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آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان در بهار  1392زیر نظر معاونت پژوهشی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان با هدف ساماندهی و بهرهوری بهینه

دانشگاه لرستان با هدف ساماندهی و بهرهوری بهینه از تجهیزات پیشرفته

از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و فراهم آوردن دسترسی آسان و برابر

همچنین تبادل اطالعات بین پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه تاسیس

داخل و خارج از دانشگاه تاسیس شده است .این دانشگاه دارای دو

آزمایشگاهی و فراهم آوردن دسترسی آسان و برابر به امکانات آزمایشگاهی و
شده است .این دانشگاه دارای دو آزمایشگاه مرکزی شماره  1و  2میباشد.

آزمایشگاه مرکزی شماره  1و  2میباشد (شکل.)1

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

سایت اصلی آزمایشگاه تحت عنوان آزمایشگاه شماره  1در دانشگاه لرستان

به امکانات آزمایشگاهی و همچنین تبادل اطالعات بین پژوهشگران

جنب دانشکده علوم پایه قرار دارد .با توجه به دوری دانشکده کشاورزی و منابع
طبیعی از سایت اصلی دانشگاه ،جهت دسترسی و رفاه پژوهشگران این

دانشکده ،آزمایشگاه مرکزی شماره  2در زمستان  1395در این دانشکده افتتاح
شد .در حال حاضر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان با عضویت قطعی در
شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) پاسخگوی محققین دانشگاهی،
شرکتهای علمی دولتی و خصوصی ،سازمانها و صنایع می باشد.اصلیترین

اهداف تاسیس آزمایشگاه مرکزی شامل :متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی
جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان متخصص،
زمینهسازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی ،جلوگیری از
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خرید تجهیزات مشابه ،ارتقا کارشناسان آزمایشگاهی ،تسهیل خدمات رسیدن

در شاعا ،افزایش رضایتمندی مشتریان وسهولت در برقراری نظام بهداشت،
ایمنی و محیط زیست میباشد .همچنین این آزمایشگاه در حال حاضر دارای

آزمایشگاه محیط زیست میباشد که در حال انجام سرویس به ارگانهای مربوطه
میباشد.

شکل -1آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

1مدیر امور آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه لرستان ،استادیار گروه مکانیک ،لرستان ،ایرانh64hatami@gmail.com ،09127110287 ،
 2مدیر سابق امور آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایرانbarani.k@lu.ac.ir ،06633120005 ،
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آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

سایت اصلی آزمایشگاه تحت عنوان آزمایشگاه شماره  1در دانشگاه

لرستان جنب دانشکده علوم پایه قرار دارد .با توجه به دوری دانشکده
کشاورزی و منابع طبیعی از سایت اصلی دانشگاه ،جهت دسترسی و
رفاه پژوهشگران این دانشکده ،آزمایشگاه مرکزی شماره  2در زمستان

 1395در این دانشکده افتتاح شد .بیشتر تجهیزات موجود در این
آزمایشگاه مرتبط با آزمونهای حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

میباشد.

•جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه
•ارتقا کارشناسان آزمایشگاهی
•تسهیل خدمات رسیدن در شاعا
•افزایش رضایتمندی مشتریان
•سهولت در برقراری نظام بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

در حال حاضر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان با عضویت قطعی در

نحوه ارسال درخواست

دانشگاهی ،شرکتهای علمی دولتی و خصوصی ،سازمانها و صنایع

فرم درخواست آزمون به همراه نمونههای نامگذاری شده به آزمایشگاه لرستان به

شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) پاسخگوی محققین
میباشد.

علوم پایه ارسال گردد .بعد از دریافت فرم و نمونهها ،زمان انجام آزمایشها و

اصلیترین اهداف تاسیس آزمایشگاه مرکزی

هزینهها توسط مسئول آزمایشگاه اطالع رسانی میگردد .سپس آزمایش پس از

•متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه
پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان متخصص

•زمینهسازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات
فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

آزمایشگاهی

نشانی خرم آباد ،کیلومتر پنج جاده بروجرد ،دانشگاه لرستان ،جنب دانشکده

پرداخت هزینه انجام میشود .هزینه انجام آزمایشها بایستی به شماره حساب

 2709056878نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه لرستان واریز گردد .نرخ

تعرفهها و معرفی تمامی دستگاهها و خدمات در سایت  lab.lu.ac.irقابل
مشاهده است (شکل )2
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شکل -2نحوه ارسال درخواست
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میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

دستگاه  SEMبا مدل  FESEMاز کشور چک ،از نوع گسیل میدانی است و به

این جهت عمق میدان و حد تفکیک بسیار باالتری نسبت به میکروسکوپ
الکترونی روبشی معمولی است و تصاویر با بزرگنمایی یک میلیون برابر را
میتوان با آن تهیه کرد (شکل .)3

فلزات ،سرامیک ،پودر مواد شیمیایی ،نمونههای جامد گیاهی

شامل برگ ،ساقه و بذر گیاهان و نمونههای جانوری

•بررسی نمونههای زیستی بدون کوتینگ طال

•امکان آنالیز عناصر سطح نمونه با استفاده از دستگاه EDS

از توانمندیهای این دستگاه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

این دستگاه در زمینههای نانو شیمی ،نانو فیزیک ،زیستشناسی ،معدن ،مهندسی
مواد ،کشاورزی ،بیولوژی ،علوم پزشکی و سایر زمینههای علمی کاربرد دارد.

میکروسکوپ نیرو اتمی با مدل  Full Plussاز شرکت آرا پژوهش ایران برای بررسی
توپوگرافی سطح مواد در مدهای کاری حالت تماسی ،بدون تماس و ضربهای به کار
میرود .همچنین میتوان اطالعاتی در مورد زبری سطح نمونه ،وجود حفرهها روی
سطح و اندازه حفرهها بدست آورد (شکل .)4

•تهیه تصاویر دوبعدی و سه بعدی
•عدم نیاز به آمادهسازی
•تصویربرداری از نمونههای هادی ،نیمه هادی و نارسانا
•کارکرد در شریط خالء
•عدم محدودیت نوع نمونه
•تصویربرداری از نمونههای زنده هوازی

117 .................................................................................................................................................................

دوره دوم .شماره سوم .پاییز 1397

میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM

از توانمندیهای این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

شکل  -3میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

آزمایشگاه مرکزی شماره 1

• بررسی نمونههای خشک مانند مقاطع نازک و صیقلی سنگ،

معرفی آزمایشگاه
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان
شکل  -4میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM

این دستگاه در حوزههای محیط زیست ،علوم غذایی ،بررسی مشخصات
نانوفیلترها ،بررسی نانو ساختارهای نشاسته ،ساختارهای ژالتین،

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

مهندسی پلیمر و پوششها ،بررسی فرآیند پلیمریزآسیون ،مواد و

متالورژی ،علوم پزشکی ،پاتولوژی در مقیاس نانو و بررسی اثر متقابل

آنتی ژنها و آنتی بادیها و داروسازی کاربرد دارد.

•آنالیز کیفی و کمی مقادیر اندک ترکیبات آلی در مخلوطهای
ساده و پیچیده

•جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار مجهول
•دارای کتابخانه کامل برای شناسایی WIELIY ،NIST

کروماتوگرافی گازی–طیفسنج جرمی ()GCMS

دستگاه کروماتوگرافی گازی با مدل  GC-17Aاز شرکت Shimadzu

ژاپن متشکل از دو قسمت اسپکترومتر جرمی و کروکاتوگرافی گازی
میباشد .ستون کروماتوگرافی برای جداسازی ترکیبات مختلف و از

اسپکترومتر جرمی برای شناسایی اجزاء جداسازی شده استفاده میگردد.
بعد از جداسازی و اسکن توسط اسپکترومتر جرمی ،با استفاده از
کتابخانه و اطالعات موجود در رایانه دستگاه که اطالعات و طیفهای
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جرمی ترکیبات مختلف در آن وجود دارد میتوان اقدام به شناسایی

اجزا جداسازی شده کرد (شکل.)5

از توانمندیهای این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•دارا بودن دتکتور MS

شکل  -5کروماتوگرافی گازی– طیف سنج جرمی ()GCMS

•قابلیت برنامهریزی دمایی
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طیفسنج فلورسانس

•شناسایی و اندازهگیری ترکیبات آنتی اکسیدانها

شیمی ،کشاورزی و سموم کاربرد فراوانی دارد.

دستگاه طیفسنج فلورسانی با مدل  Cary Eclipsاز شرکت  Agilentآمریکا

دارای نوعی تکنیک نوری است که بر اساس نشر ذرات عمل میکند .در این

روش نمونهها با تهییج منبع پرانرژی به تراز باالتر میروند .با توجه به خصوصیات
ساختاری مواد ،بازگشت الکترونها به سطح انرژی اولیه همراه با نشر نور
میباشد .با اندازهگیری شدت نور فلورسانس میتوان غلظت خواص یا برهمکنش

مولکولها را مورد مطالعه قرار داد .همچنین این دستگاه قابلیت اندازهگیری

تکنیک فلورسانس همزمان ،سه بعدی ،فسفرسانس و دو تکنیک بسیار حساس

نورتابی زیستی و شیمیایی را دارا میباشد.

در نمونههای کشاورزی ،پسابها و رودخانهها

•تشخیص ،شناسایی و اندازهگیری داروها در نمونه دارویی و پالسما
با حساسیت باال

•تعیین و شناسایی رنگینههای طبیعی و سنتزی موجود در گیاهان،
نمونههای غذایی و پسابها




تشخیص و تعیین و بررسی نانو ذرات و برهمکنش آنها با ماکرومولکولها،

داروها و پروتئین

پراش اشعه ایکس ()XRD

از تجهیزات این دستگاه میتوان به المپ زنون با طول موج در گستره  200تا

دستگاه پراش اشعه ایکس با مدل  STADIPاز شرکت آلمان یکی از

از کاربردهای این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

آزمایشگاه میباشد .اصول طراحی دستگاه  XRDبر پایه تابش پرتو  Xبه

 800نانومتر و دتکتور فونومولتی پالیر و مونوکروماتور اشاره کرد.

•تشخیص ،شناسایی و اندازهگیری پروتئین ،ساختار و برهمکنش آنها

تجهیزات منحصر بفرد برای آنالیز و تعیین مشخصات کریستالها در

نمونه در زوایای مختلف و تحلیل الگوی پراش با بازتابش آن میباشد.

این دستگاه در مد عبوری  Transmitionکار میکند .از جمله مزیتهای

•شناسایی و اندازهگیری سموم کشاورزی و آالیندههای زیست

آن ماده میباشد .با کمک پایگاه و بانک اطالعاتی موجود در سیستم

پراش ایکس برای هر ماده یکتا و منحصر بفرد و همانند اثر انگشت برای
میتوان ترکب هر ماده را مشخص نمود (شکل .)6

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

•شناسایی و اندازهگیری سموم کشاورزی و آالیندههای زیست محیطی در

آن شناسایی نمونههای پودری در زوایای کمتر از  5درجه است .الگوی

نمونههای کشاورزی ،پسابها و رودخانهها

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

این دستگاه در زمینههای مختلف علوم مانند شیمی ،پزشکی ،داروسازی ،نانو

•شناسایی و اندازهگیری سموم کشاورزی و آالیندههای زیست محیطی
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شکل  -6پراش اشعه ایکس ()XRD
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آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

کاربرد این دستگاه برای تشخیص فاز کریستال ،اندازه و شکل دانه

این دستگاه قابل استفاده برای اندازهگیری غلظت عناصر با عدد اتمی بزرگتر از

بلور ،اندازهگیری درصد کریستالیته نمونه ،ترکیب اتمهای کریستال و

محلول و جامد ،خون و سایر مایعات و بافتهای موجود در بدن میباشد.

کریستال ،فاصله بین الیههای کریستال ،تعیین جهتگیری و موقعیت

ساختار آن میباشد.

طیفسنج فلورسانس پرتو ایکس ()TXRF

 11در نمونههای خاک و سنگ ،محصوالت کشاورزی ،فلزات مواد شیمیایی

میکروترمومتری میانبارهای سیال

دستگاه فلوئید اینکلوژن با مدل  THMSG600از شرکت  Linkhamانگلستان

اساس کار دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس با مدل TX2000

قابلیت مطالعه پتروگرافی سیاالت درگیر (شکل ،اندازه و نوع سیال) و ترمومتری

 TXRFنمونه به صورت الیه نازک روی نمونهگیر نشانده میشود و پرتو

درگیر را دارد .در این مطالعات دادههای اندازهگیری شده حاصل از بررسیهای

از  GNRایتالیا مشابه  XRFمیباشد با این تفاوت که در دستگاه

ایکس با زاویه نزدیک به صفر درجه به سطح نمونه برخورد میکند ،در
نتیجه تداخالت طیفی کاهش مییابد .دقت و حساسیت آنالیز افزایش
مییابد .همچنین میتوان بصورت همزمان وجود عناصر و مقدار آنها

را با دقت  ppmو  ppbدر نمونه تعیین کرد (شکل.)7

جهت تعیین دمای همگن شدن سیاالت و تعیین دمای ذوب نهایی یخ سیاالت
ریز دماسنجی و تخمینهای کسر حجمی فازهای مختلف (به منظور تبدیل


دماهای ذوب و همگن شدگی و همچنین تخمینهای چشمی کسر حجمی به

ترکیبات حجمی و چگالی) توسط برنامههای نرمافزار فلوئیدز و کالتریتز مورد

پردازش قرار میگیرد (شکل.)8

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران
دوره دوم .شماره سوم .پاییز 1397

شکل  -7طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس ()TXRF
شکل  -8میکروترمومتری میانبارهای سیال
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کامپوزیت ها و  ...را اندازهگیری کند.

•دستگاه کشش و فشار یونیورسال  5تن

دستگاههای کاربردی دیگر به شرح زیر میباشند.

سایر دستگاههای آزمایشگاه شماره 1

سایر دستگاههای آزمایشگاه شماره  1همراه با کاربرد آنها به شرح زیر میباشد:
•آسیای سیارهای گلولهای

این دستگاه قابلیت پودر کردن مواد معدنی و شیمیایی ،شیشه ،سرامیک
و فلز را در ابعاد نانو دارا میباشد.

•دستگاه اندازهگیری کشش سطحی و زاویه تماس

این دستگاه قادر است کشش سطحی مایعات و همچنین زاویه تماس بین
مایعات و سطوح جامد را اندازهگیری کند.

•دستگاه کشش و فشار یونیورسال  5تن

این دستگاه قادر است خواص مکانیکی فلزات ،بتن ،پالستیک ،پلیمر

ترازو ،بن ماری PH ،متر ،آلتراسونیک کلینر ،سانتریفیوژ ،آون ،دستگاه
پودر کن و کوره الکتریکی

آزمایشگاه مرکزی شماره 2

کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال ()HPLC

دستگاه با مدل  HPLC UV 2070از شرکت  JASCOژاپن یکی از
انواع کروماتوگرافی است که فاز متحرک در آن مایع است .در این
دستگاه اغلب از ستونهای پر شده با ذرات ریز فاز ساکن استفاده
میشود .به همین علت سطح بیشتری از فاز ساکن در ستون در معرض
اجزاء نمونه قرار میگیرد و در نتیجه راندمان جداسازی در این روش

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

دستگاه میکروترمومتری میانبارهای سیال در حوزههایی نظیر زمینشناسی
اقتصادی ،ژئوشیمی ،پترولوژی ،معدن و نفت کاربردهای فراوانی دارد.

معرفی آزمایشگاه

بیشتر از سایر روشهای کروماتوگرافی است (شکل.)9

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

اندازهگیری مقدار عناصر نیتروژن ،کربن ،هیدروژن ،گوگرد و اکسیژن در مواد

غذایی و گیاهی ،نمونههای بالینی و دارویی ،ترکیبات سنتزی آلی ،پلیمری و
معدنی ،انواع نمونههای خاک ،پسماندهای مختلف و کودهای شیمیایی و

طبیعی از کاربردهای این دستگاه میباشد.

سایر دستگاههای کاربردی آزمایشگاه شماره 2

دستگاههای کابردی مورد استفاده و آماده سرویسدهی به مشتریان در آزمایشگاه

شماره  2به شرح زیر است:

اتو آنالیزور  ،NIRدستگاه  PHسنج ،دستگاه رطوبت سنج خاک،
دستگاه  ECسنج ،سیستم عصارهگیری از گیاه ،دستگاه تعیین میزان
فتوسنتز گیاه ،سیستم اسانسگیری گیاه ،اتاقک رشد گونههای گیاهی،

سیستم کجلدال برای تعیین نیتروژن و پروتئین نمونههای خاک و گیاه،

انکوباتور یخچالدار شیکردار ،اینکوباتور شیکردار ،فریز  -80درجه،
هود المینار و اتوکالو.
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شکل  -9کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال ()HPLC

معرفی آزمایشگاه
به کمک این دستگاه میتوان انواع گونههای آلی شامل اسیدهای آمینه،

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

پروتئینها ،اسید نوکلیکها ،هیدروکربنها ،هیدرات کربن ،داروها،

ترپنوییدها ،حشره کشها ،آنتی بیوتیکها ،استروئیدها و گونههای آلی و فلزی

را اندازه گیری کرد.

اسپکتروفوتومتر آرایه ای فرابنفش مرئی

این دستگاه قابلیت طیف گیری در ناحیه فرابنفش مرئی طیف الکترومغناطیس
را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد .طیف نوری در محدوه  200تا 800

نانومتر را همزمان ثبت مینماید .شدت جذب عبور نور را نیز نشان میدهد.
کنترل شدت منبع تابش و حساسیت آشکارسازی توسط کاربر قابل تنظیم

است (شکل.)10

شکل  -11طیف سنج جذب اتمی

آنالیز عنصری به روش احتراق ()CHNSO

دستگاه  CHSNبا مدل  ECS 4010 hcاز شرکت  NC Technologiesایتالیا

فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران

قابلیت اندازهگیری درصد کربن ،هیدروژن ،نیتروژن ،گوگرد و اکسیژن در

نمونههای مختلف آلی و معدنی در حاالت مایع و جامد را دارد .اساس کار این
دستگاه عبارت است از احتراق نمونه در راکتور کوارتزی موجود در کوره

الکتریکی و تبدیل عناصر مذکور به اکسیدهای گازی و عبور گازهای حاصل از
ستون کروماتوگرافی و رسیدن آنها به آشکارساز در زمانهای مختلف .همچنین

تبدیل مقدار پازهای رسیده به آشکارساز به سیگنالهای الکتریکی و تعیین
شکل -10اسپکتروفوتومتر آرایه ای فرابنفش مرئی

مقدار درصد وزنی عناصر مختلف بر اساس شدت سیگنالهای ایجاد شده

(شکل .)21

طیفسنج جذب اتمی
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دستگاه طیف سنج جذب اتمی با مدل  240FS AAاز شرکت Agilent

آمریکا با سه روش  Graphit Furnace ،MHSو  Flameو با تصحیح
خودکار تداخلهای زمینه اندازهگیری را انجام میدهد .دارای دو حالت

شعله و کوره با قابلیت تعویض اتوماتیک و تصحیح زمینه بصورت
خودکار میباشد .همچنین قابلیت تعیین کمی عناصر در حد آشکارسازی
 ppmو  ppbدر ماتریسهای مختلف را دارد (شکل .)11

شکل  -12آنالیز عنصری به روش احتراق ()SNHC
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