به نام خدا
گروه محیط زی ست واقع در دان شکده منابع طبیعی و محیط زی ست دارای  3آزمای شگاه آلودگی،
میکروبیولوژی وآماده سااازی ننونه شمشاابر با گروه )اای

میبا)ااد .در این آزمایشااگاه ها

ک سهای عنلی واحدهای درسی ارائه )ده در گروه ،انجام آزمایشا

رساله ،پایاننامه و پروژهی

دانشجویان دکبری ،ار)د وکار)ناسی برگزار میگردد.این آزمایشگاه دارای تجهیزا

زیر میبا)د.

دستگاه فلیم فتومتر (:)Flame Photometer
دسبگاه فلیم فبومبر موجود با اسبفاده از قطعا

الکبرونیک با کیفیت باال و با اسبفاده از جدیدترین

ریزپردازنده کامپوتری با برنامهریزی کامل و هو)نند جهت اسبفاده در آزمایشگاههای صنعبی و
تشخیص طبی برای اندازه گیری سدیم و پباسیم طراحی گردیده و دقت عنلکرد سیسبم و نبیجه
آزمایشا

در حد اسباندارد میبا)د
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دستگاه تبخیر کننده دوار (Rotary evaporator

):

روتاری تبخیر دسبگاهی است که برای بردا)بن و تبخیر موثر ح ل از ننونه در آزمایشهای
)ینی ،داروسازی و محیط زیست کاربرد دارد.روتاری موجود در آزمایشگاه محیط زیست
روتاری ترکیبی است که از حرکت دورانی و یک سیسبم تقطیر تشکیل )ده است.

دستگاه سوکسله (:)Soxhlet
این وسیله آزمایشگاهی معنوال برای جداسازی چربی ها از مواد جامد مورد اسبفاده قرار میگیرد.
این دسبگاه دارای )ش کانال با برنامه های مجزا که قابلیت کنبرل دما در مد
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زمان کم را

دارد.هنچنین دارای مخزن بازیافت و جنع آوری اتر و ان هگزان مصرفی بوده که پس از انجام
هر آزمایش مقدار زیادی ازآن را بازیافت مینناید.

کوره آزمایشگاهی الکتریکی
این کوره دمایی باالتاحدود ۱۱۰۰درجه سانبی گراد و یا  ۱5۰۰درجه سانبی گراد ایجاد کرده که
جهت ذوب برخی مواد و نیز گرفبن خاکسبر برخی دیگر از مواد کاربرد دارد .کاربرد کورههای
الکبریکی ،خاکسبرگیری مواددرآزمایشگاهها است.
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میکروسکوپ نوری:
با ریزننای نوری برای بزرگننائیهای مبفاو

برای بررسی موجودا

و ساخبار موادی که با چشم

غیر مسلح قابل بررسی نیسبند ،کاربرد دارد .ساخبنان میکروسکوپ نوری )امل عدسی چشنی و
عدسی )یئ ،دسبه یا بدنه صفحه چرخان ،صفحه میکروسکوپ ،دیافراگم ،منبع نور ،گیرههای
صفحه ،پیچ ماکرومبری ،پیچ میکرومبری و پایه میبا)د.
میکروسکوپ ه ای نوری در اببدا به عنوان وسیله ای برای مشاهده اجسام کوچک ساخبه )ده
بودند .ولی در حال حاضر از آن ها برای بررسی و اندازه گیری ویژگی های ریز ساخباری مواد
اسبفاده می)ود .امروزه میکروسکوپ نوری برای مشاهده ننونه های زیسبی ،برش های بافت
سلولی ،مقطع ناز سنگها ،ذرا

خا و ماسه ،سطح صیقلی فلزا

و سرامیک ها و نیز رنگدانه

ها به کار می روند.

انکوباتور (:)Incubator
یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و ر)د دادن ننونه های
زنده مانند سلول ها یا میکروب ها و در آزمایشگاه های زیست برای کشت و ر)د دادن بذر گیاهان
به کار می رود.این وسیله با کنبرل رطوبت ،دما ،میزان اکسیژن و دیاکسید کربن )رایطی مناسب
برای ر)د ارگانیسم های زنده و بذر گیاهان فراهم میکند.انکوباتور یکی از از ابزار های مهم در
آزمایش های میکروبیولوژی ،زیست)ناسی سلولی و ...به حساب می آید..

شیکر (:)Shaker
جهت اختالط نمونه
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شیکر لوله (:)Vortex
یکی از دسبگاه های پر کاربرد در تنامی آزمایشگاه های تشخیص  ،اندازهگیری  ،کنبرل کنی و
کیفی و تحقیقاتی می با)د و این به دلیل اهنیت بسیار زیاد هم زدن و ترکیب و مخلوط کردن در
انواع آزمایشا

است.

از )یکر های آزمایشگاهی برای مخلوط کردن  ،هم زدن و ترکیب محلول های و مایعا
انجام آزمایشا

و نیز

اسبفاده می )ود و در واقع )یکر آزمایشگاهی یک سرعت دهنده و کاتالیزور در

تحریک واکنش ها در سطوح مولکولی مواد می با)د .اخیرا به جای آن از هنزن مغناطیسی نیز در
آزمایشا

برای هم زدن و ترکیب مایعا

اسبفاده می گرد

بن ماری یا حمام آب (:)Water bath
بنماری یا حنام آب وساایلهای اساات که کاربرد گساابردهای درآزمایشااگاههای مخبلف )ااامل
آزمای شگاههای موجود در مراکز تحقیقاتی ،کلینیکی ،آموز )ی ،صنایع غذایی و فا ض ب دارد .از
بنماریها به منظور گرم کردن معرفها،هضااام گیاهان-خا وذوب کردن ننونهها نیز اسااابفاده
می )ود .به عنوان یک قاعده کلی ،در بنماریها از آب اسبفاده می )ود؛ اگر چه در تعداد معدودی
از آنها از روغن نیز اسبفاده می)ود.

هیتر گرمکن الکتریکی (:)Heater stirrer
از این دسبگاه بیشبر برای گرم کردن یکنواخت باه هناراه هام زدن خودکار محلاول هاای داخال
ظاروف آزمایاشگاهی اسبفاده می )ود.

آون (:)Oven
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آون یا فور وسیلهای است دارای یک محفظه با حجمهای مخبلف که جهت گرم کردن مواد و یا
خشک کردن مواد مرطوب تا حرار

 25۰یا  32۰درجه سانبیگراد بکار میرود .

 pHمتر رو میزی:
pHمبر دسبگاه الکبرونیکی برای محاسبه  pHمواد است .این دسبگاه مبشکل از دو بخش اصلی
یعنی میله کاو)گر ) (probeو اندازه گیر ) (meterاست .میله کاو)گر pHمحلول را تبدیل به
سیگنال الکبریکی کرده و اندازه گیر آن را تحلیل و میزان pHرا ننایش می دهد.

اولتراسونیک کلینر (:)Ultrasonic cleaner
دسبگاه حنام تنیزکننده مافوق صو

که با نام های حنام )سبشوی اولبراسونیک یا کلینر

ازمایشگاهی هم )ناخبه می )ود به منظور جرم گیری و )سبشوی انواع قطعا

بکار میرود که

موجب تنیز کردن مطنئن و کامل ،حفاظت در مقابل خوردگی و تنیز کردن نقاط غیر قابل دسبرس
می )ود

دما سنج:
وسیلهای است که بر مبنای واحدهای مخبلف دما را اندازه میگیرد .با اسبفاده از دماسنجها
میتوان دما را اندازه گرفت.

هود (:)Hood
هااود آزمایشااگاهی یکاای از اساساای تاارین و )اااید مهاام تاارین وسااایل مااورد نیاااز در
تنااامی مراکااز صاانعبی و آزمایشااگاه هااا ماای با)ااد و نقااش بساایار مهناای در تااامین و
حفااااات سااااا مبی افاااااراد حاضااااار و کارکناااااان در محااااایط آزمایشاااااگاه را دارد.
هااود آزمایشااگاهی بااه نااوعی یااک مکنااده و یااا هااواکش محسااوب ماای )ااود و تنااامی
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گازهاااای تولیاااد )اااده و آالیناااده هاااا را باااه خاااار از محااایط آزمایشاااگاه انبقاااال مااای
دهد.
ترازو دیجیبال با دقت سه صفر :وسیله ای است که به منظور توزین اجسام با دقت باال بکار می
رود.ترازوی دیجیبال آزمایشگاهی معنوال دارای صفحه محفظه توزین هسبند که اسبفاده از صفحه
محفظه برای جلوگیری از تاثیر هوا بر وزن مواد می با)د.
دسیکاتور (:)Desiccator

این وسیله به منظور نگه داشتن مواد شیمیایی که به رطوبت حساسند مانند کلرید کبالت و از
بین بردن رطوبت مواد مرطوب یا به عبارتی خشک کردن مواد نم دار استفاده می شود.

هیدرومتر بافت خاک:
هیدرومبر یا چگالی ساانج وساایله ای اساات که می توان غلظت ذرا

موجود در مایعا

را تعیین

ننود.

 ECمتر:
ECمبر دساابگاهی اساات که برای اندازه گیری هدایت الکبریکی مایعا

مورد اساابفاده قرار می

گیرد .انواع قلنی و پرتابل طوری طراحی )ده اند که برای ا سبفاده در محیط خار از آزمای شگاه
مناسب با)ند.

یخچال معمولی :
جهت نگهداری نمونه استفاده میشود
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