبی ، 2سعیده جُداری دنیوی، *،1ساسان وهابی کُمساری

ملی آزمایشگاه  ژوهشگرپ - 1593655383شرکت دانش بنیان بین المللی مشاوره و ساخت سالمت سبز ایما، تهران، کد پستی: مدیر عامل،  -1

 ویسنده مسئولن  -3661319568، تهران، کد پستی:  (IPM)بنیادی هایپژوهشگاه دانش -فیزیک ماده چگال

 1593655383کارشناس آزمایشگاه، شرکت دانش بنیان بین المللی مشاوره و ساخت سالمت سبز ایما، تهران، کد پستی:  -۲

 3661319568، تهران، کد پستی:  (IPM)های بنیادیلی فیزیک ماده چگال ،پژوهشگاه دانشمآزمایشگاه  -استادیار پژوهشکده علوم نانو -3 

 

 چکیده     

و  شودهرها میشها و هایی در اطراف کارخانههای معدنی موجب ایجاد لندفیلهای استخراج عناصر و فلزات از سنگوجود کارخانه

 (SPLP)دگی سطحی و تراوش آلو (TCLP)آزمایشات ترواش آلودگی عمیق  تواند محیط زیست را آلوده نماید.ها میشیرابه این انباشت

نحوه تهیه  کند.ا تعیین میها ررا مورد ارزیابی و غلظت فلزات سنگین در این شیرابه های معدنیباطلههای حاصله از ها و شیرابهرواناب

ن پژوهش در ای های معدنیباطلههای استخراج، تشخیص محلول استخراج مناسب و همچنین مراحل آزمایش تراوش آلودگی محلول

 مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 ، شیرابه TCLP ،SPLPتراوش آلودگی، ، های معدنیباطله کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

 سالیان طی در باشند،می تجارت و خدمات کشاورزی، صنعت، مختلف هایبخش در فعالیت حاصل که صنعتی و خطرناک پسماندهای

 عدم این که شدند،یم رها آبها در یا ای اطراف شهرها انباشتهزمین در محیطی، زیست و مهندسی اصول به توجه بدون متمادی،

 معرض در را زنده موجودات دیگر و انسان سالمت و گردیده هوا خاک، آب، آلودگی باعث محیطی زیست و علمی اصول رعایت به توجه

شود پسماندها در ایتران، پستماندهای ویژه یا خطرناک به کلیه پسماندهایی گفته میطبق تعریف قانون مدیریت . ]1[دهدمی قرار خطر

زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و که بته دلیتل باال بتودن حتداقل، یکتی از ختواص خطرنتاک از قبیتل ستمیت، بیماری

استفاده از  با و باشد،می ترکمی سمیت مشخصه ، شده ذکر مورد چهار بین از. ]۲[مشتابه آن، بته مراقبت ویژه نیاز داشته باشد

 .]3[گرددهای آزمایش تراوش آلودگی تعیین میروش

 فلزات سنگین

باشند. به شوند و بدین ترتیب برای سالمتی انسان ضروری میهای زنده بدن یافت میبرخی از فلزات به صورت طبیعی در بافت

هایی باشد. چنین واکنشآنزیم هم عامل می 100کند. فلز روی در واکنش بیش از خونی جلوگیری میعنوان مثال فلز آهن از کم 

های اند. در کمیتباشند. تمرکز این فلزات در بدن معموال کم بوده و به فلزات جزئی معروفبرای حفظ سالمتی بدن ضروری می

در عملکرد سایر فلزات نواقصی به وجود آورند. به عنوان مثال مقادیر بیشتر، این فلزات ممکن است برای سالمتی بدن مضر باشند یا 

واژه فلزات سنگین به عناصر فلزی  تواند در عملکرد مس که یکی دیگر از فلزات مورد نیاز بدن است تأثیر گذار باشد.باالی روی می

چگالی این فلزات حداقل . ]4[ شودند، اطالق میباشکه دارای چگالی نسبی باال بوده و حتی در غلظت های پایین سمی و خطرناک می

) بدین معنی که از طریق سوخت و سازهای بدن از بین  فلزات سنگین عناصر پایداری بوده. ]3[ت برابر بیشتر از چگالی آب اس 5

طریق هوا، آب آشامیدنی، توانند به شدت خطرناک باشند. این فلزات از های بدن عملکردی ندارند و میفعالیت روند ( و همچنیننمی

چنانچه   .]7[شوندوارد محیط زیست شده و از طریق تنفس، دهان و پوست وارد بدن می ،ها و مواد شیمیایی ساخت بشرغذا، فرآورده

 .ستها اجتناب ناپذیر انها ذخیره شوند، تجمعات سمی آاین فلزات سریعتر از آنکه بوسیله بدن دفع شوند، وارد بدن شده و در بافت

به مرور زمان در  سازند، بلکه این فلزاتها را آشکار نمیمعرض تمرکزات باالی فلزات سنگین الزاما حالت سمی آن قرار گیری بدن در

اند که فلزات سنگین با آسیب رساندن به مطالعات گذشته نشان داده دهند.های بدن انباشته شده و سمیت خود را نشان میبافت
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صدمه به  گذارند. سیستم هایی که عناصر خطرناک فلزی موجبغزی و عصبی مستقیما بر رفتار اشخاص تأثیر میهای معملکرد بافت

 هایهای دفع مواد سمی )روده بزرگ، کبد، کلیه، پوست(، غدههای قلبی و عروقی و خون، سیستمشوند، عبارتند از: سیستمها میآن

های تناسلی و سیستم های عصبی مرکزی و پیرامونی،های حفاظتی بدن، سیستمسیستممعده،  ،های تولید انرژیهورمونی، سیستم

های جدی بر سالمتی تواند آسیبشوند، میهای پایین که بی خطر تلقی میتنفس ذرات فلزات سنگین حتی در غلظت .]6[ ادراری

همچنین فلزات سنگین . گذاردحفاظتی بدن تاثیر میها داشته باشد. تقریبا تنفس ذرات فلزات سنگین بر همه جوانب سیستم انسان

های حساسیتی که جهش ژنتیکی را به دنبال دارند، شوند. این فلزات با فلزات جزیی وارد رقابت شده توانند باعث افزایش واکنشمی

ترین های آزاد اکسیدی اصلیدیکالتکثیر را .]7[ کشندهای مضر و مفید را میکنند. در نتیجه باکتریها عمل میو همانند آنتی بیوتیک

خطری است که فلزات سنگین به دنبال دارند. یک رادیکال آزاد، یک مولکول غیر متعادل است که دارای یک الکترون جفت نشده 

ای آزاد، هگیرد. به طور طبیعی رادیکالباشد. این الکترون برای آنکه تعادل خود را حفظ کند، یک الکترون از یک مولکول دیگر میمی

ها مقدار فلزات سنگین زیاد یا مقدار آنتی اکسیدانت آیند. ولی هنگامی کههای مولکولی با اکسیژن به وجود میدر صورت واکنش سلول

های بدن آسیب رسانده و های آزاد به بافتافتد. تولید کنترل نشده رادیکالهای آزاد اتفاق میکم باشد، تولید کنترل نشده رادیکال

دهند. در این هنگام برای آنکه بدن فلزات سنگین میزان اسیدی خون را افزایش میهمچنین کند. فرساینده را تشدید می هایریبیما

تواند اثرات که این موضوع در دراز مدت می گیردها کمک میمناسب خون را تنظیم کند، از کلسیم موجود در استخوان  PHبتواند 

اگر چه امروزه تولید فلزات سنگین متوقف شده است، با این حال این فلزات از طرق   .]6[های بدن انسان باقی بگذارد منفی بر اندام

عصبی زیادی را برای  هایای است که آسیبشوند. مقدار انتقال این فلزات در محیط زیست به اندازهمختلف وارد محیط زیست می

ولی بخش  ،شوندهای آینده به دنبال خواهد داشت. اگر چه مقداری از این فلزات تصادفی و یا از روی بی احتیاطی وارد محیط مینسل

های حمل و نقلی یا دفع زباله ها ها، شرکتباشد. این فلزات به واسطه دپوی محصوالت خطرناک، کارخانهعمده آن قابل کنترل می

 .]8[شوند زندگی انسان می ارد چرخهو

 SPLP )و  TCLP (های تراوش آلودگیآزمون

 یمدت طوالن یکه برا یدر صورت پسماندبودن مواد  رخطرناکیغ ایخطرناک  نییتع یبرا (TCLP) آزمون ترواش آلودگی عمیق

 یسازهیشب کیاست دیتوسط اس پسماند نمحل دف رابهیشدر این آزمایش   .]9و  3[شودیشود، استفاده م ختهیر انباشت یهادر محل

مواد باشد. می ی و همچنین پسماندهای معدنیدفن زباله شهر رابهیش یجزء اصل اسید استیک است که نیاعتقاد بر ا زیراشود یم

ساعت استخراج  18استخراج تحت  الیو س شی. مخلوط مواد مورد آزمارندیگیشده قرار م یسازهیشب رابهیدر معرض ش شیمورد آزما

 یاستخراج شده پس از استخراج چرخش عیشود. ما یسازهیشب رابهیمواد با ش در معرضِ گرفتنِ سال قرار  100تا  ردیگیقرار م یچرخش

   .]10[شودیم لیو تحل هیتجز یو آل یآل ریاز نظر غ

 یبراهای مختلف زیست محیطی مانند آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا، های تعیین شده توسط سازمانبا توجه به محدودیت

تر مناسب  (SPLP) ترواش آلودگی سطحیروش  شیآزما رند،یقرار گ انباشت پسماند یهارابهیاست در معرض ش دیکه بع یمواد یابیارز
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 یدیاس یکم یفرض که بارندگ نی)با ا یبالقوه مواد در محل در معرض بارندگ یسم یشستشو یسازهیشب یبرا شیآزما نیاست. ا

با  SPLPتنها تفاوت آزمایش  شده است. جادیا یسطح ای ینیرزمیز یهاآب یرو ماده بر کی یاثرگذار لیپتانس نییتع یاست( و برا

 عیبه عنوان ما کیو سولفور کیترین دیاز اس، کیاست دیاس یبه جا SPLPباشد. در آزمایش محلول استخراج آن می TCLP آزمایش

از حیث  کند.یم یساز هیموجود در هوا را شب کیو سولفور کیترین یدهایاز اکس یناش یدیشود که باران اسیاستخراج استفاده م

کند. تعیین میمیزان آلودگی و غلظت فلزات سنگین در درون انباشت مواد پسماند را  TCLPتوان بیان نمود که آزمایش محتوا می

   .]10[ها را بر روی سطح انباشت مواد پسماند تعیین خواهد کردوجود این کمیت SPLPاین در حالیست که آزمایش 

 

 پسماندهای معدنی ی انباشتکنترل آلودگی شیرابهگی در های تراوش آلودکاربرد آزمون -1-3

 روز به خطرناک، و جامد باطله مواد مورد را در اصالحاتی 1984در سال  )RCRA(31سازمان حفاظت از محیط زیست و عمل بازیافت 

های براساس استانداردهای این آژانس تمامی انباشت .]9و3[شد )EPA(3۲طبیعی منابع از محافظت آژانس ایجاد موجب که گردانید،

کنترل گردد. همچنین اگر از این پسماندها  SPLPو   TCLPپسماند صنایع و معادن باید از لحاظ غلظت فلزات سنگین توسط آزمایشات 

 .]11[در ساخت مصالح و مواد مختلف استفاده شود؛ بایستی تراوش آلودگی در مصالح و مواد ساخته شده از پسماندها نیز کنترل گردد

و ممکن است  رندیگقرار  یدیدر معرض باران اس توانندیم های استحصال فلزاتانباشت شده در اطراف کارخانه پسماندهای معدنی

دو  ره TCLP و SPLP یهاشیآزما ن،یانسان خطرناک است. بنابرا یسالمت یرها کنند که برا ینیرزمیز یهارا در آب یمواد خطرناک

  .]3[مناسب هستند های معدنیشیرابه باطلهزیست محیطی  یابیارز یبرا

 TCLP (EPA 1311 method) به روش باطله معدنیآزمایش ترواش آلودگی عمیق  -2-3

 استاندارد آن تهیه شود.  33های استخراجابتدا بایستی محلول TCLP برای انجام آزمایش 

لیتر لیتری میلی 1لیتر آب دیونیزه را در داخل یک استوانه مدرج میلی 50: 1روش تهیه یک لیتر محلول استخراج شماره -1-2-3

لیتر میلی 43/6کنیم. سپس به محلول فوق ( به آن اضافه می COOH3CH) 34گالسیاللیتر استیک اسید میلی 7/5ریزیم و مقدار می

                                                           
3 1 Resource Conservation and Recovery Act 

3 2 Environmental Protection Agency 

Extraction fluid 3 3  
3 4 Glacial 
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رسانیم. لیتر می 1کنیم و در پایان با اضافه نمودن آب دیونیزه، حجم استوانه مدرج فوق را به اضافه می 35نرمال 1سدیم هیدروکسید 

 ود.( ش05/0 -)+ 93/4محلول بایستی  PHاگر مراحل به درستی انجام شود، 

 1لیتر استیک اسید گالسیال را در داخل یک استوانه مدرج میلی 7/5: 2روش تهیه یک لیتر محلول استخراج شماره -2-2-3

محلول  PHرسانیم. اگر مراحل به درستی انجام شود، لیتر می 1ریزیم و با اضافه نمودن آب دیونیزه حجم محلول را به لیتری می

 ( شود.05/0 -)+ 88/۲بایستی 

یش در این آزما .مناسب خواهد بود باطله معئنی مورد نظرس از تهیه محلول استخراج بایستی تشخیص داده شود که کدامیک برای پ

ز بین رود. سپس یک اشود تا رطوبت اولیه آن گراد در گرمخانه قرار داده میدرجه سانتی 105ساعت در دمای  ۲4ابتدا نمونه باطله 

قطر اجزا کمتر از  کند تا متوسط. عمل خردایش تا زمانی ادامه پیدا میشودرا به وسیله آسیاب خرد میمقداری از باطله خشک شده 

مونه را به چهار نمتر شود. پس از آن نمونه را به کمک بیلچه جمع نموده تا بصورت تپه در آید. سپس به کمک روش کوارتر میلی 9

دی کرده و شود. مجددا دوقسمت انتخاب شده را به روش کوارتر تقسیم بنقسمت تقسیم نموده و دو قسمت روبرو هم انتخاب می

ودن نمونه انتخاب بشود. هدف از انجام این کار انتخاب تصادفی و احتمال حداکثر همگن دوقسمت روبرو نیز در این قسمت انتخاب می

ریزیم، لیتر میمیلی ۲50و در داخل یک بشر  انتخاب شده باطله معدنیگرم  5باشد. از قسمت انتخاب شده پایانی مقدار شده می

دقیقه بر روی همزن مغناطیسی تحت  10کنیم و مخلوط حاصله را به مدت لیتر آب دیونیزه به آن اضافه میمیلی 5/96سپس مقدار 

استفاده  1ج شماره باشد از محلول استخرا 5 کمتر از PHکنیم. اگر مخلوط را محاسبه می PHدهیم. در انتها قرار می ۲00rpmسرعت 

کنیم و مجددا بشر نرمال اضافه می 1لیتر محلول هیدروکلریک اسید میلی 5/3باشد، به مخلوط مقدار  5بزرگتر  PHکنیم؛ و اگر می

دهیم. پس از اتمام زمان دقیقه قرار می 10درجه سانتیگراد به مدت  50و دمای  ۲00rpmرا بر روی همزن مغناطیسی تحت سرعت 

 PHو اگر  1باشد محلول استخراج شماره  5از  کمتر PHآوریم. اگر را بدست میآن PHاز خنک شدن مخلوط، مجددا  فوق و پس

 کنیم. استفاده می ۲باشد، از محلول استخراج شماره  5بیشتر از 

                                                           
 نرمال: 1نحوه تهیه محلول سدیم هیدروکسید  35

 

𝐺 =
𝑁∗𝑉∗𝑀𝑚 

1000
              ( 𝑔𝑟) (                                                                                                                          1براساس  رابطه )             

                   
                                                                                                                                                   

: گرم مورد  G ب گرم بر مول وسدیم هیدروکسید برحس : جرم مولی mM، لیتر: حجمی دلخواه از محلول برحسب میلیV: نرمالیته مورد نیاز برحسب گرم بر مول،  Nکه در آن 

 باشد.نیاز از سدیم هیدروکسید پرک یا پولک برحسب گرم می

ریزیم. وزن نموده و در استوانه می گرم از سدیم هیدروکسید پولک یا پرک را 4نرمال، با جانمایی در رابطه،  1لیتر محلول سدیم هیدروکسید میلی 100برای مثال برای تهیه 

 .خواهد بود 1لیتر برسد. محلول حاصله دارای نرمالیته میلی 100کنیم تا حجم محلول به سپس به آن آب اضافه می
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را در داخل ظرف مخصوص آزمایش  باطله خشک شده مرحله قبلگرم از  10پس از تشخیص محلول استخراج مناسب، مجددا مقدار 

گرم( محلول ۲00برابر وزنی نمونه ) ۲00ریزیم و باشد میمتر میمیلی 330متر و ارتفاع میلی 110با قطر  36که از جنس بروسیلیکات

)که نخستین بار در ایران توسط شرکت 37کنیم و ظرف را در داخل دستگاه چرخنده گردشیاستخراج مناسب را به آن اضافه می

دهیم. پس از اتمام ساعت قرار می 18به مدت  30rpmتحت سرعت   .]1۲[ سالمت سبز ایما ساخته و به ثبت رسیده شده است(

 8/0فایبر با قطر حفرات  38کنیم و با ست آپ مخصوص فیلتراسیون و با کاغذ فیلتر گلسزمان فوق، مخلوط را از شیشه خارج می

 کنیم.آنالیز می ICP-MSمیکرمتر فیلتر کرده و با دستگاه 

 SPLP (EPA 1312 method) به روش باطله معدنیآزمایش ترواش آلودگی سطحی  -3-3

تر از خرد شده باید کوچک باطلهمتوسط قطر ذرات  باشد با این تفاوت که نخست اندازهمی TCLPکامال مشابه  SPLPروش آزمایش  

 شود:برای این آزمایش وجود دارد که  به شرح زیر تهیه میمتر باشد و ثانیا که تنها یک محلول استخراج میلی 5

لیتر از این میلی 1کنیم. در زیر هود آزمایشگاهی مخلوط می %69گرم اسید نیتریک  4را با  %98گرم اسیدسولفوریک غلیظ  6ابتدا 

میکرولیتر از اسید رقیق  70الی  50پس برابر رقیق شود. س ۲0کنیم تا اسید نهایی ضافه میالیتر آب دیونیزه میلی 19ترکیب را به 

اخت محلول استخراج، از شود. پس از س ۲5/4الی  15/4نهایی محلول   PHکنیم تا شده فوق را به یک لیتر آب دیونیزه اضافه می

ایش مراحل آزم 1باشد. شکل می TCLPآنجایی که مرحله تشخیص محلول استخراج وجود ندارد، سایر مراحل عینا مشابه آزمایش 

TCLP   وSPLP دهد.را نمایش می 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 6 Borosilicate glass 
3 7 Ima TCLP/SPLP rotary agitator 
3 8 Glass fiber 
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باطله  PHبا محیط زیست. ابتدا به کمک تجهیزات پی هاش متر و همزن مغناطیسی  باطله معدنی: آزمایش سازگاری شیرابه 1شکل

خرد شده  باطله معدنیگرم از نمونه  10)ب(. PH)الف(. تهیه محلول استخراج استاندارد براساس  گرددمیخرد شده تعیین  معدنی

و به همزن مخصوص این  شودمی ریخته متریسانت 11و قطر  33گرم محلول استخراج استاندارد در شیشه به ارتفاع  200با 

)دور بر دقیقه( هم زده شود)ج(. پس از طی 30ساعت با سرعت  18تا  شودمی ( منتقلIma TCLP/SPLP Rotary Agitatorآزمایش)
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)د(.  شودمیمیکرومتر فیلتر  8/0زمان اختالط نمونه مخلوط شده توسط ستاپ مخصوص فیلتراسیون و با کاغذ فیلتر گالس فایبر 

 )ه(. شودمیمنتقل  ICP-MSنمونه فیلتر شده به آزمایشگاه جهت آنالیز 

 

 EPAبراساس استاندارد  SPLPو  TCLPفلزات سنگین در آزمایش تراوش آلودگی  آستانه غلظت -3-4

باید  ICP-MSو  ICP-OEAغلظت فلزات سنگین پس از تعیین توسط تجهیزاتی از قبیل دستگاه جذب اتمی،  EPAبراساس استاندارد 

ی برای کنترل شود که بایستخطرناک محسوب میهای از حدود مشخصی فرارتر نرود در غیر این صورت شیرابه مورد نظر جز شیرابه

ساخته شده توسط  ها ، مصالح و موادمیزان آستانه غلظت فلزات سنگین در شیرابه لندفیل 1آلودگی آن راهکاری ارائه نمود. جدول

 دهد.نشان می EPAها را براساس استاندارد مواد انباشت لندفیل

 

 

 EPAحد آستانه غلظت فلزات سنگین در شیرابه براساس استاندارد : 1جدول 

  (ppm)نوع و میزان غلظت فلزات سنگین

Ba Hg As Ag Co Ni Cr Cd Pb Se عناصر 

100 0.2 5 5 1 25 5 1 5 1 
حد باالی استاندارد 

TCLP 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

های استخراج عناصر و وجود کارخانهمورد بررسی قرار گرفته است.  باطله معدنیهای ارزیابی زیست محیطی در این پژوهش روش

تواند محیط های میشود که شیرابه این انباشتها و شهرها میهایی در اطراف کارخانههای معدنی موجب ایجاد لندفیلفلزات از سنگ

های حاصله از ها و شیرابهرواناب (SPLP)و تراوش آلودگی سطحی  (TCLP)آزمایشات ترواش آلودگی عمیق  زیست را آلوده نماید.

شویی کند. در هر دو آزمایش از روش سمها را تعیین میرا مورد ارزیابی و غلظت فلزات سنگین در این شیرابه های معدنیباطله

میزان آلودگی و غلظت فلزات سنگین در درون انباشت مواد  TCLPآزمایش گردد. اسیدی برای استخراج فلزات سنگین استفاده می

 ها را بر روی سطح انباشت مواد پسماند وجود این کمیت SPLPکند. این در حالیست که آزمایش تعیین میو باطله معدنی  پسماند 



 

157 

 

سه رکن اساسی این دو  های استخراج، دستگاه همزن چرخشی مخصوص و کاغذ فیلتر مناسب؛تعیین خواهد کرد. محلولو باطله 

 باشد.ی و دقیق میعآزمایش برای رسیدن به نتایج واق

 تشکر و قدردانی

یه شده است. ته آزمایشگاه سالمت سبز ایما المللی سالمت سبز ایما و همچنیناین پژوهش با حمایت شرکت دانش بنیان بین

المللی مایشگاه بینهمچنین آزداریم. سالمت سبز ایما اعالم میالمللی بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از شرکت دانش بنیان بین

راه و ساختمان  سالمت سبز ایما به عنوان نخستین آزمایشگاه استاندارد در حوزه ارزیابی زیست محیطی پسماندهای جامد ، مصالح

 دارد.آمادگی خود را جهت ارائه خدمت به جامعه پژوهشی و صنعتی کشور اعالم می

 نابعم
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 چکیده     

زیستی و با توجه به های محیطبودن و هم به علت آلودگینهای فسیلی، هم به علت تجدیدپذیر نظر به اهمیت استقالل از سوخت

مندی از روزهای آفتابی، استفاده از انرژی خورشیدی در کشورمان ضروری قرار گرفتن ایران در موقعیت مناسب جغرافیایی و بهره

های تخصصی و آکادمیک برای تربیت سازی افراد جامعه، آموزشبدون شک آموزش در تمام ابعاد، از آموزش عمومی برای آگاهاست. 

ترین عامل توسعه گیری، مهممینه تصمیم( فناوری و مدیران در زR&Dها، آموزش افراد متخصص در حوزه تحقیق و توسعه )تکنسین

یابی به آن برای کشورها، باالخص کشورهای در حال توسعه از اهمیت باالیی برخوردار است، دارای ابعاد است. توسعه پایدار که دست

باال، محرک خوبی  دلیل رتبه تاثیرگذاریای چون اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی است که بُعد اقتصادی بهتنیدهدر هم

باال  تیفیک ،و استقبال جامعه در استفاده از آن یدیخورش یتوسعه صنعت انرژ یبرا یابی به دیگر ابعاد توسعه پایدار است.برای دست

ی در رضایتمندی کاربران صنعت خورشیدی مهم ارینقش بس یدیخورش یهاستمیس یو نگهدارتعمیر  ، عیب یابی،نصب ،یدر طراح

 بیشده و به توسعه صنعت آس کاربران یتیموجب نارضا یدیخورش یهاستمیس نییپا تیفیوکها دارد این صنعت در بین آنو اقبال 

معاونت  یتتهران با حما یعتیدکتر شر ایحرفهیدر دانشکده فن یدیخورش یمرکز یشگاهآزما سازییادهو پ یطراح روینازا .رساندیم

http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2017.04.041
http://www.imagreenhealth.com/
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های های شایسته و همگام با پیشرفتای به منظور تربیت تکنسینهای حرفهی با هدف آموزشرو فناو یقاتوزارت علوم تحقپژوهشی 

 هایی آن با اتصال به آموزشهوشمندساز و یشگاهآزما ینایزات کاربردی تجه یپژوهش به معرف یندر ا ید.گرد اجرا دنیای مدرن

 شد.پرداخته  QR Code ویدیویی از طریق کدهای سریع پاسخ

  QR Code فوتوولتائیک، کدهای سریع پاسخنیروگاه خورشیدی،  هوشمندآزمایشگاه  کلیدی:کلمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه 

ر زمان دیگری در دار محیط زیست و منبعی که  همواره در دسترس باشد،  بیش از هناپذیر، دوستامروزه دستیابی به یک منبع پایان

 سیاری ازب های فسیلی آثار مخربی بر محیط زیست دارند. منابع نفت و گازسوخترسد. تمامی کشورهای جهان ضروری به نظر می

های نفتی و گازی درتحتی قادر به تأمین انرژی مورد نیاز داخلی آن ها نیز نیست و لزوم تأمین انرژی مورد نیاز از سایر قکشورها 

ها قادر به تأمین نیاز دلیلی، از جمله تحریم، یکی از این قدرتها می شود. هنگامی که به هر دنیا باعث وابستگی کشورها به این قدرت

 اند.رویه، رو به اتمامکند. به عالوه  این منابع به علت برداشت بیدیگر کشورها نباشد بهای انرژی در آن کشورها افزایش پیدا می

های توان از سوختصورت استفاده از آن می از طرف دیگر منبعی عظیم، رایگان، پایدار و در دسترس از انرژی وجود دارد که در

پاک است و  ونیاز شد یا وابستگی به آن را به میزان قابل توجهی کاست. انرژی خورشیدی یک منبع انرژی تجدیدپذیر فسیلی بی

اذ یک رویکرد خ. ات]1[شده برای به حداکثر رساندن تولید انرژی است.تبدیل کارآمد آن به الکتریسیته نیازمند یک سیستم کنترل

هوایی است.  های تجدیدپذیر در آینده نزدیک، یک استراتژی کلیدی در کاهش خطرات تغییرات آب وقاطع برای چرخش رو به انرژی

ژی خورشیدی و شوند، عالوه بر زیست توده، شامل انرمنابع انرژی تجدیدپذیر که در حال حاضر در شهرها و مناطق شهری اجرا می

 ]۲[شود.بادی نیز می

روز آفتابی در سال قرار دارد، برای  ۲80با توجه به این که ایران در موقعیت جغرافیایی مناسبی از لحاظ تابش خورشیدی و با 

توسعه در این زمینه مناسب است. اگرچه که ایران یک کشور غنی از منابع نفت و گاز است اما در طی سالیان اخیر به علت کم آبی و 
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است که ی تأمین برق مواجه شدهحد برق در مراکز ماینینگ ارزهای دیجیتال، با مشکالتی در زمینه به خصوص مصرف بیش از

کند که بینی میپیش (IEA) المللی انرژینی خورشیدی این مشکالت مرتفع شود. آژانس بیشود با توسعه در زمینهبینی میپیش

ازتقاضای انرژی کل جهان را  %17ازتقاضای انرژی شهری و حدود  %3۲تواند حدود های فوتوولتائیک یکپارچه ساختمان میسیستم

 ]3[تامین کند. ۲050تا سال 

های خورشیدی موجود کم فراهم آوردن زیرساخت برای استفاده بهینه از  انرژی خورشیدی ضروری است، زیرا که بازده سلول

ی نسبتاً باال، بازده نسبتاً ی مطلوب حاصل شود. جدای از هزینههبوده و الزم است که در سطح وسیع مورد استفاده قرار گیرد تا نتیج

بنابراین   ]4[کند.ی گسترده از سیستم های فوتوولتائیک را محدود میهای فوتوولتائیک از دیگری است که استفادهپایین ماژول

جه قرار گیرد. حداکثر بودن کارایی پنل ها و تجهیزات خورشیدی از اولین مسائلی است که باید در بخش انرژی خورشیدی مورد تو

ی، زمین گرمایی، ی بهتر از انرژی خورشیدی، بادی و آبشود که امکان استفادههایی ها و روشی فناوریای به توسعهباید توجه ویژه

  ]6و 5[آورد. و موارد مشابه را فراهم می زیست توده

الم و با قابلیت اطمینان برداری بهینه، نیازمند استفاده از تجهیزات سیابی به بیشترین بازده و بهرههای فتوولتائیک برای دستنیروگاه

راه با سیستم هم داکثر توانبنابراین یک مبدل قدرت تعبیه شده برای ردیابی ح باال، از جمله سلول و مدول فتوولتائیک هستند

گیرند تا یمهای متعددی قرار های خورشیدی تحت آزمایشها و سلولبرای رسیدن به این مهم پنل ] 7[فوتوولتائیک ضروری است. 

زات هستند. هایی برای افزایش بازده این تجهیها مشخص شود و دانشمندان تحقیق و توسعه همواره در پی یافتن راهبازدهی آن

ایط محیطی ها در برابر شرشوند تا میزان مقاومت آنهای خورشیدی پس از ساخت، تحت استانداردهایی سنجیده میها و پنلسلول

 ست.اهای خورشیدی نیز ضروری ی انرژی خورشیدی وجود آزمایشگاهبرآورد شود، بنابراین در یک کشور مستعد برای توسعه

های ایشگاههای تجدیدپذیر دانشکده فنی دکتر شریعتی، یکی از مجهزترین آزمرژیهوشمند خورشیدی و ان مرکزی آزمایشگاه

منظور تربیت بهگرایش خورشیدی  های تجدیدپذیری انرژیبا توجه به اضافه شدن رشته .باشدمی تواند این حوزه در سطح کشور 

که حلقه مفقوده صنعت و  یافهبا اصول حر هاینو آموزش تکنس یتتربهای دنیای مدرن های شایسته و همگام با پیشرفتتکنسین

 یوسعه و ارتقادر ت یدینقش کل یدیبا کاربرانِ صنعت خورش یممواجهه مستق یلهستند بدل یدیصنعت خورش یژهطور وهبازار کار و ب

 .داردصنعت در جامعه  ینا

اند. دستگاه ردیاب وزشی استخراج و تهیه شدههای آمتجهیزات و سیستم های مورد نیاز آزمایشگاه  با توجه به نیازهای سرفصل

گیری بازده کوانتومی ولتاژ، دستگاه اندازه-های خورشیدی، ردیاب مشخصه جریانهای آموزشی مربوط به سلولماکزیمم توان، بسته

های نواستات، نیروگاهی تماس، پتانسیواستات، گالواگیری زاویهساز طیف خورشید، دستگاه اندازههای خورشیدی، دستگاه شبیهسلول

های این مجموعه متصل به شبکه و منفصل از شبکه، دستگاه پاکسازی سطح یووی اوزون، مولد خورشیدی هیدروژن از جمله دستگاه
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های الزامی برای برای آزمون پایداری و از تستوری نوری هستند. به عالوه دستگاه تستر سه متری پنل خورشیدی و دستگاه غوطه

باشد. اطالعات هر دستگاه و مجموعه ای از فیلم های آموزشی از معرفی هر دستگاه با رویکرد سلول خورشیدی هستند نیز میپنل و 

 آوری و امکان دسترسی آسان به آن ها با کدهای سریع پاسخ فراهم شده است.آموزشی جمع

های های فوتوولتائیک در قالب تمرینسازی سیستمپیاده

های مدارباز و اتصال کوتاه، تورکار آزمایشآزمایشگاهی و دس

ها ارائه ولتاژ، ردیابی ماکزیمم توان، به همراه آن-یابی جریانمشخصه

ها نیاز به منبع نور مشابه نور خورشید یا همان شود. این آزمایشمی

کیفیت روشنایی در  مالحظه شود. 1شکل  ساز خورشیدی دارند.شبیه

های آزمایشگاهی امل مهم در بررسیهای خورشیدی یک عآزمون پنل

ساز خورشید در مقایسه با نور است که بر اساس شباهت نورشبیه

ای در آزماشگاه تجهیزات پایه. 1شکل                                                                         ]8[شود.طبیعی تعیین می

 خورشیدی

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -۲5

اما دست کم یک مورد ثابت باقی مانده توجهی در صنعت فتوولتائیک در چهار دهه گذشته رخ داده است،  تغییرات قابل حالی که در 

 باافزایش  ]9[د.شوتعیین می واحد با استفاده ازیک طیف استاندارد می باشد که  هاها و ماژولسلول بازدهاست و آن هم  اهمیت 

وری باالی این تجهیزات، تاکنون تعدادی آزمایشگاه هیزات خورشیدی و اهمیت عملکرد صحیح و بهرهتمرکز روی ساخت ادوات و تج

اند اما هر کدام از آن ها فقط تعداد محدودی از تست های استانداردها های مربوط به استانداردها در ایران ایجاد شدهبرای انجام تست

های مقاومتی ی تجهیزات الزم برای آزمونآزمایشگاه مرجع فوتوولتائیک هستند زیرا که همهتوان ادعا کرد که دهند و نمیرا انجام می

های صنایع برق ایران ، آزمایشگاه مرجع فشار قوی ها می توان به  شرکت آزمایشگاهی این آزمایشگاهاز جمله ]10[و ایمنی را ندارند.

با هدف تربیت  کرد. به عالوه تاکنون در ایران این مسئله از دید آموزشی واشاره  پژوهشگاه نیرو و آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نفت

  به صورت هوشمند مطرح نشده است. های ماهرتکنسین

مربوط  یزاتساد )صربستان( تجه ینوو ی درامطالعات حرفه یآموزش عال یدانشکده فن یدپذیرتجد یمنابع انرژ یشگاهزمادر آ

در آزمایشگاه  ]7[،دنشویاجرا م یکفتوولتائ یها یستمس ی وحرارت یپمپ ها یدی،خورش یهاپنل ی،و حرارت یدیخورش یهایکبه تکن

های آزمون انجام برخی روز برایهای تجدیدپذیر دانشکده شریعتی عالوه بر فراهم آمدن تجهیزات بههوشمند خورشیدی و انرژی

 است.های مهارتی پرداختهو تربیت تکنسینفوتوولتائیک  هایاستاندارد، با رویکرد آموزشی و به صورت هوشمند به سیستم



 

162 

 

 روش تحقیق -26

های مونه آزمایشگاهآوری شده از نالمللی و با توجه به اطالعات جمعدر اجرای طرح، پس از شناسایی استانداردهای داخلی و بین

است و متناسب با آزمایشگاه تهیه شدههای دانش بنیان داخلی برای شده توسط شرکتروز و ساختهمرجع جهان، تجهیزاتی به

انشجویان، شامل دستورکار دی مجموعه آموزشی متناسب با نیاز های نو و تجدیدپذیر به تهیهی انرژیهای آموزشی رشتهسرفصل

 تجهیزات و هوشمندسازی آن با کدهای سریع پاسخ پرداختیم.

 بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها -27

 های خورشیدی:ها و پنلها جهت آزمودن سلولموجود در آزمایشگاه و استانداردهای مربوط به آن هایبررسی شماری از دستگاه

 IEC-60904-9استاندارد دستگاهی است که نور با طیف، توزیع فضایی و پایداری حرارتی خاصی که توسط  ساز خورشیدیشبیه

در مقیاس  .شوداده میفخورشیدی است هاییت سلولفکنترل کییابی و کند. این دستگاه برای مشخصهتولید می ،مشخص شده است

ساز خورشیدی، نور شوند. دستگاه شبیهاینچ تولید می  6ن کریستالی و با ابعاد وهای خورشیدی عمدتا از نوع سیلیکصنعتی سلول

  LED های هالوژن وبی از المپکند. دستگاه دارای منبع نوری خاصی است که ترکیمین میأهایی را تمناسب برای تست چنین سلول

های خورشیدی شود، زیرا همواره برای تست سلولهای موجود در آزمایشگاه خورشیدی محسوب میترین دستگاهد. یکی از مهمباشمی

در شرایط  نیاز داریم با نوری مشابه نور خورشید این کار را انجام دهیم و معموالً داخل آزمایشگاه استفاده از نور طبیعی خورشید و

دستگاه شبیه ساز نور خورشید مطابق . 2شکل                                        .را مالحظه کنید ۲پذیر نیست.شکل شده امکانکنترل

   IEC 60904-9  با استاندارد
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 است خورشیدی سلول به مختلف اهمی مقاومتی بارهای اعمال از استفاده با گیریاندازه روش ولتاژ-ردیاب مشخصه جریاندر 

 واقع در نقطه این .کندمی تعیین آن برای را معینی ولتاژ و جریان نتیجه در و خورشیدی سلول برای مشخصی را کار نقطه مقاومت هر که

 .کنیم پیدا را ولتاژ-جریان مشخصه مختلف نقاط توانیممی هامقاومت تغییر با .است خورشیدی سلول ولتاژ -جریان مشخصه از نقطه یک

 را مالحظه کنید. 3شکل  .کرد ترسیم را ولتاژ-جریان مشخصه توانمی مخصوصی نمودار روی بر نقاط این ترسیم با سپس

 UL 1704 clause 20ابق با استاندارد ولتاژ مط-دستگاه ردیاب جریان. 3شکل 

های جذب شده نسلول خورشیدی معیاری برای سنجش بازدهی جریان ایجاد شده نسبت به فوتو بازده کوانتومیگیری اندازه

 یهای مشخص در گسترهبا طول موج LEDگیری این پارامتر، نور تکفام بر همین اساس جهت اندازه در سلول خورشیدی است.

جریان سلول  گیری بازده طیفی،این آنالیز جهت اندازهشود. در گیری میبه سلول تابیده شده و جریان خروجی اندازه طیفی خاصی

 مالحظه شود. 4شکل  شود.شود و بازده طیفی محاسبه میمرجع مقایسه می در هر طول موج با جریان یک فتودیود

 گیری بازده کوانتومیدستگاه اندازه. 4شکل 
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باشد این امر توسط آل میآن برای بهره برداری از پنل خورشیدی ایده نقطه توان ماکزیممبرداری از پنل خورشیدی در بهره

با  LEDدر این سیستم یک منبع نور ترکیب هالوژن و  .شودمحقق می (MPPT)هایی با عنوان ردیاب نقطه توان ماکزیمم دستگاه

این  .وات را بررسی و مطالعه کرد ۲0 های خورشیدی تا سطحدهد که مشخصات عملکردی پنلشدت قابل تنظیم این امکان را می

دیتا الگر نصب شده روی دستگاه امکان ذخیره اتوماتیک . باشدمشخصات شامل دمای پنل خورشیدی، توان، جریان و ولتاژ آن می

 مالحظه شود. 5 د. شکله می دهئپارامترهای را در کامپیوتر ارا

 IEC 61646 clause 10-2و  IEC 61215 clause 10-2. سیستم کنترل توان بیشینه مطابق با استانداردهای 5شکل 

 گیریاندازه را خورشیدی پنل یک فنی مشخصات باید که دارد وجود کیفیت کنترل واحد یک تولید خط یا و کارخانه هر در

 مختلف هایشدت همچنین و مختلف دماهای در باید که است ولتاژ -جریان منحنی پنل یک در موجود یمشخصه ترینمهم .کند

 این با دانشجویان .باشد داشته وجود باید یکئفوتوولتا مخصوص استاندارد آزمایشگاه هر در همچنین وسیله این. شود گیریاندازه

 خط یک هایتکنسین آموزش جهت که است آزمایشی بهترین این .بینندمی آموزش را پنل یک مشخصات گیریاندازه دستگاه روش

 مالحظه شود. 6شکل . است الزم نیروگاه نصب و مرجع تولید، آزمایشگاه

 UL 1703clause 19 مطابق با استانداردولتاژ در دماهای مختلف -تستر سه متری جریان. 6شکل 
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 7کل ش- شبکه از مستقل خورشیدی برق سیستم اجرای و طراحی آموزش هدف با نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه

 برای هاسیستم این .دارد وسیعی کاربردهای کشاورزی مزارع و هاویال ها،باغ در که است شده تهیه باتری و دارای -مالحظه شود

  ]11[.شوندمی استفاده نیستند، متصل شبکه به که هاییمکان در روستایی رسانیبرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 . نیروگاه خورشیدی آموزشی منفصل از شبکه موجود درآزمایشگاه خورشیدی7شکل                               

 شارژ .است نصب آن برای نیاز مورد هایسازه همراه به واتی ۲50خورشیدی پنلسه  از متشکل  -مالحظه شود 8شکل - این سیستم

 نحوه و شوندمی هئارا آموزشی مجموعهاین  در که هستند اقالمی منفصل از شبکه، اینورتر و باکس کامباینر گیر،برق باتری، کنترلر،

                   .شودمی داده آموزش دانشجویان به هاآن کردن سایز و انتخاب
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 اینورتر (4   باتری (3    کترلر شارژ(۲ آن نصب همراه سازه به خورشیدی پنل( سه 1تجهیزات الزم برای ساخت نیروگاه: 

 باکس کامباینر (5منفصل از شبکه   

 . اجزای مختلف نیروگاه خورشیدی آموزشی منفصل از شبکه موجود در آزمایشگاه خورشیدی8شکل                                        

، 1۲اندازی یک سیستم برق خورشیدی با باتری با سطوح ولتاژ مختلف موزشی کلیه اقالم الزم برای نصب و راهآدر این بسته 

به محتوی ویدیویی مرتبط  -اسکن شود 9شکل -و دانشجویان می توانند با اسکن یک کد پاسخ سریع  ولت تعبیه شده 48،  36،  ۲4

  دست پیدا کرده و به طور کامل یک نیروگاه خورشیدی منفصل را آموزش ببینند.

 . کد سریع پاسخ مربوط به آموزش اجزا مختلف یک نیروگاه منفصل از شبکه9شکل                                      

در ولتاژهای  DCها تغذیه بارهای یکی از روش .های مختلفی برای مقاصد آموزشی استفاده کردتوان به روشاین سیستم را می 

روش  .گیری نمایدها را اندازهتواند ولتاژ و جریانهای مختلف سیستم میخورشیدی است، کاربر در بخشولت توسط شبکه  ۲4، 1۲

روش دیگر تغذیه  .ه شده قابل انجام استئارا باشد که در این سیستم با استفاده از اینورترتوسط سیستم می ACدیگر تغذیه بارهای 

تواند کل فرایند نصب سیستم قابلیت دمونتاژ و مونتاژ دوباره را دارند لذا کاربر میهمه اجزای این  .است ACو  DCهمزمان بارهای 

 .اندازی نیروگاه را نیز انجام دهدتواند فرایند راهبه عالوه می .های مستقل از شبکه را با این مجموعه تمرین کندسیستم



 

167 

 

 های متصل به شبکهنیروگاه از شبکه، برای فراگیریها پس از فراگیری مباحث اصلی و آشنایی با نیروگاه منفصل تکنسین 

های متصل به شبکه و از جمله نحوه اتصاالت کیلوواتی واقع در سقف آزمایشگاه مراجعه کرده و با اصول طراحی نیروگاه ۲0به نیروگاه 

 شوند.ها آشنا میی قرارگیری آنها و زاویهپنل

 ۲0یروگاه نواقع شده است و دارای یک  E51.40و  N35.6۲های نو و تجدیدپذیر دانشکده شریعتی در آزمایشگاه هوشمند انرژی 

یافتی هواشناسی کیلو وات یکپارچه نصب شده روی سقف آزمایشگاه برای تأمین انرژی الکتریکی دانشکده است. بر اساس اطالعات در

االنه سرعت باد رسد، میانگین سوات ساعت بر متر مربع در روز هم میکیلو 7.64و انرژی خورشیدی در این مکان تابش خورشیدی تا 

 مالحظه شود. 10شکل  .درجه سانتی گراد است 17.۲متر بر ثانیه و میانگین دما  5.3

توان به های خورشیدی میدار کردن پنل یا سلولبا زاویه

ی پنل ها دست یافت، هنگامی که زاویهی باالتری از آنبهره

درجه نسبت به افق  90تا  0ی خورشیدی را از زاویههای 

. در این یابدتغییر میی پنل خورشیدی دهیم، بهرهتغییر 

ی پنل بیشترین ای وجود دارد که در آن بهرهمیان زاویه

ی تابش نور ای است که در آن زاویهمیزان است. این نقطه

د ی عموخورشید بر پنل عمود است و از حاصل تفریق زاویه

 ی موردنظر حاصل می شود:و عرض جغرافیایی منطقه

 

 اطالعات دمایی و تابش خورشید در دانشکده دکتر شریعتی. 10شکل              

 سال ی ثابت پنل در طول فصول= بهترین زاویه 90-عرض جغرافیایی =   90 -  5۲ = 38                                                          (1)

 نتیجه گیری

های ها و به ویژه دانشکدهدانشگاه مدرسان برای به عنوان یک چالش تجدیدپذیر هایانرژی منابع حوزه در درسی برنامه طراحی

 قابل عملی های مهارت هم و نظری دانش هم که رود می انتظار ای حرفه مهندس و تکنسین های فنی و از زیرا است ایفنی و حرفه

 .باشند داشته صنعت در اجرا

حوزه مشخصات و ویژگی های اصلی سلول  در تدریس شده مباحث نظری توانندمی دانشجویان پیشنهادی تمرینات از استفاده با

 کنند و اختالف بین مباحث نظری و عملی را متوجه شوند. بررسی مستقل از شبکه را های های خورشیدی و نیروگاهو پنل
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تجدیدپذیر دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی از اهمیت زیادی از جهت آموزشی برخوردار است آزمایشگاه هوشمند انرژی های 

 زیرا که می توان عالوه بر تمرینات آزمایشگاهی برای پروژه های دانشجویی و پایان نامه ها و تحقیقات آزاد نیز مورد استفاده قرار گیرد

 و برای دانشکده درآمدزایی نیز داشته باشد.

صور شد که به عنوان چشم انداز آینده در آزمایشگاه می توان تهیه ی مجموعه آموزشی از نرم افزارهای خورشیدی را متبه 

 تکامل و پوشش همه جانبه حوزه خورشیدی در این آزمایشگاه کمک می کند.
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 چکیده     

بالقوه  یواص با کاربردهاخاز  یعیوس یفط یکه دارا رودیشمار مبه یفلز یداکس یرساناها یمهن تریناز مهم یکی یرو یداکس

و  یستوتوکاتالف یستی،ز ی،پزشک ی،حسگر یها ینهدر زم یعکاربرد وس یلبه دل یدرویاکس هاییلهنانوذرات و نانوم یهاست. ته

ساناها از جمله عوامل ر یمهمواد ن یمیاییش یبو ترک یمطالعه قرار گرفته است. اندازه، مورفولوژ ردمو یادیز ینتوسط محقق یستوترانز

 یکدرون  ،یدروترمالبه روش ه یرو یداکس یها یلهپژوهش نانو م ینآنها هستند. در ا یمیاییو ش یزیکیخواص ف یینمهم در تع

محلول  pH یرد. تاثشسنتز  ینآم ید یلدو آبه در حضور ات یاستات رو ماده یشبا استفاده از پ ی،با پوشش تفلون یلاتوکالو ساده است

پراش  (SEM)ی میکروسکوپ الکترونی روبش ،BETسطح  یزقرار گرفت. از روش آنال یبررسو اندازه ذرات مورد  یسنتز بر مورفولوژ

سنتز شده  یرو یدکسا هاییلهنمونه ها استفاده شد.  نانو م یابیارز ی( براDRSپراکنده ) یبازتاب سنجییف( و طXRD) یکسپرتو ا

 ساخته شد. یگرمونه دنسبت به دو ن یژهسطح و ینو با باالتر ۲1/3شکاف باند  ی، انرژنانومتر 8/۲19حدود  قطر یانگینمبا  pH=13در 

 نانومیله، اکسید روی، هیدروترمال کلمات کلیدی:
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 مقدمه -28

با  nنوع   رساناییمهن یک یرو ید[. اکس1است ] یستز یطو سازگار با مح ینهمهم، کم هز یصنعت یبترک یک یرو یداکس

 یکارسازگاز، آش یمختلف مانند حسگر یاست که در کاربردها  meV 60 یتونیاکس یوندپ یو انرژ eV 37/3  یمشکاف باند مستق

است که  یخاص یبعام یحال، دارا ین[.  با ا۲،3مورد مطالعه قرار گرفته است ] یون-یتیومل یو باتر یمیایینور، سلول فوتوالکتروش

آن به عنوان  عملکرد ینرا جذب کند، بنابرا یتواند نور مرئ ینم ZnOکند. به عنوان مثال،  یاز آن را محدود م یاستفاده عمل

 روییداکس یتارها[. نانوساخ4دهد ] یرا نشان م ورشیدیخ یها یفدرصد از ط 5تنها  UVنور  یرامحدود است، ز یاربس یستفوتوکاتال

سنتز  یمختلف یهابا روش هیرو غ یسلسله مراتب ینانومکعب، ساختارها ،یموسنان یله،مختلف، از جمله نانونوار، نانوم هاییبا مورفولوژ

 یزیکیف یمدرک مفاه در ییکارا یلبه دل هایننانو پ وها نانولوله ها،یمنانوس ها،یلهمانند نانوم عدیبیک ی[. نانوساختارها8-5اند ]شده

سنتز  یهااز روش ی[. تعداد9اند ]مورد توجه قرار گرفته یدانی،م یلمانند صفحه تخت گس یتجار یدر کاربردها یدانیو انتشار م

استفاده شده  یرو یداکس ذراتسنتز نانو یبرا یدروترمالهو  ییبخار، روش حالل گرما یزیکیرسوب ف یرولیز،پ یژل،  اسپر-مانند سل

نسبتا  یندیرآف یراجذاب هستند ز یارسب یدروترمال،و ه ییحالل گرما یندهایتر، مانند فرآ یمیش هایواکنش یان،م یناست.در ا

 یدروترمالش همختلف با استفاده از رو یها pH[.  هدف اصلی این پژوهش سنتز اکسید روی در 10ساده، کارآمد و ارزان هستند ]

 .باشدیم یرو یداکس یها یلهخواص نانو م  یپارامتر بر رو ینا یرتاث ررسیو ب

 یتجرب کار روش -29

حل شده و  در حمام  یونیزهدر آب د ی( به مقدار مشخصCH)3Zn(O2H.22COOدو آبه ) یروش ابتدا استات رو یندر ا

محلول  PHاضافه شد تا  یبه محلول استات رو ینآم ید یلنقرار گرفت. سپس به مقدار مشخص از ات یقهدق 6به مدت  یکالتراسون
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الزم از  یزانبه م PH ییرتغ ی. براکندیشکل عمل م اییلهم یبه عنوان عامل کنترل کننده مورفولوژ ینآم ید یلن. اتیدرس 9به 

همزده  یقهدق 30به مدت  یطمح یدر دما  rpm600با دور  یسیبه محلول فوق اضافه شد و توسط همزن مغناط یدروکسیده یمسد

سنتز و به  13و  11، 9 یها PHها در  مونهمنتقل شد. ن یضد زنگ با جداره تفلون یلشد.  محلول سنتز حاصل شده به اتوکالو است

سرد و رسوب حاصل شده  یطمح یشد. پس از گذشت زمان سنتز،  اتوکالو در دما ینامگذار   ZnO-9 ،ZnO-11،ZnO-13 یبترت

 ییآمده نها دستشستشو داده شد. جامد ب و اتانول یونیزهمرتبه با آب د ینو چند یجداساز rpm10000با دور  یفیوژتوسط سانتر

 خشک شد. گرادیدرجه سانت 70-60 یآون در دما

   نتایج و بحث -30

را نشان  یدروترماله با روش هسنتز شد   ZnO-9 ،ZnO-11،ZnO-13 های( نمونهXRD) یکسپراش اشعه ا یالگوها 1شکل 

 یتبا ساختار ورتز یدرویتوان به اکس یده در الگوها را مشمشاهده  یها یک( همه پ36-1451)شماره  JCPDS. طبق کارت دهدیم

با خلوص  یرو یداکس یدهد نمونه ها یکه نشان م شودیداده نم یصتشخ ناخالصی یکپ یچگونهکرد.  ه یهنما یشش ضلع هاییلهم

ندازه بلورک در ااست.   کریستالی ساختار بودن فاز تک یباال سنتز شده اند. جدایی پیک ها بسیار ختوب استت کته نتشان دهنتده

 حاسبه شد:م( Debye-Schererشرر )-یپراش و  با استفاده از  رابطه دبا یسه نمونه بر اساس الگو

 

D=
0.94𝜆

𝛽.𝐶𝑂𝑆𝜃
                                                                                                                                        (1 )   

 

( بر حسب FWHM) یشینهدر نصف ارتفاع شدت ب یکعرض پ βاست، λاندازه بلورک و واحد آن برابر با واحد   D رابطه یندر ا

اندزه  انگینیاساس م ین. بر اباشدیم یمحور افق یرو یکمکان پ θنانومتر است و  154/0حدود  یکسطول موج پرتو ا λ یان،راد

 نانومتر بدست آمده است. 88/۲9و  37/39، 33/41 یبسه نمونه به ترت یبلورک برا
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  ZnO-9 ،ZnO-11،ZnO-13 یهانمونه (XRD) کسیا اشعه پراش یالگوها -1 شکل         

 

به شکل  کسید رویا یها یلهنانو م دهد.را نشان می مختلف های pHهای نانو میله اکسید روی با آرایه SEMتصاویر  ۲شکل 

 یناست. ا  3/۲89تا  3/141حدود  یرو یداکس یها یلهنانوم قطربا نوک مداد مانند هستند.  یها یلهم نانو و یمنشور شش ضلع یک

  .کنندیگل مانند م یمجدد در ساختارها چسبیدنشروع به  pH=13در هایلهنانوم
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  (ج)                                                         (ب)                                                         )الف(                             

 ZnO-13 )ج( ZnO-11 )ب(  ZnO-9 )الف( مختلف pHدر سه  مربوط به پودرهای سنتز شده اکسید روی  SEMتصاویر  -2 شکل

 

ف که با مختل pHسنتز شده در سه  یرو یداکس یها یلهنانو م برایتخلخل  یانگینو قطر م یژهمساحت سطح و یینتع یجنتا

 ائه شده است.( ار1به دست آمده، در جدول ) BETو به روش  یتروژنواجذب ن-جذب یزاستفاده از آنال

 یرو دیسنتز شده اکس یپودر ها یبرا BETآنالیز سطح به روش حاصل از  جی: نتا1جدول

  )نانومتر( هاتخلخل نیانگیم قطر )متر مربع بر گرم( ژهیو سطح نمونه
ZnO-9 3/1 5/4 

ZnO-11 6/1 4/3 

ZnO-13 8/۲ 1/۲ 

 

است.  یرسانا پودر یمهاد نشکاف باند مو یزآنال یو پرکاربرد برا یهپا سنجییفط یکتکن یک( DRSپراکنده ) یبازتاب سنجییفط

 محاسبه شد: یرشکاف باند نمونه ها  با استفاده از روابط ز یانرژ DRS یفاز ط

 

E=h*ν=1. 2398 / ( λ/1000) =1240/ λ                                                                                         (۲)  

)α h ν )2 =(((1-f) / 100) * 1. 2398( λ / 1000) 2(                                                                           )3( 

 

بازتاب است. درشکل  fسرعت نور و  c، 30۲/۲عدد ثابت برابر  αهر ماده سنتز شده،  یکطول موج پ λثابت،   νثابت پالنک،  hکه

شکاف  ینشان دهنده انرژ یمحل برخورد خط مماس با محور انرژ ی،و خط مماس بر منحن Energy( برحسب αhνبا رسم نمودار) 3

الکترون   ۲1/3، 17/3، 15/3 یببه ترت   ZnO-9 ،ZnO-11،ZnO-13 هایباندها در نمونه شکاف یاساس، انرژ ین. بر اباشدیباند م

یابد. با ریز شدن اندازه ذرات حرکت مساحت سطح ویژه افزایش و اندازه ذرات کاهش میسنتز،  یطمح pH یشبا افزا ولت محاسبه شد.

شود به طور کلی انتقال طیف نوری به انرژی های باالتر در اثر کاهش اندازه ذرات به معنی افزایش انرژی اکسیتون ها محدود می

  شکاف باند است.
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 ب()                                                          )الف(                                                                   

، ZnO-9 یهانمونه Energyبرحسب  (αhν)های نمودار )ب(   ZnO-9 ،ZnO-11،ZnO-13 یهانمونه DRS ینمودارها )الف( -3شکل    

ZnO-11،ZnO-13  

 نتیجه گیری -31

د. با توجه به شسنتز  13و  9،11مختلف  pHدر سه  یدروترمالبا استفاده از روش ه یرو یداکس یها یلهنانو م یق،تحق یندر ا

 SEMیف طبراساس  باال سنتز شد. یستالینیتیبا خلوص و کر یرو یدسنتز شده اکس یدرتمام نمونه ها یکسپراش پرتو ا یالگو

با توجه به  ت.اس نانومتر سنتز شده 3/۲89تا  3/141به قطر حدود ای شکل توان گفت که اکسید روی ساخته شده از ذرات میلهمی

 یابدیم یشاف باند افزاشک یسنتز، انرژ یطمح pH یشگرفت که با افزا یجهتوان نت ی( مDRSپراکنده ) یبازتاب سنجییفط یزآنال یجنتا

حت سطح و مسا یشتریناندازه بلورک، ب ینتر یینپا pH=13که در یداساس مشخص گرد یناست. بر ا یاثرات کوانتوم یلکه به دل

 حاصل شده است. یگاف انرژ یشترینب

 

 و تشکر یرتقد
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 باشد. یدر حال انجام م ۲35683به شماره قرارداد  یلشرکت گاز استان اردب یماد یتپروژه با حما این      
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 بررسی تفاوت بین دستگاه صفحه نیرو و دستگاه فوت اسکن
 3مالحت کشفی مقدم ۲، حامد شیخ علیزاده1بهروز حیدری

محقق اردبیلی،  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاهدانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی،  1

 اردبیل، ایران

، دانشگاه محقق دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۲

 اردبیلی، اردبیل، ایران 

محقق اردبیلی،  ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاهدانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی 3

 اردبیل، ایران

 

 چکیده

. هدف از باشد خصوصا اگر تشابهاتی بین دستگاه ها وجود داشته باشدانتخاب دستگاه مناسب برای پژوهش مورد نیاز همگان می زمینه و هدف:

است که  یفیتوص یمطالعه مرور کیمطالعه حاضر روش بررسی: است. و دستگاه فوت اسکن رویدستگاه صفحه ن نیتفاوت ب یبررساین پژوهش 

 یدیو با استفاده از کلمات کل یسیو انگل یها، به زبان فارسو کتاب ها،نامهانیپا ،یجستجو در مجالت داخل قیاطالعات از طر یآوردر آن جمع

(، یجهاد دانشگاه گاهی)پا SID لیقب از یاطالعات یهاگرفت. مقاالت از بانکصورت  ییفوت اسکن، فشارکف پا ت،یفورس پل رو،یصفحه ن

Magiran ،Irandoc ،Pubmedثبت العملعکس یروهایانجام محاسبات ن یبرا یمختلف افزارهاینرم ها:یافته. انتخاب شدند کایلیوی، و س 
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 هایشگرای در هاداده لیجهت ثبت و تحل BioWare افزاراز نرم ،Kistler رونیوجود دارد. به عنوان مثال در صفحه رونیصفحه توسط شده

 Footscan 7 USB2 gait افزاردستگاه فوت اسکن، نرم هایداده لتحلی و ثبت جهت افزارهااز نرم یکی .دشویاستفاده م کیومکانیمختلف ب

software  نتیجه.دهدیقرار م یرگیمورد اندازه یتالیجیو د یکیرا در نقاط مختلف پا به صورت گراف پاییفشار کف رمقادی افزارنرم نی. اباشدیم-

گشتاور  روها،یبه ن ازیکه ن یگفت که پژوهشگر زمان نگونهیا توانیو فوت اسکن م رویصفحه ن هایدستگاه یبا توجه به موارد ذکر شده برا گیری:

 ووارده بر پا  یبه فشار ها ازیکه پژوهشگر ن ی. در مقابل زماندیاستفاده نما رویخود از دستگاه صفحه ن قیتحق یبرا تواندیو مرکز فشار دارد م

 .پژوهش استفاده از دستگاه فوت اسکن خواهد بود یبرا نهیگز نینقاط هر کدام از آنها را دارد بهتر کیتفک

 صفحه نیرو، نیروسنج، فشارکف پایی، فوت اسکنهای کلیدی: واژه

 

 

 

 

 مقدمه

شتتده بر روی ستتطح فوقانی آن همچنان که فرد در وضتتعیت ایستتتاده، راه گیری نیرو و گشتتتاورهای اعمالجهت اندازه 39نیروصتتفحه

سایر فعالیت صفحهرفتن، پرش و  شکل زیر یک  ست. در  شده ا ست، طراحی  شی ا سه مولفههای ورز شتاوری که نیرو و  ی نیرو و گ

 .(1)گیرد، آورده شده است میگیری قرار توسط آن مورد اندازه

                                                           
3 9 . Force platform 
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 گیری شده توسط آنهای نیرو و گشتاور اندازهنیرو و مولفه(. دستگاه صفحه1شکل 
 

 

 

 

 

 

های مولفه Fz، و Fx ،Fyنیروی 

محورهای عمودی  در امتداد 

سیستم  z، و x ،yمختصات 

، جهت 1در شکل  نمایند. عمل می

راستای مثبت نیرو در  ها در پیکان

باشد که از قانون دست  -هر محور می

راست طبعیت  Fyو  Fxنماید. می

باشند. این سه مولفه گشتاور می Mz، و Mx ،Myباشند. مولفه عمودی نیرو می Fz، و های افقی و یا برشی نیرو هستندمولفه
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گردد. هنگامی که یک محور در باشند. جهت گشتاورها نیز طبق قاعده دست راست تعیین میمی zو  x ،yگشتاورها حول سه محور 

باشند های ساعت مییک چرخش در راستای عقربه گیرید، گشتاورهای مثبت دارایجهت پایین )در جهت مثبت آن( را در نظر می

(۲). 

(، استفاده ۲کل ای بر روی سطح قرار دارند )شبه صورت صفحه که Footscanتوان از دستگاه های فشار کف پایی میجهت ثبت داده

مهمترین متغیری که این  گیرد. انواع مختلفی از این نوع دستگاه در بازار وجود دارند، امانمود و مدل دیگر آن در داخل کفش قرار می

 خلفی، مقادیر-یخارجی و قدام-استای داخلیدستگاه قابلیت ثبت آن را دارد متغیرهای فشار کف پایی، جابجایی مرکز فشار در دو ر

شارهای وارده بر تصویری از سطح کف پا و میزان ف 3. در شکل (3)باشدها میایمپالس و مدت زمان رسیدن به اوج نیرو و ایمپالس

سنسور  4096 های فوت اسکن مختلف ازوسط این ابزار ثبت شده، نشان داده شده است. دستگاهنقاط مختلف پا که طی راه رفتن ت

 باشد. هرتز می 300تا  ۲00برداری در این دستگاه در حدود باشند. نرخ نمونهسنسور را دارا می 1۲۲88تا 

 

 Footscan(. دستگاه ۲شکل 
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لف متمایز شده های مختکف پا در هر ناحیه پا )میزان فشار توسط رنگ(. مسیر جابجایی مرکز فشار و میزان فشارهای 3شکل 

 است(

 روش بررسی

ها، و نامهآوری اطالعات از طریق جستجو در مجالت داخلی، پایانمطالعه حاضر یک مطالعه مروری توصیفی است که در آن جمع

نیرو، فورس پلیت، فوت اسکن، فشارکف پایی صورت گرفت. ستفاده از کلمات کلیدی صفحه ها، به زبان فارسی و انگلیسی و با اکتاب

، و سیویلیکا انتخاب شدند. Magiran ،Irandoc ،Pubmed)پایگاه جهاد دانشگاهی(،  SIDهای اطالعاتی از قبیل مقاالت از بانک

 های ورود به مطالعه حاضر، شامل موارد ذیل بودند:مالک

 استفاده کرده باشند.مطالعات مورد نظر از یک از دو دستگاه فوق 

 ، باشند.۲0۲1تا  ۲010مطالعات مربوط به یک دهه اخیر، یعنی سالهای 

مورد از  11فت شده بود که مقاله و پایاننامه یا ۲3ها، در ابتدا فقط پس از گردآوری نتایج اولیه، با توجه به تازگی کاربرد تکنولوژی

عدی، ابتدا عنوان و بهای مختلف( کنار گذاشته شدند. در گام وشتار در پایگاهمطالعات، به علت تکراری بودن )نمایه چکیده یا کل ن

سی بیشتر حفظ، سپس چکیده مقاالت و پایاننامه ها بررسی شدند. مطالعاتی که مشمول معیارهای ورود به مطالعه بودند، جهت برر

 سی قرار گرفت.و بقیه موارد حذف شدند. سپس قسمت روش کار مقاالت برای پژوهش فوق مورد برر

 یافته ها 
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ان مثال در عنو . به(4)نیرو وجود دارد العمل ثبت شده توسط صفحهافزارهای مختلفی برای انجام محاسبات نیروهای عکسنرم

شود که برخی یمهای مختلف بیومکانیک استفاده ها در گرایشجهت ثبت و تحلیل داده BioWareافزار ، از نرمKistlerنیرو صفحه

 موارد آن در زیر آورده شده است:

  پژوهش بیومکانیک 

 )تحلیل راه رفتن )توانبخشی، ارتوپدیک، پروستدیک 

 )ورزش )نیروی پرش، ضربه، تمرین 

 پستوگرافی، تعادل، میکروویبریشن( 40شناسیعصب( 

 های نظامی، ایمنی، بارگیری(ارگونومیک، صنعت )توسعه کفش، آزمون 

شود.  این خیره میهای آنالوگ به راحتی فراهم، پردازش و ذالعمل زمین و سایر داده، نیروهای عکسKistlerنیرو همراه با صفحه

افزار باشد. این نرمارا میدها و غیره را ، تحلیل، پردازش آماری، فیلترینگ، و اکسپورت نمودن دادههایی همچون نمایشافزار قابلیتنرم

ای بیومکانیکی فراهم ها را با سایر ابزارهدر بیومکانیک طراحی شده است و اجازه ثبت همزمان داده kistlerنیرو جهت کار با صفحه

 افزار در دسترس خواهد بود:. در مجموع پارامترهای زیر از طریق این نرم(5)آورد می

  شکل( (، مرکز فشار )4و  4نیروها و گشتاورهاCOP( ضریب اصطکاک ،)COF .در راستاهای مختلف ) 

 های مختصات مختلف.پذیر شامل سیستمدارا بودن منظره انعطاف 

 نیروهای صفحهثبت داده 

 های زمانی. های مختلف، برش و یا یکی کردن دادهها در فرمتاکسپورت و ایمپورت داده 

 هاسازی دادههای آماری جامع و توانایی نرمالقابلیت 

  دارا بودنr remote controlfull amplifie41، دارا بودن آغازگرهای دروندادی و بروندادی (TTLآغازگر قبل و بعد ،)4۲ 

  محاسبه ایمپالس، کار و شیب نیرو 

 ( پردازش سیگنال گسترده: فیلترهای دیجیتال، تحلیل فرکانسFFTنمونه ،)43برداری مجدد  ،-and-software sampling

hold (SSH) الگوریتم ارتقاء ،COP (Alavi et al., 2018) . 

 زبان: انگلیسی 

                                                           
4 0 . Neurology 
4 1 . input and output triggers 
4 2 . pre- and post-trigger 
4 3 . re-sampling 
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 طی فعالیت راه رفتن BioWareافزار (. تحلیل پارامترهای مرتبط با نیرو و گشتاوره در نرم4شکل 
 

 

 .BioWareافزار العمل سطح طی حرکت پرش عمودی توسط نرمهای عکس(. مثالی از تحلیل نیرو5شکل 
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تولیدکنندگان را قادر ساخته است تا ابزارهای را جهت قرار دادن در کفش طراحی نمایند تا ها در تکنولوژی میکروکامپیوتر، پیشرفت

. مشابه با بسیاری از برندها در (6)پایی در سطح بین کفش و پا باشند پایی و فشارهای کفگیری میزان نیروهای کفقادر به اندازه

شده به طور توزیع 45های سنسوری( نیز با استفاده از سلولsystem 1Footscan، سیستم فوت اسکن )44های فشارسنجتوکفشی

گیری نیروی مستقل تشکیل شده است. مجموع یکنواخت طراحی شده است. هر سلول از یک کریستال پیزوالکتریک و یک ابزار اندازه

نیرو صفحه، و باید برابر بردار عمودی نیرویی باشد که به طور همزمان توسط (7)این نیرو معادل با نیروی کلی اعمالی بر روی بدن است 

فشارهای کف پایی براساس بار عمودی ی گیری سلولی نیرو، این تکنولوژی قادر به محاسبهگردد. به دلیل اندازهگیری میاندازه

 Intraclass Correlation Coefficients. میزان پایایی نسبتا باالیی )(8)( 6باشد )شکل گیری شده و سطح هر سلول میاندازه

العمل های فشارسنج در سنجش نیروهای عکس( برای این دستگاه گزارش شده است. باوجود این، میزان روایی توکفشی75/0بزرگتر از 

 .(9)( 7نیرو گزارش شده است )شکل تر از دستگاه صفحهپائین

 

 گیری شده توسط توکفشی فشارسنجپایی اندازه(. توزیع فشارهای کف6شکل 

                                                           
4 4 . pressure insole 
4 5 . sensor cells 
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 یرونالعمل در مقایسه با دستگاه صفحههای فشارسنج در سنجش نیروهای عکس(. پایین بودن روایی توکفشی7شکل 

 

باشد. این می  Footscan 7 USB2 gait softwareافزارهای دستگاه فوت اسکن، نرمافزارها جهت ثبت و تحلیل دادهیکی از نرم

اطالعات آزمون دهد. گیری قرار میپایی را در نقاط مختلف پا به صورت گرافیکی و دیجیتالی مورد اندازهافزار مقادیر فشار کفنرم

فشار توسط دستگاه شامل سطح تماس مناطق مختلف پا، حداکثر فشار وارده بر پا، ایمپالس، نرخ بارگذاری وتغییرات مرکز 

آوری شده است. این دستگاه یک تصویر پویا از فشار های وارده بر کف پا هنگام تماس با آن ( اسکن جمعRSscan system)46فوت

شود. رنگ آبی نماینده کمترین فشار، قرمز نشان دهنده های به کار رفته مشخص میبندیدهد. بزرگی توزیع فشار با رنگارائه می

(. همچنین این دستگاه قابلیت نمایش این تصویر را به صورت 8شار و رنگ سیاه عدم وجود فشار را نشان می دهد)شکل باالترین ف

بعدی نیز دارد. این تصویر با توجه به ساختار پا و معیار هندسی از پیش تعریف شده به ده منطقه آناتومیکی حساس به دوبعدی و سه

 (. 8شود )شکل های مختلف نشان داده میشود و با رنگبندی میفشار تقسیم

 

                                                           
1. Foot scan pressure plate,1 m* 0.4 m,8192 sensors,253 Hz, RSscan International, Olen, Belgium 
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با توجه به میزان فشار وارده بر پا  باشد، این شاخص( می9افزار شاخص قوس پا )شکل گیری توسط این نرماز دیگر موارد مورد اندازه

شود )شکل نواحی مختلف پا با زمین )عقب، وسط و جلو پا( بدون در نظرگیری انگشتان پا به صورت زیر محاسبه می و مقدار تماس

 (. بر مبنای شاخص قوس سه نوع تقسیم بندی کلی برای ساختار پا وجود دارد:9

 AI≤21%کف پای گود  .1

 AI <28% >%21پای دارای قوس نرمال  .۲

 AI ≥28%کف پای صاف  .3

های وارده بر مناطق دهگانه پا، نرخ بارگذاری وارده بر مناطق دهگانه پا، درصد تماس مناطق مختلف پا ایمپالسسایر متغیرها شامل 

که بیان کننده  COPxباشد. ( طی حرکات مختلف می10)شکل  (COPx))عقب، وسط و جلو( با زمین و تغییرات مرکز فشار 

متر است، نسبت به باشد و واحد آن میلیکه عمود بر محور طولی پا می xنسبت به محور  پامرکز فشار  47خارجی -تغییرات داخلی

 .(10)گردد متر نرماالیز میپایی( به واحد میلیهای کفترین نقطه پا در قسمت استخوانعرض پا )عریض

                                                           
 1 Medial-lateral 

 بندی آناتومیکی کف پاسمت راست: فشارهای وارده بر کف پا ؛سمت چپ: تقسیم (.8شکل 
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 گانه کف پا و دستورالعمل محاسبه شاخص قوس(. نواحی سه9شکل 

 

 

 

 
 

 شده طی راه رفتنای از تغییرات مرکز فشار ثبت(. نمونه10شکل 

 

 گیرینتیجه
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زمانی که نیاز به نیروها، توان اینگونه گفت که پژوهشگر های صفحه نیرو و فوت اسکن میبا توجه به موارد ذکر شده برای دستگاه

تواند برای تحقیق خود از دستگاه صفحه نیرو استفاده نماید. در مقابل زمانی که پژوهشگر نیاز به فشار گشتاور و مرکز فشار دارد می

 بود. های وارده بر پا و تفکیک نقاط هر کدام از آنها را دارد بهترین گزینه برای پژوهش استفاده از دستگاه فوت اسکن خواهد
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 ها، تجهیزات و مواد شیمیاییشبکه سازی آزمایشگاهی و ایجاد بانک اطالعات آزمایشگاه
 * 1محمد انوار

 و مدیر کیفی مسئول شناسکار، دانشجوی دکتری و دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک، اردبیلی محقق دانشگاه -1
، 5۶۱۹۹۱۳۱۳۱مرکزی، کد پستی  دانشگاه محقق اردبیلی، معاونت پژوهش و فناوری، آزمایشگاه ، اردبیل، خیابان دانشگاه،مرکزی آزمایشگاه

 anvar@uma.ac.ir، ایمیل: ۰۹۱۰4۱۳۳۱۲۲شماره تماس 

 

 چکیده     

ی بوده است. با های تخصصهای هر دانشگاه، تأسیس آزمایشگاهاز بدو ایجاد دانشگاه در کشور، یکی از اساسی ترین بخش         

و پیشرفته را نشان  ای، ارتباطات علوم با همدیگر و لزوم انجام آنالیزهای کاربردی، نیاز به تجهیزات جدیدتوسعه علوم بین رشته

هشگران، اساتید و های باالی خرید و نگهداری اینگونه تجهیزات، و لزوم خدمات دهی بهتر به عموم پژودهد. با توجه به هزینهمی

رکزی در مهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همچنین بخش صنعت، کشاورزی و ... خارج از دانشگاه، ضرورت ایجاد آزمایشگاه

ها سوق پیدا انشگاهدهای مرکزی در گذاری وزارت عتف به سمت ایجاد آزمایشگاهان ساخت و سیاستها را نمایها و پژوهشگاهدانشگاه

کدیگر قابلیت ارائه خدمات های علمی ایران )شاعا( نمود که ضمن ارتباط با یکرد. در ادامه، وزارت عتف اقدام به ایجاد شبکه آزمایشگاه

ات آزمایشگاهی دارد ته باشد. شبکه شاعا اهداف بسیار راهبردی در زمینه ارائه خدمفراوان و متنوع به طیف وسیعی از متقاضیان داش

های مشابه و یا وعهها و مراکز پژوهشی ابالغ شده است. همچنین سایر مجمنامه آن منعکس و جهت اجرا به کلیه دانشگاهکه در نظام

قدام به شبکه لتی و غیر دولتی بسته به حیطه کاری خود اهای دوموازی نظیر معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و یا سازمان

یمیایی، نیروی ها، تجهیزات، مواد شهای مشابه و متنوع نمودند. شبکه سازی آزمایشگاهی و جمع آوری اطالعات آزمایشگاهسازی

و و تجهیزات و استفاده  ها و موادهانسانی، خدمات و ... شامل دامنه بسیار وسیعی بوده و فواید زیادی هم از قبیل صرفه جویی در هزین

بکه سازی عمومی ها و در نهایت پژوهش دارد. شبهینه از همه عوامل دخیل در آزمایشگاه و افزایش سرعت و دقت در نتایج آزمایش

ر وقت و شده و دو یا تخصصی و یا اصالح ساختارهای موجود نیز کمک بسیاری در این هدف دارد تا همه کارها از نقطه صفر شروع ن

 های موجود صرفه جویی صورت گرفته و استفاده بهینه شود. ها نیز با توجه به شبکهزمان و هزینه ایجاد شبکه

 ت. بانک اطالعا -آزمایشگاه -شبکه سازی کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

کدیگر قابلیت ارائه یضمن ارتباط با های علمی ایران )شاعا( نمود که در سالیان گذشته وزارت عتف اقدام به ایجاد شبکه آزمایشگاه

ئه خدمات آزمایشگاهی خدمات فراوان و متنوع به طیف وسیعی از متقاضیان داشته باشد. شبکه شاعا اهداف بسیار راهبردی در زمینه ارا

های مشابه مجموعهر ها و مراکز پژوهشی ابالغ شده است. همچنین ساینامه آن منعکس و جهت اجرا به کلیه دانشگاهدارد که در نظام

ود اقدام به شبکه ها دولتی و غیر دولتی بسته به حیطه کاری خو یا موازی نظیر معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و یا سازمان

ران با ایجاد شبکه های مشابه و متنوع نمودند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پس از ایجاد و ورود به حمایت از پژوهشگسازی

های دولتی و ههای پژوهشی اقدام به تحت پوشش قرار دادن بسیاری از آزمایشگاهای راهبردی آزمایشگاهی و ایجاد گرنتریفناو

و، شبکه آزمایشگاهی های علمی در حوزه نانغیردولتی و بسیار فراتر از شبکه شاعای وزارت علوم نمود. همچنین پس از ضرورت فعالیت

ند نماید. به موازات این های حوزه نانوفناوری حمایت نموده و آنها را ضابطه مطور تخصصی تری از فعالیتنانو را هم بنیان گذاشت تا ب

با توجه به احساس  های دولتی و غیردولتی دیگر نیزامور در وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، نهادها و سازمان

 ای جدید نمودند.هگاهی و استفاده از ساختارهای ضابطه مند، اقدام به ایجاد شبکههای آزمایشنیاز و همچنین فواید بسیار شبکه

که علمی تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسالمی با ایجاد شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ایجاد شب

های همکار، جموعه آزمایشگاهاپنا(، سازمان ملی استاندارد با تشکیل مهای پیام نور ایران )شدانشگاه پیام نور با ایجاد شبکه آزمایشگاه

های مرجع گاههای معتمد، سازمان غذا و دارو با تشکیل مجموعه آزمایشسازمان حفاظت محیط زیست با تشکیل مجموعه آزمایشگاه

مایشگاهی گیاهان ری جهان اسالم، شبکه آزهای آزمایشگاهی جنگل و مرتع، شبکه ازمایشگاهی نانوفناوغذا و دارو، و همچنین شبکه

و موسسات  هاهای تخصصی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و پژوهشگاهدارویی، شبکه بیوتکنولوژی پزشکی، شبکه آزمایشگاه

پتروشیمی در  وهای صنعتی نفت ای و گمرکی و یا شبکه آزمایشگاهتحقیقاتی تابعه نظیر سموم، کود، خاک، آب و موارد قرنطینه

صنایع؛  R&Dهای صنعتی صنایع مادر و یا خرد و همچنین واحدهای های تابعه و یا مجموعه آزمایشگاهوزارت نفت و سازمان

به کار مشغولند و  ایاند که از جهتی بسیار تخصصی و حرفههای بسیار وسیع و متنوع و متفاوتی را بوجود آوردهها و شبکهمجموعه

یکی بین آنها وجود ای بوده و ارتباط ارگاننمایند و از جهتی هم چون بصورت جزیرهو تحقیقاتی کشور را رفع میاحتیاجات پژوهشی 

افتن نیازهای ای بر حسب ضرورت نیاز تحقیقاتی خود مجبور به جستجوی بسیار و تخصصی برای یندارد و ممکن است فرد یا موسسه

 ت بساری از آنها غافل باشد.  تحقیقاتی خود به آنها رجوع نموده و از ظرفی

 یق تحق یشناسروش

توان دنبال و اجرایی نمود موارد زیر است که برای آزمایشگاه های مرکزی میهای زیربنایی در آزمایشگاهای که جهت ساختارسازیایده

شده که برخی عملیاتی و برخی مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی نیز  بعنوان یک مجموعه کامل آزمایشگاهی مرجع پیشنهاد و موافقت 

عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی،  -۲های علمی ایران )شاعا( عضویت در شبکه آزمایشگاه -1نیز در حال انجام است: 
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عضویت در شبکه  -5عضویت در شبکه آزمایشگاهی گیاهان دارویی کشور،  -4عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو،  -3

ایجاد  -8آزمایشگاه معتمد محیط زیست،  -8غذا و دارو،  مرجعآزمایشگاه  -7آزمایشگاه همکار استاندارد،  -6آزمایشگاهی خاک، 

شبکه آزمایشگاهی درون دانشگاهی و همچنین عضویت  ایجاد -10ایجاد شبکه آزمایشگاهی علمی استانی، و  -9آزمایشگاه مرجع، 

 ای و ملی و بین المللی. های دانشگاهی و آنالیزی منطقهای، ملی و بین المللی بر حسب ضرورتصصی منطقههای تخدر شبکه

های مایشگاهشبکه آزمایشگاهی استانی و بانک اطالعات آز شهای فوق و بر اساس موضوع این مقاله به بخقسمت برجسته فعالیت

یلی کلید خورد و فاز های این کنفرانس در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبپردازد که همزمان با شروع فعالیتاستان اردبیل می

موعه دانشگاه، مج ۲0هایصفحه اطالعات تخصصی و جمع آوری و ارائه اطالعات آزمایشگاه 73ای مبسوط در قالب اول بصورت کتابچه

انس حاضر رونمایی یان نشست تخصصی شبکه شاعا در کنفرباشد که در جرسازمان، نهاد و اداره دولتی و غیردولتی و صنایع استان می

ستان اردبیل اقدام این فرایند در این نقطه ساکن نبوده و به تدریج و بر اساس فازبندی طرح تشکیل شبکه آزمایشگاهی اخواهد شد. 

سازی اطالعات و  استان و جزئیها و صنایع حاضر در ها و شرکتبه تکمیل و بروز رسانی اطالعات موجود، افزایش ادارات و سازمان

سرویس کاران و  های تامین کننده تجهیزات و قطعات، تعمیرکاران وتسری آن به نیروی انسانی، کارشناسان، مواد شیمیایی، شرکت

ائه آن در یک های استان اردبیل اعم از دولتی و خصوصی مرتبط باشد و ارهای مرتبط و بطور کلی هر آنچه به آزمایشگاهشرکت

ر هر مرحله از دباشد. این مجموعه های فنی و تخصصی مورد نیاز میمجموعه واحد مکتوب و دیجیتال و همچنین آنالین با قابلیت

ملی قرار خواهد  های ذیربط استانی وتولید محتوای خود اعم از مکتوب و دیجیتال در اختیار کلیه متقاضیان و محققان و سازمان

آزاد و سهل  آزاد اطالعات و همچنین اصل همکاری متقابل بین دستگاهی استفاده از آن برای عمومگرفت تا بر اساس اصل گردش 

 الوصول بوده و از فواید گسترده آن همه ذینفعان بهره برداری نمایند. 

 نتیجه گیری

 هادر دانشگاه یشاتبه صحت و دقت آزما یرا به همراه دارد. اعتماد عموم یپربار یجو نتا یارموارد اهداف بس ینهر کدام از ا

غذا و دارو و ...  به ارجاع کار به دانشگاه دارد  یست،ز یطمانند استاندارد، مح یمراجع نظارت ینو همچن خصوصی بخش اقبال باعث

 یرویاز ن ینهاستفاده به ای،و منطقه یاز همه امکانات در قالب شبکه درون دانشگاه ینهباعث استفاده به الی،م ییکه عالوه بر درآمدزا

استفاده از امکانات درون دانشگاهی،  .شودیحل مشکالت جامعه و صنعت م یدر راستا یعلم یأته یدانش اعضا ینو همچن یکارشناس

های داخل استان و عدم ارجاع به ای و ملی و حتی بین المللی، افازیش سرعت آزمایشات با استفاده از پتانسیلدرون استانی، منطقه

های حمل و نقل و مواد و های دیگر برای تجهیزات و آزمایشات قابل ارائه در داخل هر مجموعه و هر استان، کاهش هزینهاستان

تجهیزات، جلوگیری از استهالک زاید تجهیزات و یا منقضی شدن تاریخ بهینه مصرف مواد شیمیایی، استفاده بهینه از نیروی انسانی 

ها و ایجا اشتغال های دولتی و غیردولتی و درآمدزایی برای آزمایشگاهتجهیزات انباشته شده در آزمایشگاهکارآمد، استفاده بهینه از 

ها بخصوص در شبکه های آزمایشگاهی و بانک اطالعات آزمایشگاهبرای متخصصان از دیگر اهداف و مزایای این طرح و ایجاد شبکه

 باشد. آزمایشگاهی استانی می
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 یرانا یعلم هاییشگاهنظامنامه شبکه آزما(، 1389) یران،ا یعلم هاییشگاهستاد شبکه آزما ی،و فناور یقاتعلوم، تحقوزارت  ]1[

 .1389)شاعا(، 

ستانی. دانشگاه محقق های استان اردبیل، شبکه آزمایشگاهی ا( بانک اطالعات آزمایشگاه1401اله زاده، )محمد انوار، علی نعمت ]۲[

 اردبیلی. 

 جربیات شخصی نگارنده.ت ]3[

 

 

 

 

 کارگاه شیشه گری آزمایشگاهی، ضرورتی برای تلفیق هنر و صنعت و علم

 
 * 1محمد انوار

 مسئول و مدیر کیفی رشناساردبیلی، دانشجوی دکتری و دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک، کا محقق دانشگاه -1
، 5۶۱۹۹۱۳۱۳۱مرکزی، کد پستی  دانشگاه محقق اردبیلی، معاونت پژوهش و فناوری، آزمایشگاه دانشگاه،مرکزی، اردبیل، خیابان  آزمایشگاه

 anvar@uma.ac.ir، ایمیل: ۰۹۱۰4۱۳۳۱۲۲شماره تماس 

 

   

 چکیده   

 .است کوچک و موفق فعالیتی کند وای است که در زمینه طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی و تزیینی کار میرشته  ،شیشه گری    

مبرم  یازمحصوالت مورد ن ینتر یهاز اول یکی، خوددر سطح  یتخصص یشگاهزماتعداد زیاد آبا دارا بودن ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه

. در باشندیم اییشهقطعات ش یخود دارا نیز هادستگاه یبرخ یناست. همچن یشگاهیآالت آزما یشهش یشات،آزما یو الزم آن برا

 یو هم در اثر برخ یدقت یکه هم ممکن است در اثر ب باشدیآالت م یشهش یزن یشگاهیآزما جهیزاتت یرترینپذ یبحال آس ینع

آالت خاص و  یشهش یازمندو پروتکل ها هم ن یشاتآزما یبرخ ین. همچنیرندقرار گ یجزئ یاکامل  یبخطرناک مورد تخر یشاتآزما

از بودجه  یباال بوده و ساالنه بخش اعظم یارآالت بس یشهساخت ش یاو  یدخر ینهکه مشخص است هز همانطور د.هستن یسفارش

https://takideh.ir/
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سهولت و سرعت در  ینقابل کاهش و همچن ی،گر یشهکارگاه ش یجادکه با ا شودیم یشگاهیبخش از ملزومات آزما ینا یزصرف تجه

ای که تعداد زیاد آزمایشگاه دارد کارگاه شیشه یکی از ضروریات هر مجموعه .باشدیم ییدرآمدزا ینهمچندانشگاه و  یازهاین ینتام

 گری است که نیاز آن مجموعه را برای ساخت و تعمیر مرتفع سازد. 

 کارگاه، شیشه گری، آزمایشگاه. کلمات کلیدی:
 

 

 

 مقدمه  -32

 یزدور ر یدهد یبآالت آس یشهش یه. کلباشندیم یگر یشهفاقد کارگاه ش ها و مراکز پژوهشیاکثر دانشگاهحال،  یتدر وضع

 ی،شرق یجاناآذرب یالن،تهران، گ هایساخت به استان یوجود ندارد و برا یامکان یچه یزن یساخت قطعات سفارش یو برا شودیم

که در  شودیم یداریساخته و خر یازمورد ن یهنگفت قطعات سفارش یاهینهو با صرف هز شودیمراجعه مو فارس و اصفهان  ینقزو

و  شودیصرف م یادیز ینهساخت، هم هز یامر هستند. برا یناز ا یرکاربران ناگز یول یستمواقع به صرفه و صالح دانشگاه ن یلیخ

مجاور صرف  یه هااستان ها و دانشگا ریگ یشهش یدر نوبت ماندن در کارگاه ها یبرا یادیهم سرعت عمل الزم وجود ندارد و زمان ز

 یره با تعمک ییآنها یزآالت شکسته ن یشهش ینهشود. در زم یمساله باعث عدم نظارت در ساخت مطلوب م یشود و هم بعد مکان یم

 یرلت عدم امکان تعمشده اند بع یداریخر یادیز یها ینههستند و با هز یقاتدر امر آموزش و تحق یمیو دا قابل استفاده دوباره یجزئ

 د.شون یم یزشده کال منهدم و دور ر یاددر داخل دانشگاه و به صرفه نبودن ارسال به مراکز 
 

  ینظر یمبان -33

ران، پژوهشگاه آزاد ته یراز،اصفهان، ش یمدرس، صنعت یتترب یز،تهران، تبر یرکبیر،ام یف،شر یرکشور نظ یدانشگاه ها برخی

خود،  یازهایر رفع نبخود، عالوه  یشگاهینفر از کارشناسان آزما ینکرده و با آموزش چند یجادامکانات را در خود ا ینو ... ا یمرپل

 .موده اندن یدانشگاه ها و مراکز پژوهش یربا ارائه خدمات به سا یزن دانشگاه یبرا ییاقدام به درآمدزا

 : اهداف

 یشگاهیآزما یگر یشهکارگاه ش یجادو ا یستاس -1

 داخل دانشگاه هاییشگاهآزما یهارائه خدمات به کل -۲

 استان هایدانشگاه یرسا هاییشگاهارائه خدمات به آزما -3

 یقیو افراد حق یبخش خصوص هاییشگاهارائه خدمات به آزما -4

  یازمورد ن اییشهخودکفا شدن دانشگاه در بخش ساخت قطعات ش -5

 اییشهقطعات ش یدو تول یرسرعت عمل در تعم -6

 عالقمند یاندانشجو یاشتغال برا یجادا -7

 دانشگاه یبرا ییدرآمدزا -8

 آنها یمو ترم یکم و جزئ یلیخ یبآالت شکسته با تخر یشهش یبرخ یزیاز دور ر یریجلوگ -9



 

 

  همجوار هایاستان ینو همچن یمرجع شدن استان -10

 :طرح یاجرا مراحل

  یزیکی،ف یبه فضا یازدر درجه اول ن یشنهادپ ینا یاجرا برای

  به ملزومات یازدرجه دوم ن در

 .باشد یبه کاربر ماهر م یازدر درجه سوم ن و

 .باشد یکارگاه م دیجاا یبرا یعالقمند ینالزم و همچن یزیکیف یفضا یدارا ی هر دانشگاهمرکز هاییشگاهآزما یزیکی،لحاظ ف از

ها  یشگاهزمادر آ یلیتکم یالتتحص یا یکارشناس یاندانشجو ینکارشناسان شاغل و همچن یاناز م یزن یانسان یرویاز نظر ن 

 .اعزام و اصول کار را فرا گرفت یگرد یدر دانشگاهها یآموزش ینفر عالقمند را به دوره ها ینتوان چندیم

 یابد، یصاص مدانشگاه که از طرف وزارت عتف اخت یشگاهیآزما یزاتاز بودجه تجه یا ینهبا اندک هز یزاز نظر ملزومات ن 

 یجادا یدیجد یو فضا هیافتامر اختصاص ن یناز طرف دانشگاه به ا ینمود و در واقع بودجه ا یهتوان دستگاه ها و موارد الزم را تهیم

 باشد.ینم یازن یدیجد نیانسا یرویشود و ن ینم

 

 

 یریگجهینت -34

 یننشگاه و همچنو با کارشناسان شاغل در دا یمرکز هاییشگاهموجود آزما یزیکیف یدر فضا گریایجاد کارگاه شیشه در صورت 

 یگر یشهاه شکارگ یجادبا ا یتواناز طرف وزارت عتف به دانشگاه، م یافته یصتخص یزاتیاز بودجه تجه یزناچ یارصرف بودجه بس

ام داد و با توجه را انج یآالت سفارش یشهو ساخت ش یراتم از تعمدانشگاه اع یداخل یازهایدر داخل دانشگاه، ن یشگاهیآزما یتخصص

ها، مراکز انشگاهاستان اعم از د یداخل یازن یک،دور و نزد یهااستان و لزوم مراجعه به استان هردر  یمرکز ینبه عدم وجود چن

 یلیکمت یالتتحص یاندانشجو یبرخ یریامکان بکار گ همچنینبرآورده ساخت.  یزرا ن یها و بخش خصوصیمارستانب ی،پژوهش

 شود. یم یزآنان ن یبرا ینیکارآفر یجادوجود داشته و باعث ا یزعالقمند ن
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 انتشارات دانشگاه پیام نور.تهران، ( 1391) (یمی)رشته ش یگر یشهکارگاه شخانی، یمرح یهرق ]1[

 علوی.(، تهران، زهره 1398ی )دست گرییشههنر شیدی، زهرا مختارتجو ]۲[

 (، تهران، دیبایه.1398ی )گر یشهش یفینامه توصواژهیفی، شر یعل یرزایی؛شهرداد م ]3[
 

 

   

 



 

 

 

 هاهآزمایشگا در ایمنی برهای شیمیایی اهمیت مدیریت دفع پسماند
 

 مهناز علی زاده

 علوم و مهندسی خاک کارشناسی ارشد

 چکیده

محیطی و یستها و خطرات زاکی شده و با توجه به تنوع پسماندی خر به افزایش تولید پسماند در کرهافزایش جمعیت منج

تواند ه میبه آن و دفع اصولی و بهداشتی آن مورد توجه است و عدم رعایت ضوابط مربوط ها، حساسیت نسبتسالمت انسانحفظ 

ام اعمال قوانین و ی مروری به اهمیت مدیریت پسماند شیمیایی و الزیری بر جای بگذارد. در این مقالهناپذات و عواقب جبرانخطر

ی ع و مطالعهبررسی مناب شده است. با پرداختهکننده پسماند برای مراکز تولید پسماند ضوابط صحیح در جهت کاهش و دفع اصولی

سازی کمینهعی بر ساول بایستی  یدر مرحلهتوان به این نتیجه رسید که های گوناگون دفع پسماند و مباحث اقتصادی موضوع میروش

 مت بشر،و سال محیطیمسائل زیستبعدی به مقرون به صرفه بودن روش دفع پسماند، رکز نمود و در مراحل تولید پسماند در م

 ی جغرافیایی و موارد دیگرتوجه نمود.در منطقهاجرایی بودن روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه:

پسماندهای آزمایشگاهی ناشی . (1د )شونپسماندها تهدیدی برای بقای انسان، سایر موجودات و محیط زیست محسوب می

های ها و کیتها ، رنگتمییز کننده و معرفهای آزمایشگاهی، دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل آنالیز مواد، تجهیزات ازفعالیت

ای باعث مشکالت عدیده این گونه مواد به دلیل خاصیت خطرآفرینی. شد که نیازمند مدیریت ویژه استبامی غیره آزمایشگاهی و

ها ، ترکیبات آلی های معدنی و آلی، انواع نمکها اسیدپسماند آزمایشگاهی در این آزمایشگاه یکنندهی مواد تولیدعمده. .گردندمی

 .باشندماتیک و غیر آروماتیک میآرو

گونه مواد نیز مانند سایر  دهد اما ایناگرچه پسماندهای آزمایشگاهی درصد کمی از کل پسماندهای شهری و صنعتی را تشکیل می

بوده و ، حائز اهمیت ندها و محیط زیستگونه پسماعرض اینآفرینی برای افراد در ملیل خاصیت خطرمواد زائد خطرناک و ویژه به د

ژاپن اولین کشوری بود که در  .(4) اشد ایمنی و پایش می هایی جهت مدیریت ونامههای اجرایی و یا آییننیازمند ایجاد دستورالعمل

و ایمنی کارکنان آزمایشگاه را تهدید  ین گونه پسماندها عالوه بر اینکه سالمت(. 3ود )ل پسماندهای خطرناک اقدام نمخصوص کنتر

های زیرزمینی و خاک منطقه خواهد شد. دفع غیر صحیح این مواد و ریختن آنها میکند باعث بروز خطرات جدی همچون آلودگی آب

خواهد  د گازهای سمی راگردد و حتی پتانسیل بروز انفجار و تولیمیسطحی نیز به شبکه فاضالب شهری عموما باعث آلودگی آبهای 

 (.4)داشت 

ثرات ، انشانیهای آتشمراقبت، اهکندگی آنها توسط باد یا هوا کشقابلیت اشتعال ، خطر انفجار،ایجاد گردوغبار در محیط و پرا

ضوابط  ،ت که باید با توجه به شکل پسمانداس پسماندهای شیمیایی هایمخاط و چشم و خواص چسبندگی از ویژگی ،بر پوست ءسو

 (.5) ها مورد توجه قرار گیردآن مدیریت الزم در

 .ع حادثه برای هر فرد الزامی استآگاهی از خطرات ناشی از استفاده از این گونه مواد و چگونگی برخورد با آن قبل و بعد از وقو

هایی مخصوص جهت نظارت بر پذیری، استفاده از چک لیستارش این مواد بر طبق میزان واکنشمواد شیمیایی، نحوه انببندی طبقه

های آزمایشگاهی ع صحیح پسماندهای ناشی از فعالیتتواند اقدامی کارامد جهت کاهش خطرزایی و دفمدیریت آزمایشگاه میی نحوه

 (.4) گردد

 

 یهای تحقیقاتی در اثر تماس دانشجو با یک مادهعمده خطرات مشاهده شده در آزمایشگاهمطالعات حاکی از آن است که 

اده جدید و عدم وجود پرسنل های خطرآفرینی مجدید بوده است که عمدتا به دلیل نبود دستورالعمل ایمنی ،عدم آگاهی از ویژگی

 (.4) باشدمایشگاه میدانشجویان در آزرسانی به ایمنی جهت اطالع یدیده در مقولهآموزش

های از هزینه برابر کمتر 100تا  10هایی در بر دارد که د زاید هزینهی کنترل موااعمال برنامهدهد ها نشان میبررسیهمچنین 

ای هکه مسئولیت پرداخت هزینههنگامی  (.3باشد )ت پس از ورود آن به محیط میها از محیط زیسسازی این آلودگیزدایش و پاک

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/


 

 

صفیه موجود است. کاهش تولید ای کاهش هزینه ها و حجم تجهیزات تهای مدیریتی متعددی بربا تولیدکننده است، گزینه دفع

 (.۲)ش را در حفاظت از محیط زیست دارد پسماند، بیشترین نق

 در زیر راهکارهایی برای کاهش حجم پسماندهای شیمیایی خطرناک تولید شده ارائه شده است:

 ترین مواد مورد نیازمبدأ با به کار بردن کم اجرای کاهش در -1

 استفاده از مواد شیمیایی فهرست شده -۲

 به اشتراک گذاشتن مواد شیمیایی فهرست شده با دیگر مراکز تولیدکننده -3

 خرید مواد فاقد جیوه -4

 تا حد امکان جایگزینی مواد غیرخطرناک با مواد خطرناک -5

 های تولیدی پسماند در بخش سازیذخیره -6

 (.۲) و دفع پسماندهای شیمیایی تصفیه -7

 

 گیرینتیجه

های شیمیایی و سمی افزایش چشمگیری داشته حجم مبادالت تجاری ،تولید پسماندصنعتی کشورها و باال رفتن ی با توسعه

حوادث ناگوار منظور کاهش مخاطرات احتمالی و به بسیار حائز اهمیت بوده و الزم است مسئولین امور، ،لذا درک اهمیت موضوعاست. 

 هاآن آگاهی طحبردن س (. باال5گیرند )های الزم را فرا این موضوع را جدی گرفته و آموزش ،به شده است،که در دیگر کشورها تجر

 ت.پسماند اس مدیریت برنامه در آنها وظیفه تبیین و بهداشتی پسماند محیطی زیست و خطرات بهداشتی یزمینه در

ی باشد. در واقع تصفیهها میی کاهش تولید این نوع پسماندیهای شیمیاگزینه برای مدیریت پسماندها بهترین در بین روش

-طور کلی به حداقل رساندن پسماندبه ی مدیریت این نوع پسماندها محسوب می شود.دهای شیمیایی خطرناک آخرین گزینهپسمان

ید کاالی مورد نظر و دیگری ی اضافی برای خراهمیت است؛ یکی هزینهی پسماند حائز لیدی از دو نظر برای تولید کنندههای تو

های توان با روشیایی و دارویی تولیدی کم باشد می. زمانی که مقدار پسماندهای شیمباشدای مرتبط با دفع پسماند کاهش میههزینه

های تخصصی پسماندها زیاد باشد باید از روش ر اینهای کم عملیات دفع را انجام داد، در حالی که اگر مقداف هزینهنسبتا آسان و صر

توان با کاهش در مبدأ و اقدامات مدیریتی و کنترلی، پسماندهای ها استفاده کرد. در واقع میهای هنگفتی برای دفع آنو هزینه

شود و در نهایت منابع میسازی ا باعث دخیرهشیمیایی و دارویی تولیدی را به میزان زیادی کاهش داد که کاهش این نوع پسمانده

 (۲د )آوری و حمل و نقل آن را به شرکتی سپرد که با انتقال مواد سمی آشنا باشی جمعپسماندی سمی باشد بهتر است وظیفهاگر 
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