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 پیشگفتار
 

دهد و    میامروزه توجه به گیاهان دارویی که بخش عمده ای از طب سنتی ایران را تشکیل 
استفاده فراوانی در بین مردم دارد، از اهمیت ویـژه ای برخـوردار اسـت و در ایـن میـان                 

 دارویی جهت دسترسی اقشار مختلف مردم به محصـوالتی بـا            انجام کنترل کیفی گیاهان   
با توجه به این امر کتاب حاضر که با مجـوز رسـمی             . باشد   میکیفیت استاندارد ضروری    
 ،ژنو و به همـت اسـاتید و همکـاران ایـن مرکـز ترجمـه               WHOاز بخش طب سنتی مرکز      

ایع گیاهان دارویی گردیده است با هدف دسترسی محققین و کارشناسان کنترل کیفی صن          
. و ارائه الگویی مناسب و معتبر جهت ارزشیابی گیاهان دارویی به زیور طبع آراسته شـد               
 .امید آنکه موجب ارتقاء سطح کیفی تولیدات گیاهان دارویی کشور عزیزمان ایران شود

ویژگی این کتاب،علمی و کاربردی بودن، روانی ترجمه و بکارگیری واژه هایی منطبق بـر              
همچنین بـرای جلـوگیری از سـنگین شـدن          . باشد   میحات متداول در آزمایشگاهها     اصطال

متن، از ترجمه اسامی انگلیسی مواد شیمیایی به زبان فارسی خودداری گردیده است کـه               
امیدواریم این نقص که برای سهولت کاربرد متن به آن تن داده شـده اسـت، مـورد عفـو                    

 .داساتید و خوانندگان محترم قرار گیر
از آقایان سیامک کامکار و فرشاد نقیبی و سرکار خـانم رکسـانه بلـوکی کـه همکـاری و                    
وجودشان در مراحل مختلف چـاپ و انتشـار کتـاب مـوثر بـود، صـمیمانه سپاسـگزاری                   

 .گردد می
 
 
  

 معاون پژوهشی مرکز
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 مقدمه 
 

 و مـواد  OTCگیاهان دارویی به اشکال داروهای خانگی، داروهای بـدون نیـاز بـه نسـخه          از  
اولیه کارخانه های داروسازی بطور وسیع در کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه                   

بدین دلیـل تـدوین یـک       . استفاده میشود که در بازار جهانی دارو سهم قابل مالحظه ای دارند           
 .رسد   میدستورالعمل شناخته شده بین المللی جهت کنترل کیفیت آنها ضروری به نظر 

 WHA،1978 سـال  WHA 31.33    بهداشت در قطعنامه های خود از جملـه  مجمع جهانی 

ــال40.33 ــالWHA42.43، 1978 س ــدرن و     1979 س ــای م ــتفاده از تکنیکه ــزوم اس ــر ل  ب
در . استانداردهای متناسب قابل اجرا در جهت کنترل کیفیت گیاهان دارویی تاکید کـرده اسـت         

کیفیت مواد گیاهان دارویی تشریح شده      این دستورالعمل یکسری از آزمایشهای انجام کنترل        
 .است

ً این آزمایشها جهت استفاده در آزمایشگاههای اداره ملـی کنتـرل دارو در کشـورهای                    اساسا
در حال توسعه به منظور تکمیل آزمایشهایی که در فارماکوپه جهانی تنها بـرای چنـد داروی                 

سـت، طراحـی گردیـده    ضروری ذکر شده در لیست سازمان بهداشت جهـانی تشـریح شـده ا      
این دستورالعمل حاوی فارماکوپه گیاهان دارویی نیست، اما کلکسـیونی از فرآینـدهای             . است

آزمایشگاهی را فراهم آورده است تا بستری باشد جهت تدوین اسـتانداردهای ملـی بـر پایـه                  
 .شرایط بازار داخلی با توجه به قوانین و مقررات ملی موجود

ندارد، بخصوص کتابهایی که مربوط به صـنایع غـذایی اسـت در             فهرست کتابهای مرجع استا   
آزمایشهایی که در این کتـاب ذکـر شـده اسـت،            . بخش کتابنامه و مراجع این کتاب آمده است       

چنانچـه نیـاز بـه آزمایشـهای اضـافی          . باشـند    مـی بهترین روشهای قابـل دسـترس موجـود         
ی مانند پـروژه هـایی بـا اهـداف          وسیعتری جهت بازتاب کارهایی که در سطح ملی و منطقه ا          

جایگزین نمودن مواد سمی احساس گردد، دسـتورالعمهای ایـن کتـاب مـورد بـازنگری قـرار                  
 .خواهد گرفت

بعالوه روشهای آزمایشگاهی، چند پیشنهاد در رابطه با محدوده آلوده کننـده هـا ذکـر شـده                  
هـم اکنـون    . ار بگیرنـد  است که باید بعنوان بستری جهت تعیین حدود ملی آنها مورد توجه قر            

WHO                   قادر به تعیین حدود آلوده کننده ها نیست، زیرا آنها بسیار متنوع بوده و توافـق کلـی 
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در اینمورد پیشنویس پیشنهادی برای حدود برخی از حشره کشها در    . برای آنها وجود ندارد   
ه در این    به چاپ رسیده است که  این حدود نسبت به پیشنهاد ذکر شد             1993،51:19فارکوپه    

توان در تمام ناخالصی هـای         میاز این روشهای آزمایشگاهی ن    . کتاب بسیار محدودتر هستند   
 .محتمل استفاده نمود

تصمیم گیری در زمانیکه برای یک ماده غیرمعمول تستهای  پیشنهادی مشخص نشده اسـت،            
د گیاهان دارویی   آنالیز موا . باید از طریق تجربیات علم داروسازی و آزمایشگاهی انجام گیرد         
شـود بلکـه بسـیاری از          مـی تنها به روشهای مورد بحث و پیشنهاد شده ایـن کتـاب محـدود ن              

شـوند نیـز مـورد اسـتفاده           میروشهای مشابه که برای آنالیز داروهای شیمیایی بکار گرفته          
رافی به عنوان مثال روشهای آنالیز حجمی، اندازه کیریهـای وزنـی، کرومـاتوگ   (گیرند     میقرار  

) . گازی، کروماتوگرافی ستونی، کروماتوکرافی مهیـع بـا کـارآیی بـاال و اسـپکتروفوتومتری        
 .باشد   میجزئیات تمامی این روشها در فاماکوپه بین المللی در دسترس 

گیاهان دارویی و فرآورده های درمانی حاصل از آنها بطور وسیع به شکل داروهای خانگی،               
 و مواد اولیه کارخانـه هـای داروسـازی در تمـام جهـان               OTCه  داروهای بدون نیاز به نسخ    

در حال حاضر بدلیل آنکه گیاهان دارویی سهم مهمـی از بـازار             . گیرند   میمورد استفاده قرار    
بایست توجه ویژه ای از نظر اطمینان از کیفیت، سالمت             میگیرند،     میدارویی جهانی را در بر      

 .و کارآیی آنها داشت
در پاسخ به نیاز ایجـاد همـاهنگی بـین المللـی در آزمایشـهای کنتـرل کیفیـت مـواد                     این کتاب   

در این کتاب فرآینـدهای پیشـنهادی آزمایشـگاهی تشـخیص           . گیاهان دارویی تهیه شده است    
خلوص و مواد متشکله به همراه لیست جزئیات محلولها و معرفهای مورد لزوم بصورت گام                

شها به منظور پاسخگویی به نیـاز آزمایشـگاههای کنتـرل        این آزمای . به گام تشریح شده است    
 .کیفیت و ایجاد بستر برای انجام استانداردهای ملی انتخاب شده اند

این کتاب بدلیل آنکه دستورالعمل روشهای قابل اجرایی وسـیعی در آن معرفـی شـده اسـت،                  
ازان شـاغل در  تواند برای اداره های ملی گیاهـان دارویـی، صـنایع داروسـازی و داروسـ          می

 . قابل استفاده باشدزمینه گیاهان دارویی در دنیا بسیار
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1 
 موارد کلی

 

شـود کـه       مـی در ابتدا نشان ها و موارد کلی که در کتاب به طور یکسان لحاظ گردیده اسـت ارائـه                    
 :عبارتند از

 مثـال   بطور. در این کتاب از سیستم متریک بعنوان سیستم اندازه گیری استفاده گردیده است             -1
 .باشد   می (C°)درجه حرارت در تمامی موارد بر اساس درجه سلسیوس 

 تـا  15بین ( نشود منظور درجه حرارت اتاق تعییندر صورتیکه درجه حرارت برای هر آزمایش        -2
°C25            و یا در بعضی از مناطق گرم حداکثر تـا °C30  ( در غیـر اینصـورت درجـه       . باشـد    مـی

 .حرارت مورد نظر ذکر شده است
. شود باید دارای کیفیت مناسـب و مـدرج باشـند             میلوازم شیشه ای که در آزمایشات استفاده         -3

لوازم شیشه ای حجمی مانند بالن ژوژه حتماً قبـل از اسـتفاده بایـد در حـرارت اتـاق کـالیبره                      
 .شوند

در مـوارد  .  باشـد C 100°شود بایـد      میدرجه حرارت حمام آب گرم که در آزمایشات استفاده           -4
 .ص درجه حرارت حمام آب گرم که مورد نظر باشد ذکر گردیده استخا

تمامی محلول ها و معرف ها که در این کتاب ذکر گردیده اند باید با آب مقطر و یـا آب بـدون                -5
 .امالح تهیه گردند

 ها ها و محلول معرف
ده در بخـش    گردند باید با اختصاصات ذکر ش       هایی که برای آزمایشات استفاده می       ها و محلول    معرف

 VSهـای حجمـی بـا          و محلـول   TSهای مورد آزمایش بـا        ، محلول Rها با     معرف.  تطبیق نماید  22
 .شوند نشان داده می
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 دقت اندازه گیری
گردنـد   کمیت و حجم هائی از مواد و معرفهایی که در آزمایشات استفاده می            : کمیت ها و حجم ها    

 .نجام پذیردشود ا   میباید با دقت مناسبی که ذیالً مشخص 
 . باشد5/20 و بیشتر از 5/19 نباید کمتر از 20  :مثالً ارزش کمیتی

 . باشد05/2 و بیشتر از 95/1 نباید کمتر از 2
 . باشد205/0 و بیشتر از 195/0 نباید کمتر از 2/0

اندازه گیری حرارت نیز باید مانند آنچه که برای اندازه گیری کمیتها و حجـم هـا گفتـه شـد،                     : دما
 :شوند   میباشند به شرح ذیل مشخص    میعبارتهایی که نشانگر شرایط نگهداری . دباش

 C 6-0°در یخچال یعنی در دمای 

 C15-6°در جای سرد و یا خنک یعنی در دمای 

 ) در بعضی از مناطق گرمC30°و یا حداکثر تا  (C25-15°در دمای اتاق یعنی در دمای 

 ارزش اسیدی همانند دقت در اندازه گیـری کمیتهـا و            دقت در اندازه گیری   : (pH)ارزش اسیدی   
 .باشد ها می حجم

 محاسبه نتایج
 و سایر موارد باید یک رقم اعشار بیشتر از آنچه کـه در              1ها نتایج بدست آمده از آزمایشات و سنجش      

 .اعداد نهایی بدست آمده باید به طریق ذیل گرد شوند. مشخصات ذکر گردیده است محاسبه گردند

 .گردد   می باشد عدد ماقبل آخر به اضافه یک 9 تا 5 رقم آخر  اگر•

 .کند   می باشد عدد ماقبل آخر تغییری ن4 تا 0اگر رقم آخر • 
محاسبات در تعیین مقدار خاکسترها، مواد قابل اسـتخراج، تلخـی، فعالیـت همولیتیـک، تـانن هـا،                   

 .یا خشک نشده انجام پذیردو سنجش های شیمیایی باید بر اساس نمونه تازه و  2ضریب تورم
                                                           

1 Assay 
1 Swelling index 
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توان اینگونه مواد را پودر نموده در این حالـت بایـد               میاگر مواد باید قبل از آزمایشات خشک شوند         
آید را در محاسـبات       مییک ضریب تصحیح که بر اساس کاهش وزن در هنگام خشک کردن بدست              

 .نشده محاسبه کردلحاظ نمود و مقدار مواد مؤثره را بر اساس نمونه تازه یا خشک 

 تعیین حدود
) 1و2. (بوسیله روشهای آماری ساده مانند تکنیکهای کنترل چارت حدود مفاد را مشخص نمود

“ حدود سه سیگما”  بچ مورد تأیید با هم جمع شده و میانگین کل 20از ) آنالیز(نتایج بدست آمده 
شود   محاسبات زمانی استفاده میاز این نوع. شود محاسبه می) انحراف معیار از میانگین کل + 3(

 )3و4.(که بیشتر از یک نمونه مستقل در هر بچ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

 حاللیت
در مـوارد   . گیـرد    مـی  انجـام    C20°محاسبه مقدار تقریبی حاللیت مواد گیاهان دارویی در حـرارت           

رت مـورد نظـر ذکـر       خاصی که نیاز به درجه حرارت دیگری باشد در مراحـل آزمـایش درجـه حـرا                
گردد که این امر بیانگر مقدار میلی لیتر از    می بیان ”قسمت“میزان حاللیت بر اساس . گردیده است

تعاریف عبارتی که در خصـوص  . تواند یک گرم از ماده جامد را در خود حل نماید    میل است که    الح
 .گردند به شرح ذیل است   میحاللیت بیان 
  یک قسمت حاللکمتر از    خیلی محلول
  قسمت حالل10 تا 1    وللبه آسانی مح

  قسمت حالل30 تا 10     محلول 
  قسمت حالل100 تا 30    کم محلول 

  قسمت حالل1000 تا 100    ناچیز محلول
  قسمت حالل10000 تا 1000    خیلی ناچیز محلول

  قسمت حالل10000بیش از     عمالً غیر محلول

 نگهداری
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گیری از هرگونه آلودگی و تخریب ، مواد گیاهان دارویی باید تحت شـرایط مشخصـی                به منظور جلو  
 .نگهداری شوند

ظروف و دربهای آنها تحت هیچ شرایطی نباید تاثیری اعم از شیمیایی و یا فیزیکی بر مـواد            : ظروف
ه حفظ گیاهان دارویی داشته باشند تا کیفیت مواد گیاهی به بهترین شکلی در این ظروف نگه دارند       

 .گردد
بر اساس میزان نفوذ پذیری ظروف، دو نوع ظرف به منظورهای مختلف جهت نگهداری مواد گیاهان 

 .شوند   میدارویی استفاده 
این ظروف باید توانایی حفظ گیاهـان دارویـی از اخـتالط بـا مـواد      . شوند   میظروفی که خوب بسته     

 گیاهان دارویی  تحت شـرایط عـادی در          خارجی و همچنین جلوگیری از کاهش یافتن کیفیت مواد        
 .زمان حمل و نگهداری در انبارها و قفسه ها را داشته باشند

این ظروف باید توانایی حفظ مواد گیاهان دارویی از اختالط . شوند   میظروفی که خیلی محکم بسته 
 تبخیـر   با مواد خارجی، کاهش کیفیت، جلوگیری از نورزدگی، جلوگیری از جذب رطوبت و یا حتی              

درب این ظروف باید . در شرایط عادی ، حمل و نقل ، نگهداری در انبارها و قفسه ها را داشته باشند    
طوری طراحی گردیده باشند که در اثر چندین بار باز و بسته شدن، مواد گیاهان دارویی موجود در                  

 . آنها تحت تاثیر رطوبت هوا قرار نگیرند

در این حالت . واد گیاهان دارویی نباید تحت تاثیر نور قرار گیرند     بعضی از م  : جلوگیری از تاثیر نور   
 و یا قرار دادن ظـروف در جـای تاریـک    1باید این مواد را یا با قرار دادن در ظروف مقاوم به نفوذ نور            

 .محافظت نمود

مواد گیاهان دارویی که در دمایی غیر از دمای اتاق بایـد نگهـداری شـوند بـا مشـخص کـردن                      : دما
 .توان آنها را در دمای مورد نظر نگهداری کرد   مین دما بر روی بر چسب، میزا

تواند سبب فعال شدن آنزیم های گیـاهی، مهیـا نمـودن زمینـه جهـت تکثیـر                     میرطوبت  : رطوبت
لذا مواد گیاهان دارویی معمـوالً در میـزان رطوبـت کـم             . میکروارگانیسمها در گیاهان دارویی گردد    

توان در ظروف،  خشک کننده هایی چون کربنات کلسـیم     می در صورت ضرورت .شوند   مینگهداری  
 .در این حالت این خشک کننده ها نباید هیچ تماسی با مواد گیاهان دارویی داشته باشند. قرار داد

                                                           
1 Opaque 
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باشد باید در هنگام باز کردن درب ظروف حاوی مـواد گیاهـان                میدر جاهایی که میزان رطوبت باال       
تواند تغییراتی در کیفیت گیاهان        میعدم توجه به این مطلب      . قبت های الزم را انجام داد     دارویی مرا 

 .دارویی ایجاد نماید

 اندازه خرد کردن گیاهان دارویی
توانند به صورت کامل، خرد شـده و یـا پـودر شـده مـورد                   میدر آزمایشات کنترل،  گیاهان دارویی       

توان به طرق مختلف خرد کرد و قطعات خـرد شـده را بـر       میا  گیاهان دارویی ر  . استفاده قرار گیرند  
 .اساس عبور از روزنه الک ها به شرح ذیل درجه بندی نمود

 )میلی متر(اندازه روزنه     
  4   قطعات درشت
  8/2   قطعات متوسط

  2   قطعات ریز
 .اختصاصات پودرها در بخش دوم توضیح داده شده است

 واحدهای اندازه گیری
گـردد بـا واحـدهای         مـی  ها و نشانه هایی که برای واحدهای اندازه گیـری در ایـن کتـاب ارائـه                   نام

 (SI) و واحـدهای انـدازه گیـری در سیسـتم بـین المللـی                )5(گیری در فارماکوپه بین المللی     اندازه
 .)7،6(تطبیق داده شده است
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2 
 نرمی پودرها و اندازه الک ها

 پودرها
کـه پـودر    ) برحسـب میکرومتـر   (بر اساس اندازه اسمی روزنه های الـک هـا           نرمی و یا زبری پودرها      

 :گردند   میتواند از آن عبور کند به شرح ذیل طبقه بندی  می
 اندازه ذره ای طبقه بندی پودرها

کنند، اما حداکثر    می عبور 2000تمام ذرات پودر از الک شماره  )2000-355(زبر 
 . عبور کنند355ز الک شماره توانند ا   میاز ذرات پودر % 40

کنند، اما حداکثر    می عبور 710تمام ذرات پودر از الک شماره  )710-250(تا اندازه ای زبر 
 . عبور کنند250توانند از الک شکاره    میاز ذرات پودر % 40

ر کنند، اما حداکث   می عبور 355تمام ذرات پودر از الک شماره  )355-180(تا اندازه ای نرم 
 . عبور کنند180توانند از الک شماره    میاز ذرات پودر % 40

 .کنند   می عبور 180تمام ذرات پودر از الک شماره  )180(نرم 
 .کنند   می عبور 125تمام ذرات پودر از الک شماره  )125(خیلی نرم 

 

 ها الک
هـایی کـه      وسـیله شـماره   رونـد، ب    بکار می گیاهی  دارویی  غربال کردن مواد    ی سیمی که برای     ها الک

 .ردندگ طبقه بندی میشوند،  ها هستندو با واحد میکرومتر بیان می معرف اندازه اسمی روزنه
 

شـوند و دارای مشخصـات زیـر          ای ساخته می    هایی با سطح مقطع یکنواخت دایره       ها از سیم    این الک 
 :هستند
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 1990 سال ISO565های مورد تائید استاندارد  الک های پیشنهاد شده در این بخش از بین الک*
 .انتخاب شده است

کسطح مفید ال اندازه اسمی قطر سیم اندازه اسمی روزنه شماره الک  

(µm) (mm) (mm) (%) 
2000  00/2 900/0 48 
710 710/0 450/0 37 
500 500/0 315/0 38 
355 355/0 224/0 38 
250 250/0 160/0 37 
212 212/0 140/0 36 
180 180/0 125/0 35 
150 150/0 100/0 36 
125 125/0 090/0 34 
90 090/0 063/0 35 
75 075/0 050/0 36 
45 045/0 032/0 34 
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3 

 

 های کلی بر چگونگی نمونه برداری توصیه
 

نمونه برداری از هر فرآورده یکی از شاخص های بسیار مهم در انجام آزمایشات الزم بر روی فرآورده              
 نتایج حاصل از آزمایشات انجام گرفته بر روی هر فرآورده بستگی کامـل بـه             دقت و صحت  . باشد می

. باشد   میاین امر دارد که تا چه میزان نمونه یا نمونه های انتخاب شده نمایانگر کیفیت کل فرآورده                  
توصیه های عمومی جهت چگونگی نمونه برداری از مواد دارویی در سی و یکمـین گـزارش کمیتـه                   

 ارائـه   »اختصاصات فـرآورده هـای دارویـی      «ان جهانی بهداشت تحت عنوان      متخصصین سازم 
 ).8(توانند به این گزارش مراجعه کنند    میگردیده است که عالقمندان 

در رابطه   ویژه   های  کاربرد روش علیهذا به علت اختصاصات ویژه مواد گیاهی بویژه فقدان یکنواختی،           
ذیالً شرایط و مراحل الزم جهت نمونه برداری        . رسد  ظر می ضروری بن مواد گیاهی   از  نمونه برداری   با  

 .شود   میاز کل یک ماده که باید مورد لحاظ قرار گیرد توضیح داده 

 های پیشنهادی فرایند
 نمونه برداری از بسته های بزرگ

 واحدهای بسته بندی شده از نظر تطبیق مشخصات نمونه ها با شاخص هـای               ،قبل از نمونه برداری   
سب چر ضوابط بسته بندی و بر       با شاخص های ضروری دیگری که ناظر        در فارماکوپه ها و ی    مندرج  

همچنین فرآورده باید از نظر وضعیت بسته بندی مورد بررسی قـرار گیـرد و               . باشد بررسی گردد     می
هرگونه آسیبی که در بسته بندیها وجود دارد و ممکن است کیفیت و ثبات فـرآورده را مـورد تـأثیر         

اگر بسته های   . را باید بدقت مورد توجه قرار داد      ) مانند آسیبهای فیزیکی، رطوبت و غیره     (ر دهد   قرا
آسیب دیده ای وجود داشت باید از تک تک بسته های آسیب دیده نمونه برداری کرد و نمونه ها را                    

 . جهت آزمایش به آزمایشگاه کنترل فرستاد
ر سالمت   ای مشخص نگردید و نتیجه بازرسی اولیه ب        اگر چنانچه در بازرسی اولیه بسته آسیب دیده       

اگـر  . گردد شود از فرآورده نمونه برداری می        میطبق آنچه که در ذیل ارائه       ،  و یکنواختی فرآورده بود   
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 تـا   6فرآورده هایی که شامل     . شود   میفرآورده شامل پنج بسته باشد از هر بسته یک نمونه برداشته            
اگر فـرآورده بـیش   . شود   می بسته برداشته 5 نمونه به طور انتخابی از    5 واحد بسته بندی باشند      50
شود مثالً اگر فـرآورده حـاوی          میتعداد بسته ها نمونه برداری      % 10 واحد بسته بندی باشد از       50از  
 73شود ولـی اگـر چنانچـه فـرآورده حـاوی         می بسته نمونه برداری     7 واحد بسته بندی باشد از       70

 .گردد   می بسته به طور انتخابی نمونه برداری 8ز بسته باشد ا
پس از انتخاب بسته ها، آنها را بازکرده و محتویات هر بسته از نظر موارد ذیـل مـورد بررسـی قـرار                       

 :شود   میگرفته و ثبت 
 )مانند رنگ، بو، وضعیت کلی فرآورده(مشخصات ارگانولپتیکی  -
 ) بهم فشردگیمانند خامی، خردشدگی، له شدگی،(وضعیت ظاهری  -
 هـر   مانند شن، ذرات شیشه، گرد و خـاک، کپـک یـا           (وجود مواد اضافه شده و یا مواد خارجی          -

 )نشانه ای از پوسیدگی و خرابی
 وجود حشرات -
 وجود مواد حاصل از بسته بندی نامناسب -

پس از ثبت نتایج حاصل از بررسیهای فوق، در صورتیکه این نتـایج رضـایت بخـش بودنـد در ایـن                      
بـه منظـور جلـوگیری از هـر گونـه خـرد و              . شود   می نمونه برداشته    3ز هر واحد بسته بندی      حالت ا 

. شکسته شدن محتویات بسته ها، نمونه گیری باید به دقت و با رعایت احتیاطات الزم صورت پذیرد                
اگـر فـرآورده در ظـروف قابـل         . نمونه ها  باید از انتها، میانه و سطح رویی بسته ها برداشـته شـوند               

انعطاف بزرگ مانند گونی، چتائی و یا پالستیک بسته بندی شده باشند در این حالت از سه قسمت                  
 سانتی متری و نمونـه دوم را از         10نمونه اول از عمق بیش از       . شود   میمختلف ظروف نمونه برداری     

مونـه بـرداری    ن،  در صورتیکه فرآورده دانه باشد    . شوند میانه و نمونه سوم  از پائین ظرف برداشته می         
ی یـ  نمونـه اول از قسـمت رو   اگـر فـراورده در جعبـه باشـد،    .پذیرد   می انجام grain probeتوسط 

از شود سپس تقریباً نیمه رویی ظرف را خالی کرده و نمونه دوم را انتخاب کـرده و پـس                 انتخاب می 
شـته  ابردهـای    مونه ن  وزن .شود   می نمونه سوم از قسمت انتهایی ظرف انتخاب         خالی کردن بقیه مواد   

سه نمومه اصلی در ایـن مرحلـه بـا دقـت مخلـوط شـده و یـک                   . شده باید حتی االمکان برابر باشد     
pooled sample بدست خواهد آمد. 
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 یا معدل از طریق تقسیم کردن مخلوط نمونـه هـا بـه چهـار بخـش بدسـت آورده                     نمونه میانگین 
در مربع شـکل    به شکل یک توده     خلوط گردیده   بدقت م  نهایی را که     بدین ترتیب که نمونه   . شود   می

 دو قسـمت    سـپس . را به چهار قسمت مساوی تقسیم نماییـد        آن   ،آورده و با توجه به قطرهای مربع      
ایـن مراحـل تـا بدسـت     . شـوند    میمخالف مورب انتخاب شده و بدقت این دو قسمت با هم مخلوط             

در پایان پس   . شوند  تکرار می زم است   آوردن وزن مناسب که برای نمونه میانگین جهت آزمایشات ال         
 .شود   میاز انتخاب نمونه میانگین باقیمانده مواد به ظروف اصلی برگردانده 

در ایـن حالـت     . شود  تقسیم می  نمونه نهایی به طریقی که در باال گفته شد نمونه میانگین به چهار            
رف اولیه باشند و آزمایشات زیـر        مشابه با مواد موجود در ظ      قسمتدقت الزم باید انجام پذیرد تا هر        

 .شوند   میگیرد و نتایج یادداشت    میبر روی هر چهار نمونه نهایی انجام 

 خردشدگیبه منظور تعیین میزان ) آزمایش الک( آزمایش غربالگری •

  تشخیص و تعیین میزان ناخالصی ها•

  تعیین میزان رطوبت و میزان خاکستر•

 ) صورتی که امکان پذیر باشددر( تعیین میزان مواد مؤثره •
باید این نکته مهم را به خاطر داشت که یک قسـمت کوچـک از هـر چهـار نمونـه نهـایی را بطـور                          

 .دشوجداگانه نگهداری کرد تا در صورت نیاز به تکرار آزمایشات از آنها استفاده 

  اری از بسته های کوچکنمونه برد
بـه منظـور نمونـه بـرداری، از     .  آزمایش قرار گیرنددر سطح خرده فروشی نیز مواد گیاهی باید مورد   

ه فروشـی   های عمـد    بستهاگر  . گردد  انتخاب می  تصادفی نمونه به صورت     2،  های عمده فروشی    بسته
گردند سپس این نمونه ها را به دقـت            می نمونه انتخاب    10،  ) کارتن 5 تا   1(بیش از یک ظرف باشد      

 جهت نمونه نهاییو به روشی که در باال گفته شد  بدست آید pooled sample  تا مخلوط کرده
 .آید   میآزمایشات بدست 
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 )Foreign matter(تعیین عوامل خارجی 
 

مواد گیاهان دارویی باید عاری از عالئم آلودگی با حشرات،  کپکها و یا مـواد دفعـی سـایر حیوانـات        
حیوانات و یا عالئمی دال بر خرابی هیچ بوی غیر طبیعی، تغییر رنگ، ترشحات ناشی از سایر  . باشند

توان مواد گیاهی عاری از مواد خارجی بی ضـرر در بـازار        بندرت می . و فساد نباید وجود داشته باشد     
بااین حال باقی ماندن مواد سمی، مضر و یا خطرناک بر روی این مواد به هیچ وجه جـایز                   . پیدا کرد 

 .نیست
محیطهای تمیز و بهداشتی نگهـداری شـوند تـا احتمـال            در طی فرآیند ذخیره سازی، مواد باید در         

در این راستا، جلوگیری از تشکیل کپـک بـدلیل تولیـد آفالتوکسـین مراقبـت                . آلودگی از بین برود   
 .کند   میبیشتری را طلب 

تـوان از مطالعـات ماکروسـکوپیک سـود          بهمنظور ارزیابی وجود مواد خارجی در این ترکیبـات مـی          
 .رسد نظر می میکروسکوپیک ضروری به ه برای ترکیبات پودرشده، مطالعاتاین درحالیست ک. جست

ای از این مواد گیاهی، باید خاک، سنگ، شن، گردو غبار و یا هر مـاده غیـر                   پیش از هرگونه استفاده   
 .آلی خارجی از این ترکیبات زدوده شود

 تعریف
 :منظور از مواد خارجی موارد زیر است

 برای مـاده گیـاهی مـورد نظـر        یی که خارج از حدود مشخص شده        بخشی از مواد گیاهان دارو     -
 .باشد

 .هر ارگانیسم یا بخشی از آن که در تعریف و توصیف گیاهان دارویی نگنجد -
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گیرند ولی جزئی از آن نیستند مثـل خـاک، سـنگ،       میموادی که در کنار گیاهان دارویی قرار    -
 .شن و گرد و غبار

 اندازه نمونه
 pooled اعظم مواد خارجی به گیاهان دارویـی چسـبیده اسـت، تهیـه کـردن     از آنجائیکه قسمت 

sample   نیـاز   خاصـی برای انجام این کار به فرآینـدهای        . رسد   میاین مواد قدری مشکل به نظر        از 
. این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا خواهد کرد که نمونه اولیه گیاه دارویی ما کوچـک باشـد                 . داریم

 . ها باید به اندازه کافی بزرگ باشنددر واقع این نمونه
برای گیاه خاصی مقدار دیگـری       ی که  در موارد  ، مگر  آورده شده است    قابل قبول  در زیر اندازه نمونه   

 .شود الزم باشد که ذکر می

 اندازه نمونه ماده گیاهی
 ریشه ها، ریزوم ها و پوست

 برگ ها، گل ها، دانه ها و میوه ها
 ) گرم 5/0به طور متوسط وزن هر قطعه کمتر از  ( از گیاه مورد نظرقطعاتی 

  گرم500
  گرم250
  گرم50

 

 فرآیندهای پیشنهادی 
 مواد خارجی در گیاهان دارویی یا بخشی از آنها

همانطور کـه پـیش تـر       (  وزن کرده   مطابق آنچه در باال توضیح داده شد،       نمونه ای از گیاه دارویی را     
 سپس مقدار مـاده انتخـابی خـود را          ،) خاصی توصیه شده است    بعضی موارد، مقادیر  اشاره شد برای    

روی یک سطح به صورت یک الیه نازک پهن کنید و مواد خارجی را بر اسـاس مشـاهده مسـتقیم،                     
.  نمائیـد  مـورد جـدا   ، و یا با استفاده از یک الک بـر حسـب             )x6 یا   x10(مثالً با استفاده از ذره بین       

نیز بـه عنـوان مـواد معـدنی         گرد و غبار    .  بریزید 250 شماره    را در یک الک     نمونه سپس باقی مانده  
. وزن نمائیـد    گـرم  05/0 تـا حـداکثر    شـده را     جـدا مواد خارجی   . شود  اضافه شده در نظر گرفته می     

 .محاسبه نمایید گرم از نمونه که به وسیله هوا خشک شده،100محتوای هرگروه را بر حسب گرم در
 که از این رو جـدا  باشد میی، مواد خارجی کامالً شبیه خود گیاه در مورد برخی از این گیاهان داروی    

در چنین شـرایطی اسـتفاده از تسـتهای اختصاصـی نظیـر             . رسد   میکردن آن قدری مشکل به نظر       
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در چنین شرایطی بـرای  . تستهای شیمیایی، فیزیکی یا حتی میکروسکوپی ضرورت پیدا خواهد کرد   
 .شود اند استفاده می  موادی که به تست مورد نظر پاسخ ندادهمحاسبه مقدار ماده خارجی از مجموع
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5 
 مطالعات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک

 

مواد گیاهان دارویی بر اساس خصوصیات ماکروسکوپیک، میکروسـکوپیک و حسـی تقسـیم بنـدی                
گیرنـد،     مـی بدین ترتیب آزمایشاتی که در جهت مشخص کردن این خصوصـیات صـورت              . شوند   می
ن قدم در شناسایی و تعیین درجه خلوص این مواد بوده و انجام آنها پـیش از انجـام هـر تسـت                       اولی

هر زمان که مقدور بود باید یک نمونه موثق از ماده مـورد نظـر بـه                 . رسد   میدیگری ضروری به نظر     
 .عنوان رفرانس جهت مطالعات بیشتر، تهیه و تدارک دیده شود

 و بعضاً سریع ترین راه برای شناسایی، تعیـین درجـه خلـوص و               مشاهده مستقیم اولین، ساده ترین    
 اش مزهچنانچه نمونه ای با توجه به رنگ، قوام، بو و یا         . حتی تعیین کیفیت مواد مورد آزمایش است      

تـوان عنـوان کـرد ایـن مـاده             مـی با خصوصیات از پیش تعیین شده همخوانی و سازگاری نداشـت            
این در حالیست که قضاوت مـا در چنـین شـرایطی بایـد اصـولی      . سازد   میاحتیاجات ما را برآورده ن  

حتـی  . بعنوان مثال هنگام ارزیابی مزه و یا بو، باید تنوع ارزیابی افراد مختلف را مدنظر داشت               . باشد
 .این تغییرات در یک فرد در زمانهای مختلف نیز حائز اهمیت است

 شکل، انـدازه، رنـگ، خصوصـیات سـطحی،     مشخصات ماکروسکوپیک مواد گیاهان دارویی بر اساس   
ولی از آنجائیکه این قضاوت مـا عینـی         . گردد   میبافت، شکنندگی و مشخصات ظاهری نمونه تعیین        

کامالً مانند ماده اصلی به نظـر آینـد، بایـد           ) کاذب(است و ممکن است مواد مشابه و یا حتی تقلبی           
 .وشیمیایی تایید نمودکوسکوپی و یا فیزییافته های خودر ا به وسیله تجزیه و تحلیل های میکر

ارزیابی میکروسکوپیک مواد در مواردی که نمونه مورد نظر شکسته و یـا پـودر شـده اسـت، کـامالً                     
. در چنین مواردی ممکن است مجبور شویم از فرآیندهای شیمیایی نیز کمک بگیریم         . ضروری است 

قادر نخواهد بود مشخصات کامـل نمونـه را      باید در نظر داشت که ارزیابی میکروسکوپیک به تنهایی          
در چنین شرایطی نـاگزیریم از ارزیـابی هـای میکروسـکوپیک در کنـار سـایر                 . برای ما روشن نماید   

 .متدهای تجزیه و تحلیل سود جسته تا مدارک مستدل و محکمی در این زمینه تهیه نمائیم
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ست ما را گمراه کرده و خصوصـیات        باید به خاطر داشت مقایسه نمونه با یک نمونه رفرانس ممکن ا           
 .شود ی را مطرح سازد که باعث اشتباه در ارزیابی میغیر مرتبط

برای هر گیاه دارویـی در صـورت امکـان، تهیـه اطالعـات و داده هـای اضـافی از طریـق آزمونهـای                
و  palisade نسبت    تعیین توان از    میدر این راستا    . اختصاصی به تجزیه و تحلیل کمک خواهد کرد       

 . نام بردvein-isletsیا 

  و بوچشمیمطالعات 
و روی ) بـاز کـرد  (چنانچه گیاه ، برگ و یا گلی چروکیده و جمع شده باشد بایـد آن را صـاف کـرد                  

 ).های اولیه صفحه      مراجعه شود به مراقبت(سطح صاف قرار داد 
 پـیش از شـکافتن و مشـاهده    کند و باید   میاین قضیه در مورد برخی از میوه ها و دانه ها نیز صدق    

 .هیچ اقدام و مراقبت مقدماتی دیگری الزم نیست.  کردنرمدرون آن، آنها را 
 

 فرآیندهای پیشنهادی
 اندازه

تـوان از یـک خـط کـش معمـولی کـه                میبرای اندازه گیری طول، عرض و ضخامت مواد مورد نظر           
 عدد از آنها را کنار      10توان     میچک،  در مورد میوه ها و دانه های کو       . میلیمتر دار است، سود جست    

 قـرار داد و سـپس عـدد بدسـت            با مقیاس میلیمتری   یکدیگر روی یک صفحه کاغذی کالیبره شده      
 . تقسیم کرد10آمده را بر 

 
 رنگ

توان از یک منبـع        میدر صورت لزوم    . نمونه های اولیه و دست نخورده را در نور خورشید نگاه کنید           
 .سپس رنگ نمونه را با رنگ رفرانس مقایسه کنید. ه نور خورشید استفاده کردنور با طول موج مشاب

 
 خصوصیات سطحی، بافتی و شکنندگی نمونه

 )x6 یـا    x10(تـوان از ذره بـین          مـی در صـورت لـزوم      . نمونه اولیه و دست نخورده را مطالعه نمائید       
 .استفاده کرد
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میایی بـرای ارزیـابی خصوصـیات سـطوح     ممکن است مرطوب کردن نمونه با آب و یا معرفهای شـی       
نمونـه را   . نمونه را لمس کرده تا صافی یا زبری آن را ارزیـابی نمائیـد             . بریده شده ضرورت پیدا کند    

خم کرده و یا حتی تکه تکه کنید تـا اطالعـاتی پیرامـون خصوصـیات شـکنندگی و ظـاهر مقـاطع                       
، نـرم اهید شد نمونه شما فیبـری،       بدین ترتیب متوجه خو   .  بدست آورید   آن )تکه تکه شده  (شکسته  

 . خواهد بود…و یا ) دانه دانه(سخت، گرانوالر 
 
 بو

اگر ماده مورد نظر بی خطر باشد، یک تکه کوچـک از آن را در کـف دسـت خـود و یـا یـک ظـرف                            
چنانچه هیچ بوی خاصی را     . مناسب قرار داده و چند بار به آرامی هوا را روی نمونه مورد نظر بدمید              

کردید، نمونه را بین انگشت شست و سبابه خود و یا بین کـف دسـتانتان بـا یـک فشـار                      استشمام ن 
کنید ماده مورد نظر خطرناک است به کمک تجهیزات مکـانیکی              میچنانچه فکر   . مالیم خرد نمائید  

ابتدا سعی کنید شدت بو را تعیین       . این کار را انجام دهید، سپس مقداری آب جوش روی آن بریزید           
آروماتیـک، میـوه ای، کپـک       (سپس نوع بـو را مشـخص کنیـد          ) هیچ، ضعیف، واضح و قوی    (نمائید  

نـوان  بع(رسد     میمقایسه مستقیم با بوی یک ماده رفرانس به نظر منطقی           ). …زدگی، ترشیدگی و    
 . داردیه اوژنول دارد و میخک بویی شبمثال نعناع بویی شبیه منتول

 
 مزه

 .رت گیرد که برای نمونه خاص واقعاً مورد نیاز باشداین تست تنها زمانی باید صو: توجه
 

 مطالعه میکروسکوپی
زمانیکــه خصوصــیات خــارجی و ظــاهری نمونــه بوســیله مطالعــات ماکروســکوپیک مــورد ارزیــابی 

 .قرارگرفت، قدم بعدی مطالعه میکروسکوپی نمونه است

 تجهیزات
 :تجهیزات مورد نیاز عبارتند از

، condenser1 substage1  بزرگنمایی مطلوب و مجهز به یکیک میکروسکوپ با لنزهایی با    -
stage2       مکانیکی درجه دار، لنزهای ابژکتیو با بزرگنمایی  x40  ،x10  ،x4       و فیلترهـای رنگـی

                                                           
  میکروسکوپ جهت تمرکز نور مورد لزومدستگاهی است در 1
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ground glass3بهتر است میکروسکوپ از چشـمی هـایی بـا    .  آبی-، سبزeyepoint4  بـاال 
 .برخوردار باشد

 .همراه با خود میکروسکوپیک المپ،  چه به صورت مجزا و چه  -
 یک سری کامل از فیلترهای پوالریزان -
شـود و روی       مـی  وصـل    x6 و یک میکرومتـر چشـمی کـه بـه چشـمی              stageیک میکرومتر    -

 .شود   میدیافراگم  یا ترجیحاً چشمی میکرومتر سوار 
 )Bunsenاز نوع  (microburnerیک  -
 داسالیدها و شیشه پوشاننده با اندازه های استاندار -
 وسایل و تجهیزات الزم مخصوص برش گیاهان -
 

 فرآیندهای پیشنهادی
 اقدامات اولیه

بخـش هـای خشـک گیـاه پـیش از انجـام مطالعـات               . یک نمونه از ماده مورد نظر را انتخاب نمائید        
از محیطهای مرطوب و شناورسازی مـاده       بهتر است   میکروسکوپیک باید نرم شوند که برای این کار         

چنانچه با تکه های خیلی ریز سر و کار دارید بهتـر اسـت یـک تکـه                  . استفاده کرد مورد نظر در آب     
 پشمی که با آب مرطوب شده است را در کف لوله آزمایش قرار داده و روی آن را بـا                    یا پارچه کتانی 

 اجازه دهیـد تـا   ،ماده مورد آزمایش را روی کاغذ قرار داده و سر لوله را ببندید   . کاغذ فیلتر بپوشانید  
ا برای حجم هـای بـزرگ       . بح روز بعد یا زمانیکه برای برش مناسب باشد به این حالت باقی بماند             ص

 در چنین شرایطی به جای استفاده از مواد خشک کـن            ، استفاده کنید  توانید از دسیکاتور     میزمواد،    
 .توانید از آب استفاده نمایید   می

                                                                                                                                              
 قسمتی از میکروسکوپ که در زیر میدان قابل دید قرار می گیرد 2
 محل قرارگیری الم روی میکروسکوپ 3
 نوعی شیشه نور افشان با سطح تراشیده 4
 نقطه ای در باالی عدسی چشمی که تمام اشعه نورانی از شکاف میکروسکوپ داخل آن می شود 5
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زم است که در آب یا اتـانول و یـا گلیسـرول             در مورد پوست درختان، چوب و یا سایر مواد سخت ال          
 فرآینـد بـرش راحـت تـر صـورت       به اندازه کافی نرم و شناور شده تا و یا یک شببرای چند ساعت 

 .در پاره ای اوقات الزم خواهد بود ماده مورد نظر را برای چند دقیقه در آب جوش قرار دهیم. بگیرد
. کلیه اجزای محلول در آب از سلولها زدوده خواهند شـد        سازیم،     میهنگامی که مواد را درآب شناور       

گاهی اوقات مرطـوب  . رشته های نشاسته ممکن است به دنبال حرارت دیدن در آب ژالتینیزه شوند     
نمودن سطح ماده با آب به مدت چند دقیقه، سطوح را نرم کرده و برش راحت تـر صـورت خواهـد                      

 .گرفت
 

 آماده سازی نمونه ها
 مواد پودر شده

اتانول یا هیـدرات کلـرال را روی اسـالید شیشـه ای             /یک یا دو قطره آب، محلول آزمایش گلیسرول       
سـپس مقـداری از     .  مرطوب ساخته و وارد ماده پودر شـده نمائیـد          بنوک سوزن خود را با آ     . بریزید

 به مایع روی اسـالید شیشـه ای منتقـل            را ماده که به نوک سوزن مرطوب شده شما چسبیده است         
بوسـیله تـه   .  برای محافظت بیشـتر اسـتفاده نمائیـد   ط را بهم زده و از شیشه پوشاننده   مخلو. نمائید

سوزن روی شیشه پوشاننده به آرامی فشاری وارد نمـوده و مـایع اضـافه ای کـه از طـرفین شیشـه                       
در صـورت لـزوم ممکـن اسـت از سـایر            . پاک کنیـد  زند را به کمک کاغذ فیلتر          میپوشاننده بیرون   

 .نیز به همین ترتیب استفاده نمائیدمایعات 
 نمونـه را     کـم  اگر مجبور باشید نمونه ای عاری از حبابهای هوا داشته باشید بهتر اسـت روی شـعله                

بایـد توجـه داشـت حتمـاً مقـدار مـایع تبخیـری را               . حرارت دهید تا کلیه حبابهای هوا از بین برود        
 کـامالً بـا     گیری نهایی عملیات    ا زمان نتیجه   ت جایگزین نمائیم به طوریکه فضای زیر شیشه پوشاننده       

 .مایع پر شود

 بافتهای سطحی برگ ها و گل ها
خواهید برگ های نـازک شـفاف  تهیـه نمائیـد، بهتـر اسـت آنهـا را مسـتقیماً روی اسـالید                  میاگر  

  سـپس یـک تکـه را بـه زیـر اسـالید برگردانیـد       ،یک تکه برگ را به دو نیم تقسیم کنید . بجوشانید
نمونـه  .  و به آن محلول آزمایشی هیدرات کلرال اضافه نمائیـد          که سطح روی آن زیر قرار گیرد      بطوری

 حرارت دهید و به محض این که حبابها از بـین رفتنـد، اسـالید را از شـعله دور                      مالیم را روی شعله  
ی شـما بـه   زمانیکه حبابها دیگر پدیدار نگشتند، حرارت دادن را مجدداً آغاز نمائید تا تکه ها   . نمائید

 .صورت شفاف در آیند
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 لبه برگ جـدا      میلی متر  6در مورد برگ های ضخیم تر ولی با ماهیت کاغذی، مربع هایی از حدود               
این قطعات باید از فاصله یک سوم تا یک دومی قاعده برگ بریده شده و حداقل حاوی یـک                   . نمائید
کان یک تا دو تکه از لبه برگ که    عالوه بر این در صورت ام     . باشد  بزرگ  برگ برگ میانی یا رگ    رگ

در مورد برگ های شکسته یا بریده شده نیز بر          . حاوی حداقل یک تا دو دندانه است نیز جدا نمائید         
قطعات انتخاب شده را در یک لولـه    . اساس دستور العمل های قبل قطعات مناسب را انتخاب نمایید         

 برای چند دقیقه حرارت دهید تا شـفاف         آزمایش حاوی محلول آزمایشی هیدرات کلرال قرار داده و        
سپس یک تکه از آن را به روی اسالیدی منتقل نماییـد و آنـرا بـه دو تکـه مسـاوی تقسـیم                        . گردد
 به زیر اسالید برگردانیـد و دو تکـه            بطوریکه سطح روی آن زیر قرار گیرد،       سپس یک تکه را   . نمایید

یک تا  . ی زیر میکروسکوپ قابل رویت باشند     را طوری تنظیم نمایید که هر دو سطح فوقانی و تحتان          
 .دو قطره هیدرات کلرال اضافه نمائید و از شیشه پوشاننده استفاده کنید

شده اند آنها را در یک لوله آزمایش        ندر مورد برگ های ضخیمی که با کمک روش های فوق شفاف             
 را روی اسـالید قـرار       سپس یـک تکـه از آن      .  تا حد امکان شفاف نمایید      بجوشانید با هیدرات کلرال  

ردانده و به کمک یک     آنگاه یک تکه را به زیر اسالید برگ       . داده و به دو قسمت مساوی تقسیم نمایید       
سپس به کمـک محلـول      .  سطح آن را بخراشید تا تنها یک الیه از اپی درمیس باقی بماند             1اسکالپل

د تا مواد زائد و اضافی زدوده       اتانول سطح اپی درمیس را بشوئی     /آزمایشی هیدرات کلرال یا گلیسرول    
در صورت امکان هر دو بخش اپی درمیس را برگردانده و یک قطره از محلولهای فوق را بدان                  . شوند

 .اضافه نمائید
در مورد برگ های خیلی ضخیم و مغزدار برگ را به دور انگشت سبابه پیچانده و سـپس از طـرفین                  

موده و با دقـت سـطوح فوقـانی و تحتـانی اپـی              به کمک انگشت شست و میانی بدان فشاری وارد ن         
قطعه تراشیده شده را به کمک فورسپس گرفته و اپی درمـیس را بـا دقـت بـه                   . درمیس را بتراشید  

 .سمت عقب خم نمایید
 .توان در مورد گلبرگ ها و کاسبرگ ها نیز اعمال نمود   میمانورهای مشابه را 

 
 

                                                           
1 scalpel :چاقوی تیز جراحی  
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 طعامق
 کرده و آنرا به ابعاد مناسـب بـرش دهیـد بـه طوریکـه یـک                  یک تکه از نمونه مورد آزمایش انتخاب      

مقاطع عرضی را به وسیله یک تیغ ظریف یـا میکروتـوم در زاویـه               . انتهای آن نرم و صاف شده باشد      
چنانچه برش خود را بـه مـوازات محـور طـولی مـاده      . برش بدهیدعمود نسبت به محور طولی ماده   

 . باشد و یا تانژانتیتواند به صورت رادیال   میما برش ش ،بزنید، مقاطع طولی تهیه خواهد شد
تـوان از طریـق نگـه          مـی نمونه های خیلی ضخیم مثل چوب، ساقه های چوبی، ریزوم و ریشه ها را               

  و یا قـرار دادن آن در       اشاره با حمایت انگشت میانی    داشتن نمونه نرم شده در بین انگشت شست و          
 های نازک مثل برگ ها، گلبرگ ها و ساقه هـای نـازک را               نمونه.  میکروتوم برش داد   سوراخ مرکزی 

در صورت لزوم سطح بـرش      . قرار داد  و یا مواد محافظ مناسبی       1پیتباید بین دو تکه اسفنجی مثالً       
مقـاطع را تـا حـد    .  مرطـوب نماییـد  )گرم بر لیتر ∽ 375(و تیغ را به وسیله محلول آزمایشی اتانول       

ـ             سـپس مقـا   . امکان نازک تهیه نماییـد      مرطـوب شـده بـا       رسطع تهیـه شـده را بـه وسـیله یـک ب
 . منتقل نمائید)گرم بر لیتر ∽150( به یک ظرف حاوی اتانول)گرم بر لیتر ∽150(لواتان

توانیـد از میکروتـوم        مـی در پـاره ای از مـوارد        . مقاطع مطلوب را جهت تهیه اسالید انتخاب نماییـد        
 . استفاده کنید(sliding microtome)اسالیدی 

توان فرآیندهای فوق     میر مورد دانه ها ومیوه هایی که خیلی صاف و یا کوچک و کروی هستند و ن                د
را در مورد آنها انجام داد، بهتر است آنها را در یک ناودان کوچک که در سـرپوش السـتیکی تیـوب                      

فـرو  ) ن مـوم  پارافی(ایجاد کرده ایم قرار دهیم و یا این که آنها را طبق دستور زیر در پارافین سخت                  
تهیه کـرده و یـک سـوراخ    میلی متر  7×7×15 یک بلوک پارافینی مربع مستطیل به ابعاد . نماییم

نمونـه  . کوچک در وسط آن به کمک یک سوزن گرم یا یک استوانه کوچک شیشه ای ایجاد نماییـد             
ه ای که قرار است در مجاورت رطوبت خشک و نرم شود در این سوراخ قرار دهید، سپس بـه وسـیل                    

 .میکروتوم مقاطع خود را تهیه کنید
 یا تجمعات کروی اینولین بهتر است بـدون اسـتفاده از آب             برای مطالعه موسیالژ، دانه های آلئورون     

 . فرایند برش نمونه را انجام دهیم

 

 
                                                           

2 pith :ی از گیاهان مثالً نی وجود داردخماده اسفنجی نرمی که درون ساقه بر 
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 شناسایی اجزاء میکروسکوپیک
هـا و    دها، روغـن  حضور برخی از اجزاء سلولی نظیر دانه های نشاسته، دانـه هـای آلئـورون، پالسـتی                

ها ممکن است مقاطع را غیر ترانس لوسنت کـرده و برخـی از خصوصـیات آن را مخفـی نگـه         چربی
توان از معرفهایی استفاده کرد که برخی از این محتویات را در خود حل                 میدر چنین شرایطی    . دارد

مقطع ما ترانس پارنـت     بدین ترتیب   . شوند سایر اجزاء راحت تر و بهتر رؤیت شوند           میکرده و باعث    
 .شده و جزئیات ساختاری بهتر نمایان خواهد شد

 نزدیک اندکس انعکاسی ساختار سـلول باشـد، نمونـه            اندکس انعکاسی ترکیبات شفاف ساز     چنانچه
مورد مطالعه تقریباً غیر قابل مشاهده خواهد بود ولی چنانچه این اندکس ها متفاوت باشـند، رؤیـت         

 .یل خواهد شدجزئیات نمونه بسیار تسه
برای پی بـردن بـه چگـونگی آمـاده سـازی ایـن              (رایج ترین ترکیبات شفاف ساز در زیر آمده است          

 ). مراجعه کنید"معرف ها و محلول ها" 22ترکیبات به بخش 

 TS محلول آزمایشی هیدارت کلرال
ون، در صورت وجود حرارت مالیم این محلول باعث حل شدن دانه های نشاسـته، دانـه هـای آلئـور             

شود بافت های ظریف و کالپـس شـده بـدون ایجـاد             میپالستیدها و روغن های فرار شده و موجب         
انـدکس انعکاسـی    . هیچ گونه تورم اضافی یا آسیبی به دیواره ها و بافت هـا، گسـترده و بـاز شـوند                   

20(آن
Dn(  اکسـاالت کلسـیم و      یکی از بهتـرین معـرف هـا بـری رؤیـت           . باشد   می 44/1-48/1حدود 

این درحالیست که با گذشت زمان بـدلیل افـزایش خاصـیت            . بخصوص کریستال های کوچک است    
 .شود میحل شدن تدریجی اکساالت کلسیم موجب اسیدی 

 TS  محلول آزمایشی الکتوکلرال
و از نظر کاربرد تقریباً مشابه هیدرات کلرال است و در مواردی که شفاف سازی مقطع با مشکل روبر                 

. ممکن است به  صورت سرد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد    . شود   میشود بیشتر از این ترکیب استفاده      
پیش از استفاده در صورت وجود هوا در نمونه بهتر است به کمک دسیکاتور و انجـام عمـل تخلیـه،                     

 .هوای اضافی را از نمونه خارج سازیم
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 TS محلول آزمایشی الکتوفنل
این ترکیب با داشتن انـدکس انعکاسـی        .   به صورت سرد و یا گرم استفاده کرد        توان   میالکتوفنل را   

)20
Dn(   برای رؤیت قارچها، گرده های گیاهان، پودرهای غیر روغنی و انگل هایی نظیـر               44/1 حدود 

ترکیـب انـدازه     استفاده از ایـن       با توان   می. رسد   میمایت ها و کرم های نواری بسیار مناسب به نظر           
دانه های نشاسته را به دقت محاسبه کرد ولی حلقـه هـای متحـدالمرکز معمـوالً غیـر قابـل رؤیـت            

شـوند و در صـورت         مـی کریستال های اکساالت کلسیم در الکتوفنل به خـوبی رؤیـت            . خواهند بود 
کتیـک، ایـن    بدلیل وجـود اسـید ال     . درخشند   میاستفاده از نورهای پوالریزان به صورت نقاط روشن         

 . باعث حل کردن رسوبهای کربنات کلسیم خواهد شد با آزاد کردن آرام گازمعرف

 TS محلول آزمایشی هیپوکلریت سدیم
بـرای ایـن کـار،    . شـود    مـی برای سفید و شفاف کردن مقاطع خیلی پر رنگ از این ترکیب اسـتفاده               

ور سازید تا به اندازه لزوم     غوطه سدیم نظررا برای مدت چند دقیقه در محلول هیپوکلریت        مقطع مورد 
 . آماده سازیدلواتان  نمونه را با محلول آزمایشی گلیسرول و سپس با آب آن را بشوئید،سفید گردد

 .مقطع سفید شده به لیگنین پاسخ منفی خواهد داد

 حالل برای روغن ها و چربی ها
ــا پودرهــای روغنــی    ــرای زدودن چربیهــا و روغــن هــا از مقــاطع ی ــ   مــیب ــا Rوان از گــزیلن ت  و ی

در صورت لزوم، نمونه را برای مدت زمان کوتـاهی در حـالل             .  سود جست  R سبک   )بنزین(پترولیوم
 .مایع موجود در ظرف را خالی کرده و نمونه را با حالل تازه بشوئید. غوطه ور سازید

 
 شناسایی هیستوشیمیایی محتویات و دیواره های سلول

ر معرفها را برای مقاطع و نمونه های پودری که بر روی اسالید است،              توان به کمک روش های زی        می
 :بکار برد

 چند قطره از معرف را روی نمونه ریخته و یک شیشه پوشـاننده روی آن قـرار دهیـد، سـپس بـه                        •
 )به ذیل رجوع شود. (کاغذ آن را مرطوب نمائید-کمک فیلتر

 شده قرار دارد، چند قطره از معرف را بریزید           بر روی یک لبه شیشه پوشاننده که روی نمونه آماده          •
 کاغذ را روی لبه طرف مقابل شیشه پوشاننده قرار دهید تا به کمک ساکشن، مـایع      -و سپس فیلتر    

زیر شیشه پوشاننده را جذب نماید و سبب شود که معرف ما بر روی نمونه مورد نظر بـه جریـان در               
 .آید



 گیاهان دارویی
 

 
 
 
 

31 

. د که پیشرفت واکنش را زیر میکروسـکوپ مشـاهده نمـائیم           با استفاده از روش دوم قادر خواهیم بو       
رسـانند،     مـی  میکروسـکوپ آسـیب      stage از معرف ها و یا بخارهایی که بـه لنـز و              کردهباید دقت   

 . استفاده نکنیم

 دیواره های سلولی سلولزی
البتـه  .  را به نمونه اضافه نموده و چند دقیقـه صـبر کنیـد             هیک تا دو قطره از محلول کلرید روی ید        

را به نمونه اضافه نمایید و پس )  مول بر لیتر1/0(توانید به جای این کار، یک قطره از محلول ید      می
 کاغذ معرف های اضـافی را زدوده، سـپس یـک قطـره از محلـول             -از یک دقیقه به کمک یک فیلتر      

شـرایطی دیـواره    در چنـین    . را به این نمونه اضـافه نمائیـد       ) گرم بر لیتر   ∽1160(اسید سولفوریک   
 در صورت اضافه کـردن یـک تـا دو قطـره           . سلولی سلولزی به رنگ آبی تا آبی بنفش در خواهد آمد          

 .، دیواره سلولی سلولزی متورم شده و به مرور زمان حل خواهد شدکوکسام

 دیواره های سلولی چوبی
اخته و حـداقل     مرطوب س  گلوسینولومقاطع یا پودرهای روی اسالید را به کمک اندکی محلول فلور          

گـرم   ∽420(سپس یک قطره اسید هیـدروکلریک       .  دقیقه یا تا زمانیکه خشک شوند، صبر نمائید        2
در چنین شرایطی دیـواره هـای سـلولی         . اضافه کرده و شیشه پوشاننده را روی آن بگذارید        ) بر لیتر 

 .چوبی به رنگ صورتی تا قرمز آلبالویی خواهند شد

  یا کوتیکوالردیواره های سلولی چوب پنبه ای
. یک تا دو قطره سودان رد اضافه کرده و چند دقیقه تامل نمایید یا آن را به مالیمت حـرارت دهیـد       

 .قرمزیا قرمز تبدیل خواهند شد-دیواره های سلولی چوب پنبه ای یا کوتیکوالر به رنگ نارنجی

 دانه های آلئورون
های آلئورون به رنگ زرد مایل به قهوه ای تا          دانه  .  به نمونه اضافه کنید    لواتان/چند قطره محلول ید   

 اتانولیـک را بـه نمونـه جدیـد     فنـل  تری نیترو سپس چند قطره از محلول. قهوه ای در خواهند آمد    
در صورت افـزودن یـک میلـی لیتـر          . دانه های آلئورون به رنگ زرد تبدیل خواهند شد        . اضافه کنید 

اگـر  . ل به صورت قرمـز آجـری در خواهـد آمـد      محلول نیترات جیوه، دانه ها حل شده و رنگ محلو         
 حتماً پیش از انجام هر گونه تستی با استفاده از حالل مناسب آن را عـاری                 ،نمونه شما روغنی است   

 .از چربی نمایید
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 کربنات کلسیم
گـرم   ∽70( و یا اسید هیدروکلریک    )گرم بر لیتر   ∽60(در صورت اضافه کردن محلول اسید استیک        

این شرایط با ایجـاد حبـاب     .  حل خواهند شد   آرامی کربنات کلسیم به     ت یا رسوبا  ، کریستال )بر لیتر 
 .گازدار همراه است

 اکساالت کلسیم
حـل نخواهنـد شـد ولـی ایـن      ) گرم بر لیتر ∽ 60(کریستال های اکساالت کلسیم در اسید استیک    

حل خواهنـد   ) ترگرم بر لی   ∽ 70(در اسید هیدروکلریک    ) حباب گازدار (کریستالها بدون ایجاد کف     
عـالوه بـر ایـن      ). اگر فرایند شما با شستشو همراه باشد بهتر است غلظت اسـید بیشـتر باشـد               . (شد

نیـز حـل خواهنـد شـد ولـی پـس از             ) گرم بر لیتر   ∽350(کریستالهای مذکور در اسید سولفوریک      
در نـور   .  دقیقه کریستالهای سوزنی شکل سولفات کلسـیم شـکل خواهـد گرفـت             10 دگذشت حدو 

بهتـرین  . دهنـد    میوالریزان، کریستالهای اکساالت کلسیم خاصیت انکساری مضاعف از خود نشان           پ
راه برای رؤیت اکساالت کلسیم این است که پیش از رؤیت آن بوسـیله محلولهـایی نظیـر هیـدرات                    

 .کلرال آن را شفاف نماییم

 چربی ها، روغن های چرب، روغن های فرار و رزین ها
 اضافه نموده و به مدت چند دقیقه صبر نمائید و یا این که به آرامی نمونه دان ردیک تا دو قطره سو

ترکیـب حاصـل را بـه       . قرمز تا قرمز تبدیل خواهند شد     -مواد چرب به رنگ نارنجی    . را حرارت دهید  
روغن های فرار و رزیـن      .  به مالیمت آن را حرارت دهید       و بشوئید) گرم بر لیتر   ∽750(ل  وکمک اتان 
)  کروتـون  بجز روغن کرچک و روغـن     (الل حل خواهند شد ولی چربیها و روغن های چرب           ها در ح  

 .بدون تغییر باقی خواهند ماند

 هیدروکسی آنتراکوئینون
 ، سلولهای حاوی  )گرم بر لیتر   ∽55(در صورت اضافه کردن یک قطره از محلول هیدروکسیدپتاسیم          

 .ند آمد دی هیدروکسی آنتراکوئینون به رنگ قرمز در خواه8و1

 اینولین
را بـه  ) گـرم بـر لیتـر    ∽1760(نفتول و یک قطره از محول اسید سولفوریک      -1یک قطره از محلول     

تجمعات کروی کریستال های اینولین به رنگ قرمز مایل بـه قهـوه ای              . نمونه مورد نظر اضافه کنید    
 .شوند   میدر آمده و حل 
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 موسیالژ
ت کروی دیالتـه    اموسیالژها به صورت قطع   . بیفزائیدبه نمونه خشک خود یک قطره از جوهر چینی          

ایـن کـار یـک قطـره از محلـول          توان به جای       می. ارنت در زمینه سیاه در خواهند آمد      پشده ترانس   
گـرم بـر     ∽188( دقیقـه بـا محلـول اتـانول        15 را به نمونه خشک خود اضافه نمود و پس از            تیونین

دیواره هـای سـلولی سـلولزی و        . (وانی در خواهند آمد   ارغ-موسیالژ به رنگ قرمز     . آن را شست  )لیتر
 ).چوبی شده به ترتیب آبی و بنفش مایل به آبی خواهند شد

 نشاسته
 رنگ آبی یا قرمز مایل بـه         به را به نمونه اضافه نمائید،    ) مول بر لیتر   02/0(مقدار کمی از محلول ید      

 را به نمونـه اضـافه       لواتان/حلول گلسیرول توانید مقدار کمی از م       میبه جای این کار     . دآبی خواهد ش  
خاصـیت انکسـار    . نمائید و سپس به کمک نور پوالریزان آن را در زیر میکروسکوپ مشاهده نمائیـد              

 . دهد  خود را نشان میMaltese crossرت اثر ومضاعف پدیدار خواهد گشت که به ص

 نتان
به رنگ آبـی تیـره یـا سـبز          . افه کنید به نمونه اض  ) گرم بر لیتر   50(یک قطره از محلول کلرید آهن       

 .تیره درخواهد آمد
 

 تجزیه بافت ها
 طول دارند و یا برش هـایی         میلی متر  5 قطر و     میلی متر  2نمونه ها را به قطعات کوچک که حدود         

 سـاقه بهتـر     1گـزیلم مقاطع طولی تانژانتی برای چوب ها یا        (تقسیم کنید   میلی متر    1با حدود قطر    
 ).است

از روش اول یـا دوم      . خصوصیات دیواره سلولی یکی از روش های زیر را اسـتفاده نماییـد            با توجه به    
زمانیکه سلولهای با دیواره چـوبی انـدک        . برای بافتهایی که دیواره سلولی چوبی دارند استفاده کنید        

 .توانید از روش سوم سود بجوئید   میهستند 
 

                                                           
1 xylem قسمت چوبی دسته آوندی بافت گیاهی 
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 اسید نیتریک و کلرات پتاسیم: روش اول
قـرار داده   ) گرم بر لیتر   ∽500(اسید نیتریک   میلی لیتر    5 نظر را در لوله آزمایش حاوی        نمونه مورد 

بدان اضافه نمایید و اجازه     Rسپس مقدار کمی پودر کلرات پتاسیم       . و تا جوشیدن آنرا حرارت دهید     
در صورت لزوم میتوانید حرارت مالیمی نیز به سیستم خود          . دهید تا واکنش های الزم صورت گیرد      

 بیشتری  Rهر زمان که الزم دیدید میتوانید از پودر کلرات پتاسیم           . دهید تا حبابهای گاز پدید آید     ب
 ،زمانیکه بافت کامالً رنگ خـود را از دسـت داد و تمایـل بـه تجزیـه کـردن پیـدا کـرد                . بهره جوئید 

هر زمـان   . ئیدتوانید با استفاده از یک استوانه شیشه ای کوچک فشار خفیفی را به نمونه وارد نما                می
که احساس کردید نمونه در حال تجزیه شدن اسـت، فرآینـد را متوقـف کنیـد و محتویـات لولـه را                  

 اجازه دهید نمونه شما در آب ته نشین شود آنگـاه آن را جـدا              . بدرون ظرف حاوی آب خالی نمائید     
بـه روی اسـالید   نمونـه را  .  و با آب تازه آنقدر بشوئید تا خاصیت اسیدی خود را از دست دهد            نموده

به نمونه اضافه   ل  واتان/گلسیرولسپس یک قطره    .  منتقل کرده و به کمک سوزن آنرا تفکیک نمائید        
 .مواد تجزیه شده به لیگنین پاسخ منفی خواهد داد. کرده و از شیشه پوشاننده استفاده نمائید

 اسید نیتریک و اسید کرومیک: روش دوم
 کرومیک آنرا حرارت دهید تا مـاده  -و با محلول اسید نیترو   نمونه را در یک ظرف کوچک قرار داده         

نمونه حاصل را چند بـار بـا کمـک          . با اعمال فشار مختصر به وسیله استوانه شیشه ای شکسته شود          
ن را روی اسالید تفکیک نمائیـد و سـپس یـک            آ. آب بشوئید و سپس به روی اسالید منتقل نمائید        

نمونه تجزیه شـده بـه      . استفاده کنید  شیشه پوشاننده     از موده و ن اضافه ن  ه آ باتانول  /گلسیرولقطره  
 .لیگنین پاسخ منفی نشان خواهد داد

برای این کار یک مقطـع نسـبتاً ضـخیم تـر را روی              .  دهید انجامتوانید همین کار را روی اسالید          می
س با اعمـال    سپ.  دقیقه تامل نمائید   20اسالید قرار داده و پس از اضافه کردن معرف مناسب حدود            

توانیـد ایـن کـار را از طریـق حرکـت شیشـه                مـی   یـا  فشار مختصر، سلولها را از یکدیگر جدا نمائید       
خواهید طی فرآیند      میبیشترین کاربرد این روش زمانی است که        . پوشاننده روی اسالید انجام دهید    

 .ل نمائیدتجزیه بافتی زیر میکروسکوپ از منشاء واقعی سلولهای تفکیک شده اطمینان حاص

 روش قلیا سوزاننده: روش سوم
گـرم بـر    ∽110(هیدروکسـید پتاسـیم     میلی لیتـر     5نمونه مورد نظر را در یک لوله آزمایش حاوی          

 دقیقـه روی    15-30قرار دهیـد، سـپس بـه مـدت          ) گرم بر لیتر   ∽80(یا هیدروکسید سدیم      ) لیتر
تصر به کمک یک استوانه شیشـه ای        حمام آب آن را حرارت دهید تا بدین ترتیب با اعمال فشار مخ            

 .کوچک به راحتی شکسته شود
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از ایـن روش  . مایع را جدا نمائید و نمونه مورد نظر را چندین بار به کمک آب تـازه شستشـو دهیـد                   
همچنین ایـن روش بـا      . مفید برای تجزیه پوست درختان، دانه ها، برگ ها و گل ها استفاده میشود             

ماده تجزیـه شـده بـه       .  بافت های شیری و اپی درمیس همراه است        کاهش مقادیر فیبر، اسکلروئید،   
 .لیگنین پاسخ منفی نشان خواهد داد

 

 ها اندازه گیری نمونه
 تجهیزات

توانیـد انـدازه اشـیاء خیلـی        مـی با استفاده از یک میکروسکوپ که به میکرومتر چشمی مجهز باشد  
کالیبره شـده   stage میکرومتر ده از یکسیستم اندازه گیری باید با استفا. کوچک را مشخص کنید  

ای با اندازه متعـارف باشـد کـه روی آن سیسـتم              این سیستم باید مجهز به یک اسالید شیشه       . باشد
 یـا   1/0 میلی متر و تقسیمات آن       1-2اندازه آن باید حدود     .  شده باشد   یا چاپ  اندازه گیری حکاکی  

شه ای کوچک تشکیل یافته که در قطـر         میکرومتر چشمی از یک دیسک شی     .  میلی متر باشد   01/0
 است این دیسک در  شده یا چاپ حکاکی)line scale-100(خطی -100آن سیستم اندازه گیری 

 . قرار داردچشمی میکروسکوپ

 کالیبراسیون میکرومتر چشمی
 را stageمیکرومتـر  سـپس  . سیستم اندازه گیری چشمی را روی چشمی میکروسکوپ قـرار دهیـد   

هـر  . وسکوپ قرار داده و روی تقسیم بندیهای سیستم اندازه گیری تمرکز نماییـد             میکر stageروی  
چشـمی را بـه گونـه ای         .دو سیستم اندازه گیری باید در میدان دیـد شـما کـامالً مشـخص باشـند                

میکرومتـر  بچرخانید که سیستم های اندازه گیری در وضعیت موازی قرار گیرند و در صـورت لـزوم                  
stage   ید که خطهای شروع هر دو سیستم اندازه گیری بر یکـدیگر منطبـق شـود                 را طوری بچرخان

حال بدنبال نقطه ای دیگر بگردید که در آن نقطه نیز دو خط از تقسیم بندیهای سیستم                 ). 1شکل(
حال تعـداد تقسـیمات میکرومتـر چشـمی و همچنـین             .های اندازه گیری بر یکدیگر منطبق باشند      

  بر هم منطبق استگیری دو سیستم اندازهی که در طول دین ترتیب را بشمارید و بstageمیکرومتر  
 تقسیم کوچـک    30 تقسیم کوچک روی میکرومتر چشمی با        100بعنوان مثال اگر    . را تعیین نمائید  

تـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه چـون             برابر اسـت مـی     stageمیکرومتر  روی سیستم اندازه گیری     
 میلی متر فاصله دارنـد پـس      01/0از یکدیگر    stageر  میکرومتتقسیمات روی سیستم اندازه گیری      
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 میلی متر است، بنابراین هر تقسـیم بنـدی          3/0 تقسیم کوچک روی میکرومتر چشمی معادل        100
از آنجائیکه کالیبراسـیون تنهـا بـرای        .  خواهد بود   میکرومتر 3کوچک روی میکرومتر چشمی حدود      
شود اندازه های میکرومتر چشـمی بـرای           می کند، پیشنهاد    میبرخی ترکیبات لنزی بخصوص صدق      

  .رایج ترین ترکیبات لنزی تعیین وثبت گردد

  و میکرومتر چشمیstageمیکرومتر  انطباق. 1شکل

  
 

 روش کار
 میکروسکوپ قرار دهید و تصویر را به گونه ای متمرکز نمائیدکه شیء مـذکور               stageنمونه را روی    

دازه گیری میکرومتر چشمی را روی آن بیاندازید و ابعاد نمونـه          سیستم ان . به خوبی قابل رؤیت باشد    
ضرب نمائید تا ابعاد واقعی نمونـه را بدسـت            میکرومتر مقیاسسپس اعداد حاصله را در      . را بخوانید 

 2، اندازه های حاصـله تـا حـد        x6 و چشمی    x40با استفاده از این روش به کمک لنز شیئی          . آورید
بـرآورد شـود ایـن انـدازه تـا           میکرومتر 20ن مثال چنانچه یکی از ابعاد       بعنوا.  صحت دارد  میکرومتر

 2%خطای  میکرومتر 100بنابراین در مورد اندازه .  صحت دارد ±5% و یا    10%یا   میکرومتر 2خطای  
 . قابل قبول است±1%یا 

واهـد  در مورد اشیاء انحنادار و یا کشیده، اندازه گیری طول نمونه به وسیله میکروسکوپی صـورت خ        
این وسایل باید بگونـه ای قـرار گیرنـد کـه تصـویر              . گرفت که مجهز به ابزار ترسیم یا دوربین باشد        

 در محـل    stageمیکرومتـر   یکـه   درحال. اد ترسیم همزمان میزان و متمرکز باشـد       دشیئی، کاغذ و م   
حه  کـه بـه صـف   ی را روی کاغـذ stageمیکرومتر ، خطوط سیستم اندازه گیری اید همناسب قرار داد  
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در صورت لزوم صـفحه ترسـیم را تغییـر وضـعیت دهیـد تـا                . ترسیم بسته شده است، حرکت دهید     
ابعاد نمونه را از طریق محاسبه فاصـله  .  قرار گیرند   یکسان  فاصله اتقسیمات ترسیم شده روی کاغذ ب     

بین خطهای تعیین شده روی صفحه ترسیم و سپس تقسیم عدد حاصله بـر فاصـله بـین خطهـای                    
 میکروسـکوپ قـرار دهیـد و        stageنمونه را روی    . نمائیم   می مشخص   stageمیکرومتر   مشابه روی 

یک نخ رنگی را در امتـداد طـول شـیئی ترسـیم             . سپس تصویر نمونه را روی صفحه در نظر بگیرید        
و پس از آن اندازه نخ را به کمک یک خط کش معمولی که درجه بنـدی              شده روی کاغذ قرار دهید    

طول اندازه گیری شده را به عدد بزرگنمایی تقسیم نمائید تا           . اشد، مشخص کنید  میلی متر داشته ب   
 .طول واقعی شیئی بدست آید

 

  برگروزنه
 روزنه هاانواع 

هـای    آن مخصوصـاً سـلول  در یک برگ رسیده با توجه به فرم و نحوه قرار گیـری سـلولهای اطـراف       
 )2شکل: ( وجود داردروزنه نوع مختلف از 4 فرعی

 بوسیله تعداد متفاوتی از سلولها که عموماً با اپیدرمیس          روزنهدر آن   :  یا بی نظم   نوموسیتیک نوع آ  •
 .متفاوت نیستند، احاطه شده است

 سـلول فرعـی کـه       4 تـا    3 معموالً بوسیله    روزنه: ) نابرابر یها سلول( 1نوع آنیزوسیتیک یا چلیپایی   • 
 .شده استعموماً یکی از آنها از بقیه خیلی کوچکتر است، احاطه 

 وجـود دارد کـه       فرعی  دو سلول  روزنهدر اطراف   ):  متقاطع های  سلول (2میخکی نوع دیاسیتیک یا     •
 .سازد   می 90° زاویه روزنهدیواره مشترک آنها با خود 

 وجـود دارد کـه محورهـای     فرعـی  دو سـلول   روزنهدر اطراف   : ) موازی های  سلول( نوع پاراسیتیک    •
 .ست اروزنهد طولی آنها به موازات محور خو
 غالب  روزنههای مختلف با توجه به نوع آنها وجود دارند معموالً  روزنهدر توصیف اپیدرمیس زمانیکه 

 . گیرد   میمدنظر قرار 
                                                           

2 cuciferous 
3 caryophyllaceous 
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 انواع روزنه ها. 2شکل

 
 

 ی اروزنه شاخصتعیین 
ه و  هیدرات کلـرال قـرار داد   میلی لیتر 5 میلی متری از برگ را در لوله آزمایش حاوی           5×5قطعات  

یک تکـه از ایـن      .  دقیقه حرارت دهید تا این قطعات ترانس پارنت شوند         15روی حمام آب به مدت      
تـر اشـاره شـد آن را آمـاده نمائیـد و در               پیشقطعات را به روی اسالید منتقل کنید و همانطور که           

د تـا   در یک طرف شیشه پوشاننده بریزی     اتانول  /گلسیرولیک قطره   .محلول هیدرات کلرال قرار دهید    
 و  x40نمونه را زیر میکروسـکوپی کـه مجهـز بـه لنزابژکتیـو              . از خشک شدن نمونه جلوگیری شود     

 . نمائیدبررسی و سیستم ترسیم است، x6چشمی 
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) o( یـک دایـره   روزنـه  و بـه ازاء هـر        (×)روی کاغذ ترسیم به ازاء هر سلول اپی درمال یک ضـربدر             
 : محاسبه کنیدی ا به صورت زیر اروزنه شاخصحال . بکشید

SE
S

+
 ی اروزنه شاخص = 100×

 :که در این معادله
S = ها در یک منطقه مفروض از برگ روزنهتعداد 
E = در همان منطقه مفروض از برگ) شامل تریکوم ها(تعداد سلولهای اپیدرمال 

نگین آن را تعیـین   منطقه انجـام داد و سـپس میـا   10برای هر نمونه برگ، حداقل باید اینکار را در          
 .نمود

 
  1میکروسوبلیماسیون

را روی یک صفحه مربعی مناسـب کـه          سانتیمتر 4×4یک صفحه فلزی مربع شکل کوچک به ابعاد         
سپس یک حلقـه فلـزی      . وجود دارد، قرار دهید    سانتیمتر 1در وسط آن یک سوراخ به قطر تقریبی         

ط این صفحه فلزی به گونه ای قـرار دهیـد           را در وس  میلی متر    8و ارتفاع    سانتیمتر 1با قطر حدود    
 گرم از نمونه پودری را داخل حلقه        1/0-2/0. باشدمنطبق  که با سوراخ موجود در صفحه آزبستوزی        

روی حلقه را به وسـیله یـک        . تشکیل شود میلی متر    2فلزی بریزید به طوریکه الیه ای به ضخامت         
در صـورت   .  حـرارت دهیـد     کـم  ی روی شـعله   سپس این مجموعه را به آرامـ      . اسالید تمیز بپوشانید  

شته اسالید را از روی حلقه بردا. مشاهده حجم وسیعی از رطوبت یا تصعید، اسالید را تعویض نمایید         
برای این کار به هـیچ      .  و زمانیکه خشک شد به مطالعه آن زیر میکروسکوپ بپردازید          و کنار بگذارید  

 اسـالید بـه همـین روش        4-5توانید     می. از ندارید محلول یا معرفی و یا حتی شیشه پوشاننده ای نی         
 .تهیه نمائید

 .توانید درجه تصعید را نیز ثبت نمائید   میچنانچه از سیستم حرارتی مدرج استفاده نمایید 
 

                                                           
4  sublimation :آید ، مواد شیمیایی که پس از تصفیه و تصعید مواد بدست می تصعید 
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6 
 کروماتوگرافی الیه نازک

   

اصـول   .دارد  کم  ناخالصی باکروماتوگرافی الیه نازک ارزش ویژه ای در مورد تشخیص کیفی مقادیر            
 فارماکوپـه بـین     کروماتوگرافی الیه نازک و کاربرد این تکنیک در آنـالیز مـواد دارویـی درجلـد اول                

از آنجا که این تکنیک مؤثر و اجرای آن ساده و لوازم مورد نیاز آن               . شرح داده شده است   ) 5( المللی
اهـان دارویـی و فـرآورده       باشد، روش متداولی برای ارزیابی مواد اولیـه گی           میبا هزینه کم قابل تهیه      

 .شود ب میوحسمهای آنها 
متغیرهایی که بر اساس تک نگارهای فارماکوپه ای منتشر شده و یا به صورت تجربی بـرای بررسـی            

 :هر ماده گیاهی باید تعیین شوند، عبارتند از

نوع ماده جاذب و روش فعال سازی آن، چنانچه هیچ اطالعـی در مـورد فعـال سـازی در                     •
 .رود   می دقیقه بکار 30 بمدت C110°شد، حرارت اختیار نبا

 روش تهیه و تغلیظ محلول های آزمایش و رفرانس  •

 .شود   میحجم محلولی که روی صفحه قرار داده  •

 فاز متحرک و میزان حرکت •

 و روش ردیابی) شامل حرارت الزم(شرایط خشک کردن  •

 :در مورد نقاط حاصل •
 )Rf میزان(تعداد آنها و موقعیت نسبی شان  -
 فلورسانس و رنگ آنها -

روش کالسیک و میکرومتـد کـه در        : دو روش کروماتوگرافی روی الیه نازک ذیالً شرح داده شده اند          
 .رود آن صفحات با اندازه متفاوت و حجم متفاوت از حالل ها بکار می



 گیاهان دارویی
 

 
 
 
 

41 

 روش کالسیک
 فرآیندهای پیشنهادی

اسـت کـه صـفحات کرومـاتوگرافی در         در روشی که ذیالً به شرح آن خواهیم پرداخت، فرض بر این             
شود، ولی از صفحات آماده نیز در صورتی که برای انجام آزمایش مناسب باشند،                 میآزمایشگاه تهیه   

، زیرا مشخص شده است این صفحات نیز در این فرآیند بخوبی مورد اسـتفاده               ان استفاده نمود  تو   می
 .گیرند قرار می

چنانچـه  . تـوان بکـار گرفـت        می شده با کیفیت فارماکوپه ای را        بعنوان ماده رفرانس یک نمونه پودر     
وجود یک ماده فعال شناخته شده در ماده دارویی گیاهی مورد بررسی باشد، ماده شیمیایی رفرانس  

محلول آزمایش و محلول رفرانس باید دقیقـاً بـا یـک شـیوه و                .معادل آن نیز باید در دسترس باشد      
اگر غلظت نسبی مواد شیمیایی موجود در       . باشدلول مرجع مشخص    غلظت مح . هیه شوند همزمان ت 

محلول رفرانس  هماهنگ با ترکیب یک ماده مشخص انتخاب شود، مقایسه اندازه لکه های حاصل،                
گیرد، سیسـتم حـالل        میبرای هر ماده که مورد بررسی قرار        . گذارد   میاطالعات با ارزشی در اختیار      

،  بلـو   درصـد اینـدوفنل    01/0بعنوان مثال محلـول     ( مخلوطی از سه رنگ      .باید اختصاصاً تعیین شود   
 شرایط  سریعتواند برای بررسی  می اگر با هم مخلوط شوند،    ) در تولوئن  ،یلو، دی متیل    G  رد سودان

 .کروماتوگرافی مورد استفاده قرار گیرد
ولـی در هـر     . افظت شود اگر مواد تحت آزمایش ناپایدار باشند، محفظه کروماتوگرافی باید از نور مح           

در غیر اینصـورت اشـعه      .  نگهداری شود   خورشید حالت این محفظه باید همیشه دور از نور مستقیم        
تابـد و باعـث افـزایش دمـا در             مـی ای   خورشید تحت زوایای مختلف به سطح ناصاف محفظه شیشه        

 .گردد   میمتحرک  فاز  در جریان نامنظم ایجاد و شده قسمتهای صفحات کروماتوگرافی ازای پاره

 تهیه نمونه ها
 .قبل از آزمایش از ماده گیاهی مورد آزمایش با یک روش سریع به شرح زیر عصاره گیری نمایید

 دقیقـه  3-30آن را مدت  میلی لیتر حالل اضافه کنید و 1-10  گرم از گیاه پودر شده،     1/0-0/1به  
مـواد  . ید و بعد بگذارید تا سـرد شـود        قرار دهید و یا مخلوط را تا دمای جوش حرارت ده          در همزن   

 .نامحلول را با کمک سانتریفوژ و یا صاف کردن با کاغذ صافی یا پارچه کتان از محلول جدا کنید
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 صاف شده را روی حمام آب گرم تبخیر کنیـد تـا حـالل کـامالً خـارج شـود و                    ماده در صورت لزوم  
، احتیـاج در صـورت    .  حل نمائید  )ی لیتر  میل 1/0-2/0( را مجدداً در حجم کوچکی از حالل       باقیمانده

 متفـاوت یـا تصـعید، تقطیـر و یـا روش             pHمحلول مورد آزمایش را با تکرار استخراج با حـالل در            
 .مناسب دیگر خالص کنید

 دستگاه
 :هستند شامل موارد زیر نیازیل مورد اوس

تعـداد   سانتی متر و با عرض مناسب بـرای          15-20صفحات شیشه ای با ضخامت یکسان بطول         •
 . و رفرانس نمونههای  محلولکافی

وسیله ای جهت توزیع یک الیه یکنواخت با ضخامت مناسب از ماده پوشاننده بر روی صـفحات                  •
 .ای شیشه

)  صفحه با در نظر گرفتن فاصله بـین آنهـا          10معموالً با ظرفیت     ( آماده شده  نگهدارنده صفحات  •
 ایـن  انـدازه . ل و نقـل ایـن صـفحات     برای استفاده در حین خشک کردن و یـا نگهـداری و حمـ             

 .که در دسیکاتور و اجاق خشک کن جا بگیردباید به نحوی باشد نگهدارنده 

یک محفظه کروماتوگرافی از جنس ماده ای شفاف، معموالً شیشـه ای، بـا یـک درپـوش کـامالُ                     •
 .مناسب که صفحات شیشه ای داخل آن جا بگیرد

ف که از ماده مقاوم به معرفهـای مـورد اسـتفاده            ییک اسباب پاشنده با سوزن اسپری کننده ظر        •
 .ساخته شده باشد

 .) نانومتر365(و بلند )  نانومتر254( طول موج های کوتاه بایک منبع نور ماوراء بنفش  •
 با دقت کامل شستشو دهیـد       مناسب صفحات شیشه ای را قبل از کاربرد، با استفاده از ماده شوینده           

 چرب یا اثر قابل مشـاهده ای روی آن بـاقی نمانـد و بعـد خشـک                   و آنقدر آبکشی کنید تا هیچ لکه      
 صـفحات کـامالً عـاری از غبـار و            باید بریم، ه پوشاننده را روی صفحات بکار می       ماد زمانیکهتا  . کنید

 .مواد دیگر باشد
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 روش
 آماده سازی ماده جاذب

د مخلـوطی از مـاده    چنانچه درباره ماده گیاهی مورد آزمایش، مطلب اختصاصی ذکر نشده باشد، بای           
آن را  )  توجـه فرمائیـد    "مشخصات ماده جـاذب    " ،   21به بخش   (ی  آبپوشانند و آب و یا محلول       

 میلی متر روی صفحات تمیز شده       25/0تهیه نموده و به کمک وسیله مخصوص الیه ای با ضخامت            
عت  بمدت نـیم سـا  C110°این صفحات باید در هوای معمولی خشک شوند و بعد در دمای           . کشید

 آن را   ساختمانیکنواختی ماده پوشاننده را با کمک نور عبوری و          . فعال گردند و سپس خنک شوند     
اگر قرار نیست صفحات را فـوراً اسـتفاده کنیـد، آنهـا رادر دسـیکاتور                . در نور انعکاسی بررسی کنید    

-5 پهنای   به(برای ایجاد یک لبه، یک نوار باریک        . ، نگهداری کنید  R ، دسیکانت ،محتوی سیلیکاژل 
 .داز ماده پوشاننده را از دو طرف صفحه بر داری)  میلی متر2

ی آب اگر الزم است، ماده پوشاننده اسیدی، قلیایی و یا بافره باشد، در هنگام تهیه سوسپانسیون بجا
اسـتفاده  ) مطابق روش توضیح داده شده برای هر مـاده        ( مخلوط نمکها    یاتوان از اسید رقیق، باز         می
ـ توان از محلول       مید، به جای آب،      ضمن اگر ماده جاذب، حاوی چسباننده نباش       در. کرد ی سـدیم   آب

 . استفاده کردRکربوکسی متیل سلولز 

 اشباع نمودن محفظه کروماتوگرافی
اگر در روش کار، مطلب دیگری ذکر نشده باشد، کروماتوگرافی در یک محفظه اشـباع شـده انجـام                   

حداقل نصف سطح دیوارهای داخلی محفظه را با کاغذ صافی بپوشانید           برای اشباع محیط،    . گیرد   می
یـک الیـه بـه       کاغذ صافی اشباع شـده و        و به مقدار کافی از فاز متحرک به داخل محفظه بریزید تا           

در محفظه را ببندید و آن را حداقل یک سـاعت در دمـای اتـاق قـرار                  .  میلی متر ایجاد شود    5عمق  
 .دهید

-60طی آنها صفحات در مجاورت هوا قرار دارند، بهتر است در رطوبت محـیط  تمام عملیاتی که در    
 .و با احتیاط کامل انجام شوند% 50

 کاربرد محلول های آزمایش و رفرانس 
لکه هایی ازمحلول آزمایش     باشد   شده یا سرنگی که تا میکرولیتر درجه بندی         پیپتبه کمک میکرو    

. گـذاریم  مـی  میلی متر از لبه پائینی صفحه        15با فاصله    موازی و    بطورو رفرانس را روی خط شروع       
 میلی متر از لبـه هـای کنـاری صـفحات و از یکـدیگر فاصـله داشـته باشـند                      15ها باید حداقل     لکه
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 در صـورت لـزوم     . میلی متر بیشتر باشد    4قطر لکه ها ترجیحاً نباید از       ،  المقدور کوچک باشند   وحتی
لید لکه مناسب بکار برد و بین هر لکه گـذاری فرصـت خشـک               توان محلول را به دفعات برای تو       می

 تعیین شده اسـت و       در انجام آزمایش   فاصله ای را که برای حرکت فاز متحرک       . شدن به لکه ها داد    
 .، مشخص کنیدباشد می سانتیمتر از خط شروع 10-15معموالً بین 

امت کمتر  و ضخ   میلی متر  10-15به صورت یک نوار افقی به طول        ی که   محلول استفاده از    معموالً با 
 .یابد میبهبود  نتیجه جداسازی ،ایم  ساخته میلی متر5از 

  هاایجاد کروماتوگرام
بگذارید لکه ها خشک شوند و بعـد صـفحه کرومـاتوگرافی را حتـی المقـدور بصـورت عمـودی در                       

.  قـرار دارنـد    محفظه کروماتوگرافی قرار دهید و مطمئن شوید که لکه ها باالتر از سطح فاز متحرک              
اگر مطلب خاصی ذکر نشده، کروماتوگرام را در دمای اتاق تهیه کنید و اجـازه               . در محفظه را ببندید   

سپس پلیت را خارج کنید، محل جبهه حالل را عالمـت           . دهید حالل تا فاصله معین شده، باال برود       
 .بزنید و آن را در دمای اتاق قرار دهید تا حاللش تبخیر شود

 فسیر کروماتوگرام هامشاهده و ت
ابتدا لکه های ایجاد شده را در روشنایی روز و سپس در نور ماوراء بنفش موج کوتـاه و مـوج بلنـد                        

فاصله مرکز هر لکه با مبـدا لکـه گـذاری را          . مرکز هر لکه را با سوزن عالمت بگذارید       . مشاهده کنید 
در .  شـده را، یادداشـت نماییـد       طول موجی را کـه لکـه در آن مشـاهده          . اندازه بگیرید و ثبت کنید    

 و نتیجـه را بـا   دپاشـی بصورتی که در دستور آزمایش مشخص شده، معرف مربوطه را روی لکـه هـا         
 .دنتایج حاصل از ماده رفرانس مقایسه کنی

در صورت نیاز نسبت فاصله طی شده یک ترکیب معین روی ماده جاذب به فاصله طی شده بوسیله                  
 . محاسبه کردتوان می) Rfارزش (حالل را 

تـوان بـه شـرح زیـر           مـی نسبت فاصله های طی شده بوسیله یـک ترکیـب و مـاده رفـرانس را هـم                   
 ):Rrارزش (گیری و محاسبه کرد  اندازه

 
a = فاصله بین نقطه مبداء و مرکز لکه حاصل از ماده مورد آزمایش 
b =اء و جبهه حاللفاصله بین نقطه مبد 
c =فاصله بین نقطه مبداء و مرکز لکه حاصل از ماده رفرانس 

 ، در هر آزمایش ممکن است تغییر کند و بستگی به شرایط اشباع محفظـه کرومـاتوگرافی                Rfمقدار  
 .فعالیت ماده جاذب و ترکیب فاز متحرک دارد

c
a

Rr =     
b
a

R f = 
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 روش میکرو
 فرآیندهای پیشنهادی

اگر در دستور آزمایش مطلب دیگری ذکر       . توان بصورت افقی یا عمودی تهیه کرد         میم را   کروماتوگرا
 کروماتوگرافی الیه نازک روی صفحات کوچک بـا روش باالرونـده بکـار         در موارد گیاهی   نشده باشد، 

 .رود   می

  باالروندهروش
 دستگاه

 :ابزار مورد استفاده شامل موارد زیر است

 میلی متـر کـه   100 میلی متر و عرض 100ه شده با طول حداکثر پلیت های از پیش آماد   •
 .گذارند   می میلی متر فاصله مفید در اختیار 60حداقل 

  در اندازه گیری حجم مورد نیاز±%10 میکرولیتری با دقت 2 یا 1 های پیپتمیکرو  •

بتواند یک محفظه کروماتوگرافی با یک درپوش کامالً محکم و کف صاف، از نظر اندازه باید                 •
 .در برگیرنده صفحات و حجم کافی از فاز متحرک باشد

 روش
مقدار کافی از فاز متحرک که قبالً خـوب مخلـوط و یکنواخـت شـده را در محفظـه کرومـاتوگرافی                      

فاز متحرک مخلوط شده بعد از تهیه یـک         . ( میلی متر تشکیل شود    5 ضخامتبریزید تا یک الیه به      
 دقیقـه در دمـای      15در پوش محفظه را ببندید و آن را بمـدت           ). دکروماتوگرام، باید دور ریخته شو    

 .محافظت نمائیدریخته شدن ثابت اتاق قرار دهید و از نور مستقیم و 
، لکه هایی از محلول مورد آزمایش را روی خط شروع که بایـد حـدود   پیپتبا استفاده از یک میکرو    

 میلـی   10لکه ها باید حـداقل      . دهیم   مید، قرار    میلی متر باالتر و موازی با لبه پائینی پلیت باش          10
 میلی متر از یکدیگر فاصله داشته باشـند و انـدازه آنهـا حتـی المقـدور                  10-5متر از طرفین پلیت،     

فاصله ای را که فاز متحـرک مطـابق دسـتور           ).  میلی متر قطر داشته باشند     2حداکثر  (کوچک باشد   
 . میلی متر از خط شروع است60گذاریم که معموالً    میالعمل ماده گیاهی باید طی کند، عالمت 
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بگذارید لکه ها خشک شوند و بعد پلیت را حتی المقدور بصورت عمودی در محفظـه قـرار دهیـد و                     
هر دو طرف پلیـت نبایـد بـا دیـواره           . مطمئن شوید که لکه ها باالتر از سطح فاز متحرک قرار دارند           

چنانچه در روش کار یا دستور العمل مطلب        . ا ببندید در محفظه ر  . داشته باشند های محفظه تماس    
خاصی ذکر نشده، کروماتوگرام را در دمای اتاق تهیه کنید و اجازه دهید حالل، فاصله تعیـین شـده    

سپس صفحه کروماتوگرافی را خارج کنید و جبهه حـالل را عالمـت بگذاریـد و صـبر              . را صعود کند  
 .کنید تا حالل تبخیر شود

  افقیروش
 اهدستگ

 :ابزار مورد استفاده شامل موارد زیر است

  میلی متر50و عرض  صفحات مخصوص به طول •

 حجم تعیین شده % 10 میکرو لیتری با دقتی معادل 1 یا 5/0 های پیپتمیکرو  •

محفظه هایی که در بازار موجود هستند، مشتمل بـر          ) 3تصویر(یک محفظه کروماتوگرافی افقی      •
. اسـت مخزن برای فاز متحرک و یک درپوش شیشـه ای محکـم   یک بدنه مقاوم به حالل و یک      

 .یابد   می به الیه جاذب انتقال sintered - glassجنس فاز متحرک از طریق یک صفحه از 

 )مقطع افقی(محفظه کروماتوگرافی برای روش افقی . 3شکل  •
 تثبیت کننده صفحات کروماتوگرافی
 محافظ صفحات کروماتوگرافی

  
 ت نگهداری پوشش شیشه ایهایی جه برآمدگی

 
  sintered-glass محل قرارگیری صفحه

 مخزن حالل
مجرای حالل
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 روش
محافظت کنید و در دمای ثابت اتـاق        ریخته شدن   محفظه کروماتوگرافی را در مقابل نور مستقیم و         

بعد از هر . ( خشک و تمیز داخل محفظه قرار دهیدsintered - glassیک صفحه . نگهداری کنید
 ). شسته و خشک شودR، باید با استون sintered - glassاستفاده صفحه بار 

در صورت نیاز به اشباع، کف محفظه را با کاغـذ فیلتـر بپوشـانید و مقـدار الزم حـالل را داخـل آن                  
اگر اشباع شدیدتر محفظه الزم است، عالوه بر آن یک صفحه سیلیکاژل آمـاده را بـه انـدازه                   . بریزید

راه دیگر، استفاده از یک صفحه ساندویچ مانند و . و با حالل مربوطه اشباع نمائیدهای مناسب ببرید    
  .باشد   می یک صفحه با سیلیکاژل خشک با استفاده از

با کمک یک میکروپیپـت حجـم الزم از محلـول هـای مـورد آزمـایش را روی خـط شـروع صـفحه                   
 میلـی متـر از      7لکه ها باید حداقل     . مدهی   میکروماتوگرافی که موازی لبه پائینی صفحه است، قرار         

لکه ها بایـد    .  میلی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند       5  بیشتر از  کناره های صفحه کروماتوگرافی و    
فاصله ای را کـه فـاز       . هر چه ممکن است، کوچکتر باشند، ترجیحاً با قطر کوچکتر از یک میلی متر             

 میلـی متـر از خـط شـروع          40ذارید که معموالً    متحرک باید مطابق دستور کار طی کند، عالمت بگ        
 .است

اجازه دهید لکه ها خشک شوند و بعد صفحه را طوری در محفظـه کرومـاتوگرافی قـرار دهیـد کـه                      
 sintered - glass در تمـاس بـا صـفحه     تمـام عـرض آن  پوشش آن رو به پائین باشد، طوری که

درپوش .  فاصله داشته باشندsintered - glass میلی متر از لبه صفحه 3د حدود بایها  نقطه. باشد
 پیپـت بـا کمـک یـک       . محفظه را روی آن قرار دهید، بنحوی که روی مخزن فاز متحرک باز بمانـد              

 درون  ، میلـی لیتـر    1-2 معموالً   ،حجم الزم از فاز متحرک را که قبالً مخلوط و یکنواخت شده است            
گرام را چنانچه مطلـب دیگـری در دسـتور کـار     کروماتو. بندیم   میمخزن ریخته و فوراً در محفظه را     

. ذکر نشده است، در دمای اتاق تهیه کنید و اجازه دهید تا حالل مسافت معـین شـده را طـی کنـد           
سپس صفحه را خارج کنید و جبهه حالل را عالمت بزنید و بگذاریـد تـا حـالل در دمـای اتـاق یـا                         

 .شرایطی که ذکر شده، تبخیر شود
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7 
 سترتعیین مقدار خاک

 

شود کـه هـر        میخاکستر باقی مانده پس از سوختن مواد دارویی گیاهی با سه روش متفاوت تعیین               
گیـری    را انـدازه   خاکستر تام، خاکستر محلول در آب و خاکستر نامحلول در اسید             روش یکی از مواد   

 .کند می
ایـن  . ه اسـت   برای اندازه گیری کل مواد باقیمانده پس از سوختن طراحـی شـد             خاکستر تام روش  

خاکسـتر غیـر    ”شـود و       مـی  کـه از بافـت هـای گیـاهی حاصـل             “خاکستر فیزیولوژیک ”مواد شامل   
 .گردد  می ایجاد چسبیده به سطح گیاه،)مانند شن و خاک( از بقایای مواد خارجی ه ک“فیزیولوژیک

دن  در اثر جوشاندن خاکستر تام در اسـید کلریـدریک رقیـق و سـوزان    خاکستر نامحلول در اسید 
بـویژه سـیلیس شـن و        مقدار سیلیکای موجـود       روش این. گردد   میمواد نامحلول باقیمانده، حاصل     

 .کند گیری می  را اندازهخاک همراه گیاه
 . اختالف وزن خاکستر تام و باقیمانده آن پس از جوشاندن در آب استخاکستر محلول در آب

 فرآیندهای پیشنهادی
 تامخاکستر 

ازجـنس پالتـین یـا    ( در یـک کـروزه       ،اب شده خشک را که دقیقـاً وزن شـده          گرم از ماده آسی    4-2
ماده را بصورت یـک الیـه یکنواخـت         . که قبالً سوزانده و وزن آن تعیین شده است، بریزید         ) سیلیس

 تا جایی که سفید رنـگ شـود کـه نشـانه             ، باال ببرید  C 500-600°پخش کنید و دما را بتدریج تا        
اگر خاکسـتر بـدون کـربن را       . ر یک دسیکاتور خنک کرده و وزن کنید       ظرف را د  . فقدان کربن است  

 میلی لیتر آب یا محلـول اشـباع         2نتوان بدین نحو تهیه کرد، کروزه را خنک کنید و باقیمانده را با              
 روی صـفحه داغ خشـک       بعـد سپس آن را روی یک حمـام آب و          . مرطوب کنید  R نیترات آمونیوم

 دقیقـه در یـک دسـیکاتور        30باقیمانـده را بمـدت      .  را بسـوزانید   نموده تا رسیدن به وزن ثابـت آن       
میلی گرم در گرم ماده     ر حسب   محتوای خاکستر تام را ب    . مناسب خشک کرده و بالفاصله وزن کنید      

 . محاسبه کنید،خشک شده
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 خاکستر نامحلول در اسید
اضـافه  ) م در لیتـر    گر 70تقریباً   (TS میلی لیتر اسید کلریدریک      25به کروزه محتوی خاکستر تام      

 5شیشه ساعت را بـا      .  با یک شیشه ساعت روی آن را بپوشانید و بمدت پنج دقیقه بجوشانید             ،کرده
مـاده نـامحلول را روی      . میلی لیتر آب داغ شستشو دهید و آن را نیز به محتوی کروزه اضافه کنیـد               

 صـاف شـده خنثـی        ماده یک کاغذ صافی بدون خاکستر جمع کنید و آنقدر با آب شستشو دهید تا             
کاغذ صافی محتوی ماده نامحلول را بـه کـروزه اصـلی انتقـال دهیـد و روی یـک صـفحه داغ         . دوش

باقیمانده را در دسیکاتور مناسب بمدت       .خشک کنید، سپس تا رسیدن به وزن ثابت آن را بسوزانید          
برحسب میلـی   محتوای خاکستر نامحلول در اسید را       .  دقیقه خنک کنید و بالفاصله توزین کنید       30

 .گرم در گرم ماده خشک شده محاسبه کنید

 خاکستر محلول در آب
مـاده  .  میلی لیتر آب اضافه کرده و بمدت پنج دقیقـه بجوشـانید            25به کروزه محتوی خاکستر تام،      

 یا روی کاغـذ صـافی بـدون خاکسـتر جمـع      sintered - glassنامحلول را در کروزه ای از جنس 
 دقیقه در یک کـروزه در دمـای         15آن را با آب داغ شستشو دادید، بمدت         پس از اینکه    . آوری کنید 

 و محتـوای    م کنید کباقیمانده را از وزن خاکستر تام       وزن  .  درجه سانتی گراد بسوزانید    450حداکثر  
 .خاکستر نامحلول در آب را بر حسب میلی گرم بر گرم ماده خشک محاسبه کنید
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8 
 تعیین مقدار ماده قابل استخراج

 

در این روش، مقدار مواد مؤثری که بوسیله حالل از یک مقـدار معـین مـاده گیـاهی دارویـی قابـل                     
رود کـه تـاکنون بـرای آنهـا روش             میاین آزمایش برای موادی بکار      . شود   میاستخراج است، تعیین    

 .تعیین مقدار شیمیایی یا بیولوژیک مناسبی  یافت نشده است

 فرآیندهای پیشنهادی
 خراج با حرارتاست: 1روش

 گرم ماده پودری شکل را که در هوا خشک و دقیقاً وزن شده است را در یک فالسک مخروطی با                     4
 میلی لیتر آب اضافه کنید و وزن این مجموعه را که شـامل فالسـک هـم                  100.ای بریزید  سرسمباده

کم کننـده   یـک دسـتگاه متـرا     . خوب تکان بدهید و یک ساعت بگذاریـد بمانـد         . ، اندازه بگیرید  ستا
 آنسپس  .  بجوشانید  به آرامی  به فالسک وصل کنید و یکساعت آن را       ) رفالکس کندانسور (برگشتی  

ه گیـری  وزن تام اولیه را که با حالل مشخص شده در روش کار انـداز     . را خنک نموده و توزین کنید     
د، بالفاصـله آن     بعد از اینکه بخوبی ظرف را تکان داده و مخلوط کردی           .کنیدشده بود، مجدداً تنظیم     

 صاف شـده را بـه یـک بشـقاب کـف              ماده  میلی لیتر از   25. را از روی یک صافی خشک عبور دهید       
بعـد باقیمانـده را در دمـای        . صاف توزین شده انتقال دهید و روی یـک حمـام گـرم تبخیـر کنیـد                

°C105   دقیقه در دسیکاتور بگذارید تا خنـک شـود و بالفاصـله            30 ساعت خشک کرده و      6 بمدت 
محتوای ماده قابل استخراج را بر حسب میلی گرم بر گرم ماده خشک شده محاسـبه                . توزین نمائید 

 .کنید

 )خیساندن(ماسیراسیون سرد : 2روش
 در یک ظرف     است را   دقیقاً وزن شده   قبالًگرم از ماده پودری شکل که در هوا خشک شده و          4حدود  

 میلـی   100آن را بـا     . ش شیشه ای بریزید   با سر سمباده ای و سرپو     ) ارلن مایر (شیشه ای مخروطی    
 سـاعت در حالیکـه متناوبـاً ظـرف را         6 مدت    به لیتر حاللی که برای گیاه مورد نظر ذکر شده است،         

بعد آن را صاف کنیـد و دقـت نمائیـد کـه       . کنار بگذارید  ساعت   18دهید، خیس کنید و        میحرکت  
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صـاف تـوزین شـده ای    ه را بـه بشـقاب    صاف شـد  محلول میلی لیتر از25. حالل را از دست ندهید 
 سـاعت   6 مـدت    C105°باقیمانده را در دمای     . انتقال دهید و روی یک حمام آب گرم تبخیر کنید         

 ماده استخراج شده را بر حسب        دقیقه در دسیکاتور خنک کنید و بالفاصله       30خشک کنید و آن را      
 .وزن کنیدای که در هوا خشک شده  از مادهمیلی گرم بر گرم 

ای مواد قابل استخراج محلول در اتانول، غلظتی از حالل رابکار ببرید که در روش کار ذکـر شـده                    بر
از حالل های دیگر    . برای مواد قابل استخراج محلول در آب، از آب بعنوان حالل استفاده کنید            . است

 .در صورتی استفاده کنید که در دستور کار به آن اشاره شده باشد
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9 
 و مواد فرارتعیین مقدار آب 

 

 رشـد میکروبـی، حضـور قـارچ هـا و            زمینه مساعدی بـرای   وجود آب زیادی در مواد دارویی گیاهی        
 بـرای هـر مـاده     مقـدار مجـاز آب     به همین دلیـل   . کند  فراهم می حشرات و فساد ناشی از هیدرولیز       

ند یا در کن   میاین موضوع،  بخصوص برای موادی که براحتی جذب رطوبت     . گیاهی باید تعیین شود   
 .شوند، اهمیت دارد   میحضور آب سریعاً فاسد 

وقتی نمونه  . شود   می آب موجود در ماده مورد آزمایش مستقیماً اندازه گیری           آزئوتروپیکدر روش   
 تقطیر شود، آب موجود در      R و گزیلن    Rدر حضور یک حالل غیر قابل اختالط با آب مانند تولوئن            

شوند و در لوله جمـع کننـده بعـد از سـرد               حالل با هم تقطیر می     آب و  .شود   مینمونه جذب حالل    
اگر حالل انیدر باشد، آب ممکن است جذب آن باقی بمانـد و منجـر               . شوند   میشدن از یکدیگر جدا     
 .شود که حالل قبل از استفاده با آب اشباع شود   میبهمین دلیل توصیه . به پاسخ کاذب گردد

بـرای  . کنـد    مـی  مقدار آب و مـواد معطـر را تعیـین            “ک کردن کاهش وزن در اثر خش    ” آزمایش  
 در فشـار    R در یـک دسـیکاتور حـاوی پنتوکسـید فسـفر             C105-100°خشک نمودن از حـرارت      

شود و یا در دمای اتاق و تحت فشار کـم بـرای یـک مـدت زمـان معـین انجـام                   میاتمسفر استفاده   
 یک توده چسبناک     تبدیل به  رود که در دماهای باال       میدسیکاتور معموالً برای موادی بکار       .گردد   می
 .شوند می

 فرآیندهای پیشنهادی
 تهیه مواد 

مقدار مناسبی نمونه از مواد خرد و پودر نشده گیاهی بوسیله بریدن، خردکـردن یـا گرانـول کـردن                    
تر از دانه ها و میوه های کوچک     .تهیه کنید بنحوی که ضخامت قطعات از سه میلی متر بیشتر نباشد           

از کاربرد آسیاب های با سرعت باال برای تهیه نمونه، خودداری کنیـد و    .  میلی متر باید خرد شوند     3
نکته مهـم انـدازه نمونـه        .مراقب باشید در حین کار نمونه مقدار قابل توجهی رطوبت از دست ندهد            
 .است که باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا نماینده ماده مورد آزمایش باشد
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 )تقطیر تولوئن(وش آزئوتروپیک ر
 B بـه اسـتوانه      )D( است که بوسیله یک لوله       )A(شامل یک فالسک شیشه ای      ) 4 شکل(دستگاه  

 و از سوی دیگر به متـراکم        )E( خود از یک سو به لوله مدرج جمع کننده           )B(استوانه  . متصل است 
 میلـی لیتـر درجـه       1/0  های بندی با تقسیم  )E(لوله جمع کننده     . اتصال دارد  )C(کننده برگشتی   

بعنـوان منبـع حـرارت      .  میلی لیتر تجاوز ننماید    05/0 بندی شده است تا خطای ناشی از خواندن از        
قسمت باالیی فالسک و    . استفاده کرد  بهتر است از هیتر برقی با کنترل رئوستات و یا از حمام روغن            

 . توان عایق بندی کرد   میلوله متصل کننده را 

 

ــکل  ــ.4ش ــد   یله وس ــه در مت ای ک
ــرای تشــخیص آب   ــک ب آزئوتروپی

مقیاس بـر   (شود  موجود استفاده می  
 )متر حسب میلی
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 200. لوله جمع کننده و بخش متراکم کننده را کامالً تمیز کنید و بعد از آبکشـی، خشـک نمائیـد                   
فالسـک را   .  میلی لیتـر آب را داخـل یـک فالسـک خشـک بریزیـد               2 و حدود    Rمیلی لیتر تولوئن    

 دقیقه بگذارید تـا خنـک شـود و          30حدود  . ت بدهید تا مایع برای مدت دو ساعت تقطیر شود         حرار
 ).تقطیر اول(میلی لیتر بخوانید 05/0 سپس حجم آب را با دقت

 و بـه     میلی لیتر آب داشته باشد، را دقیقاً وزن کنید         2-3رود حدود      میمقداری از ماده را که انتظار       
ادی کـه خصوصـیت خمیـری دارنـد، از یـک ورقـه فلـزی اسـتفاده               برای مـو  . (فالسک منتقل کنید  

  به آرامـی    دقیقه 15وارد نمائید و فالسک را مدت       ) سنگ جوش (چند قطعه چینی متخلخل     .)کنید
وقتی مایع شروع به جوشیدن کرد، تقطیر را با سـرعت دو قطـره در هـر ثانیـه ادامـه             . حرارت دهید 

به محض آنکـه آب  .  قطره در ثانیه افزایش دهید     4را تا   دهید تا بیشتر آب تقطیر شود و بعد سرعت          
تقطیـر را پـنج دقیقـه دیگـر         .  شستشو دهید  Rبطور کامل تقطیر شد، داخل کندانسور را با تولوئن          

قطـرات  . ادامه دهید، حرارت را قطع کنید و اجازه دهید لوله جمع کننده در دمای اتاق خنک شـود               
 بعد از جدا شدن الیه    .دنیع ک ه، با ضربه زدن به لوله جم      بیدآبی را که به جدار لوله جمع کننده چس        

محتـوای آب را بـه درصـد و بـا     ). تقطیـر دوم  (دخوانیـ بهای آب و تولوئن از یکـدیگر، حجـم آب را        
 :داستفاده از فرمول زیر محاسبه کنی

w
nn )(100 1 −  

 جرم ماده مورد آزمایش بر حسب گرم= wدر این فرمول   
n =لیتر آب حاصل از تقطیر اولمیلی  

  n1 =میلی لیتر کل آب حاصل از هر دو تقطیر 

 )تعیین مقدار وزنی(کاهش وزن در اثر خشک کردن 
 گرم از ماده مورد آزمایش و یا مقداری از گیاه که در دستور آزمایش معین شده و قـبالً                    2-5حدود  

بالً خشک و توزین شده است، قرار       در هوا خشک شده باشد، بطور دقیق وزن کرده و در ظرفی که ق             
 :کنیم   مینمونه را با استفاده از یکی از روش های زیر خشک . دهیم   می

 C105-100°دریک آون در دمای  •
 در دمـای     و  تحت فشار اتمسفر یا کمتـر از آن        Rدر یک دسیکاتور حاوی پنتوکسید فسفر        •

 میلی گرم نشان ندهند و یا هر        5 اتاق آنقدر ادامه دهید تا دو توزین متوالی تفاوتی بیش از          
میزان وزن از دست رفته را بر حسب میلی گـرم          .طور که در دستور آزمایش ذکر شده است       

 .بر گرم ماده خشک شده در هوا محاسبه کنید



 گیاهان دارویی
 

 
 
 
 

55 

10 
 تعیین مقدار روغن های فرار

 

یمیایی، از نظـر شـ    . باشـد    مـی ویژگی مهم روغن های فرار بو، ظاهر روغنی و تبخیر در دمـای اتـاق                
در . مخلوط چندین ماده از قبیل منوترپن ها، سزکویی ترپن ها و مشـتقات اکسـیژنه آنهـا هسـتند                  

 . دهند   میبعضی از روغن های فرار، مواد آروماتیک گروه عمده مواد را تشکیل 
 مواد گیاهی هستند و اغلب از لحاظ بیولوژیک فعالنـد، بـه       “اسانس”شود آنها      میبخاطر اینکه گمان    

 بدلیل اینکه دقیق تـر اسـت و         “های فرار  روغن”ولی نام   . شود   می نیز گفته    “های اسانسی  روغن”آنها  
 . شود دهد، ترجیح داده می خصوصیت فیزیکی آنها را شرح می

شوند و حاصل تقطیر در یک لوله مدرج جمع           تعیین حجم روغن، مواد گیاهی با آب تقطیر می         رایب
اگر روغن فـرار    . گردد   میشود و به فالسک تقطیر باز          مید بخود جدا    ی خو آبقسمت  . گردد آوری می 

ـ جرم حجمی نزدیک آب یا بیشتر از آب داشته باشد و یا بدلیل تشـکیل امولسـیون از فـاز                      ی بـه   آب
. نمائیم   میراحتی جدا نشود، به لوله مدرج حاللی با نقطه جوش مناسب و جرم حجمی پائین اضافه                 

 .گیرد   می قرار  آبیدر این حالت روی فازروغن فرار محلول، 
 

 پیشهادیفرآیند 
 و یا حالل معین  Rحاصل تقطیر را به همراه گزیلن       . اندازه گیری را با تقطیر با بخار آب انجام دهید         

شده برای آن گیاه در یک لوله مدرج جمع آوری کنید و بگذارید فازمایی در فالسک تقطیر مجـدداً                   
ه گیریها سرعت تقطیر را با توجه به عالئم حک شده روی دستگاه اندازه گیری        در تمام انداز   .بچرخد
 .نمائید
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 دستگاه
دستگاه مناسب باید از جنس شیشه با مقاومت باال و ضریب انبساط پـائینی سـاخته شـده باشـد و                     

 :قسمتهای ذیل را داشته باشد
تر، قطر داخلی دهانـه      میلی لی  1000 یا   500یک فالسک با کف مدور و گردن کوتاه و ظرفیت            •

 )5 شکل.( میلی متر باشد29سر سمباده ای این ظرف در گشادترین قسمت باید 
 ):5 شکل(بخش های زیر باید بهم متصل شده و تشکیل یک واحد را بدهند  •
  میلی متر13-15 میلی متر با قطر خارجی 210-260 به طول (AC)یک لوله عمودی  −
 میلی متر و    145-155 آن هر کدام به طول       DE  و CD،  دو بخش     (CDE)یک لوله خمیده     −

  میلی متر10با قطر خارجی 
  میلی متر 145 -155 به طول (FG)یک متراکم کننده حبابدار  −
 30-40° با زاویه (HK)، دارای یک بازوی جانبی (GH) میلی متر 30-40یک لوله به طول  −
 10 به قطر داخلی (K)  و یک لوله(K1)یک درپوش منفذ دار از جنس شیشه سر سمباده ای       −

 میلی متر و سر سمباده ای
  میلی متر3 باحجم (J)یک حباب گالبی شکل  −
 میلـی لیتـر   0.01 میلی متر با واحد 110 تا   100 که بین    (JL) میلی لیتر    1لوله ای به حجم      −

 .درجه بندی شده باشد
  میلی لیتر2 با حجمی حدود (L)یک برآمدگی حبابی  −
 (M)یک شیر سه راهی  −
 (N) میلی متر که در میانه به یـک لولـه اطمینـان              7-8 با قطر خارجی     (BM)له رابط   یک لو  −

 . میلی متر بلندتر از باالترین درجه بندی باشد20-25 باید (B)مجهز شده، محل اتصال 
 یک منبع گرما که بدقت قابل کنترل و مجهز به دودکش باشد و یا گرم کننده الکتریکی •
 .فقی که با مواد عایق پوشیده شده باشدیک پایه عمودی دارای حلقه ا •

 و یا دترژان مناسب به خـوبی        Rن  وقبل از استفاده، دستگاه را با شستشوهای پی در پی مثالً با است            
 .تمیز کنید، بعد آبکشی نموده و اجازه دهید آب آن کامالً برود و در محل مناسب آن را سوار کنید
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دستگاه مـورد   . 5شکل  
ــین  ــرای تعی اســتفاده ب
ــای   ــدار روغنهــ مقــ

مقیاس بر حسـب    (فرار
 )میلی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . میلی متر مدرج شده است01/0 با دقت JLلوله 
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 تهیه نمونه
مـواد گیـاهی   .  دارد آنآماده سازی نمونه بستگی به جنس ماده و محـل قرارگیـری روغنهـای فـرار      

 آنها در سلول ها یا حفـرات        فرارو یا موادی که روغن      ) مانند پوست، ریشه یا ریزوم    (سخت و فشرده    
 خیلی ریز خرد کرد و بایدرا برگهای ضخیم .  پودر شوندشود، باید بشدت کوچک بافتها نگهداری می   

 موادی مانند پوست مرکبات، بهتر است در آب خـرد شـوند زیـرا روغنهـای فـرار           ،یا به آرامی کوبید   
مـواد متشـکل از      . رونـد    مـی  در حین خرد کردن براحتـی از دسـت        شیزولیزوژنی  موجود در حفرات    

 روغنهای فرار الزم است بطور کامل تقطیر         حاوی قسمتهای گلدار یا الیه های نازک یا غدد اپیدرمی        
 .شوند

 تعیین سرعت تقطیر: 6شکل 

 
 روش

حجمی از مایع تقطیر که در روش آزمایش مربوط به هر ماده ذکر شده است، را در فالسک ریختـه                    
از طریق لوله   .  آن اضافه کنید، سپس کندانسور را به دستگاه وصل کنید          و چند عدد سنگ جوش به     

N         آنقدر آب اضافه کنید تا به سطح B درپوش  .  برسدK'           را برداشته و حجـم الزم از گـزیلن R   یـا 
 مدرج در حالیکه نوک آن را در پائین لولـه   پیپتحالل ذکر شده برای گیاه مورد نظر را بوسیله یک           

K     ،در پوش را در جای خود قرار داده و مـایع داخـل فالسـک را حـرارت                  . وارد نمائید  قرار داده اید
سپس چنانچه در روش کـار مطلـب دیگـری ذکـر نشـده اسـت،                . دهید تا شروع به جوشیدن نماید     

 . میلی لیتر در دقیقه تنظیم نمائید2-3سرعت تقطیر را روی 
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شود، سطح آب را       میالیکه تقطیر انجام    برای تعیین سرعت تقطیر، با استفاده از شیر سه طرفه در ح           
بمحض آنکه  . شیر را ببندید و همزمان ساعت را ببینید       . )6شکل( پائین آورید  a تا حد عالمت پائینی   

شـیر را   . سطح آب به عالمت باالیی رسید، مجدداً ساعت را نگاه کنید  و زمان الزم را حساب کنیـد                  
 دقیقه تقطیر را متوقف و حرارت را قطع کنیـد، حـداقل             30 بعد از    .باز کرده و به تقطیر ادامه دهید      

 .جمع شده در لوله مدرج را ثبت کنید) گزیلن(ده دقیقه صبر کنید و سپس حجم حالل 
مقدار معین شده از ماده گیاهی مورد آزمایش را وارد فالسک کنیـد و تقطیـر را مطـابق روش بـاال                      

بعد از گذشت ده دقیقه دیگر حجـم روغـن          . بمدت و سرعت ذکر شده در روش آزمایش ادامه دهید         
اندازه گرفته شده بود، از آن        را که قبالً  ) گزیلن(جمع شده در لوله مدرج را ثبت کنید و حجم حالل            

. باشـد    مـی باقیمانده نشان دهنده حجم روغن فرار موجود در نمونه گیاهی مـورد بررسـی               . کم کنید 
 .ماده گیاهی محاسبه نمائید گرم 100محتوای روغن را بر حسب میلی لیتر در
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11 
 تعیین ارزش تلخی

 

 دارند، در درمـان معمـوالً بعنـوان اشـتها آور            )“ها  تلخ مزه ”(مواد دارویی گیاهی که مزه تلخ شدیدی      
 . گردند   میتلخی باعث تحریک ترشحات در لوله گوارش بویژه ترشحات معدی . شوند   میاستفاده 

ولی چون اکثراً متشکل از دو یا سه ماده بـا           . ایی تعیین مقدار کرد   توان بصورت شیمی     میمواد تلخ را    
 .درجات متفاوت تلخی هستند، باید اول تلخی تام را از راه مزه تعیین نمود

اندازه گیری تلخی مواد گیاهی از طریق مقایسه غلظت آستانه تلخی عصاره آن ماده با همین غلظت                 
ارزش تلخی، بصورت واحدهای معادل     . گیرد   میورت   ص R یداهیدروکلر در یک محلول رقیق کینین    

 . شود   می میلی لیتر بیان 2000 در Rید اهیدروکلر کینین گرم 1تلخی یک محلول حاوی 
از همین نوع آب برای شستشوی . شود   میبرای استخراج ماده گیاهی از آب آشامیدنی سالم استفاده     

، پاسخگویی پرزهای چشـایی      اگر از آب مقطر استفاده     .دهان بعد از هر بار مزه کردن استفاده نمائید        
 .گذارد   میرسد سختی آب بندرت اثر معنی داری بر میزان تلخی    میبنظر . را کاهش می دهد

بعلت خستگی، تـدخین    (حساسیت به تلخی از فرد به فرد و حتی در یک فرد در زمان های مختلف                 
به همین دلیل، یک نفـر بایـد مـاده مـورد     . کند   می فرق) و یا بعد از خوردن غذاهای با چاشنی قوی     

مـزه تلـخ بوسـیله تمـام        . را در یک فاصله زمانی کوتاه بچشد      ید  اهیدروکلر کینینآزمایش و محلول    
. گـردد    مـی شود، بلکه این احساس، محدود به بخش میانی سطح فوقانی زبـان                میسطح زبان حس ن   

کسی کـه نتوانـد مـزه تلـخ را در محلـول             . باشد   میوتاهی  برای انجام این آزمایش، نیاز به آموزش ک       
 میلی لیتر آب حس کند، بـرای انجـام ایـن            10 در   R یداهیدروکلر کینین میلی گرم    058/0حاوی  

 .آزمایش مناسب نیست
در .  باید در روش آزمایش مربوط به آن توضیح داده شـود    (ST)تهیه محلول ذخیره هر ماده گیاهی       

 مطلب دیگری ذکر نشده باشد، باید با تعیین تلخـی کمتـرین غلظـت شـروع                 هر سری آزمایش، اگر   
 .کرد تا حساسیت کافی باقی بماند
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 پیشنهادیفرآیند 
این آزمایش تا هنگامی که شناسایی کامل گیاه انجام نشده باشد، نباید        : هشدار

 .انجام گیرد

 ها تهیه محلول
 ق شده  هیدروکلریدکینینیذخیره و رق یها تهیه محلول

 را در مقدار کافی آب آشامیدنی سالم حل نمائید تا بـه حجـم               R یداهیدروکلر کینینگرم از   100/0
 میلـی   500 میلی لیتر از این محلول را نیز با آب آشامیدنی سالم به حجـم                5. لیتر برسد   میلی 100

ی لیتـر    میلی گرم در میل    01/0  با غلظت  (Sq) یداهیدروکلر کینیناین محلول ذخیره    . لیتر برسانید 
 بـرای انجـام آزمـایش هـای         1 لوله آزمایش برای تهیه رقتهای سریال مطابق جـدول           9از  . باشد   می

 .ابتدایی استفاده نمائید

 محلول ذخیره و رقیق شده ماده گیاهی
بـا  .  را مطـابق دسـتور روش آزمـایش تهیـه نمائیـد            (ST)محلول ذخیره ماده گیاهی مورد آزمایش       

 . برای انجام آزمایش آماده نمائید2یش رقتهای سریال را مطابق جدول  لوله آزما10استفاده از 

 روش
 میلی لیتر از رقیق ترین محلول را با         10بعد از اینکه دهان را با آب سالم آشامیدنی شستشو دادید،            

 ثانیه دیگـر در دهـان   30اگر بعد از .  ثانیه بچشید30چرخاندن در دهان نزدیک انتهای زبان بمدت       
خی نکردید، محلول را از دهان بیرون بریزید و یک دقیقه صبر کنید تا مطمئن شوید که                 احساس تل 

قبـل از چشـیدن     . بعد بـا آب سـالم آشـامیدنی شستشـو دهیـد           . این بعلت حساسیت تاخیری است    
غلظت آستانه تلخی، حداقل غلظتـی اسـت کـه          .  دقیقه بگذرد  10حداکثر غلظت بعدی باید حداقل      

بعد از سری اول آزمایشات، دهان را بخـوبی         .  ثانیه هنوز هم حس شود     30 احساس تلخی آن بعد از    
سـری دوم آزمایشـات بایـد       . با آب سالم آشامیدنی شستشو دهید تا دیگر احساس تلخی باقی نماند           

 . دقیقه فاصله با سری اول انجام شود10حداقل با 
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  1جدول 

 رقت سریال برای آزمایش اولیه: تعیین ارزش تلخی

لولهشماره  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Sq )8/5 6/5 4/5 2/5 0/5 8/4 6/4 4/4 2/4 )میلی لیتر 
 آب آشامیدنی سالم 

2/4 4/4 6/4 8/4 0/5 2/5 4/5 6/5 8/5 )میلی لیتر(

  دریداهیدروکلر کینین
 محلول میلی لیتر 10

(= c) (mg) 
042/0 044/0046/0048/0050/0052/0054/0056/0058/0

Sq =محلول ذخیره کینین هیدروکلراید 

 
 2جدول 

 رقتهای سریال برای آزمایش دوم: تعیین ارزش تلخی

شماره لوله 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

ST )00/200/300/400/500/600/700/800/90/10 00/1 )میلی لیتر
آب آشامیدنی سالم 

 -00/800/700/600/500/400/300/200/1 00/9 )میلی لیتر(

ST =محلول ذخیره ماده گیاهی مورد آزمایش 

 میلی  5حاوی   (5شود که ابتدا از تلخ بودن محلول شماره            میبمنظور صرفه جویی در زمان، توصیه       
 .مطمئن شویم)  میلی لیتر10 در STلیتر از 

 4  تـا  1 لولـه هـای      توان غلظت آستانه تلخی ماده را با چشیدن رقتهای موجود در           در اینصورت، می  
 تـا   6 تلخ نباشد، این غلظت آستانه تلخی را باید در لوله های شماره              5اگر محلول لوله شماره     . یافت

 . جستجو کرد10
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        تمام محلول ها و آب آشامیدنی سـالم مـورد اسـتفاده بـرای شستشـوی دهـان، بایـد دمـایی بـین                       
°C 25-20داشته باشند . 

 :بر گرم با فرمول زیر حساب کنیدارزش تلخی را بر حسب واحد 

ba
c

×
×2000 

a =غلظت محلول ذخیره مورد آزمایش ST) میلی گرم در میلی لیتر( 
b = حجمST ) در لوله دارای غلظت آستانه تلخی،) به میلی لیتر 
c = یداهیدروکلر کینینمقدار R) در لوله دارای غلظت آستانه تلخی)به میلی گرم . 
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12 
 فعالیت همولیتیکتعیین 

 

بسیاری از مواد گیـاهی دارویـی بخصـوص مـواد حاصـل از خـانواده هـای کاریوفیالسـه، آرالیاسـه،                      
مهمترین ویژگی هـای سـاپونین هـا،    . ساپینداسه، پریموالسه و دیوسکوراسه حاوی ساپونین هستند     

تغییراتـی در غشـاء     اگر به سوسپانسیون خون اضافه شود، ساپونین ها با ایجاد           : توانایی همولیز است  
 .شوند   میاریتروسیتهاباعث نفوذ هموگلوبین به محیط اطراف 

 Rفعالیت همولیتیک مواد گیاهی یا محصول حاوی ساپونین با مقایسه با یک ماده مرجع، ساپونین                
 سوسپانسـیونی از  .شـود  ، مشـخص مـی  باشد   می واحد در گرم 1000که فعالیت همولیتیک آن برابر      

بعـد از   . شـود    مـی حجم های مساوی از رقتهای متوالی یـک عصـاره گیـاهی مخلـوط               اریتروسیت با   
گذشت مدت زمان معینی که مخلوط ها باقی ماندند، کمترین غلظتی که باعث همولیز کامل گردد،                

 .پذیرد   می انجام Rآزمایش مشابهی همزمان با ساپونین . شود   میتعیین 
مولیتیک مواد گیاهی دارویی،  همـه بـر اسـاس مشـابهی             روشهای پیشنهادی برای تعیین فعالیت ه     

استوار هسـتند، هـر چنـد کـه جزئیـات آنهـا ممکـن اسـت تفاوتهـایی داشـته باشـد، مـثالً منبـع                           
 تعریـف   تهیه سوسپانسیون اریتروسیت و عصاره گیاهی، فعالیت همولیتیک        های  ، روش ها  اریتروسیت
 برای حصول نتایج قابل اطمینان، استاندارد .ایش و روش آزمای از ساپونین بعنوان رفرانس      شده ماده 

 ضروری R مقایسه با فعالیت ساپونین باکردن شرایط آزمایش و بخصوص تعیین فعالیت همولیتیک 
 .است

 پیشنهادیفرآیند 
  حجـم خـودش،    1/0برای تهیه سوسپانسیون اریتروسیت داخل یک فالسک با درپوش شیشه ای تا             

 داخـل    مطمئن شوید  بریزید و ظرف را طوری بچرخانید که      )  لیتر  گرم بر  TS) 5/36 سدیم   سیترات
مقدار کافی خون تازه گاو نر سالم را به آن اضـافه کـرده و فـوراً تکـان                   . ه است آن کامالً مرطوب شد   

 نگهـداری   C4-2° روز در دمای     8توان تا      می را   ه است خون سیتراته که به این نحو تهیه شد       . دهید
 میلی لیتـر وارد نمـوده و بـا          50خون سیتراته را در یک ظرف با حجم معین          یک میلی لیتر از     . کرد
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%) 2محلـول   ( رقیـق شـده       خـون  ایـن سوسپانسـیون   . به حجم برسانید   4/7pH= TS بافر فسفات 
چنانچه در دمای خنک نگهداری شود، تا موقعی که مایع رویی آن صـاف و بـی رنـگ اسـت، قابـل                       

 .باشد   میاستفاده 
 را که بدقت توزین شده است، در یـک          R میلی گرم ساپونین     10 رفرانس ، حدود     ی تهیه محلول  ابر

ایـن  . رسـانیم    می میلی لیتر    100 به حجم    4/7pH= TSفالسک حجمی با مقدار کافی فسفات بافر      
 .محلول باید تازه تهیه شود

ـ                  افر عصاره مـاده گیـاهی و رقتهـای آن بایـد مطـابق روش آزمـایش گیـاه مربوطـه بـا اسـتفاده از ب
 . تهیه شود4/7pH= TSفسفات

  3جدول

 رقتهای متوالی آزمایش اولیه: تعیین فعالیت همولیتیک
 شماره لوله 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

10/0 )میلی لیتر(عصاره ماده گیاهی   20/0  50/0  00/1  
 =4/7TS pH  فســـفاتفربـــا

 )میلی لیتر(
90/0  80/0  50/0  - 

00/1 سوسپانسیون خون  00/1  00/1  00/1  

 

 ولیهآزمایش ا
 در 3مطـابق جـدول   %) 2( و سوسپانسیون خون 4/7pH= TSاز عصاره ماده گیاهی و بافر فسفات     

به محض تهیه هر لوله، آن را به آرامی برگردانید تا مخلـوط              .چهار لوله، رقتهای متوالی تهیه نمایید     
هید و سـپس     دقیقه، مجدداً لوله ها را تکان د       30بعد از گذشت     .شود، ولی از تشکیل کف بپرهیزید     

بعد لوله ها را بررسی کنید و رقتی را که در آن همولیز کامل .  ساعت در دمای اتاق قرارشان دهید   6
اتفاق افتاده، که نشانه آن یک محلول صاف و قرمز رنگ بدون بقایای اریتروسـیت اسـت، یادداشـت                   

 :بنحو زیر عمل نمائید. نمائید
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اده بـود، عصـاره گیـاهی اصـلی را مسـتقیماً بـرای               اتفاق افتـ   4اگر همولیز کامل در لوله شماره        •
 .آزمایش اصلی بکار ببرید

 4/7pH= TS دیده شد، با استفاده از بـافر فسـفات     4 و   3اگر همولیز کامل در لوله های شماره         •
 .یک رقت دو برابر از عصاره اصلی ماده گیاهی تهیه کنید

 =4/7pHسـتفاده از بـافر فسـفات         دیده شد، بـا ا     4 و   3 و   2چنانچه همولیز کامل در لوله های        •
TSعصاره اصلی ماده گیاهی را پنج برابر رقیق کنید ،. 

 ساعت، هر چهار لوله محتوی محلول قرمز رنگ شفافی باشند، بـا کمـک بـافر                 6چنانچه بعد از     •
، عصاره اصلی ماده گیاهی را ده برابـر رقیـق نمـوده و آزمـایش اولیـه را                   4/7pH= TSفسفات  

 .رار کنیدمطابق شرح باال تک

  با  اگر همولیز کامل در هیچکدام از لوله ها مشاهده نشود، آزمایش اولیه را با عصاره ماده گیاهی                 •
 .تر تکرار کنیدبیش تظغل

 آزمایش اصلی
از عصاره ماده گیاهی رقیق شده یا نشده، بسته به نتیجه ای که در آزمایش اولیه گرفته شد، با بـافر                

، رقتهای متوالی تهیه 4 لوله مطابق جدول 13در %) 2( خون  و سوسپانسیون 4/7pH= TSفسفات  
 .نمائید

مقـدار مـاده    .  ساعت بعد مشاهده کنید    24مطابق آزمایش اولیه جزئیات را تکرار کنید ولی نتایج را           
گیاهی بر حسب گرم یا نمونه تهیه شده بر حسب گرم یا میلـی لیتـر را کـه تولیـد همـولیز کامـل                         

 .دنماید، محاسبه کنی   می
برای حذف اثر تفاوت های فردی در مقاومت سوسپانسیون اریتروسیت نسبت به محلـول سـاپونین،                

 الزم بـرای  Rمقدار ساپونین  .  مطابق توضیح فوق تهیه نمائید     Rیکسری رقتهای متوالی از ساپونین      
 .ایجاد همولیز کامل را بر حسب گرم محاسبه نمائید
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 4جدول 

 ی متوالی آزمایش اصلیرقتها: تعیین فعالیت همولیتیک

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره لوله

عصاره ماده 
در صورت(گیاهی

)لزوم رقیق شده
 )میلی لیتر(

4/0 45/050/055/060/065/070/075/080/085/090/095/000/1

بافر فسفات 
4/7pH= TS 

 )میلی لیتر(
6/0 55/050/045/040/035/030/025/020/015/010/005/0- 

سوسپانسیون 
 %2خون 

 )میلی لیتر(
00/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/1

 
 :فعالیت همولیتیک ماده گیاهی دارویی را با فرمول زیر محاسبه کنید

b
a

×1000 
 :که

 ر رابطه با خون گاو نر دRفعالیت همولیتیک تعریف شده برای ساپونین  = 1000
a = مقدار ساپونینR کند بر حسب گرم   می که همولیز کامل ایجاد 
b = کند بر حسب گرم   میمقدار ماده گیاهی که همولیز کامل ایجاد 
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13  
 تعیین مقدار تانن ها

 

  را این عمل،د پوست حیوانات را به چرم تبدیل کنندموادی هستند که قادرن) یا مواد تاننی (تانن ها   
ها و تشکیل مواد نامحلول در آب که بـه آنـزیم هـای پروتئولیتیـک نیـز                   از طریق اتصال به پروتئین    

 “قـابض ”این واکنش وقتی روی بافت زنده انجـام شـود، بعنـوان اثـر               . ددهن  مقاوم هستند، انجام می   
 . باشد   میها  تاننشود که علت مصرف درمانی    میشناخته 

باشـند کـه       میاز لحاظ شیمیایی، تانن ها ترکیبات پیچیده ای، غالباً متشکل از مخلوط پلی فنل ها                
در محلـول هـا براحتـی اکسـیده و          . جداسازی و کریستالیزاسیون آنها بـه سـختی امکانپـذیر اسـت           

دهند و بهمـین دلیـل      میز دست شوند، در این حالت مقدار زیادی از اثر قابض خود را ا           میپلیمریزه  
 .ارزش درمانی  زیادی ندارند

 پیشنهادیفرآیند 
 تا  در روش آزمایش مربوطه    برای تهیه عصاره ماده گیاهی، مقدار تعیین شده از ماده گیاهی که قبالً            

 150.  مخروطـی شـکل بریزیـد       فالسک حد معینی خرد شده است و دقیقاً توزین گردیده را در یک           
سـپس  .  دقیقه گرمـا دهیـد     30 به آن اضافه کرده و روی یک حمام آب جوش بمدت             میلی لیتر آب  

.  میلی لیتری انتقال داده و با آب به حجـم برسـانید       250آن را خنک کرده و به یک فالسک حجمی        
 سانتی متر عبور 12بگذارید تا مواد جامد ته نشین شوند و سپس مایع را از یک کاغذ صافی به قطر     

 .یتر اول صاف شده را دور بریزید میلی ل50 ،دهید
 میلی لیتر از عصاره ماده گیاهی را        50برای تعیین مقدار کل ماده ای که با آب قابل استخراج است،             

 بمدت چهار ساعت حـرارت      C 105°باقیمانده را در یک اجاق با دمای        . تبخیر کنید تا خشک شود    
 (T1).داده و سپس آن را توزین نمائید 

 میلی لیتر از 80یابد، به    میر ماده گیاهی قابل استخراج با آب که به پوست اتصال نبرای تعیین مقدا
 دقیقه خـوب تکـان      60 اضافه کرده و بمدت      R )پوستپودر  (  هاید  گرم پودر  6عصاره ماده گیاهی،    
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.  میلی لیتر از محلول صـاف شـده را تبخیـر کنیـد تـا خشـک شـود                   50سپس صاف کنید و     . دهید
 .(T2) خشک و توزین نمایید C105° یک اجاق باقیمانده را در

 80را بـه     )پوسـت پـودر   (  هایـد  پودر گرم از    6،  )پوستپودر  (  هاید پودربرای تعیین میزان حاللیت     
 میلی لیتر   50سپس صاف کنید و     .  دقیقه خوب تکان دهید    60میلی لیتر آب اضافه نموده و بمدت        

 خشـک و سـپس    C105°قیمانده را در اجـاق      با. از محلول صاف شده را تبخیر کرده تا خشک شود         
 .(T0)توزین نمایید 

 :مقدار تانن را برحسب درصد با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید
[ ]

w
TTT 500)( 021 ×−− 

w =وزن ماده گیاهی بر حسب گرم 



 یفیتهای کنترل ک روش
 

70 

14  
 تعیین ضریب تورم

 

 ،ای دارنـد   رمـانی ویـژه    کاربرد دارویی و د    خصوصیت تورمشان  دلیلب بسیاری از مواد گیاهی دارویی    
 . هستند حاوی مقادیر قابل توجه موسیالژ، پکتین یا همی سلولز کهبویژه صمغ ها و گیاهان

 حجمی است که به واسطه تورم یک گـرم مـاده گیـاهی تحـت شـرایط خـاص اضـافه                      ،ضریب تورم 
  ،کننـده دیگـر   تورم  م با اضافه کردن آب یا یک ماده          آن تعیین مقدار ). بر حسب میلی لیتر   (شود     می

همانطور  که در روش آزمایش گیاه مربوطه ذکر شده است بر گیاه کامل، خرد شده و یا پودر شـده                     
 بـه مـدت  با استفاده از یک استوانه شیشه ای مدرج دارای درپوش شیشه ای، ماده را             . شود   میانجام  
پس حجم مخلـوط را     س. گذاریم  می  کنار دهیم و بعد زمان مشخصی       میساعت بطور مکرر تکان      یک

 .خوانیم به میلی لیتر می
گیرد ولی ماده خرد یا پودر شـده بـرای      میتورم کننده به سهولت انجام ماختالط گیاه کامل با ماده   

 .اینکه به خوبی در ماده متورم کننده پخش شود، احتیاج به تکان دادن شدید در فواصل معین دارد

 پیشنهادیفرآیند 
 از مـاده گیـاهی      ای  مقدار مشخص شده  . باید سه آزمایش همزمان انجام گیرد     برای هر ماده، حداقل     

 در یـک اسـتوانه شیشـه ای        را مربوطه که قبالً به اندازه کافی خرد شده و بدقت توزین شـده اسـت              
 16اسـتوانه مـدرج بایـد حـدود      قطـر داخلـی   . میلی لیتری با درپوش شیشـه ای بریزیـد  25مدرج  
 از   قسمت مـدرج نیـز بایـد        تقسیم بندی   که .باشدمتر    میلی 125آن  متر و طول قسمت مدرج       میلی

 اگر در روش کـار مطلـب دیگـری    .باشد میلی لیتر از پایین به باال        2/0لیتر با واحد      میلی 25صفر تا   
 دقیقـه مخلـوط را خـوب        10لیتر آب اضافه کنید و بمدت یکسـاعت هـر             میلی 25ذکر نشده باشد،    

.  یا هر مدتی که تعیین شده اسـت، در دمـای اتـاق قـرار دهیـد                 مدت سه ساعت  سپس  . تکان دهید 
حجم اشغال شده توسط ماده گیاهی و هر نوع موسیالژ چسـبنده را بـر حسـب میلـی لیتـر انـدازه                       

 .متوسط اندازه گیری های مربوط به یک گرم ماده گیاهی را محاسبه کنید. بگیرید
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15  
 تعیین ضریب تولید کف

 

رویی دارای ساپونین هایی هستند که اگر جوشـانده آنهاتکـان داده شـود،              بسیاری از مواد گیاهی دا    
توانایی تولید کف عصاره ها یا جوشانده های مایی مـواد گیـاهی             . باشند  میقادر به تولید کف پایدار      

 .شود در قالب ضریب تولید کف اندازه گیری می

 پیشنهادیفرآیند 
خـرد کنیـد، آن را بـدقت        ) 1250الـک شـماره     (ب با   یک گرم از ماده گیاهی را از نظر اندازه متناس         

 میلی لیتر آب جوش اسـت،       100 میلی لیتری که حاوی      500 و به یک ظرف مخروطی       کردهتوزین  
سـپس آن را خنـک کـرده و در یـک            .  دقیقه اجازه دهید بطور مالیم بجوشد      30حدود  . اضافه کنید 

روی صافی عبور دهید تا به حجـم         میلی لیتری صاف کنید و مقدار کافی آب از           100ظرف حجمی   
 .برسد

بـه  )  میلـی متـر    16 سانتی متر و قطر      16بطول   ( بریزید دار جوشانده را در ده لوله آزمایش در پوش       
حجـم  .  میلی لیتر تقسیم کنیـد     10 تا   … میلی لیتر و     2 میلی لیتر، لوله دوم      1ترتیب در لوله اول     

 ثانیـه آنهـا را بـا حرکـات      15 در لوله ها را ببندید و        . میلی لیتر برسانید   10همه لوله ها را با آب به        
 دقیقه روی میز قرار دهید و بعد ارتفاع کف 15لوله ها را مدت   . طولی تکان دهید، هر ثانیه دو تکان      

 .شود   مینتایج به ترتیب ذیل تحلیل . را اندازه بگیرید

 . است100ولید کف کمتر از  سانتی متر باشد، ضریب ت1اگر ارتفاع کف در همه لوله ها کمتر از  •

 بـرای   (a) سانتی متر باشد، حجم جوشانده گیاهی موجود در این لوله            1اگر ارتفاع کف لوله ای       •
اگر این لوله، اولین یا دومین لوله از یکسری باشـد، رقـت متوسـطی               . رود   میتعیین ضریب بکار    

 .تهیه کنید تا نتایج دقیق تر حاصل شود
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 1000 سانتی متر باشد، ضریب تولید کـف بیشـتر از            1له ها بیشتر از     اگر ارتفاع کف در همه لو      •
 . در این حالت با تهیه یکسری رقت جدید، آزمایش را تکرار کنید تا نتیجه ای بدست آید. است

 :ضریب تولید کف را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید

a
1000 

a  = برای تهیه رقتی که ارتفاع کف مشاهده شده در          یتربر حسب میلی ل    شانده بکار رفته  حجم جو 
 . سانتی متر بوده است1آن لوله 
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16 
 تعیین باقیمانده آفت کشها

 

مواد گیاهی دارویی احتمال دارد به بقایای آفت کشها آلوده باشند، ایـن آلـودگی ناشـی از عملیـات                    
میم خاک در طی کشت و بکارگیری مواد ضد عفونی کننـده  افشانه کردن سموم، تر: کشاورزی نظیر 

 توصیه شده محصوالت تمام کشورهایی که تولید کننده مواد          به همین دلیل  . در طی نگهداری است   
باید در نهایت، توسط یک آزمایشگاه ) چه به صورت خودرو و چه کشت شده(گیاهی دارویی هستند 

 مطـابق روش ذیـل آزمـایش         را داشـته باشـد،     کشها فتمیزان باقیمانده آ  که توانایی سنجش    کنترل  
 .گردند

شـوند،     مـی از آنجا که بسیاری از داروهای تهیه شده از منشاء گیاهی بـرای مـدت طـوالنی مصـرف                    
 روشهای توصـیه شـده از طـرف سـازمان غـذا و کشـاورزی                یلهوسبمیزان باقیمانده آفت کشها باید      

 که هم اکنـون نیـز بـرای غـذا و            (WHO)جهانی   و سازمان بهداشت     (FAO)سازمان ملل متحد    
های تجزیه برای سـنجش       ها شامل روش     این روش  .کنترل شود ) 9(رود،     میعلوفه حیوانات نیز بکار     

 .باشد ی ویژه میها کش باقیمانده آفت

 طبقه بندی آفت کشها
بـر اسـاس   یک نوع طبقه بندی برای آفـت کشـها   ) 10و11(انواع مختلفی از آفت کشها وجود دارند   

ساختمان و ترکیبات شیمیایی آنها است که این نوع طبقه بندی بـرای متخصصـین شـیمی تجزیـه      
 :به عنوان مثال. مناسب است

هگزان  سیکلو کلرو هگزا( HCH آلدرین،: هیدروکربن های کلرینه و آفت کشهای وابسته به آن         •
، )کلوفنوتــان (DDT، کلــردان، (HCB)بنــزن  ، هگــزا کلــرو)BHC  ویــا بنــزن هگــزا کلریــد

 )توکسافن(ن، متوکسی کلر، کامفی کلر ندادیلدرین، اندرین، هپتاکلر، لی

  D ; 2,4,5 -T-4 ,2: علف کشهای فنوکسی الکانوئیک اسید کلرینه •
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ن، ن، کامافوز، دی متون، دی کلرووز، دی می تـات، اتیـو           وکاربوفنوتی: آفت کشهای ارگانو فسفره    •
 اتیونراتیون، پار، متیل پاونیت، ماال)فن کلوفوز(فن کلروفوز 

 کارباریل: حشره کشهای کاربامات •

 .تیرام، زی نب، زیرام. فربام، مانب، نابام: قارچ کشهای دی تیوکاربامات •

  کلسیم، ارسنات سربارسنات ،آلومینیومد فسفای: آفت کشهای غیر آلی •

 د، متیل برومایدبروموپروپیالت، کلروپیکرین، اتیلن دی بروماید، اتیلن اکسای: انواع متفرقه •

 عصاره گـاو    - )پیرتروم( تنباکو و نیکوتین، گلهای گاو چشم         برگ :آفت کشهای با منشاء گیاهی     •
 . و رتنوئیدها دریس و پیرتروئیدها و ریشهچشم

ماننـد آلـدرین،    (میان این آفت کشها، فقط هیدروکربنهای کلرینه و آفت کشهای وابسـته بـه آن                 از
) ماننـد کـاربوفنوتین   (و تعداد کمی از آفت کشهای ارگانوفسفره         )HCH، دیلدرین،   DDT ،کلردان

. رونـد    مـی مانند و اغلب آفت کشهای دیگر به سرعت از بین              میبرای مدت زیادی روی گیاهان باقی       
 مواد گیاهی دارویی بایـد      ،بنابراین توصیه گردیده، وقتی که نوع آفت کش بکار رفته ناشناخته است           

 . و میزان این دو ماده مشخص گرددشده آلی فسفره و کلره آزمایش  پیوندهایوجوداز نظر 
نوع دیگر طبقه بندی آفت کشها بر اساس نحوه استفاده آنها است، به عنوان مثال انواع آفـت کشـها          

 :کنند   میرا به گروههای زیر تقسیم 
 حشره کشها -
 قارچ کشها و کرم کشها -
 علف کشها -
 )های حیوانات جونده  و کشندهلزون کشهامانند کنه کشها و ح(سایر آفت کشها  -
 .) اتیلن کلر و  هیدرین متیل بروماید،مانند اتیلن اکساید(ها  ضد عفونی کننده -

 روشهای تعیین باقیمانده آفت کشها
کشـها   به عنوان روش عمده تعیـین باقیمانـده آفـت   ) اغلب به صورت ستونی یا گازی   (کروماتوگرافی  

ها با روش های تفکیکـی       ، استخراج شده و ناخالصی    استانداردک روش   ها با ی   نمونه. شدند توصیه می 
 .شود شوند و طیف وسیعی از آفت کشها جداسازی و اندازه گیری می   مییا جذب سطحی جدا 
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 و  توان بوسیله روش استخراج      میهر چند این روش کاربرد عمومی ندارد ولی بعضی از آفت کشها را              
 مورد بعضی دیگر این روش بازده کمی داشته و در مورد برخی دیگـر                کامالً جدا نمود اما در     شستن

با روش کروماتوگرافی ممکن است همیشه روش جداسازی کامل نباشد و یا            . اصالً قابل انجام نیست   
امکان دارد آفت کشها در طی عمل تجزیه و یا متابولیزه شوند و متابولیتهای آنها هنوز شناخته شده    

محدودیت در روشهای تجزیه و دانش ناکامل از تداخل این سـموم بـا محـیط                به هر صورت    . نباشند
 .دهد   میتمام موقعیتها را به ما نطبیعی هنوز امکان استفاده از یک روش کامل برای 

 گروه رابطه با وجودبه هر حال در مورد مواد گیاهی دارویی با سابقه نامشخص، بهتر است آنان را در 
 .توان از روشهای متفاوتی استفاده کـرد    می آزمایش قرار داد و برای این کار وسیعی از ترکیبات مورد  

تواننـد بـر اسـاس تعیـین           میبه عنوان مثال، هیدروکربنهای کلرینه و سایر آفت کشهای حاوی کلر            
توان با تعیین میـزان کـل          میمیزان کل کلر آلی آزمایش شوند، حشره کشهای حاوی فسفات را نیز             

تـوان بـه وسـیله         مـی همچنین آفت کشـهای حـاوی ارسـنیک و سـرب را             . آزمایش نمود فسفر آلی   
 محاسبه میزان کل پیوندهای کربن      همچنین. محاسبه میزان کل ارسنیک یا سرب آنها تعیین نمود        

 و حضـور قـارچ کشـها بـه مـا      دی سولفید، اطالعاتی در مورد با قیمانده خانواده دی تیـو کاربامـات          
 .دهد می

تـوان از یـک روش         مـی مشخص بودن آفت کش بکار رفته بر روی مواد گیـاهی دارویـی،              در صورت   
 .مناسب برای شناسایی قسمت باقیمانده آن استفاده کرد

 جنبه های عمومی روشهای تجزیه
نمونه باید هر چه سریعتر پس از جمع آوری، قبل از آنکه هیچ تغییر فیزیکی و شـیمیایی در آن رخ          

اگر الزم است نمونه مدتی نگهداری شـود، بایـد در ظـروف کـامالً در                . رار گیرد دهد مورد آزمایش ق   
 . بسته و در یخچال حفظ گردد

شـود کـه نمونـه یـا مـواد             مـی تواند باعث تجزیه بسیاری از آفت کشها شود، بنابراین توصیه            نور می 
 .استخراج شده و یا محلولها از تابش نور محافظت شوند

 داشـته و یـا بـر روی نتـایج           واکـنش پوشهای استفاده شده، نباید با نمونه       همچنین نوع ظروف و در    
 .تجزیه اثر بگذارد
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ای باشند که با     شوند باید عاری از هرگونه ماده        میحاللها و معرفهایی که در روشهای تجزیه استفاده         
مانـده آفـت    واکنشها تداخل داشته باشد به صورتیکه باعث تغییر نتایج شده و یا امکـان تجزیـه باقی                

اغلب الزم است تا از حاللهای کامالً خالص استفاده نمود و یا حاللها را به صورت                . کش را زیاد نماید   
تهیه شاهد نیز با همین حاللها انجام . تازه تقطیر شده در یک دستگاه تقطیر شیشه ای  بدست آورد          

اد گیـاهی دارویـی مشـخص       تغلیظ و آزمایشات مربوطه نیز در دستور العمل آزمـایش مـو           . گیرد   می
 .گردیده است

اسـتفاده  ) پاکسـازی (باید از راحت ترین و سریعترین روش برای جداسازی مواد ناخواسته از نمونـه               
 .نمود بخصوص زمانی که نمونه های زیادی باید مورد آزمایش قرار گیرند

یـر آخـرین قسـمتهای      ولها را باید با دقت زیاد انجام داد، مخصوصـاً زمانیکـه تبخ            لفرایند تغلیظ مح  
بـه همـین    . شـود   کش جلوگیری می    گیرد، با این کار، از دست رفتن باقیمانده آفت          محلول انجام می  

هـای   مـوادی ماننـد روغـن   . شود که آخرین قطرات محلـول را جـدا کنیـد     توصیه نمی  دلیل، معموال 
افه کرد ایـن عمـل   توان برای حفظ محلول اض هایی که کمتر فرار هستند را می معدنی یا دیگر روغن 

 کشهای فرار مخصوصاً زمانیکه آخرین قسـمتهای محلـول   برای کند کردن روند از دست دادن حشره  
البته با انیکه این مواد در فرآیند کلرمتریک بطور موفقیت آمیـزی            . گیرد  تبخیر شده است، انجام می    

. ک گـازی مناسـب نیسـت      گیرند، استفاده از آنهـا در روشـهای کروماتوگرافیـ           مورد استفاده قرار می   
رسد برای تبخیر ترکیباتی که در حرارت وضعیت پایداری ندارند از دستگاه ایجاد            ضروری به نظر می   

 .خالء چرخشی استفاده شود

 محدوده باقیمانده آفت کشها برای مواد گیاهی دارویی
ف ایـن مـواد    از باقیمانده آفت کشها در مواد گیاهی دارویی بستگی بـه میـزان مصـر      یتارزیابی سمّ 

کل مقدار ماده مصرف شـده، شـامل        % 1به طور کلی میزان این باقیمانده نباید از         . توسط بیمار دارد  
مطمئناً مواد گیاهی ممکن است به طور خـام حـاوی مقـدار     . بیشتر باشد…غذا و یا آب مصرفی و       

دلیل حاللیت کمتـر    به   بیشتری از باقیمانده آفت کشها باشد، ولی میزان باقیمانده پس از استخراج           
این مسئله در مورد تعیین میزان حقیقی باقیمانـده         .  اغلب کمتر از میزان اولیه است      در آب و اتانول   

 . اشکال نهایی دارویی اهمیت دارددر
 که مواد گیاهی در معرض آن قرار گرفته انـد مشـخص نباشـد، توصـیه                 یدر جایی که نوع آفت کش     

 را بـرای اغلـب آفـت        (ARL)ین و میزان باقیمانده قابـل قبـول         شود که میزان کلر تام آن، تعی         می
 . دائیکشهای حاوی کلر مانند آلدرین و یا دیلدرین محاسبه نم
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ایـن  . تواند محاسـبه گـردد       می) به میلی گرم آفت کش در هر کیلوگرم مواد گیاهی          ( ARLمیزان  
 (ADI) کشـها بـرای انسـان        میزان بر اساس بیشترین میزان قابل قبول روزانه مصرف شده از آفت           

 از  (MDI)روزانـه   ) جـذب ( توصیه شده و میـانگین مصـرف         WHO و   FAOهمانطور که بوسیله    
 .گردد   میفرآورده دارویی گیاهی محاسبه 

در برخی از کشورها مقررات خاصی برای تعیین میزان باقیمانده آفت کشها در مـواد گیـاهی وجـود                  
 :گیرد   می فرمول زیرمورد استفاده قرار  ندارددر مواردی که این مقررات وجود. دارد

100
60

×
××

=
MDI

EADIARL 

 در اینجا
ADI  = وزن میلـی گـرم در هـر کیلـوگرم از     (  قابل قبول مصرف روزانه آفت کشـها   بیشترین میزان
 )بدن

E  =ز ماده گیاهی به داخل فرم داروییفاکتور استخراج، میزان سرعت انتقال آفت کش ا 
MDI  =روزانه مصرف ماده گیاهی داروییمیانگین  
  نیـز    100استفاده از فاکتور    .  بعنوان میانگین وزن یک انسان بالغ در نظر گرفته شده است           60عدد  

. از کل باقیمانده آفت کش نباید از ماده گیاهی بدست آید% 1نشانگر این حقیقت است که بیشتر از     
 مشخص WHO و FAO که از طرف (ADI)این فرمول بر اساس میزان قابل قبول مصرف روزانه         

 .ه استدشده، طراحی ش

 تعیین میزان تام کلر و فسفر
 .اغلب آفت کشها حاوی ترکیبات آلی کلره و فسفره هستند

 پیشنهادیفرآیند 
 تهیه نمونه 

.  استخراج کنیـد   Rمواد گیاهی را ابتدا به پودر نرم تبدیل نموده و توسط مخلوط آب و استونیتریل                
مانند سلولز،  (ها در این مخلوط قابل حل هستند در صورتیکه اغلب ترکیبات سلولزی             اغلب آفت کش  
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به سختی در ایـن مخلـوط قابـل         ) ها، آمینواسیدها، نشاسته، چربی ها و مواد مربوط به آنها          پروتئین
امکـان دارد تعـدادی از ترکیبـات    . توان این ترکیبـات را جـدا نمـود       میحل هستند و به این ترتیب       

 و نسبتاً قطبی نیز در این مخلوط حل شـوند، در ایـن صـورت الزم اسـت آفـت کشـها را بـه                          قطبی
برای آفت کشها حاوی کلـرین اغلـب تـا ایـن حـد خـالص                .  انتقال دهیم  Rسبک  ) بنزین(پترولیوم  

ولی برای آنهایی که حاوی فسفر هستند ممکن اسـت جداسـازی بـه وسـیله                . کند   میسازی کفایت   
 R و اتـر     Rسـبک   ) بنـزین (در این صورت از مخلوط پترولیوم       . نی نیز الزم باشد   کروماتوگرافی ستو 

 .شود   میاستفاده 

 تهیه ستون
 فعال شـده    C650° که در دمای     )یا مشابه آن  ( PR 100/60 نوع   Rسیل  یبرای تهیه ستون از فلور    

سـته، آنـرا بـه یـک     اگر این ماده به صورت توده باشد، بالفاصله پس از باز کـردن ب        . شود   میاستفاده  
شیشه ای انتقال داده و آنـرا بوسـیله درب شیشـه ای یـا آلومینیـومی کـامالً                   میلی لیتر    500ظرف  

 C130°قبـل از اسـتفاده آنـرا حـداقل در دمـای             . مسدود نمائید و درمحل تاریک نگهـداری کنیـد        
  . حرارت دهیدC130°حرارت داده و در یک دسیکاتور خنک نمائید و پس از دو روز مجدداً آنرا تا 

 سـانتیمتر 10که بعـد از آمـاده سـازی حـاوی           )  میلی متر  22قطر خارجی   (سیل  یاز یک ستون فلور   
سـدیم بـدون آب داشـته باشـد     سـولفات   سـانتیمتر  1فلورسیل فعال شده باشد و قسمت باالی آن        

را بـه    Rسـبک   ) بنـزین  (پترولیـوم میلی لیتر    50 تا   40برای تر کردن ابتدایی ستون    . استفاده کنید 
 . زیر ستون برای جمع آوری فاز متحرک قرار دهیدفالسک مدرجستون بیافزائید و یک 

 روش کار
 گـرم از ایـن      50 تـا    20.  گذرانده و کامالً مخلـوط کنیـد       840 یا   710پودر گیاهی را از الک شماره       

نمـوده  آب اضافه   % 35  با R استونیتریل    میلی لیتر  350نمونه را به داخل یک مخلوط کن ریخته و          
 5و بـرای  ) برسـانید میلـی لیتـر    1000به حجـم  R  از آب را با استونیتریل  میلی لیتر350حجم (

و با کمک  سانتیمتر 12این مخلوط را توسط یک قیف بوخنر با قطر .  مخلوط کنید با دور تند   دقیقه
 . صاف نمائید میلی لیتر500  مکندهکاغذ صافی در خالء به داخل یک فالسک

پس .  انتقال داده و حجم آنرا مشخص کنید        میلی لیتر  250 ر مدرج مزوده را به یک     محلول صاف ش  
  پترولیـوم   میلـی لیتـر    100 لیتری انتقال داده و به دقت        1از اندازه گیری حجم آنرا به یک دکانتور         

 میلـی   10سـپس   .  به آن افزوده و آنرا برای یک تا دو دقیقه به شدت تکان دهیـد               R سبک   )بنزین(
دکـانتور را بـه   .  آب به آن اضافه نمائیـد      میلی لیتر  600 و   TS )گرم بر لیتر   400 (سدیم د کلری لیتر
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پس از جداسازی، فاز آبـی را دور        .  ثانیه به شدت بهم زنید     40 تا   30صورت افقی نگاه داشته و برای       
ته و  آب بکار رفته برای شستشو را دور ریخ       . آب شستشو دهید   میلی لیتر    100ریخته و فاز آلی را با       

گرم  15حدود  .  در دار منتقل کرده و حجم را مشخص کنید          میلی لیتر  100فاز آلی را به یک مزور       
محلول صاف شده نباید بـیش از یـک     .  به آن اضافه کرده و به شدت بهم زنید         Rسولفات سدیم آب    

 سـیل ی فلور محلول استخراج شده را مسـتقیماً بـه یـک سـتون           . ساعت با این معرف در تماس باشد      
میلی لیتر کـاهش     میلی لیتر  10 تا   5نتقال دهید، در صورت نیاز حجم محلول استخراج شده را به            ا

 میلی لیتر در دقیقـه      5جریان محلول در ستون را طوری تنظیم کنید که سرعت آن بیش از              . دهید
 شستشو دهیـد در     R سبک   )بنزین ( میلی لیتری از پترولیوم    5ستون را به دقت با دو بخش        . نباشد

 شستشـو   Rسـبک   ) بنزین(ورت نیاز میتوان یک بار دیگر هم ستون را با مقدار کمی از پترولیوم               ص
 بـا همـان سـرعت قبلـی         TS1سـبک   ) بنزین( مخلوط اتر و پترولیوم       میلی لیتر  200سپس از   . داد

مخلوط اتـر   میلی لیتر    200بعنوان فاز متحرک استفاده کرده و پس از آن با تعویض فاز متحرک به               
 اتـر و    میلی لیتـر   200برای بار سوم با استفاده      .  عمل را تکرار کنید    TS2سبک  ) بنزین(رولیوم  و پت 

 کروماتوگرافی را انجام دهید و حاصل هر مرحله را در ظروف جداگانه             TS3سبک  ) بنزین(پترولیوم  
 حـالل مربوطـه جهـت انجـام         تبخیر کردن حجم بدست آمده در هر مرحله را با         . جمع آوری نمائید  

 .زمایشات بعدی تنظیم نمائیدآ

 ,P′,O (DDD) TDE- آلدرین، (حاصل جداسازی اول شامل آفت کشهای کلرینه نظیر  •
DDEو HCH, DDT-P' ،   بـی  )ان، متوکسـی کلـر  د لینـ ،هپتـا کلـر، هپتاکلراپوکسـاید 
کربوفنـوتیرن، اتیـون و فـن       ( و آفت کشهای فسـفاته       (PCB) فنیل   هنی پلی کلر  های  فنیل

 ) کلورفوز

و آفـت کشـهای     ) دیل دریـن و انـدرین     (جداسازی دوم شامل آفت کشهای کلرینه       حاصل   •
 )متیل پاراتیون و پاراتیون(فسفاته 

 .باشد   می) ماالتیون(و حاصل جداسازی سوم شامل آفت کش فسفاته  •

 احتراق مواد آلی 
 را از   کـش  آفـت . سوزاندن مواد آلی در اکسیژن، مرحله ابتدایی برای اندازه گیری کلر و فسفر اسـت              

که تغلیظ شده و تا حـد       ماده استخراج شده    . کنیم   می خالصدر صورت لزوم    و  کرده  استخراج  نمونه  
خشک شدن حالل آنها تبخیر گردیده، را به یک ظرف مناسب نمونـه انتقـال داده و در یـک ظـرف                



 یفیتهای کنترل ک روش
 

80 

گازهای تولید شـده در طـی فرآینـد سـوختن، توسـط یـک               . مناسب مخروطی با اکسیژن بسوزانید    
کلرین جذب شده به صورت کلرید و فسفرجذب شـده بـه صـورت              . گردند   میلول مناسب جذب    مح

 .گردند   میبا روش رنگ سنجی تعیین  هر دو ارتوفسفات

 عمل سوزاندن در یک فالسک مخروطی یک لیتری با جنس شیشـه بروسـیلیکات انجـام                 :دستگاه
 تعبیه گردیده که سـر آزاد ایـن        یلی متر  م 1در درب این فالسک یک سیم پالتینی با قطر          . گیرد   می

 است که بـه منظـور جلـوگیری از جـذب مایعـات              5/1×2سیم در تماس بایک تور پالتینی به ابعاد         
 .توسط نمونه در حین سوختن بکار رفته است

در مورد مقـادیر کـم مـواد جامـد، از جایگـاه       :جایگاه نمونه برای تعیین باقیمانده حاوی کلرین 
 سـانتیمتر  2و عـرض     سـانتیمتر  5 با طـول حـدود        فاقد هالید   یک تکه کاغذ صافی    نمونه ای که از   

. شـود    مـی استفاده شده و برای حجم کم مایعات از یک فیلم استات سلولز مخروطی شکل اسـتفاده                 
 ابتدا دستکش پارچه ای پوشیده و فیلم را بـه صـورت   :برای تهیه مخروط به این ترتیب عمل نمائید       

دو لبه آنرا  با یک سنجاق به هم متصل کنید به نحوی که یک               . ببرید سانتیمتر 4ع  دایره ای به شعا   
 5لبه های آنرا به وسیله حرارت به هم وصل کرده تـا درزی بـا عـرض حـدود                    . مخروط شکل بگیرد  

 ثانیـه غوطـه ور کـرده و سـپس         10 برای   Rنصف عرض این درز را در استون        . ایجاد شود سانتیمتر  
با استفاده از پنس، مخروط تهیـه شـده       . راً آنرا با استفاده از هوای داغ خشک کنید        بیرون آورده و فو   

بـرای   TS) گرم بـر لیتـر   ∽٢٤٠(  سدیم لیتری حاوی هیدروکسید1را با فرو بردن آن در یک بشر    
 شستشو دهید و سپس مخروط را با آب شسته و اجازه دهیـد کـه آب آن          C60° ثانیه در دمای     10

هر یک از مخروط ها را روی یک قیف تمیـز بـا قطـر    . یل آلومینیوم خشک گردد   بر روی یک تکه فو    
 .قرار دهیدمیلی متر  65

 4 در حـدود   فاقـد هالیـد  از یک تکه کاغـذ صـافی     :جایگاه نمونه برای تعیین باقیمانده فسفری     
 . استفاده کنید بعنوان جایگاه نمونهمربع سانتیمتر

صی از عصاره را که به روش باال تهیه شـده  بـه جایگـاه                مقدار مشخ  :احتراق باقیمانده حاوی کلر   
نمونه که بر روی یک قیف بوخنر قرار گرفته، منتقل کنید و از حاللی استفاده کنید که تـاثیری بـر                     

دسـتکش پالسـتیکی    . روی جایگاه نمونه نداشته باشد، سپس اجازه دهیـد تـا حـالل تبخیـر شـود                
آنـرا بـه خـوبی تـا     . را از روی قیف منتقل نمائیـد  آن بپوشید و جایگاه نمونه و محتوای خشک شده  

. در آید و با دقت در مرکز تور پالتینی قرار دهیـد            سانتیمتر 1کنید تا به صورت یک پاکت با سطح         
در باالی جایگاه تعبیه نمائید و به عنوان یـک           سانتیمتر 1×3یک نوار باریک از کاغذ صافی به ابعاد         
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 آب به فالسک اضافه کرده و دهانـه فالسـک را بـا               میلی لیتر  30. هیدفیوز در بین تای پاکت قرار د      
فالسک را به وسیله لوله ای که انتهای آن درست در بـاالی محلـول قـرار دارد از                   . آب مرطوب کنید  
درب را کـامالً در  . سر آزاد نوار کاغذ را شعله ور کنید و بالفاصله درب آنرا ببندیـد       . اکسیژن پر کنید  
وقتی عمل سوختن به شدت آغاز گردید، فالسک را کج کنید تـا از سـوختن                . داریدمحل خود نگاه    

بالفاصـله پـس از سـوختن کامـل،         . ناقص مواد به جهت افتادن آنها در داخل مایع جلـوگیری شـود            
مقـدار کمـی آب در      .   دقیقه به شدت تکان دهید تا مواد سـوخته حـل شـود             10به مدت فالسک را   

درب، سیم پالتینی، تور پالتینی و      . ه و به دقت درب فالسک را باز نمائید        اطراف لبه فالسک قرار داد    
مایع داخـل و مایعـات اسـتفاده شـده بـرای            . تمام قسمتهای داخلی فالسک را با آب شستشو دهید        

 . منتقل کرده و با آب مقطر به حجم برسانید میلی لیتر50شستن فالسک را به یک بالن ژوژه 

جایگاه نمونه را که از کاغذ صافی تهیـه شـده در داخـل محلـول                : سفراحتراق باقیمانده حاوی ف   
بالفاصله . ، غوطه ور کرده و سپس در جریان هوای گرم قرار دهید           TS  سدیم متانولیک  هیدروکسید

 از نمونه تهیه شده به طریق باالرا به جایگاه نمونه منتقل کرده و سپس با یک                  میلی لیتر  2/0حدود  
 به آن اضافه کنید، اجازه دهید تا حالل از روی کاغذ تبخیـر              Rکلروفرم  یتر  میلی ل  2/0میکروپیپت  

تا بزنید و آنرا در مرکز توری پالتینی قرار  سانتیمتر 1شود و سپس آنرا به صورت یک پاکت کوچک 
از کاغذ صافی به عنوان فیوز به باالی جایگاه در بین تا پاکت              سانتیمتر 1×3یک نوار به ابعاد     . دهید
 در فالسک احتـراق ریختـه و        TS) گرم بر لیتر   ∽٣٧ (اسید سولفوریک میلی لیتر    10. ه نمائید تعبی

محلول داخل فالسک و مایعـات      . عملیات سوختن را مطابق آنچه در قبل شرح داده شد انجام دهید           
 . انتقال داده و به حجم برسانید میلی لیتر25بکار برده در شستشو را به یک بالن ژوژه 

 ان کلرایدهاتعیین میز
 دستگاه

 با   نانومتر 460جهت تعیین مقدار،  از دستگاه اسپکتروفتومتر که قادر به اندازه گیری در طول موج                
 .شود   میباشد، استفاده  سانتیمتر 10و  سانتیمتر 2  جذبیاستفاده از سل های

 روش کار
 میلـی لیتـری     50از محلول بدست آمده پس از سوختن را در یک فالسک مخروطی             میلی لیتر    15

  تیوسـیانات   میلـی لیتـر    VS 3) مول بـر لیتـر     25/0( اکیآمونی آهن   سولفاتمیلی لیتر    1ریخته و   
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 دقیقه آنرا به    10تکان دهید و    با حرکت دورانی    مخلوط را داخل فالسک     .  به آن بیافزائید   TS جیوه
 460ول مـوج     سـانتی متـری در طـ       2جذب این محلول را با اسـتفاده از سـل           . حال خود رها کنید   

خواندن جذب باید سریع صورت بگیرد، تا احتمال        . با استفاده از آب به عنوان شاهد، بخوانید        نانومتر
 .جذب کلراید از هوا توسط محلول به حداقل برسد

.  در هر میلی لیتر تهیـه کنیـد        میکرو گرم  5 شامل   R  سدیم کلریداستاندارد را با استفاده از      محلول  
را بـه یـک سـری از        )  میلی لیتر    10 و 8 ،   6 ،   4 ،   2 ،   0( محلول به ترتیب     مقادیر مشخصی از این   

برسـانید و   میلی لیتر    15 میلی لیتری منتقل کرده و با آب مقطر به حجم            50فالسکهای مخروطی   
میزان جذب را در مقابل میزان کلرایـد در         . مطابق باال واکنش رنگی را انجام داده و جذب را بخوانید          

در میلی لیتر رسم کرده و میزان کلراید در نمونه را بـا اسـتفاده از                 میکرو گرم شده به   محلول رقیق   
  .این منحنی مشخص نمائید

 تعیین میزان فسفاتها
روش فسفومولیبدات بر اساس واکنش یونهای فسفات بـا آمونیـوم مولیبـدات و تشـکیل کمـپلکس                  

وم آبی رنگ بستگی به میزان فسفات میزان تشکیل کمپلکس مولیبدونی. مولیبدوفسفات استوار است
  وسـیله  ایناز  . شود   میموجود دارد و میزان رنگ ایجاد شده به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری             

 .شود استفاده میشود،    میبرای اندازه گیری هرگونه فسفات که تحت این روش جدا 
طـی فرآینـد پاکسـازی قابـل        ترکیبات طبیعی فسفاته در اغلب نمونه هـا وجـود دارنـد و اغلـب در                 

بنابراین به منظور دستیابی به میزان اولیه الزم اسـت ایـن روش در مـورد تمـام                  . جداسازی نیستند 
 قـدار این م .  شود انجامنمونه ها از جمله نمونه هایی که توسط آفت کشهای فسفاته آلوده نشده اند،               

استخراج از اغلب مواد غیر     . شها، کم شود  اولیه، باید از نتایج بدست آمده از آزمایش باقیمانده آفت ک          
. دهـد  ، فسفر را نشان مـی      میلی گرم در هر کیلوگرم     05/0-1/0 مقدار   ،آلوده به آفت کشهای فسفاته    

تـوان انتظـار چنـین نتیجـه ای را            می  نیز بنابراین بدون آلودگی مواد گیاهی با آفت کشهای فسفاته        
 .داشت

 دستگاه
 نانومتر 820 ر به اندازه گیری جذب در طول موجروفتومتر که قادتعیین مقدار توسط دستگاه اسپکت

 .گیرد  میانجام  سانتیمتر 1باشد، با استفاده از سل های 
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 روش کار
ریختـه و   میلی لیتـر     10از محلول بدست آمده پس از سوختن را در یک لوله آزمایش             میلی لیتر    7
ـ  TS) گرم بر لیتر   300(سولفوریک  اسید  میلی لیتر    2/2 ه آن بیافزائیـد و آنهـا را خـوب مخلـوط            ب

تکـان  ریختـه و مخلـوط را        TS) گرم بـر لیتـر     40(آمونیوم مولیبدات   میلی لیتر    4/0کنید، سپس   
 به آن افزوده و دوبـاره تکـان دهیـد           TSآمینو نفتول سولفونیک اسید     میلی لیتر    4/0سپس  . دهید

 سـانتی متـری   1ده و در یـک سـل        آنرا سرد کر   . حرارت دهید  C100° دقیقه در    12± 2محلول را   
 .با استفاده از آب به عنوان شاهد، بخوانید نانومتر 820 جذب آنرا در طول موج

جـذب  . محلولهایی با غلظت مشخص از فسفات تهیه کرده و جذب آنان را مطابق روش باال بخوانیـد              
م کـرده و بـا      رسـ ) میکرو گـرم در هـر میلـی گـرم         (محلولهای استاندارد در مقابل مقدار فسفات به        

 .استفاده از این منحنی مقدار فسفات را در محلول مورد آزمایش از روی جذب آن تعیین نمایید
  آفت کشهای ترکیبات آلی کلرهیفی و کمیتعیین ک

 فرآیند پیشنهادی

 تهیه نمونه
 گذشته و بدقت وزن شـده اسـت را در یـک بشـر      180 از پودر گیاهی را که از الک شماره           گرم 20 

.  دقیقـه بخیسـانید    30آب آنـرا بـرای      میلی لیتر    98یلی لیتری از نوع بلند آن قرار داده و با            م 500
خواهـد شـد،      295حجم بدست آمده از استخراج حالل       .  بیافزائید R استون    میلی لیتر  200سپس  
 دقیقه عمل استخراج را انجام دهید برای این کار از یـک بهـم زن بـا سـرعت بـاال اسـتفاده                        5برای  
 و و کاغذ صافیمیلی متر  70سپس این مخلوط یکنواخت را با استفاده از قیف بوخنر با قطر . ئیدنما
 1سعی کنید این فرآینـد بـیش از         .  میلی لیتری صاف نمائید    250 به داخل یک مزور      ءخال کمک   با

 . به میلی لیتر مشخص کنید)V( ف شده رادر نهایت حجم صا. دقیقه طول نکشد

 روش کار
 میلی لیتری منتقل کرده، معادل یک به ده         500ت آمده به روش باال را به یک دکانتور          محلول بدس 

 افـزوده  Rدی کلرومتان میلی لیتر    100سپس   . به آن اضافه کنید    R  سدیم حجم صاف شده کلرید   
فـاز  (اجازه دهید که دو فاز از هم جدا شود و فـاز پـائینی               .  دقیقه تکان دهید   5و آنرا به شدت برای      

 که آنرا به یک فالسک      صورتبه این   .  دی کلرومتان را خشک کنید     -را دور بریزید، فاز استون      ) آبی
 به آن اضافه کـرده و       R  بدون آب   سدیم  سولفات گرم 25 میلی لیتری مخروطی انتقال داده و        500
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 میلـی لیتـری بـا در پـوش          500 بعد محلول را از فیلتر گذرانده و به یک فالسـک             .خوب بهم بزنید  
 R سولفات سدیم بدون آب       و ای که حاوی پشم شیشه خالص       ای با استفاده از دکانتور شیشه       شیشه

اتیـل  میلی لیتـر     10 دکانتور، فالسک مخروطی و قیف شیشه ای را دو بار با             .باشد، منتقل کنید    می
  افزوده و مخلوط استخراج شده را درR تری متیل پنتان - 2،2،4،   میلی لیتر5 .  بشوئیدRاستات 

میلـی   2 تغلیظ نمائید تا حجم آن به        C40-30°یک تبخیر کننده در خإل، چرخشی، در حمام آب          
 .حالل باقیمانده را با استفاده از جریان هوای گرم به آرامی خارج نمائید. برسدلیتر 

 S-X3 بعنوان مثـال ( از دانه های مناسب  گرم 50برای خالص سازی به وسیله ژل کروماتوگرافی، 

bio-beads (    هگزان   وسیکلرا در مخلوطR    واتیل استات R    به نسبت )خیس کرده و سپس    ) 1:1
و با استفاده   )  میلی متر  25 قطر   -میلی متر    600طول  . (آنرا در داخل ستون کروماتوگرافی پر کنید      

بسته ژل را با مخلوط شستشو تحت شرایط بـدون           .از یک پمپ مکش آنرا برای استفاده آماده کنید        
 گـرم  2.  حـل کنیـد  R اتیل استات  میلی لیتر5حاصل استخراج را در یک فالسک، در        . دهوا بشوئی 
 بـه آن    Rسـیکلوهگزان   میلی لیتـر     5 اضافه کرده و محکم تکان داده و         R  بدون آب   سدیم سولفات
 بـا درپـوش      میلـی لیتـری    10مخلوط تهیه شده را از یک صـافی در یـک لولـه آزمـایش                . بیافزائید
از این محلول صاف شده را به       میلی لیتر    5سپس  . و درب آنرا بالفاصله ببندید     صاف کنید    ای  شیشه

 . میلـی لیتـر در دقیقـه جـدا نماییـد           5یک ستون ژلی منتقل نمائید و با فاز متحرک آنرا با سرعت             
. شـوند    مـی ترکیبات مواد گیاهی ابتدا از ستون خارج شده و سپس اجـزاء فعـال آفـت کـش خـارج                  

تـوان از مـواد مرجـع       مـی ء باید برای هر ستون مشخص شود بـه ایـن منظـور            جداسازی جزء به جز   
 .استفاده کرد
 70  حدود (جزء بعدی   . که شامل ناخالصی هاست را دور بریزید      )  میلی لیتر  100حدود  (اولین جزء   
که شامل آفت کشهای ارگانوکلره است را در یک فالسک در دار با درب شیشه ای جمع                 ) میلی لیتر 
 افزوده و محلول را تا رسیدن بـه         R تری متیل پنتان     -2،2،4  از محلول  ،  میلی لیتر  10. یدآوری کن 

.  تغلـیظ کنیـد    C40-30° در یک تبخیر کننده چرخشی در خالء در حمـام آب              میلی لیتر  5حجم  
 به فالسک اضافه کرده و به دقت حـالل را تبخیـر     Rتری متیل پنتان    - 2،2،4،    میلی لیتر  5دوباره  
 )اجازه ندهید محلول کامالً خشک شود. ( برسد میلی لیتر1 حجم به حدود کنید تا

 : در محلول استخراج شده خالص را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنیدگرممیزان ماده گیاهی به 

×وزن نمونه به گرم
590
V  

 حجم صاف شده  = Vدر اینجا
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) 70-230مش(یکاژل فعال شده برای کروماتوگرافی ستونی        از سیل  گرم 1برای خالص کردن بعدی،     
  7 و قطـر داخلـی   سـانتیمتر  25 آب  باشد را به یک ستون کروماتوگرافی بـه طـول    %5/1که شامل   
 در قسـمت بـاالیی سـتون قـرار          R سدیم سولفات بدون آب       میلی متر  10. منتقل نمایید  میلی متر 

.  بشـویید  Rهگزان  میلی لیتر    5 از استفاده ستون را با       قبل. داده و روی آنرا با پشم شیشه بپوشانید       
سپس با استفاده از پیپت مقدار مشخصی از عصاره         . الً تا سطح ستون برسد    اجازه دهید تا حالل کام    

 1خالص شده که از ژل کروماتوگرافی بدست آمده را به ستون سیلیکاژل آمـاده اضـافه کـرده و بـا                      
از حاصل جداسازی ستون برای ساخت محلولهای بعدی اسـتفاده   آنرا بشوئید و R هگزان   میلی لیتر 

 .کنید
هرگونه باقیمانده بی فنیـل     .  میلی لیتری برای جمع کردن نمونه استفاده کنید        10از یک بالن ژوژه     
 میلـی لیتـر از      2سـپس   . )0 محلـول ( از ستون جدا کنیـد     Rهگزان  میلی لیتر    10های کلرینه را با     

مقـدار  . به فالسک اضـافه کـرده و مخلـوط کنیـد          ) 35:65( به نسبت    R و هگزان    Rمخلوط تولوئن   
 میلی لیتری دیگر به عنـوان       10مشخصی از این مخلوط را به ستون اضافه کنید و از یک بالن ژوژه               

جمع کننده نمونه استفاده کنید و قسمت اعظم ترکیبات آفت کش ارگانوکلره را با استفاده از همان                 
محلول جمع شده را با حـالل مشـابه بـه حجـم             .  سیلیکاژل جدا کنید   سیستم حالل قبلی از ستون    

 )1محلول . (برسانید
 شسته و حجم مشخصی از آنرا به دقت به ستون اضافه کنیـد و               R میلی لیتر تولوئن     2فالسک را با    

 Rتولـوئن   میلی لیتر    8.  میلی لیتری محلول را جمع آوری کنید       10با استفاده از سومین بالن ژوژه       
 باقیمانده آفت   ،محلول را به ستون سیلیکاژل منتقل کنید      . ه فالسک اضافه کرده و مخلوط کنید      را ب 

) 2محلول( به حجم برسانید     Rبالن ژوژه را با تولوئن      .  جدا کنید  صورتکشهای ارگانوکلره را به این      
 (ECD)  الکتـرون گیرانـداز    محلولهای مورد آزمایش را بـا گازکرومـاتوگرافی کـاپیلری و شناسـاگر            

 .ارزیابی نمایید
هـای متفـاوتی      را با ستون دوم که قطـب      ) اولین مرحله جداسازی  (نتایج بدست آمده از ستون اصلی     

 .مطابقت دهید) دومین مرحله جداسازی(دارد
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 تعیین مقدار با روش کروماتوگرافی گازی
 و  .شود   میده   استفا ECDاز یک دستگاه کروماتوگرافی گازی کاپیلری با شناساگر         گیری    برای اندازه 

به عنوان گـاز کمکـی      ) 5 به   R) 95 و متان    R به عنوان گاز حامل و مخلوط آرگون         R هلیوم   نیز از 
 .برای تشخیص استفاده کنید

 :سیستم جداسازی اولیه
ایـن  .  اسـتفاده کنیـد     میلی متر  25/0و قطر داخلی    متر   30از یک ستون شیشه ای سیلیکا با طول         

 پلی سیلوکسان کـه بـه صـورت شـیمیایی           -متیل  % 95فنیل و   % 5مل  از فاز ساکن، شا   ستون باید   
 :کنیدزیر استفاده  حرارتی  دستورالعملاز. شده بادپیوند شده، پر ش

  درجه برای نیم دقیقه60حرارت  -

 .د افزایش داده و این دما را برای دو دقیقه حفظ کنی160 در دقیقه تا C30°دما را با سرعت  -

 . دقیقه حفظ کنید5 افزایش داده و این دما را برای C250°قیقه تا  در دC2°دما را با سرعت  -
تزریـق کننـده را در    دمـای   واستفاده کنـیم بدون اسپلیت / اسپلیتاز یک تزریق کننده   برای تزریق   

 )بدون اسپلیت  ( ثانیه 30 از نمونه را با سرعت       µl1 حجم   .داریم  ثابت نگه می   C240°درجه حرارت   
 . باشدC300°اگر باید دمای شناس. تزریق کنید

 :سیستم جداسازی ثانویه

کـه از فـاز سـاکن       میلـی متـر      25/0و قطر داخلی     متر 15از یک ستون شیشه ای سیلیکا به طول         
که به طور شیمیایی پیونـد شـده،        % 86 پلی سیلوکسان    -و متیل   % 7، فنیل   %7شامل سیانوپروپیل   

 :دپر شده است با توجه به دستورالعمل زیر استفاده کنی

 . دقیقه برسانید2/0 برای C60°به حرارت  -

ین دما را برای یک دقیقـه حفـظ          افزایش داده و ا    C180° در دقیقه تا     C30°دما را با سرعت      -
 .دکنی

 . دقیقه حفظ کنید5 افزایش داده و این دما را برای C250° در دقیقه تا C2°دما را با سرعت  -

µl1را در دمای شناساگر و  را به دستگاه تزریق کرده  از محلول نمونه°C300 داریم ثابت نگه می. 
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هـای ارگـانوکلره در محلـول مـورد          آفت کـش  ارزیابی کمی و کیفی     از روش استاندارد خارجی برای      
 از محلول های مرجعی از آفت کشهایی به شـرح زیـر اسـتفاده      روش  این درآزمایش استفاده نمائید    

 :کنید

α- ، β-، γ - ، δ-ــیکلوهگزا ــزا کلروســ ــوزن،  (HCH)ن  هگــ ــوئین تــ ــزن، کــ  ، هگزاکلروبنــ
 ایندوسـولفان، ایندوسـولفان سـولفات، هپتـاکلر، هپتاکلرواپکسـاید،           αوβدرین،  ف ا ،دیلدرینآلدرین،

 .، متوکسی کلر)P′ ، P  و P′،O هر دونوع ایزومر (TDE ،DDE ،DDTکامفی کلر، 
 ده و غلظـت باقیمانـده را بـه        ارتفاع قله بدست آمده در کروماتوگرام برای آفت کش ها را بدست آور            

 : از فرمول زیر محاسبه نمائیدگرم بر کیلوگرم میلی

r

rt

h
W

w
h

×
×10 

 در اینجا
ht =  میلی مترارتفاع قله بدست آمده از محلول مورد آزمایش به 
w =گرمدر استخراج خالص شده به نه مقدار نمو 

Wr = ریق شده در محلول مرجع تز نانوگرممقدار آفت کش برحسب 
hr =  میلی مترارتفاع قله بدست آمده برای محلول مرجع به 

 تجزیه برای تعیین استرها و ترکیبات ارگانو فسفره
مراحل استخراج و پاکسازی باید مطابق روش باال انجام گیرد ولی شناسایی به وسیله شناساگر شعله 

 .شود   می انجام (P,FID)یونیزه کننده فسفر 
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  آفت کش های خاص در مواد گیاهیتعیین باقیمانده

 توصیه های عمومی
 بـه منظـور دسـتیابی بـه نتـایج           .از ماده گیاهی را مخلوط کنید     کیلوگرم   1برای تعیین مقدار کلی،     

 :های زیر را انجام دهید موثق برای کروماتوگرافی دستورالعمل
 .جداسازی را با استفاده از ستون دیگری تکرار کنید -
 .غییر دهیدسیستم جداسازی را ت -
 .از سیستم شناساگر دیگری استفاده کنید -
 .از روش جفت شدن استفاده کنید -
 .مشتق تهیه کنید -
 .کروماتوگرافی را با مخلوط نمونه و ماده مرجع انجام دهید -
 .نحوه تهیه نمونه را تغییر دهید -
 شـده اسـتخراج     در طی کروماتوگرافی ستونی، فرآیند پاکسازی از گیاه         که هشداز محلول جدا     -

 .استفاده کرده و هر قسمت جدا شده را به روش کروماتوگرافی آزمایش نمائید
 .ضریب توزیع بدست آمده از ماده را با مواد مرجع مقایسه نمائید -

قبل از ارزیابی کمی مواد مورد آزمایش مشخص کنید که آیا رابطه بین اعداد بدست آمده برای مواد         
در غیـر اینصـورت     .  مرتبه غلظت استاندارد اسـت یـا نـه         1/0-2مرجع و غلظت آنها در حدود دامنه        

تـوان از روشـهای        مـی به این منظور    .  غلظتهای دیگری با دامنه مشابه منحنی مرجع باید تهیه شود         
 .مناسب مکانیکی و دستی برای تشخیص در کروماتوگرافی استفاده کرد

بـرای نگهـداری    . ز نور نگهداری کرد   محلولهای مرجع را باید به جهت جلوگیری از تخریب آنها دور ا           
شوند استفاده گـردد و        میاین محلولها باید از ظروف شیشه ای با درب شیشه ای که به خوبی بسته                

هـا   تبخیر حاللهـا را بـا وزن کـردن لولـه    . تا هیچ افزایشی در غلظت آنها در اثر تبخیر مشاهده نشود   
 .کنترل کنید

 .توان استفاده نمود   می هفته 4محلولهای مرجع رقیق  ماه و از 6از محلولهای مرجع غلیظ 
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 سرعت بازیافت
. شـوند   عبارت است از درصد مواد مرجع که در ابتدا به مواد گیاهی اضافه می( R )سرعت بازیافت 

 :گردد   می با روش توصیف شده در ذیل مشخص این مقدار

 مترین، پرومترین و سیمازینزتعیین میزان باقیمانده د
 عصاره مواد گیاهیتهیه 

 125 میلی لیتری انتقال داده و       500از مواد گیاهی پودر شده را به یک فالسک مخروطی            گرم 10 
سپس آنرا بـا اسـتفاده از کاغـذ         .  دقیقه مخلوط کنید   60 به آن افزوده و برای       R کلروفرم   میلی لیتر 

باقیمانده را سه بار    .  کنید و با بکارگیری خالء به داخل یک بالن ته گرد،  صاف           ) نوع متوسط (صافی  
 .شستشو دهیدR کلروفرم میلی لیتر  25با حجم 

 روش کار
با کمک یـک تبخیـر کننـده چرخشـی در             میلی لیتر  3-5محلول صاف شده را تا رسیدن به حجم         

حاصل استخراج را به یک ستون کروماتوگرافی کـه مطـابق           .  تغلیظ کنید  C40°خالء در حمام آب     
 . بشوئیدRکلروفرم میلی لیتر  5  باتقل کنید و بالن را دو بار هر بارروش زیر تهیه شده من

 : تهیه ستون کروماتوگرافی
ای  با یک منفذ که توسط یک صفحه شیشـه      )  میلی متر  20-22قطرداخلی  (از یک ستون شیشه ای      

محـدود شـده، اسـتفاده    ) 3G، صـافی شیشـه ای     40P یا   4G، صافی شیشه ای     10P  ،16P مانند(
پـر  میلی متـر     100 ارتفاع به   R آلومینیم خالص    اکسید  پر کرده و با    Rستون را از کلروفرم     . نمائید
بعد از انتقال مواد استخراج شده و شستشوی        .  پوشیده شوند  Rمواد پشتیبان باید با کلروفرم      . کنید

  قطره در ثانیه، بعنـوان فـاز متحـرک اسـتفاده           1-2 با سرعت    R کلروفرم    میلی لیتر  150ستون، از   
اولین خالص سازی با اتمام آخرین   . محلول حاصله را در یک فالسک ته گرد جمع آوری کنید          . کنید

 .گردد   میقطره فاز متحرک تکمیل 
، تا حـد خشـکی   C40°حالل را بوسیله یک تبخیر کننده چرخشی در خالء با استفاده از حمام آب          

 اضافه کرده و مخلوط را به یـک         Rسبک   )بنزین( پترولیوم    میلی لیتر  10به باقیمانده   . تبخیر کنید 
 50 بـه ضـخامت      R آلومینیم اکسـاید خـالص        اکسید ستون کروماتوگرافی دیگر که شامل یک الیه      

 . است، انتقال دهیدRسبک ) بنزین(در پترولیوم میلی متر 
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فالسـک تـه     برای شستشوی  فالسک استفاده کنیـد و          Rسبک  ) بنزین(پترولیوم  میلی لیتر    90از  
. محلول حاصل از شستشـو را دور بریزیـد        .  قطره در ثانیه با آن شستشو دهید       1-2 با سرعت    راگرد  

از مخلـوط   میلـی لیتـر      10 حل نشـده را در       Rسبک  ) بنزین(هرگونه باقیمانده ای که در پترولیوم       
 حل کرده و مخلوط را به سـتون  Rسبک ) بنزین( حجم پترولیوم 40 و R حجم کلروفرم  60حاوی  

  برای شستشورا بیش از دوبار با مخلوط این دو حالل بشوئید و آنرا نیز        ته گرد    فالسک. دانتقال دهی 
 حالل مشابه به عنوان فاز متحرک استفاده کنید، سرعت را  میلی لیتر120 از. به ستون انتقال دهید

گر شود که دی     می دومین فرآیند خالص سازی وقتی تکمیل        . قطره در ثانیه تنظیم کنید     1-2بصورت  
 .قطره ای از ستون خارج نگردد

 C40°حالل را تاحد خشک شدن توسط یک تبخیر کننده چرخشـی در خـالء در یـک حمـام آب                     
 باقیمانـده را در     ، شـده جهـت کرومـاتوگرافی گـازی        عصاره خالص برای آماده سـازی     . تبخیر کنید 

ز بـه تهیـه یـک       در صـورتیکه نیـا    . حل کنیـد  میلی لیتر    10میزان کافی استون تا رسیدن به حجم        
 : باشد به طریق زیر عمل کنیدعصاره خالص شده مخصوص

 Rدی متیـل سولفوکسـاید      میلی لیتـر     10 و   Rسبک  ) بنزین(پترولیوم  میلی لیتر    10به باقیمانده   
الیه دی متیل سولفوکساید را     . اضافه کنید مخلوط را تکان داده و آن را به یک دکانتور انتقال دهید             

.  استخراج کنید و حاصل استخراج را دور بریزیـد         Rسبک  ) بنزین(پترولیوم    لیتر  میلی   10دو بار با    
میلـی لیتـر    20آب به الیه دی متیل سولفوکساید اضافه کرده و سه بـار بـا   میلی لیتر  100 سپس

آب اسـتخراج کـرده و      میلـی لیتـر      20سپس الیه کلروفرمی را دو بار با        .  استخراج کنید  Rکلروفرم  
 تا حد   C40°ا با استفاده از یک تبخیر کننده چرخشی در خالء در یک حمام آب               حاصل استخراج ر  

 10  وRسـبک  ) بنـزین ( پترولیـوم   میلی لیتر10باقیمانده را در مخلوط . خشک شدن تبخیر کنید
 به یک دکانتور منتقـل کـرده و ایـن مخلـوط را              VS)مول بر لیتر   1( هیدروکلریک   اسیدمیلی لیتر   

 اسـتخراج   VS)مـول بـر لیتـر      1 (هیدروکلریک اسیدمیلی لیتر    5و سپس با    تر  میلی لی  10ابتدا با   
  هیدروکسـید   قسمت آبـی را بـا اسـتفاده از         pHسبک را دور ریخته و      ) بنزین(الیه پترولیوم   . کنید
  میلـی لیتـر    20محلـول را سـه بـار بوسـیله          .  تنظـیم کنیـد    8 تا   7 بین   VS )مول بر لیتر   1 (سدیم

 R بـدون آب   سـدیم  سـولفات  به وسیلهئید و حاصل استخراج کلروفرمی را      استخراج نما  Rکلروفرم  
کلروفرم میلی لیتر    10خشک کرده و آن را در داخل فالسک ته گرد صاف نمائید، قیف را سه بار با                  

R                     شستشو دهید و حاصل را تا حد خشک شدن با استفاده از دستگاه تبخیـر کننـده چرخشـی در 
 .ئید خشک نماC40°خإل در یک حمام 
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برسانید از ایـن عصـاره      میلی لیتر    10 حل کرده و حجم را به        Rباقیمانده را در میزان کافی استون       
 .خالص شده مخصوص جهت اندازه گیری بوسیله کروماتوگرافی گازی استفاده کنید

 :برای مواد گیاهی دارویی که در زیر مشخص شده به ترتیب ذیل عمل کنید

 ماده شماره ماده شماره
1 Flores Calendulae 10 Fructus Foeniculi  

2 Flores Chamomillae 11 Herba Millefolii 

3 Folia Melissae 12 Herba Plantaginis anceolatae 

4 Folia Menthae Piperitae 13 Radix Althaeae 

5 Folia Salviae 14 Radix Angelicae 

6 Folia Thymi 15 Radix Levistici 

7 Fructus Carvi 16 Radix Petroselini 

8 Fructus Coriandri 17 Radix Valerianae 

9 Fructus Cynobasti 

 از عصـاره    17 تـا    3 از عصاره خالص شده مخصـوص و بـرای مـواد از شـماره                2و1برای مواد شماره    
 )مشاهده صفحه قبل (.خالص شده استفاده کنید

 تعیین سرعت بازیابی
 : نمونه جداگانه با استفاده از هر یک از دستور العمل های زیر تهیه کنید5
متـرین  زد:  گرم از هریک از مواد مرجع      04/0 ابتدا به صورت جداگانه      S2برای تهیه محلول     .1
R   پرومترین ،R    و سیمازین R     در میزان کافی استون،R       میلی لیتر   100 حل کرده و به حجم

لیتری انتقال   میلی100از هر یک از محلول ها را به یک بالن ژوژه میلی لیتر  5سپس . برسانید
یاهی پودر شده را بـه داخـل یـک          از مواد گ   گرم 10.(S2) به حجم برسانید     Rداده و با استون     
 . به آن اضافه کنیدS2از محلول میلی لیتر 1لیتری انتقال داده و  میلی500فالسک مخروطی
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 دقیقه تکان دهیـد، در صـورت لـزوم ایـن عمـل را بـه                 60به صورت مکانیکی مخلوط را برای       
از . “کنیددستور العمل تهیه عصاره مواد گیاهی عمل        ”صورت دستی تکرار کنید و سپس طبق        
 که قبالً در مرحله آزمایش مواد گیـاهی بـه آن اشـاره              عصاره خالص یا عصاره خالص مخصوص     

 . برای انجام کروماتوگرافی گازی استفاده کنیدشده است،
 “تهیه عصاره مواد گیـاهی    ”از مواد گیاهی پودر شده را همان طور که تحت عنوان             گرم 10 .2

 .ذکر شده، آماده کنید
 دستور   در ا عصاره خالص مخصوص برای انجام کروماتوگرافی گازی همان طور که          از عصاره خالص ی   

 .العمل مواد گیاهی ذکر شده استفاده کنید
 : را به درصد با استفاده از فرمول زیر محاسبه نمائید(R)سرعت بازیافت 

c
ba )(2 − 

 در اینجا 
a =   باقیمانـده بدسـت آمـده از روش         پنجدر  میلی گرم در هر کیلوگرم      ه  میانگین مقدار بدست آمد 

 یک 
b = باقیمانده بدست آمده از روش دوپنجدر  میلی گرم در هر کیلوگرممیانگین مقدار بدست آمده  
c = در محلول میلی گرم مقدار مواد مرجع بهS2در روش یک  

این مقدار برای هر دارویی، میـزان مشخصـی         . باشد% 70-120 آمده باید در محدوده      سرعت بدست 
 .است

 تعیین مقدار بوسیله کروماتوگرافی گازی
 ).5( عمل کنید در فارماکوپه بین المللی 1مطابق دستور العمل جلد 

 دستگاه
 :تجهیزات شامل

 . میلی متر2و قطر داخلی  متر 2/1ستون شیشه ای با طول  -
 . ساکن مایع مناسبیک فاز -
 .یک پشتیبان دیاتومه ای مناسب -
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قسمت  . استفاده کنیدلیتر در دقیقه  میلی30 به عنوان گاز حامل با سرعت جریان Rاز گاز نیتروژن 
شناساگر که از نوع .  داشته باشدC190° و ستون باید دمای C230°تزریق نمونه باید دمای معادل  

 :به عالوه.  باشدC300°د در دمای انتخابی برای نیتروژن است نیز بای
 .است میکرو لیتر 2 حجم محلول نمونه برای تزریق  -

 R،2 و سیمازین    Rبرای پرومترین   ؛   R، 3-10×2/1 ≤ hمترین  زبرای د : خصوصیات جداسازی  -
/1 ≥ RS باشد   می. 

 متـرین ز بـرای د   Sr ≥ 05/0): سیستم کرومـاتوگرافی  در زمان استفاده از     (انحراف معیار نسبی     -
R پرومترین ،R و سیمازین Rاست . 

 روش کار
برای تهیه محلـول    (  را تزریق کنید     S2 برای تعیین مشخصات جداسازی، محلول       :Tکروماتوگرام  

S2مطابق تعیین سرعت بازیافت که در قبل آمده عمل کنید .( 

ریـق   را بـه دسـتگاه تز  S2 محلـول  ، برای تعیین انحراف معیار نسبی:A1 - A5کروماتوگرام های 
 .کرده و این کار را پنج بار تکرار کنید

 میلـی  1. برای تعیین سرعت بازیافت تزریـق کنیـد   را S2از محلول میلی لیتر  S2 : 1کروماتوگرام 
 رقیق کرده و برای تعیین میزان بـه          میلی لیتر  10 تا حجم    R را به وسیله استون      S2 از محلول    لیتر

در این کروماتوگرام قله های بدست آمـده بـه ترتیـب            . دوسیله کروماتوگرافی به دستگاه تزریق کنی     
 .مترین استزمربوط به پرومترین، سیمازین و د

 . عصاره خالص یا عصاره خالص مخصوص را به دستگاه تزریق کنید: P2کروماتوگرام 

یزان بدست آمده به    برای تبدیل م  . a =0005/0: تعیین میزان با استفاده از روش استاندارد خارجی       
 .کنید   می  ضرب 104در  میلی گرم در هر کیلوگرم درصد وزنی، غلظت را به

 میلـی   2مترین، پرومتـرین و سـیمازین در باقیمانـده،          زحداکثر میزان اجازه داده شده برای وجود د       
 .گرم در هر کیلوگرم مواد گیاهی است
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17 
 تعیین مقدار آرسنیک و فلزات سنگین

 

تواند به علـل گونـاگونی نظیـر آلـودگی             مید دارویی گیاهی با ارسنیک و فلزات سنگین         آلودگی موا 
 .های طبیعی و مقادیر کم باقیمانده از آفت کشها باشد

 آزمایش حد مجاز ارسنیک
میزان ارسنیک مواد دارویی گیاهی بوسیله تطبیق میـزان رنـگ ایجـاد شـده بـا محلـول اسـتاندارد          

 .شود  زده میتخمین ارسنیک

 فرآیند پیشنهادی

 تهیه نمونه با روش هضم اسیدی
 بـا گنجـایش    کجلدالاز ماده خام آسیاب شده را که به دقت وزن شده در یک فالسک    گرم 70-35

 اســید نیتریــکمیلــی لیتــر  25-50 آب و  میلــی لیتــر10-25ریختــه و میلــی لیتــر  1000-800
گـرم   ∽١٧٦٠ (سـولفوریک اسید   لیتر میلی20 افزوده و با دقت      به آن  TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٠٠(

محلول را با دقت حرارت دهید تا کف زیـادی ایجـاد            .  را قطره، قطره به آن اضافه کنید       TS) بر لیتر 
تا مـواد آلـی تخریـب     به آن اضافه کند  TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٠٠(قطره قطره اسید نیتریک     . نشود
ول در اثـر حـرارت تیـره نگـردد و محلـول             شود که محل     می زمانی از این نظر اطمینان حاصل        .شوند

 25 آب و  میلی لیتر75محلول را سرد کرده و    . شفافی همراه بخارات سولفورتری اکساید بدست آید      
دوباره محلول را حرارت دهیـد تـا   .  به آن بیافزائیدTS) گرم بر لیتر  25 ( آمونیوم اگزاالت  میلی لیتر 

ا سرد کرده و با کمک آب آنـرا بـه یـک بـالن ژوژه                محلول ر . بخارات سولفورتری اکساید خارج شود    
 . انتقال داده و آنرا با آب تا حجم مشخص رقیق کنید میلی لیتر250
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 دستگاه
 :است ر به شرح ذیدستگاه  مناسب نوع یکساختمان

 که با یک درب الستیکی که یک لوله شیشه ای            میلی لیتر  120یک شیشه دهانه گشاد با گنجایش       
و میلـی متـر    200 در حـدود     یلوله شیشه ای باید طـول     . ته، کامالً بسته شده است    از میان آن گذش   

 .داشته باشد)  میلی متر8قطر خارجی حدود (میلی متر  5/6قطر داخلی دقیقاً 
 داشته باشـد و منفـذی    میلی متر1قسمت انتهایی لوله به نحوی تنظیم شده که قطر داخلی حدود      

اشد در یک سمت لوله نزدیک به ناحیه کوچک شـده تعبیـه شـده               نبمیلی متر    2که اندازه کمتر از     
گیـرد کـه قسـمت         مـی  مایع باشد این لوله به نحوی قرار          میلی لیتر  70است زمانی که ظرف حاوی      
 قسـمت بـاالیی     . و سوراخ تعبیه شده در زیر درب الستیکی باشـد           بوده انتهایی آن باالی سطح مایع    

 .گیرد ائمه با تحدب کمی در لبه قرار میلوله صاف بوده و به صورت کامالً ق

در وسـط  میلـی متـر    5/6 را با سـوراخی بـه قطـر         ) میلی متر  25×25در حدود   (دو درب الستیکی    
 درب دیگـر   از .کنـیم    استفاده مـی    لوله  فوقانی انتخاب کرده و از یکی از آنها برای ثابت کردن انتهای          

 بـا سـطحی      میلی متر  5/6 قطر داخلی دقیقاً     ومیلی متر    3برای ثابت کردن لوله شیشه ای به طول         
 به وسیله یک درب الستیکی یا یک فنر محکـم ایـن دو لولـه بـا                  .کنیم   استفاده می  مشابه لوله قبلی  

دو . شوند به نحوی که تشکیل یک لوله مرتبط بـه یکـدیگر را بدهنـد                 مییکدیگر تراز شده و مماس      
 بوجود آورد تعویض گردد تا شرایط تشریح شده الستیک ممکن است با وسیله دیگری که انقباض را      

 .در آزمایش بوجود آید

 روش
 مرطوب کرده و بگذارید خشک TS) گرم بر لیتر 80 (مقداری پشم شیشه را با محلول استات سرب      

 به آرامی آنرا در داخل لوله ای که در میان ظرف دهانه گشاد ثابت شـده اسـت بـا فاصـله ای                        ،شود
 در بین دو سطح صاف لوله ها یک قطعه کاغـذ برومیـد            . باالی آن قرار دهید   از  میلی متر    25حدود  
.  بگذاریـد  ) میلی متـر   15 ×15( که اندازه آن به حدی باشد که کامالً سطح را بپوشاند             AsR جیوه

 : باید به نحوی قرار گیرد که متضمن مقاصد زیر باشدAsR  جیوهکاغذ برومید
 . کندتمام گاز تولید شده از روی کاغذ عبور -
 .باشدمیلی متر  5/6قسمتی از کاغذ که در تماس با گاز است دایره ای به قطر  -
 .کاغذ در طول آزمایش در معرض نور خورشید قرار نگیرد -
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از محلول مورد آزمایش که روش تهیه آن در باال ذکـر شـده در    )  میلی لیتر  25-50(میزان مشابهی   
 بـه آن اضـافه      AsR هروی گرانول  گرم 10 و   AsRپتاسیم  یدید  گرم   1بطری دهانه گشاد ریخته و      

 دقیقـه   40اجازه دهید واکـنش بـرای مـدت         . کرده و لوله و قسمتهای دیگر را به سرعت سوار کنید          
 بوجود آیـد بـا رنـگ بوجـود          AsR  جیوه رومیدبهرگونه رنگ زردی را که بر روی کاغذ         . انجام شود 

ه شده و در شرایط مشابه تولیـد شـود،         با غلظت شناخت   AsTS  رقیق شده  رسنیکآآمده از محلول    
رنگهای بوجود آمده از محلول مورد آزمایش و استاندارد را بدون تاخیر و در نـور روز                  .مقایسه نمائید 

 .روند با یکدیگر مقایسه کنید چون رنگها در مرور زمان از بین می

سرعت ایجاد گـاز بـا    است ولی به دلیل اینکه       C40°ترین دما برای انجام این واکنش حدود         مناسب
. در سرعت آزاد سازی گاز تنظیم ک      باید با  راکند، دما     تغییر می  هگرانولروی  سری ساختهای متفاوت    

دقت الزم صـورت گیـرد کـه کاغـذ          . تواند با قرار دادن دستگاه در محل گرم تسریع شود            میواکنش  
هیـدروکلریک   اسـید یـد بـا   پس از انجام هر آزمایش لولـه با    .  کامالً خشک باشد   AsRبرومید جیوه   

 . و آب شسته و خشک شود AsTS) گرم بر لیتر ∽٢٥٠(

 تهیه رنگ استاندارد
محلـول  میلـی لیتـر      1و AsTS) گـرم بـر لیتـر      ∽250 ( اسید هیدروکلریک قلع دار     میلی لیتر  10

محلول بدست آمده را مطابق آنچه      . آب اضافه کنید  میلی لیتر    50 را به    AsTS  شده رقیق ارسنیک
برومیـد جیـوه    زمایش عمومی ذکر شده مورد عمل قرار دهید و رنگ بوجود آمده بر روی کاغذ                در آ 

AsR از ارسنیک میکرو گرم 10( را بعنوان رنگ استاندارد به حساب آورید( 

 آزمایش حد مجاز کادمیوم و سرب 
اید روش کار برای مشخص کردن این فلزات بستگی به شخص آزمایش کننده دارد ولی به هر حال ب         

 .ا را با مواد مرجع مقایسه کردهدقیق و قابل تکرار باشد و بتوان آن

 فرآیند پیشنهادی

 دستگاه 
از  (DIN 12904)، کروزه شیشـه ای سـیلیکا    که شامل محفظه هضم یکدستگاه تشکیل شده از

 ای  بـا یـک درب شیشـه        میلی لیتر  75با حجم   میلی متر    50و قطر   میلی متر    62 ارتفاع    با نوع بلند 
 .سیلیکا
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 :مواد مورد استفاده عبارتند از
 و یـک    TS) گـرم بـر لیتـر      ∽١٠٠٠ ( قسمت وزنی از اسـید نیتریـک       2 :مخلوط هضم کننده   -

 .TS) گرم بر لیتر ∽١١٧٠(پرکلریک  اسیدقسمت وزنی 
 .2پودر یونجهو 1(olea europaea) برگ زیتون:مواد مرجع -

 شستشـو داده    TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٠٠ (تریکبا دقت تمام محفظه و سایر تجهیزات را با اسید نی          
 . خشک کنیدC120°و سپس آنرا چند بار با آب شستشو دهید و در 

 تهیه نمونه 
از مواد گیـاهی کـه در هـوا خشـک           میلی گرم    200-250برای روش هضم مرطوب در سیستم باز،        

ا در یـک کـروزه   شده را به دقت وزن کرده و آسیاب کرده و به صورت یکنواخت مخلوط کنید و آنـر        
از مخلوط هضم کننده به آن اضافه نمائید درب کروزه را بـدون             میلی لیتر    1 و   یدسیلیکایی قرار ده  

تـوان     مـی (اعمال فشار پوشانده و آنرا در یک آون با دمای کنترل شده و زمان مشخص قـرار دهیـد                    
 )تنظیم را با کامپیوتر انجام داد

 افزایش داده   C120°سپس حرارت را به     . حرارت دهید اعت  سه س به مدت    C100°به آرامی آنرا تا     
 افـزایش داده تـا مـواد        C240°دما را خیلی آهسته تـا       .  ساعت این دما را ثابت نگاه دارید       2و برای   

ایـن دمـا را     .  تبخیـر شـوند    C200-160°تبخیر شدنی با انجام واکنش های مربوطه در دمای بین           
میلی لیتر  5/2 ه حاوی مواد غیر آلی هستند را درشک شده ک باقیمانده خ .  ساعت نگاه دارید   4برای  
 حل کرده و برای تعیین فلزات سنگین مورد استفاده قرار           TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٠٠ ( نیتریک اسید

 .دهید و نمونه باید در مقایسه با بالنک مورد آزمایش قرار گیرد
 و یا اسپکتروفتومتری جذب      میزان سرب و کادمیوم ممکن است به طریق ولتامتری معکوس          :روش

 .اتمی انجام گیرد
 : عبارت است ازADIبیشترین میزان این مواد در مواد گیاهی خشک بر اساس میزان 

 میلی گرم در هر کیلوگرم 10سرب  -
 میلی گرم در هر کیلوگرم 3/0کادمیوم  -

                                                           
1 BCR reference material CRM No.62 Community Bureau of Reference, obtainable 
from BCR, Directorate - General XII Commission of European Communities, 200 rue 
de la Loi, B-1049 Brussels, Belgium. 
2 Obtainable from IAEA/V -10, International Atomic Energy Agency, Analytical 
Quality Control Services, Laboratory Geibersdorf, P.O.Box 100, A-Vienna, Austria. 
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 ها تشخیص میکروارگانیسم

 

ری هـا و کپکهـایی هسـتند کـه اغلـب منشـاء               تعداد زیادی از باکت    دارای دارویی اغلب    انمواد گیاه 
هر چند تعداد زیادی از باکتریها و قارچها جزء فلور طبیعی گیاهـان اسـت، اسـپورهای              . خاکی دارند 

عملیات گوناگون مانند برداشت، حمل و نقل       .  مکرر باکتری و ازدیاد آنها میشوند      تکثیرهوازی باعث   
شناسـایی  . ایش آلودگی و رشد میکروبـی شـوند        دارویی نیز ممکن است منجر به افز       شکلو ساخت   

 . و کپکها بیانگر کیفیت عملیات تولید و برداشت استاشرشیاکولی

بـه عنـوان مثـال    . استفاده از روشهای مختلف برای از بـین بـردن آلـودگی دارای محـدودیت اسـت            
اشـعه یـونیزان   اسـتفاده از  . استفاده از اتیلن اکساید در بسیاری از کشورهای اروپایی منع شده است          

 .برای اصالح آلودگی نیز در بسیاری از کشورها منع شده و یا نیاز به اجازه ویژه دارد
 به میزان کم جذب شوند باعث بـه خطـر            اگر به عالوه، حضور آفالتوکسین ها در مواد گیاهی، حتی        

اسـب  شود و آنهـا بایـد حتمـاً پـس از یـک فرآینـد پاکسـازی من                    میافتادن سالمتی مصرف کننده     
 .شناسایی گردند

 آزمایش برای میکروارگانیسم های مخصوص
شرایط آزمایش برای تشخیص آلودگی های میکروبی به نحوی طراحی شده است تا از بروز آلـودگی       

احتیاط های بـه عمـل آمـده نبایـد اثـر معکـوس بـر روی              . های اتفاقی در حین کار جلوگیری شود      
 .رار گیرد داشته باشدمیکروارگانیسمی که باید مورد شناسایی ق

 فرآیند پیشنهادی

 آزمایشآماده سازی ابتدایی در مورد مواد مورد 
 مواد گیاهی دارویی و همچنین اندازه، میزان انحالل، رقت، سوسپانسـیون یـا              اولیهبسته به طبیعت    

امولسیون بودن مواد مورد آزمایش از روش های مناسب رقیق سازی، خنثی سـازی و صـاف کـردن                   
 .یین خصوصیات میکروبی استفاده کنیدبرای تع
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 مواد قابل حل در آب
از میلـی لیتـر    10یا  گرم 10توصیه دیگری در این مورد نشده باشد  در صورتیکه در روش آزمایش    

ماده گیاهی در محیط کشت الکتوز براث یا محیط کشت مناسب آماده دیگری که هیچ فعالیت ضد                 
میلـی   100 بـه    باهمان محیط کشت    حل کرده و حجم را     میکروبی در شرایط آزمایش نداشته باشد     

 اگـر  )ری از محیط کشت نیاز داشته باشند بعضی از مواد ممکن است به حجم بیشت       (رسانیم     میلیتر  
 . تنظیم کنید7 را در حدود pHالزم بود 

 مواد غیر چرب غیرقابل حل در آب
 از   میلـی لیتـر    10یـا    گـرم  10ر  در صورتیکه در روش آزمایش ماده توصیه خاصی نشده باشد مقدا          

ماده را در محیط کشت الکتوز براث یا محیط کشت مناسـب دیگـری کـه هیچگونـه فعالیـت ضـد                      
 میلی  100میکروبی در شرایط آزمایش نداشته باشد معلق کرده و حجم را با همان محیط کشت به                 

اگـر نیـاز    ). ه باشـند  بعضی مواد ممکن است نیاز به مقدار بیشتری محیط کشت داشت          (برسانید   لیتر
توان به صورت مکانیکی مخلـوط را بـه صـورت یکنواخـت درآورد و یـا از یـک سـورفکتانت                         میبود  

 pH.   میلـی گـرم در میلـی لیتـر اسـتفاده نمـود             1بـه میـزان      R 80مناسب مانند پلـی سـوربات     
 . تنظیم نمائید7سوسپانسیون را در حدود 

 مواد چرب
 از میلـی لیتـر   10 یـا  گـرم  10 توصیه خاصی نشده باشد، مقدار در صورتیکه در روش آزمایش ماده  

در . مخلـوط نمائیـد   R 80یا پلـی سـوربات   R 20 پلی سوربات   گرم 5 ماده را به صورت یکنواخت با     
توان از حرارت    میبرای لحظات کوتاهی   ( به این مخلوط حرارت دهید       C40°توان تا      میصورت لزوم   

°C45   85.  حرارت دادن مخلوط در آون یا بن ماری کامالً آنرا بهم بزنید            در حین )  نیز استفاده کرد 
 الکتوز براث یا محیط کشت مناسب دیگری که هیچگونه فعالیت ضد میکروبی در شرایط               میلی لیتر 

 حـرارت دهیـد ایـن حـرارت را در     C40°آزمایش نداشته باشد، به آن اضافه کنید و اگر الزم بود تا             
 اینکه امولسیون شکل بگیرد ذکر این نکتـه ضـروری اسـت کـه در هـیچ                  حداقل مدت ادامه داده تا    

 7 را اگـر الزم اسـت در حـدود           pH دقیقه طول بکشد     30موردی مدت زمان حرارت نباید بیش از        
 .تنظیم نمائید
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 انتروباکتریاسه و برخی از باکتریهای گرم منفی دیگر
 شناسایی باکتری ها

 C37-30°یی آماده شده اند را یکنواخت کـرده و در حـرارت             مواد مورد آزمایش که در مرحله ابتدا      
برای مدت زمانی که در آن باکتریها دو باره احیا شوند انکوبه کنید این مدت زمان نبایـد در حـدی                     

 ظرف را کـامالً تکـان داده و   .) ساعت2-5اغلب (باشد که باعث تکثیر بیش از حد ارگانیسم ها شود          
 غنـی    انتروباکتریاسـه   از محیط کشـت    میلی لیتر  100د یکنواخت را به     از موا  میلی لیتر  1یا   گرم 1

.  ساعت انکوبـه کنیـد     18-48 برای مدت    C37-35° اضافه کرده و آنرا در دمای         ماسل براث  شده با 
 با گلوکز و الکتوز انجام دهید این کشت را           وایولت رد بایل آگار    یک کشت دیگر بر روی پلیت حاوی      

گذرانند کـه هـیچ        میموادی این آزمایش را     .  انکوبه کنید  C37-35°ی   ساعت در دما   18-48برای  
 .رشدی از کلنی های گرم منفی بر روی پلیت نشان ندهند

 ارزیابی کمی
مقدار مشخصی از مـواد    که با   غنی شده با ماسل براث      انتروباکتریاسه مقدار مناسبی از محیط کشت    

آنچه تحت عنوان شناسایی باکتریها  ذکر شـد     مورد آزمایش به صورت یکنواخت مخلوط شده مانند         
 10 میلـی لیتـر،      1/0 میلـی لیتـر،      1 کشت دهید و اگر الزم بود آنرا رقیق کنید به نحوی که شامل            

سـپس آنهـا را در دمـای        .  ازمواد مورد آزمـایش باشـد       میکروگرم 10 گرم،   1/0 گرم،   1میکرولیتر یا   
°C37-35   وایولـت  دام از این لوله ها در روی پلیت حاوی  از هر ک  .  ساعت انکوبه کنید   24-28 برای

پلیـت هـا را در      . با گلوکز و الکتوز کشت داده تا یک جداسازی انتخابی صـورت گیـرد              رد بایل آگار  
کلنی هایی کـه بـه خـوبی رشـد کـرده و             .  ساعت انکوبه کنید   18-24 برای مدت    C37-35°دمای  

اکتریهای گرم منفی و جواب مثبت بـه آزمـایش          اغلب دارای رنگ قرمز یا مایل به قرمز بوده نشانه ب          
 و با اسـتفاده از       را یادداشت کنید    جواب مثبت حاصل شود     با آن  کمترین مقدار از مواد که    . باشد   می

 .دائی تعداد باکتریها را در مواد گیاهی مشخص نم5جدول 
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 5جدول 
  مشخصتعیین مقدار انتروباکتریاسه و سایر باکتریهای گرم منفی

نتایج برای هر مقدار  عداد احتمالی باکتری در هرگرم ازمادهت
 یا حجم

 ml 01/0یا  g 01/0ml 1/0یا  g 1/0 ml 0/1یا  g 0/1 
 + + + 102بیشتر از 
 + + -102 و کمتر از 10بیشتر از 
 + - - 10و کمتر از 1بیشتر از 
 - - - 1کمتر از

   

 اشر شیا کلی
ت مخلوط شده با الکتوز براث را تهیه کرده و به طریقی کـه در بـاال                 مقدار مشخصی از مواد یکنواخ    

ی کانکـ   مکمیلی لیتر 100از ماده تحت آزمایش را به  میلی لیتر  1 یا   گرم 1 .ذکر شده انکوبه کنید   
 ساعت انکوبه کنید و سـپس از آن بـر روی پلیـت              18-24 برای   C45-43°براث افزوده و در دمای      

رشـد  .  انکوبه کنید  C45-43° ساعت در    18-24 داده و پلیتها را برای       ی آگار کشت  کانک  حاوی مک 
کلنی های قرمز رنگ غیر موکوئید از باسیلهای گرم منفی که بعضـی اوقـات بـا یـک هالـه رسـوب                       

-C5/44°این نتیجه به وسیله تولید اینـدول در         .  است E.coliصورتی احاطه شده اند نشانه وجود       
موادی که مشـابه ایـن کلنـی هـا را نشـان             . شود   میوشیمیایی تایید    یا به وسیله واکنشهای بی     5/43

 . هستندE-coliنداده و یا بوسیله واکنشهای بیو شیمیایی تایید نگردند عاری از 

 .sppسالمونال 
-C37° در حرارت     را محلول، سوسپانسیون یا امولسیون را که در قسمت مرحله ابتدایی آماده شده           

 . و آزمایشات بعدی را روی آن انجام دهیدنیده ک ساعت انکوب5-24 برای 35
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 آزمایش ابتدایی
تتراتیونات بایل بریلیانت گرین کشت محیط  میلی لیتر 100 از کشت مذکور را به میلی لیتر 10
  محیط از2 ساعت آنرا انکوبه کنید از آن حداقل در 18-24 برای مدت C43-42° افزوده و در آگار

دئوکسی کوالت ، گزیلوز، لیزین، دئوکسی کوالت آگاریعنی  دار این سه نوع محیط کشت آگار
 24-48 برای مدت C37-35° را در حرارت کشت دهید و پلیتهابریلیانت گرین آگار و سیترات آگار

 . آزمایش ثانویه را روی آن انجام دهید6 تطبیق کلنی ها با جدول ت در صور،ساعت انکوبه کنید

 6جدول

  بر روی محیط کشتهای متفاوتمونالتشریح کلنی های سال

 توصیف کلنی محیط کشت
 به خوبی رشد کرده و بدون رنگ است دئوکسی کوالت سیترات آگار

 به خوبی رشد کرده به رنگ قرمز با یا بدون مرکزسیاه گزیلوز، لیزین، دئوکسی کوالت آگار

کوچک، شفاف و بدون رنـگ یـا کـدر صـورتی یـا سـفید                 بریلیانت گرین آگار
 )ن است با هاله صورتی یا قرمز احاطه شده باشدممک(

 

 آزمایش ثانویه
 مطابقت دارد، بر روی سطح 6از هر کلنی که مشخصات آن با مشخصات داده شده در جدول 

نتیجه ممکن .  با استفاده از روش کشت عمقی، کشت دهید تریپل شوگر آیرون آگارمحیط کشت
 C37-35° انکوبه کردن محیط برای با کشت مشابه است در اولین کشت حاصل شود و یا اینکه در

اگر . شود   می آزمایش مثبت تلقی spp در صورت وجود سالمونال .گردد ساعت حاصل 18-24برای 
همراه با تولید گاز با یا بدون ) نه در سطح آن(تغییر رنگ از قرمز به زرد در عمق محیط کشت، 

این نتایج با . نماید   مید وجود سالمونال را تایید تولید هیدروژن سولفاید در آگار مالحظه گردی
 .گیرد میاستفاده از آزمایشات بیوشیمیایی و سرولوژیک مورد تایید قرار 

گیرند که کلنی هایی با مشخصـات         این آزمایش مورد قبول قرار می      در در صورتی     بررسی مواد مورد 
ایج آزمایشات بیوشیمیایی و سرولوژیکی      در آزمایش ابتدایی دیده نشده و یانت       6داده شده در جدول     

 .در آزمایش ثانویه منفی باشد
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 پسودوموناس آئروژینوزا
مواد را مطابق آنچه در قسمت آماده سازی ابتدایی نمونه گفته شد آماده سازید با این تفاوت کـه از                    

  و یا محیط کشـت مناسـب دیگـری کـه در شـرایط              pH = 0/7  با ، پپتون بافره  سدیم محلول کلرید 
میلـی   100. آزمایش هیچ اثر ضد میکروبی از خود نشان ندهد بجای الکتوز براث، اسـتفاده نمائیـد               

 از محیط کشت سوی بین کازئین دایجست مدیوم را با حجم مشخصی از محلول،  مورد کشت                  لیتر
 میلی لیتر 1یا  گرم 1قرار دهید و به صورت سوسپانسیون یا امولسیون در آورده به نحوی که شامل 

 ساعت انکوبـه    24-48 برای   C37-35°کامالً مخلوط کرده و در حرارت       . از مواد مورد آزمایش باشد    
 برای  C37-35°پس از رشد از این کشت، روی پلیت حاوی ستریماید آگار کشت داده و در                  . کنید

 اگر هیچ رشدی در این محیط مشاهده نشد مواد از این آزمایش موفق            .  ساعت انکوبه نمائید   48-24
ولی اگر رشـد کلنـی هـایی از باسـیلهای گـرم منفـی رخ داد، مخصوصـاً بـا حالـت          . بیرون آمده اند  

 کـازئین دایجسـت     -فلورسانس سبز رنگ، آزمایش اکسیداز و رشد بر روی محیط کشت سوی بین              
 3 یـا    2: باشـد    مـی روش دیگری نیز به شرح ذیل قابـل اسـتفاده           . امتحان نمائید   را C42°در دمای   

 فنیـل  -P- تتـرا متیـل   'N و 'N و N و N  گرم بر میلی لیتـر 01/0ز محلول تازه تهیه شده     قطره ا 
 از کلنی را بر روی آن        اسمیر بر روی یک کاغذ صافی قرار داده و یک         Rدی آمین دی هیدروکلراید     

 ثانیـه   10 تـا    5شود که رنگ بنفش در مدت زمـان            میآزمایش در صورتی مثبت تلقی      . اضافه کنید 
گذارند که کلنی های توصیف شده ظاهر نشده           میموادی این آزمایش را موفق پشت سر        . شودظاهر  

 .و یا توسط آزمایشات بیوشیمیایی مورد تایید قرار نگیرد

 استافیلوکوکوس اورئوس
 ذکر شده آماده کنید و از آن بر روی پسودوموناس آئروژینوزامواد را به همان نحو که در مورد 

-C37° کشت دهید و پلیتها را در حرارت پارکر آگار- برد کشت مناسب مانندپلیت حاوی محیط
گذرانند که رشد هیچ    می مواد در صورتی این آزمایش را . ساعت انکوبه کنید24-48 برای 35

 کلنی های سیاه از کوکسی های گرم مثبت که دارای هاله شفاف هستند . مشاهده نشودارگانیسمی
 توان از مثبت می کاتاالز  برای تایید کوکسی. هستندکوس اورئوساستافیلوکونشانه حضور 

مواد در صورتی این آزمایش را با موفقیت .  داکسی ریبونوکالز استفاده کرد کواگوالز وهای آزمایش
 آزمایشاتگذارند که هیچ کلنی با مشخصات ذکر شده مشاهده نشود و یا جواب    میپشت سر 

 .بیوشیمیایی منفی باشد
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 بی آزمایشات میکروارگانیسم های خاصارزیا
 را به صورت جداگانه در محیط کشت رشـد          7در صورت لزوم سوشهای مختلف ذکر شده در جدول          

  قسمتی از این کشت را بوسـیله محلـول         . انکوبه کنید  C35-30° ساعت در    18-24داده و به مدت     
وسپانسـیون مـورد آزمـایش       رقیق نمائید به نحوی کـه س       pH= 00/7 پپتون   - سدیم  کلرید  با بافره

حجم معادلی از هـر یـک از سوسپانسـیون هـای            .  میکروارگانیسم در هر میلی لیتر باشد      103حاوی  
را مخلوط کـرده و تحـت       )  میکروارگانیسم از هر سوش    102حدوداً معادل   ( میلی لیتر  4/0میکروبی  

ینـوزا و   پسـودوموناس آئروژ sppاشرشـیاکلی، سـالمونال   شرایط آزمایش ذکـر شـده بـرای     
نتیجـه آزمـایش بایـد      .  با و بدون حضور مواد مورد آزمایش کشت دهید         استافیلوکوکوس اورئوس 

 . بدهد را نشانپاسخ مثبت برای هر سوش میکروبی

  7جدول 

سوش مورد آزمایش و محیط کشت مورد اسـتفاده بـرای ارزیـابی آزمـایش               
 میکروارگانیسم های خاص

 محیط شماره سوش میکروارگانیسم

 NCIMB 8545 (ATCC 8739,CIP شیاکلیاشر
 الکتوز براث مانند(53.126

 NCIMB 8626 (ATCC 9027,CIP پسودوموناس آئروژینوزا
82.118) سوشمانند   

سوی بین کازئین محیط 
 دایجست

 سالمونالتیفی موریوم
سوش خاصی مد نظر نیست از نوع غیر شماره 
 NCTC 6017(زا استفاده شود مانند  بیماری

CIP 80.39(سالمونال آبونی  
 الکتوز براث

استافیلوکوکوس 
 اورئوس

 NCIMB 8625 (ATCC 6538, CIP یا
 NCIMB 9518 (ATCC مانند (53.156
6538, CIP 4.83) 

سوی بین کازئین محیط 
 دایجست
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 تعداد کلی میکروبهای هوازی زنده
 مشـخص گـردد      مـی ح   که تشـری   مخصوص از روشهای     با استفاده  تعداد کلی میکروبهای هوازی زنده    

 برای گیاهان دارویی از یکی از روشهای صاف کردن غشایی، شمارش در پلیـت و یـا رقیـق                    .شود می
 .شود سازی متعدد استفاده می

 آماده سازی ابتدایی مواد مورد آزمایش
شـرح داده شـد     “ های مخصوص   آزمایش برای میکروارگانیسم  ”مواد را به همان حالت که در قسمت         

 و یـا یـک      pH = 0/7 پپتـون بـا      – سـدیم   کلرید ه، اما بجای الکتوز براث از محلول بافر       آماده کنید 
محیط کشت مناسب دیگری که در شرایط آزمایش هیچ اثـر ضـد میکروبـی از خـود نشـان ندهـد                      

 .استفاده نمائید

 فیلتراسیون غشایی
مطـابق بـا شـرایط       رمیکرومت 45/0از نوع مناسب فیلترهای غشایی دارای منافذی با حداکثر اندازه           

بعنـوان  .  اسـتفاده کنیـد    ماده مورد آزمایش به نحوی که بتواند باکتریها را در سطح خود نگـاه دارد              
مثال صافی های سلولز نیترات برای محلولهای آبی، روغنی و الکلی ضعیف اسـتفاده شـده و صـافی                   

های قابل استفاده از این قطر صافی . گردد  های سلولز استات برای محلولهای الکلی قوی استفاده می        
مـواد   و هـا  یـق کننـده    حجـم رق   اید ب فیلترها  قطرهای مختلف  رای ب .استمیلی متر    50روش حدود   

 . دستگاه فیلتراسیون و صافی غشایی را با روش مناسبی استریل کنیـد            .وینده را بدقت تنظیم کرد    ش
یط آسـپتیک از صـافی      این سیستم به نحوی طراحی شده که بتوان محلول تحت آزمایش را در شرا             

 .گذرانده و صافی را در نهایت به محیط کشت اضافه نمود
 از مواد مورد آزمایش را به روی هر یک از دو صـافی غشـایی                گرم 1 یا محلول حاوی     میلی لیتر  10

اگر الزم بود مواد که در مرحله ابتدایی آماده شده اند را به نحوی              . انتقال داده و فوراً آنرا صاف کنید      
 را  هـا  هـر یـک از صـافی      .  عـدد باشـد    100 تـا    10ق کنید که تعداد کلنی های مورد انتظار بین          رقی

  مایع مناسب  ماننـد محلـول       میلی لیتر  100 سه بار یا بیشتر با مقدار کافی حدود          شستشو دهید و  
برای مواد چرب یک سـورفکتانت مناسـب ماننـد          . فیلتر کنید  pH=7  با  پپتون –  کلراید سدیم بافره
یکی از صافی هـای غشـایی را بـرای          . توان اضافه کرد     میرا   R 80 و پلی سوربات   R 20سورباتپلی  

شمارش تعداد باکتریها به سطح یک پلیت حاوی سوی بین کازئین دایجسـت آگـار اضـافه کـرده و                    
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روگلوکز آگـار کـه دارای آنتـی    ودیگری را برای شمارش تعداد قارچها بـه سـطح پلیـت حـاوی سـاب         
 روز انکوبه کنید تا کلنی های تشکیل شده قابل شمارش           5پلیتها را برای    . ضافه کنید بیوتیک است ا  

تعـداد کلنـی هـا را شـمرده و     .  استC25-20° و برای قارچها  C35-30° دما برای باکتریها     ،شوند
 ماده مورد آزمایش محاسبه نمایید در صورت لـزوم  میلی لیترتعداد میکروارگانیسم ها در هر گرم یا    

 . باکتریها و قارچها را جداگانه شمارش نمائیدتعداد
 شمارش پلیت
میلی  1 در یکی از پلیتها      .استفاده کنید  سانتیمتر 9-10 از پتری دیش هایی با قطر        برای باکتریها 

میلی  15ریخته و حدود     است را     از محلول ماده مورد آزمایش که در مرحله ابتدایی آماده شده           لیتر
 C45° کازئین دایجست آگار به صورت مایع با حرارتی کـه بـیش از               -محیط کشت سوی بین      لیتر

نباشد اضافه نمائید و یا اینکه محلول تهیه شده از ماده مورد آزمایش در مرحله ابتدایی را در سطح                    
در صورت لزوم محلـول مرحلـه ابتـدایی را بـه نحـوی              . پلیت حاوی محیط کشت جامد پخش کنید      

حداقل دو پلیت با یک رقـت تهیـه کـرده و       . ی در پلیت ایجاد نکند     کلن 300رقیق کنید که بیش از      
 مگر در مورد انواعی که در زمـان کوتـاهتر کلنـی             ، انکوبه نمائید  C35° روز در دمای     5آنها را برای    

تعداد کلنی های تشکیل شده را شـمرده و بـر اسـاس مـاکزیمم       . کنند   میهای قابل تشخیص ایجاد     
ت و در نظر گرفتن پلیتی که تعداد کلنـی بیشـتری در آن ایجـاد شـده                   کلنی در هر پلی    300تعداد  

 .نتایج را محاسبه نمائید
میلـی   1در یکی از پلیتهـا  . استفاده کنید سانتیمتر 9-10 از پتری دیش هایی با قطر      برای قارچها 

میلی  15 ریخته و حدود      است را   از محلول ماده مورد آزمایش که در مرحله ابتدایی آماده شده           لیتر
رو گلوکز آگار همراه با آنتی بیوتیک به صورت مایع با حرارتی کـه بیشـتر از                 ومحیط کشت ساب   لیتر
°C45   یا اینکه محلول تهیه شده از ماده مورد آزمایش در مرحله ابتدایی را در               . نباشد اضافه نمائید 

را بـه   در صورت لـزوم محلـول مرحلـه ابتـدایی           . سطح پلیت حاوی محیط کشت جامد پخش کنید       
حداقل دو پلیت بـا یـک رقـت تهیـه     .  کلنی در پلیت ایجاد نکند   100نحوی رقیق کنید که بیش از       

 قرار دهید مگر در مورد انواعی کـه در زمـان            C25-20° روز در حرارت     5کرده و آنها را برای مدت       
و نتایج را   تعداد کلنی های ایجاد شده را شمرده        . کنند   میکوتاهتری کلنی های قابل شمارش ایجاد       

 . کلنی ندارد محاسبه کنید100بر اساس پلیتی که بیشتر از 
 رقیق سازی متعدد

باشـد  سوی بین کازئین دایجسـت   محیط   میلی لیتر  9-10 تایی از لوله هایی که حاوی        12یکسری  
 مواد یکنواخت ذکر شـده در       1:10 از محلول    میلی لیتر  1 تهیه نمائید به هر کدام از سه لوله اول           را
از  میلـی لیتـر    1 به سه لوله بعـدی       .تدای این فصل تحت عنوان آماده سازی ابتدایی اضافه نمائید         اب
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 رقیق شـده مـواد      1:1000 از محلول    میلی لیتر  1 سوم رقیق شده مواد و به سه لوله         1:100محلول  
. بیافزائیـد ) بدون مواد مورد آزمایش    (ماده رقیق کننده   از   میلی لیتر  1 آخربه سه لوله    . اضافه نمائید 

هیچ رشد میکروبی نباید در سه لوله      .  انکوبه کنید  C35-30° روز در حرارت     5لوله ها را برای مدت      
اگر خواندن نتایج به دلیل ماهیت ماده مورد آزمایش مشکل و یا غیر قطعی بـود                . آخر مشاهده شود  

 پس از مدت زمان کافی      توانید کشت مجددی ا زمواد را در محیطهای جامد یا مایع انجام داده و                می
 بیشترین احتمال تعداد میکروارگانیسم ها را در گـرم یـا میلـی لیتـر            8جدول  . آنان را ارزیابی کنید   

به این ترتیب اگر در اولـین سـتون تعـداد            .دهد   میازمواد بر اساس کدورت حاصل در لوله ها نشان          
یشترین احتمال تعداد میکروارگانیسـم   یا کمتر باشد ب2دهند    میلوله هایی که رشد میکروبی نشان      

 . عدد است100ها در گرم یا میلی لیتر کمتر از 

 8 جدول

 تعیین کل تعداد ارگانیسم های زنده هوازی
 *تعداد لوله هایی که رشد میکروبی در آنها مشاهده شده

 یا گرم  میلی100 
  در لوله لیترمیلی 1/0

 01/0 یا گرم  میلی10
 در لوله میلی لیتر

 001/0 یا گرم  میلی1
  در لولهمیلی لیتر

محتملترین تعداد 
میکروارگانیسمها در 

 لیتر یا میلی هر گرم
3 3 3 1100> 
3 3 2 1100 
3 3 1 500 
3 3 0 200 
3 2 3 290 
3 2 2 210 
3 2 1 150 
3 2 0 90 
3 1 3 160 
3 1 2 120 
3 1 1 70 
3 1 0 40 
3 0 3 95 
3 0 2 60 
3 0 1 40 
3 0 0 23 

 .شود   می میزان میلی گرم یا میلی لیتر بر اساس میزان گیاه دارویی حساب ∗
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 تاثیر محیط کشت و ارزیابی روش شمارش
 ) هم مراجعه کنید20به بخش (گیرند    میسوشهای زیر اغلب مورد استفاده قرار 

 NCIMB یــا،NCIMB 8625(ATCC 6538-P, CIP 53.156) استافیلوکوکوس اورئوس
9518(ATCC 6538, CIP 4.83)  

  NCIMB 8054 (ATCC 6633, CIP 52.62) باسیلوس سوبتیلیس

 NCIMB 8545 (ATCC 8739, CIP 53.126) اشرشیاکولی

 ATCC 10231 یا ATCC 2091 (CIP 1180.79) کاندیدا آلبیکانس
(NCPE 3179 CIP 48.72)  

 - سـوی بـین    محـیط های حاویاجازه دهید که سوشهای مورد آزمایش به صورت جداگانه در لوله     
 کـه نیـاز     کاندیدا آلبیکانس بجز  .  ساعت رشد نماید   14-24 برای   C35-30°ت در   سکازئین دایج 

 . ساعت دارد48 برای مدت C25-20°به دمای 
 رقیق کنید به نحوی     pH = 0/7  با  پپتون – سدیم کلراید  بافره قسمتی از محیط کشت را با محلول      

 باشـد در  میلـی لیتـر   میکروارگانیسم زنده در هر  100حاوی حدود   که سوسپانسیون به دست آمده      
صورت لزوم سوسپانسیون های میکروبی را به صورت جداگانه برای کنتـرل روش کـار در حضـور و                   

 .عدم حضور ماده مورد آزمایش امتحان کنید
 اسـتریل   بـرای آزمـایش از     .برای ارزیابی روش در ابتدا باید شمارش میکروارگانیسم ها انجـام شـود            

بودن محیط و محلولهای رقیق کننده و آسپتیک بودن محیط و شرایط کار باید مورد بررسـی قـرار                   
بافره سدیم  گیرد به این ترتیب که در آزمایش تعداد ارگانیسم های زنده هوازی با بکارگیری محلول            

 . نباید هیچ رشدی نشان دهدpH=7 پپتون با –کلراید 

 واد گیاهی داروییمحدوده آلودگی میکروبی در م
 . مشخص گردیده است مختلفیهای محدوده بر اساس نوع استفاده از مواد و نوع مواد

حد آلودگی برای مواد گیاهی دارویی خام کـه در نظـر اسـت بـا روشـهای مختلـف فیزیکـی و                •
شیمیایی اضافی آلودگی آن در طی عمل کم شـود از طـرف سـازمانهای بـین المللـی تعیـین                     

کـه تحـت شـرایط      ) بـدون آمـاده سـازی     (میزان آلودگی برای مـواد خـام         .)12(گردیده است   
 :بهداشتی قابل قبول برداشت شده به شرح زیر است

  در هر گرم104 حداکثر اشرشیاکلی -
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  در هر گرم105کپکها حداکثر  -

 روی آنهـا انجـام      “آمـاده سـازی   ”برای مواد گیاهی دارویی که قبـل از اسـتفاده عملیـات              •
یـا  )  چای های گیاهی یـا نـوع دم کشـیدنی          استفاده از آب جوش در مورد     مانند  (شود     می

 :شوند حدود زیر تعیین گردیده است   میانواعی که برای مصارف موضعی استفاده 
  در هر گرم107باکتریهای هوازی حداکثر  -
  در هر گرم104کپکها و مخمرها حداکثر  -
  در هر گرم104 حداکثر  اشرشیاکلی -
  در هر گرم104حداکثر  سایر اینتروباکترها -
 هیچ سالمونال -

 :برای سایر مواد گیاهی برای مصرف داخلی •
  در هر گرم105باکتریهای هوازی حداکثر  -
  در هر گرم103کپکها و مخمرها حداکثر  -
  در هر گرم10حداکثر  اشرشیاکلی -
  در هر گرم103تروباکترها حداکثر نسایر ای -
 هیچسالمونال  -

 آزمایش برای آفالتوکسین ها
 کـه آلـودگی هـای    G2, B1, B2, G1ین آزمایش برای تعیـین احتمـال حضـور آفالتوکسـینهای     ا

 .آید طراحی گردیده است   می مواد اولیه گیاهی بشمار  هر نوعخطرناکی در

 فرآیند پیشنهادی

 تهیه نمونه
 در) 180/355الـک شـماره     ( از مواد گیاهی دارویی خام را تا جاییکه به صورت پودر نـرم               گرم 100

 احتمـال تعیـین آلـودگی      ،یا بیشـتر   کیلوگرم 1،   گرم 500در نمونه بزرگتر مثالً       . آید، آسیاب کنید  
 .بیشتر وجود دارد
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 از مواد پودر شده را وزن کرده و آنرا به یک فالسـک مخروطـی بـا درب شیشـه ای انتقـال                 گرم 50
به طریق مکانیکی آنـرا بـرای   .   آب به آن بیافزائید میلی لیتر30 و R متانول    میلی لیتر  170. دهید

 دقیقه به شدت تکان دهید و سپس آنرا از یک صافی کاغذی با اندازه متوسـط صـاف کنیـد در                      30
صـاف  محلـول    اول    میلـی لیتـر    100) مطابق روش زیر  (صورت نیاز به انجام دستور پاکسازی خاص        

 اول   میلـی لیتـر    50 جمع آوری نمائید و در صورتیکه نیاز به انجـام پاکسـازی نیسـت                (A)شده را   
 .(B)بعدی را جمع آوری کنید میلی لیتر  40 و  را بیرون ریختهمحلول صاف شده

 :به منظور جداسازی مواد رنگی گیاهی از یک روش پاکسازی خاص به شرح زیر استفاده کنید
 میلی لیتر  20 انتقال داده و     لیتر میلی 250 را به یک بشر      (A)از محلول صاف شده      لیتر میلی 100

آب به آن اضافه کنید، مخلوط کنید و بگذاریـد           لیتر میلی 80 و   TSآلومینیوم   کلرید  یا  روی استات
 اضـافه کـرده و   diatomaces earthمـواد صـاف کننـده ماننـد      گرم 5.  دقیقه باقی بماند5برای 

ختـه و   اول را دور ری    میلی لیتـر   50. بخوبی مخلوط کرده و از کاغذ صافی با اندازه متوسط بگذرانید          
 .(C) بعدی را جمع آوری کنیدمیلی لیتر 80

) گرم بر لیتر 100 (سدیم کلرید میلی لیتر 40 را به یک دکانتور انتقال داده ،         C یا   Bحاصل صافی   
TS  سبک ) بنزین( پترولیوم   میلی لیتر  25وR  دقیقـه تکـان دهیـد   1 و بـرای   به آن اضـافه کنیـد  .

میلی  25 و دو بار با  .یدینی را به یک دکانتور دیگر انتقال ده        فاز پائ  ،بگذارید دو فاز از هم جدا شوند      
اجازه دهید که دو فاز از . هیدد آنرا تکان    دقیقه 1 هر بار     و ،کردهآنرا استخراج    Rدی کلرومتان    لیتر

 میلـی   125هم جدا شوند و حاصل استخراج مجموع دو فاز پـائینی را در یـک فالسـک مخروطـی                    
 کردن چند سنگ جوش بـه آن تـا حـد خشـک شـدن روی بـن مـاری                     با اضافه . نیدلیتری جمع ک  
باقیمانده تبخیر را سرد کرده و روی آنرا پوشانده و برای تعیین به روش کروماتوگرافی . حرارت دهید

 .روی الیه نازک و یا برای یک روش پاکسازی با کروماتوگرافی ستونی آنرا نگاه دارید
بـا قطـر    میلـی متـر      300  به ارتفاع  ا استفاده از یک ستون    در صورت لزوم سایر ترکیبات مزاحم را ب       

 پشـم   درپـوش یـا   و   متوسط   سوراخ دیسک با    با یک درپوش پالستیکی یا یک       میلی متر  10داخلی  
 از مخلوط میلی لیتر  10 با   Rسیلیکاژل   گرم 2یک مخلوط آبکی با استفاده از       . ، جدا کنید  ای  شیشه

 5 تهیه کـرده و آنـرا در سـتون بریزیـد و بـا                Rسبک  ) ینبنز( حجم از پترولیوم     1 و   R حجم اتر    3
اجازه دهید تا فاز جاذب رسوب نموده و بـه بـاالی سـتون یـک                . حالل مشابه آنرا بشوئید    میلی لیتر 

میلـی   3باقیمانده حاصـل از تبخیـر را در         .  اضافه کنید  R  بدون آب  سدیم از سولفات  گرم 5/1الیه  
دی  لیتـر  میلـی  1تون اضـافه کنیـد، فالسـک را دو بـار بـا               حل کرده و به سـ      R دی کلرومتان    لیتر

لیتـر در دقیقـه      میلـی  1  حداکثر ستون را با سرعت   .  شسته و آنرا به ستون اضافه کنید       Rکلرومتان  
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 اتـر   میلی لیتر  3 و   Rسبک  ) بنزین( پترولیوم   میلی لیتر  3شستشو نمایید سپس به صورت متناوب       
R   دی کلرومتان    میلی لیتر  3 و R   به ستون اضـافه کنیـد     میلی لیتر در دقیقه      3  حداکثر رعتس با .

 حجـم   1 و   R حجم دی کلرومتان     9از مخلوط    میلی لیتر  6به ستون   . حاصل شستشو را دور بریزید    
حاصـل  . بیافزاییـد  بدون استفاده از خالء   ترجیحاً   میلی لیتر در دقیقه    1  حداکثر سرعت با   Rاستون  

مع آوری کرده و با افزودن سـنگ جـوش، آنـرا بـر روی بـن                 استخراج شده را در ویالهای کوچک ج      
 .ماری خشک نمائید

 روش کار
 98 مخلوط میلی لیتر 2/0به هر یک از باقیمانده های حاصل از تبخیر که با روش فوق بدست آمده     

 افزوده و ویال را به شدت تکان دهید تا اینکه باقیمانـده             R حجم استونیتریل    2 و   Rحجم کلروفرم   
 .  استفاده کنید(vortex)از یک مخلوط کن مکانیکی  ترجیحاًحل شود کامالً 

 به  G، انجام دهید از سیلیکاژل      “کروماتوگرافی الیه نازک   ” تحت عنوان  6مایش را بر اساس بخش      آز
 R پروپـانول    -2 حجم   5 و   R حجم استون    10 و   R حجم کلروفرم    85عنوان ماده جاذب و مخلوط      
 µl10 و   µl5/2  ،µl5  ،µl5/7بر روی پلیت بـه طـور جداگانـه          .  کنید به عنوان فاز متحرک استفاده    

 از نمونه هـای باقیمانـده روی        µl10 لکه گذاری نموده و سپس سه حجم         TSمخلوط آفالتوکسین   
پلیت .  اضافه کنید  TSفالتوکسین  آ مخلوط   µl5بر روی یکی از این لکه ها        . پلیت لکه گذاری کنید   

 بعـد از انتقـال پلیـت از    . دهید و اجازه دهید تا فاز متحرک باال رودرا در یک تانک اشباع نشده قرار    
اتوگرافی آنرا در هوا خشک کرده و کروماتوگرام را در یک اتاق تاریـک تحـت نـور مـاوراء        متانک کرو 

 .بررسی نمائید) نانومتر 365(بنفش 
 لکـه هـای     .هسـتند  لکه واضح و جداگانه با فلورسانت آبی از مخلوط آفالتوکسینها قابل مشـاهده               4

. بوجود آمده از باقیمانده نمونه ها را از نظر موقعیت و ظاهر با استاندارد آفالتوکسین مقایسه نمائیـد          
 بایـد از  ،هر لکه ای که از مخلوط محلول باقیمانده نمونه به اضافه مخلوط آفالتوکسین بدست آمـده      

 هـیچ نشـانه ای از جداسـازی و یـا             تنها شدت بیشتری نشان داده و نبایـد        ،لکه های ناشی از نمونه    
توان مطمئن بود که ناشی از یـک نـوع مـاده مشـابه        میدر غیر اینصورت ن. دنباله از خود نشان دهد 

 .باشد
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 تفسیر نتایج
بـا مقایسـه    . دشـون  اهدهشم نباید ها   آفالتوکسین شبیهای   هیچ لکه های نمونه    یک از باقیمانده  در هر   

همچنـین  . توان نوع آفالتوکسین حاضـر را مشـخص نمـود            میینها  موقعیت لکه با مخلوط آفالتوکس    
فالتوکسـینها  آتوان از مقایسه شدت لکه ایجاد شـده بـا مخلـوط                میغلظت آفالتوکسین در نمونه را      

 .مشخص نمود
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 آلودگی رادیواکتیو

 

یرا زد  جلوگیری کر توان   نمیرا تا حد مشخصی     مواد گیاهی   ن  فت یونیزه قرار گر   اتدر معرض تشعشع  
 از جمله مواد رادیواکتیوی که ممکن است بـه     توانند منابع گوناگونی داشته باشند      این تشعشعات می  

حقـایق  هـای     به طور مفصل در کتاب     منابعاین  . طور طبیعی در زمین و اتمسفر وجود داشته باشد        
 .توضیح داده شده است) 13 (در مورد حداقل تشعشع

سـازمان بهداشـت جهـانی بـا        . ثر حادثه هسته ای رخ دهـد      آلودگی های خطرناک ممکن است در ا      
قعی کـه آلـودگی     اومـ  با سایر سازمانهای بین المللی، دستور العملی برای استفاده در            زیادهماهنگی  

 تـدوین نمـوده     شـوند   ایجاد مـی  ای    حوادث بزرگ هسته   در اثر ای که معموالً     گسترده تشعشع هسته  
کند که خطرات ناشی از مصـرف غـذاهایی کـه بـه                میاین مطالب منتشر شده، مشخص      ). 14(است

 بـه مشخصـات      بسـتگی  ای آلوده شده اند برای سالمت افراد نه تنهـا          صورت اتفاقی با تشعشع هسته    
 .اهمیت دارداشعه و میزان آلودگی دارد بلکه میزان مصرف غذا نیز 

 ممکـن اسـت شـامل       به داخل طبیعت آزاد شود    ای     بعد از یک حادثه هسته     ای میزان تشعشع هسته  
فرآورده های شکافته شده هسته ای با نیمه عمر طوالنی یا کوتاه، نوع پرتو افکن و یا فـرآورده هـای     

ایـن  .  متفـاوت باشـد    کامالً با هـم   ای آزاد شده ممکن است       طبیعت و میزان اشعه هسته    . فعال باشد 
کارخانه، کارخانجات تهیـه    رآکتور، عملیات متعدد آماده سازی      ( منشأ آن دارد   مسئله بستگی به نوع   

 ). سوخت و واحدهای تهیه ایزوتروپ و غیره
میزان آلودگی به اشعه بستگی به میـزان اشـعه دریافـت شـده و عوامـل متغیـر دیگـر ماننـد سـن،              

همچنین به عنوان فـاکتور تبـدیل دوز نیـز    این عوامل  ( دارد و وزن هر واحد    کمتابولیهای    کینتیک
  .)دنشو   میشناخته 
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 حال حداکثر میزان مشاهده شده آلودگی های رادیواکتیوی با اغلب تشعشع هـای هسـته ای                 به هر 
 20کند که مواد گیاهی به میزانی بیش از            میخطرناک وقتی خطر قابل توجهی برای سالمتی ایجاد         

 بدین خاطر خطری که گیاهان داروئـی آلـوده بـرای سـالمت ایجـاد               .در سال مصرف شوند    کیلوگرم
تـوان میـزان     بعـالوه مـی   . شـود   ستگی به مقدار موادی دارد که توسط انسان مصـرف مـی           کنند ب   می

آلـودگی را در حــین فرآینــد ســاخت کـاهش داد بــدین علــت گذاشــتن حـد بــرای آلــودگی هــای    
 .رسد نمی رادیواکتیوی مناسب به نظر

 روش اندازه گیری
کند یک روش عمـومی بـرای          یمای ناشی از حوادث بسته به شرایط تغییر          از آنجا که تشعشع هسته    

 به هر حال اگر چنین آلـودگی بـه وقـوع پیوسـت نمونـه هـای                  .اندازه گیری آن در دسترس نیست     
 .توانند توسط یک آزمایشگاه معتبر مورد آزمایش قرار گیرند   میمشکوک 

در دسـترس    1(IAEA)مشروح روشهای آزمایشگاهی به وسیله آژانس بـین المللـی انـرژی اتمـی               
 .است

 

                                                           
1 International Atomic Energy Agency (IAEA), Analytical Quality Control Services, 
Laboratory seibersdorf, P.O.Box 100, Vienna, Austria. 
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 ها محیط کشت و سوش میکروارگانیسم

 

 محیط کشت
اند ولی سایر محیطهای کشت نیز اگر از نظر خصوصیات غـذایی             محیطهای کشت ذیل قابل استفاده    

 .دنممکن است استفاده شو، و انتخابی برای میکروارگانیسم ها آزمایش شده باشند

 )Baird - Parker Agar (پارکر آگار-برد
 ،Rدر آب    عصاره مخمر محلـول      گرم R  ،0/1پانکراتیک دایجست کازئین     گرم 10: دستور ساخت 

در سـدیم پیـرووات     10گرم   /0 و Rگالیسین   گرم R  ،0/12آگار   گرم R  ،0/20کلرید لیتیم   گرم   5
 1حرارت دهید تا بـه مـدت        .  برسد، حل کنید   میلی لیتر  950میزان کافی آب تا وقتی که به حجم         

مـول بـر     5/0(  سـدیم  از هیدروکسـید   با استفاده     را pHنید و سپس    به خوبی بهم بز   . بجوشد دقیقه
 دقیقه استریل کنیـد  15 برای C121°  حرارتدر اتوکالو در.  تنظیم کنید6/6-0/7بین VS ) لیتر

 01/0( تلوریت پتاسیم   محلول استریل  میلی لیتر  10 سرد کرده و     C50-45°و سپس آنرا تا حرارت      
 .امولسیون زرده تخم مرغ به آن بیافزائید  میلی لیتر50و  R) مول بر لیتر

 )Brilliant green agar(بریلیانت گرین آگار 
عصـاره مخمـر     گـرم  0/3،  )گوشـت و کـازئین    (خشـک شـده      Rپپتون  گرم   0/10: دستور ساخت 
 R  ،0/20 سـاکاروز    گـرم  R  ،0/10الکتـوز    گرم R  ،0/10  سدیم کلرید گرم R    ،0/5محلول در آب    

در میزان کافی آب تا حجم       Rبریلیانت گرین   میلی گرم    5/12 و   R دفنل ر  گرم R  ،08/0آگار   گرم
 )مـول بـر لیتـر      05/0( هیدروکسید سدیم با  .  دقیقه بجوشانید  1 حل کرده و برای      میلی لیتر  1000

VS، pH    درست قبل از استفاده آنرا در اتوکالو          .  تنظیم کنید  7/6-1/7 را بین°C121   برای مدت 
 .ها تقسیم کنید  سرد کرده و در پتری دیشC50°ه و تا  دقیقه استریل کرد15
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 - 7pH=) Buffered sodium chloride پپتون بـا  -محلول بافره سدیم کلراید

peptone Solution pH 7.0( 
دی سـدیم هیـدروژن      گـرم  R  ،23/7پتاسـیم دی هیـدروژن فسـفات         گرم 56/3: دستور ساخت 

، در میزان   )گوشت و کازئین  ( خشک شده    Rتون  پپ گرم 1 و   Rکلرید سدیم   گرم   R  ،30/4فسفات  
گرم بر  001/0 - 01/0 به میزان     ممکن است  .برسد میلی لیتر  1000 به حجم    تا حل کنید  کافی آب 
 مخلـوط را در اتـوکالو       . نیز به آن اضـافه شـود       R 80 یا پلی سوربات     R 20پلی سوربات    میلی لیتر 

°C121 دقیقه استریل نمائید15 برای . 

 )Casein - Soybean digest agar( بین دایجست آگار  سوی-کازئین
بین میل    پاپائیک دایجست سوی  گرم   R  ،0/3پانکراتیک دایجست کازئین    گرم   15 :دستور ساخت 

R  ،0/5   کلرید سدیم   گرمR   آگار   گرم 0/15 و R    حل میلی لیتر 1000 در میزان کافی آب تا حجم 
ـ  VS ) مول بر لیتـر    05/0(هیدروکسید سدیم   کرده و از      اسـتفاده   1/7-5/7 بـین    pHرای تنظـیم     ب

 . دقیقه حرارت دهید15 برای C121°کنید مخلوط را در اتوکالو 

 )Cetrimide agar(ستریماید آگار 
 گـرم  R  ،0/10منیـزیم   کلریـد   گـرم    R  ،4/1پانکراتیک دایجست ژالتین    گرم   20: دستور ساخت 

 در Rگلیسـرول   میلـی لیتـر    0/10و   Rآگـار    گـرم  6/13،  سـتریماید گرم   R، 3/0 پتاسیم سولفات
 و  ه دقیقـه جوشـاند    1 به مدت     برسد، حل کرده و آنرا     میلی لیتر  1000میزان کافی آب تا به حجم       

 0/7-4/7 بـین    pHهت تنظـیم     ج VS) مول بر لیتر   05/0(هیدروکسید سدیم    از   .مرتب بهم بزنید  
 .مائید آنرا استریل نC121° دقیقه در اتوکالو 15استفاده کنید و برای 

 )Deoxycholate citrate agar(دئوکسی کوالت سیترات آگار 
، )گوشـت  (R  خشک شـده   پپتونگرم   R  ،0/10عصاره گوشت گوساله    گرم   0/10: دستور ساخت 

  گـرم  R  ،0/5 (III)یترات آهـن    سـ  گـرم  R  ،0/1  سـدیم  سیترات گرم R  ،0/20الکتوز   گرم 0/10
 را در میـزان کـافی آب تـا          Rنوترال رد   لی گرم   می 20 و   R آگار   گرم R  ،5/13کالت    سدیم داکسی 

سـپس تـا    .  دقیقه بجوشانید  1 حرارت دهید و برای       به آرامی  حل کرده، آنرا   میلی لیتر  1000حجم  
°C50     سرد کرده و pH      مول بر لیتر   05/0(هیدروکسید سدیم    را با استفاده از (VS   1/7-5/7 بین 

 .ستریل کردن آن در اتوکالو بپرهیزیداز ا. تنظیم کنید و در پتری دیش ها تقسیم کنید
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 Enterobacteriaceae(محیط کشت انتروباکتریاسه غنی شده با ماسل بـراث  

enrichment broth - Mossel( 
 گـرم  R  ،20گلـوکز هیدراتـه     گـرم    R  ،5پانکراتیـک دایجسـت ژالتـین       گـرم    10 :دستور ساخت 

 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات      R، 8پتاسیم دی هیدروژن فسفات     گرم   R  ،2بایل دهیدراته     اکس
R   بریلیانت گرین     میلی گرم  15 و R               میلـی   1000 در مقدار کافی آب حل کرده و حجـم آن را بـه 

مـول   05/0( هیدروکسید سدیماز .  دقیقه بجوشانید و بالفاصله سرد کنید30به مدت   . لیتر برسانید 
 . استفاده کنید7 – 4/7 بین pH برای تنظیم VS) بر لیتر

 )Lactose broth(ز براث الکتو
 گرم 0/5و   R پانکراتیک دایجست ژالتین      گرم R  ،5عصاره گوشت گوساله     گرم   3 :دستور ساخت 

هیدروکسـید   حـل کـرده و از        میلی لیتر  1000 را در میزان کافی آب تا رسیدن به حجم           Rالکتوز  
لوط را در اتوکالو    مخ.  استفاده کنید  7/6-1/7 بین   pHبرای تنظیم    VS) مول بر لیتر   05/0 (سدیم

°C121 دقیقه استریل نمائید15 برای مدت . 

 )MacConkey agar(مک کانکی آگار 
گوشـت و    (R  خشـک  پپتـون  گرم R  ،0/3پانکراتیک دایجست ژالتین     گرم 0/17: دستور ساخت 

 گـرم  5/13، هـای صـفراوی   نمک گرم R ،5/1 کلرید سدیم گرم   R  ،0/5الکتوز   گرم 0/10،  )کازئین
 در میـزان کـافی آب تـا         R ویولـه کریسـتال   میلی گرم    1و   Rنوترال رد    میلی گرم  R  ،30 Rآگار  

برای  VS) مول بر لیتر 05/0(هیدروکسید سدیم ، حل کرده و از    میلی لیتر  1000رسیدن به حجم    
 دقیقه بجوشـانید و مرتبـاً       1مخلوط را حرارت داده و برای       .  استفاده کنید  9/6-3/7 بین   pHتنظیم  

 .  دقیقه استریل کنید15 برای مدت C121°و سپس آنرا در اتوکالو  بهم بزنید 

 )MacConkey broth(مک کانکی براث 
بایـل    اکسگرم   R، 0/5 الکتوز   گرم R  ،0/10پانکراتیک دایجست ژالتین    گرم   20: دستور ساخت 

 1000در میزان کافی آب تا رسیدن بـه حجـم            Rبروموکرزول ارغوانی    میلی گرم    R  ،10دهیدراته  
-5/7 بـین    pH برای تنظـیم     VS )مول بر لیتر   05/0( هیدروکسید سدیم  حل کرده و از      میلی لیتر 

 . دقیقه استریل نمائید15 برای مدت C121°سپس مخلوط را در اتوکالو .  استفاده کنید1/7
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 Sabouraud glucose agar with(سـابورو گلـوکز آگـار بـا آنتـی بیوتیـک       

antibiotics( 
و  Rگلـوکز هیدراتـه     گـرم    0/40،  )گوشت و کـازئین    (R پپتون خشک  گرم 0/10: دستور ساخت 

 60( اسـتیک   اسـید ، حل کرده و از   میلی لیتر  1000 در میزان کافی آب تا حجم        Rآگار   گرم 0/15
 C121° اسـتفاده کنیـد، مخلـوط را در اتـوکالو            4/5-8/5 بین   pHبرای تنظیم    TS) میلی گرم  ~

بنزیـل پنـی     گرم 10/0 محلول استریل    درست قبل از استفاده   .  دقیقه  استریل کنید    15برای مدت   
 و یـا قبـل از        اضـافه کنیـد     محـیط کشـت     به  در لیتر  Rتتراسیکلین   گرم 10/0 و   Rسیلین سدیم   

 .در لیتر حالل به آن بیافزائید گرم 050/0استریل کردن کلرامفنیکل به میزان 

 )Soybean - casein digest medium( کازئین دایجست -محیط سوی بین
 ،  Rبین میل      پاپائیک دایجست سوی   R، 0/3پانکراتیک دایجست کازئین    گرم   17 :دستور ساخت 

 Rگلـوکز هیدراتـه     گرم   5/2و   Rدی پتاسیم هیدروژن فسفات     گرم   R  ،5/2کلرید سدیم   گرم   0/5
 05/0 (هیدروکسـید سـدیم  ، حل کرده و از میلی لیتر 1000در میزان کافی آب تا رسیدن به حجم  

 برای C121°مخلوط را در اتوکالو .  استفاده کنید1/7-5/7 بین pH برای تنظیم VS )مول بر لیتر
 . دقیقه استریل کنید15

 Tetrathionate bile brilliant green( تتراتیونات بایل بریلیانت گـرین آگـار  

broth( 
 سـدیم  کلریـد  گرم R، 4/6اکس بایل دهیدراته    گرم   R  ،8پپتون خشک    گرم 6/8: دستور ساخت 

R  ،0/20 کربنات کلسیم    گرمR1  ،20   تترا تیونات پتاسیم    گرمR  ،07/0   بریلیانت گرین   گرمR  در 
) مول بر لیتر 05/0 ( سدیم، حل کرده و از هیدروکسید میلی لیتر1000میزان کافی آب تا به حجم 

VS  برای تنظیمpH حرارت دادن آن از دوباره .  حرارت دهید تا بجوشد. تنظیم کنید8/6-2/7 بین
 .بپرهیزید

 )Triple sugar iron agar( تریپل شوگر آیرون آگار
 گرم R، 0/20عصاره مخمر محلول در آب گرم  R ،3  عصاره گوشت گوسالهگرم 3: دستور ساخت 
 گرم R  ،0/10الکتوز   گرم R  ،0/10کلرید سدیم   گرم   0/5،  )کازئین یا گوشت خوک   (پپتون خشک   

 R  ،3/0ای رنـگ      قهوه آمونیاکی) III( سیترات آهن    گرم R  ،3/0هیدراته  گلوکز  گرم   R  ،1ساکاروز  
 در میـزان کـافی آب تـا         Rآگـار    گـرم  0/12 و   R ردفنل  میلی گرم    R  ،25  سدیم تیوسولفات گرم
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بـا  .  بجوشـانید   با تکان دادن   حل کرده، حرارت داده و یک دقیقه       میلی لیتر  1000رسیدن به حجم    
محـیط  .  تنظیم نمائید2/7-6/7 را بین VS pH )مول بر لیتر 05/0( هیدروکسید سدیماستفاده از 

 و در قـه اسـتریل کنیـد    دقی15 بـرای  C121°کشت را در لوله ها تقسـیم نمـوده و در اتـوکالو در       
 .اید بطور مایل قرار دهید  پوشاندهbuttحالیکه آن را با 

 Violet-red bile agar with glucose( ویولت رد بایل آگار با گلـوکز و الکتـوز  

and lactose( 
 R  ،5/1پانکراتیک دایجست ژالتین    گرم   R  ،7عصاره مخمر محلول در آب      گرم   3: دستور ساخت 

گلـوکز  گـرم   R ،10 کلریـد سـدیم   گـرم    R  ،0/5الکتـوز    گـرم  R  ،0/10های صفراوی     از نمک گرم  
 در Rویولـه   ل  کریسـتا میلـی گـرم      2 و   Rنوترال رد   میلی گرم    R، 30 آگار   گرم R  ،0/15هیدراته  

حرارت دهید تـا محلـول بجوشـد،        . ، حل کنید  میلی لیتر  1000میزان کافی آب تا رسیدن به حجم        
 2/7-6/7بـین    VS) مـول بـر لیتـر      05/0 (هیدروکسـید سـدیم   را با استفاده از     محلول   pHسپس  

 .از اتوکالو کردن آن بپرهیزید. تنظیم کنید

 )xylose, lysine, deoxycholate agar( گزیلوز، لیزین، دئوکسی کوالت آگار
 گـرم  R ،5/7 الکتـوز  گـرم  R ،5/7لیـزین  -L گـرم   R ،5گزیلـور  -D گـرم   5/3 :دستور ساخت

، R رد فنل گرم R ،08/0عصاره مخمر محلول در آب گرم   R  ،3 کلرید سدیم گرم   R  ،0/5ساکاروز  
گـرم   8/0 و   R  سـدیم   تیوسـولفات  گـرم  8/6 ،    سـدیم داکسـی کـالت      گرم R  ،5/2 آگار   گرم 5/13

میلـی   1000 در میزان کافی آب تا رسیدن به حجـم           Rای رنگ     آمونیاکی قهوه ) III(سیترات آهن   
 2/7-6/7 را بـین     VS  ،pH )مول بر لیتـر    05/0 (هیدروکسید سدیم ، حل کرده و با استفاده از        لیتر

 دیـش هـا    آنرا سرد کرده و در پتری   C50°حرارت دهید تا مخلوط بجوشد و تا دمای         . تنظیم کنید 
 .تقسیم کنید از اتوکالو کردن آن بپرهیزید



 یفیتهای کنترل ک روش
 

120 

 
 سوش میکروارگانیسم ها

ولـی  . شـود    مـی نوع میکروارگانیسم بطور کلی بر اساس کتابهای مرجع و به صورت مناسب انتخـاب       
 .سایر ارگانیسم ها هم ممکن است در صورتیکه خصوصیات مشـابه داشـته باشـند، اسـتفاده گردنـد        

 :توان میکروارگانیسم را تهیه کرد به شرح ذیل است   میهایی که برگزیدن نوع و آدرس 
ATCC: American Type Culture Collection, 12301 Park Lawn Drive, 

Rockville, MD 20852, USA. 

CIP: Collection de I'Institut Pasteur, Service de la Collection 
National de Cultures de Microorganismes (CNCM), 25 rue du 
Docteur Roux, F 75015 Paris, France. 

NCIMB: National Collection of Industrial and Marine Bacteria, 23 St 
Machar Drive, Aberdeen AB24 3RY Scotland. 

NCPF: National Collection of Pathogenic Fungi, PHLS Mycology 
Reference Laboratory, Public Health Laboratory, Kingsdown, 
Bristol BS2 8EL, England. 

NCTC: National Collection of Type Cultures, Central Public Health 
Laboratory, 61 Colin dale Avenue, London NW9 5HT, 
England. 
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21 
 برای استفاده در کروماتوگرافی الیه نازک) جاذب(مشخصات فاز ساکن 

 

 سلولز
 .میکرومتر 30  پودر نرم، سفید و یکنواخت با میانگین اندازه ذرات کمتر از :مشخصات

 ثانیه در یک مخلوط کـن  60پراکنده کرده و برای   آبمیلی لیتر 100 گرم از پودر را در 15: تهیه
  میلی متـر   25/0به دقت صفحات تمیز را با الیه ای به ضخامت           . برقی به صورت یکنواخت در آورید     

از یک پخش کننده مناسب روکش داده و بگذارید صفحات روکش شـده در معـرض هـوا      با استفاده   
 .خشک شود

 مـواد    میلی گرم بر میلی لیتر     25/0از محلول    میکرو لیتر  10به صورت جداگانه    : قدرت جداسازی 
 کـه در    O R تروپـائولین    و AB R، فست یلـو     S R، آمارنت   BN R بریلیانت بلک    :مختلف شامل 

 50از مخلـوط  .  و آب حل شده را بر روی فـاز جـاذب بکـار بریـد            Rمی متانول   مخلوط مساوی حج  
 سـانتیمتر  10 حجم آب با فاصله ای بـیش از  40 و R حجم اتیل استات   10 و   Rپروپانول  -1 حجم

 . لکه جدا از هم و مشخص را نشان دهد4 کرماتوگرام باید .به عنوان فاز متحرک استفاده کنید

 سلولز، میکروکریستال
 .میکرومتر 30پودر نرم، سفید و یکنواخت با میانگینی اندازه ذرات کمتر از : صاتمشخ

 ثانیه با استفاده از یک مخلوط 60 آب معلق کرده و برای میلی لیتر  90از پودر را در      گرم 25: تهیه
بـا اسـتفاده از       25/0به دقت صفحات تمیز را با الیه ای به ضـخامت            . کن برقی آنرا یکنواخت کنید    

 . ده و بگذارید صفحات روکش شده در معرض هوا خشک شوندکرک پخش کننده مناسب روکش ی

 مـواد    میلی گرم بر میلی لیتر     25/0از محلول    میکرو لیتر  10به صورت جداگانه    : قدرت جداسازی 
 کـه در    O R تروپـائولین    و AB R، فست یلـو     S R، آمارنت   BN Rبریلیانت بلک   : مختلف شامل 

 50از مخلـوط  .  و آب حل شده را بر روی فـاز جـاذب بکـار بریـد            R متانول   مخلوط مساوی حجمی  
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 سـانتیمتر  10 حجم آب با فاصله ای بـیش از  40 و R حجم اتیل استات   10 و   Rپروپانول  -1 حجم
 . لکه جدا از هم و مشخص را نشان دهد4 کرماتوگرام باید .به عنوان فاز متحرک استفاده کنید

 F254سلولز 

شـامل   میکرومتـر  30رم سـفید و یکنواخـت بـا میـانگین انـدازه ذرات کمتـر از             پودر ن : مشخصات
 .نانومتر 254شناساگر فلورسنت با حداکثر شدت در طول موج 

 ثانیـه بـا اسـتفاده از یـک     60 آب پراکنده کرده و برای میلی لیتر  100از پودر را در      گرم 25: تهیه
 صفحات تمیـز را بـا الیـه ای بـه ضـخامت               به دقت . مخلوط کن برقی به صورت یکنواخت در آورید       

 با استفاده از یک پخش کننده مناسب روکش داده و بگذارید صفحات روکش شـده                 میلی متر  25/0
 .در هوا خشک شوند

مـواد  میلی گرم بر میلی لیتر       25/0از محلول    میکرو لیتر  10به صورت جداگانه     :قدرت جداسازی 
 کـه در    O R تروپـائولین    و AB R، فست یلـو     S Rت  ، آمارن BN Rبریلیانت بلک   : مختلف شامل 

 50از مخلـوط  .  و آب حل شده را بر روی فـاز جـاذب بکـار بریـد            Rمخلوط مساوی حجمی متانول     
 سـانتیمتر  10 حجم آب با فاصله ای بـیش از  40 و R حجم اتیل استات   10 و   Rپروپانول  -1 حجم

 .لکه جدا از هم و مشخص را نشان دهد 4 کرماتوگرام باید .به عنوان فاز متحرک استفاده کنید

-2 حجـم    9 در مخلـوط     R بنزوئیـک     اسـید  ازمیلی گرم بر میلـی لیتـر         1/ 0محلول  : فلورسانس
 10به صورت جداگانه    . تهیه نمائید  TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٨٠(  اسید فرمیک   حجم 1 و   Rپروپانول  

 حجـم   9از مخلوط   . شده را بگذارید  از محلول تهیه     میکرو لیتر  10تا   میکرو لیتر  1لکه با غلظتهای    
به عنوان فاز متحـرک اسـتفاده        TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٨٠ ( حجم اسید فرمیک   1 و   Rپروپانول  -2

 از سطح صفحه تبخیر شود و سپس کرومـاتوگرام را در             نمائید پس از اتمام کار بگذارید حالل کامالً       
 بنزوئیک به صورت لکه های تیـره         اسید .بررسی نمائید  نانومتر 254نور ماوراء بنفش در طول موج         
 بیشتر  ومیکرو گرم  2 با غلظت بیش از       فوقانی کروماتوگرام  یک سوم  بر روی زمینه ای فلورسنت در     

 .گردد مشاهده می
Kieselguhr G 

 میکرومتـر  40 و 10پودر نرم، سفید متمایل به خاکستری با میانگین اندازه ذرات بـین             : مشخصات
رنـگ خاکسـتری بیشـتر      ( . در هر کیلوگرم است     همی هیدرات  کلسیم ات سولف گرم 150که شامل   

 .)شود که پودر با آب مخلوط شود   میموقعی مشاهده 
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از پودر را که دقیقاً وزن شـده بـه یـک فالسـک گـرد بـا درب                 گرم 25/0:  کلسیم میزان سولفات 
میلی لیتر  100و  TS) گرم بر لیتر ∽70(اسید هیدروکلریک میلی لیتر  3شیشه ای منتقل کرده و    
 آنـرا  sintered- glassسپس از یک صافی .  دقیقه به شدت بهم زنید30آب به آن افزوده و برای 

از مجموع محلول صاف شـده و شستشـو بـرای تعیـین مقـدار       . عبور داده و رسوب را شستشو دهید      
هـر  ) 128، صـفحه    1فارماکوپه بـین المللـی جلـد      . ( کنید استفادهکلسیم به صورت کمپلکسومتری     

 H2O ازمیلـی گـرم    26/7معادل  VS) ∽ میلی لیتر مول بر 05/0 ( سدیم ادتات دیمیلی لیتر از
(Mr 145.1) 2

1، CaSO4. 
pH :1 کربن   کسیدفاقد دی ا  آب  میلی لیتر    10از پودر را با      گرم R   دقیقه مخلوط نموده و     5 برای 
pH 96 صـفحه  1فارماکوپه بین المللـی جلـد   . (ی نمائید را به طریق پتانسیومتری اندازه گیر (pH 

 . تنظیم گردد8 تا7باید بین 

معلق کرده و بـرای     ) گرم بر لیتر   TS)106 سدیم استاتمیلی لیتر    60 از پودر را در      گرم 30: تهیه
 بـا    میلـی متـر    25/0به دقت صفحات تمیز را با الیـه ای بـه ضـخامت              . ثانیه به شدت بهم زنید     30

 از یک پخش کننده مناسب روکش داده و بگذارید صـفحات روکـش شـده در معـرض هـوا                   استفاده
 .خشک شود

 مـواد    میلی گرم بـر میلـی لیتـر        1/0از محلول    میکرو لیتر  5به صورت جداگانه    : قدرت جداسازی 
 کـه در پیریـدین      Rگاالکتوز  -D و   Rفروکتوز  -R  ،D، گلوکز   R، ساکاروز   Rالکتوز  : مختلف شامل 

R  حجم اتیل استات 65از مخلوط . ه بر روی فاز جاذب بکار برید      حمل گردید R 2 حجـم از  23 و-
پـس از انتقـال صـفحه از تانـک          .  حجم آب را به عنوان فـاز متحـرک بکـار بریـد             12 و   Rپروپانول  

  میلـی لیتـر  10سـپس  .  خشک کرده و بگذارید سرد شود      C110-105°کروماتوگرافی، آنرا در آون     
 10 تـا    5 بـرای    C105-100° به سطح صفحه افشانه نمایید و آنـرا در آون             را TS  انزالدئید محلول

 . لکه کامالً مشخص جدا بدون دنباله را نشان دهد5کروماتوگرام باید . دقیقه حرارت دهید

 )Kieselguhr GF254( کیزلگور
 رمیکرومتـ  40 تـا  10پودر نرم سفید متمایل به خاکستری با میانگین اندازه ذرات بین            : مشخصات
 در هر کیلـوگرم و یـک شناسـاگر فلورسـانت بـا               کلسیم همی هیدرات    سولفات گرم 150که شامل   
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شود که پودر با آب        میرنگ خاکستری بیشتر موقعی مشاهده      . (است نانومتر 254حداکثر شدت در    
 .)مخلوط شود

درب از پودر را که دقیقاً وزن شـده بـه یـک فالسـک گـرد بـا                 گرم 25/0:  کلسیم میزان سولفات 
میلی لیتر  100و  TS) گرم بر لیتر ∽70( اسید هیدروکلریک  میلی لیتر3شیشه ای منتقل کرده و    
 آنـرا  sintered- glassسپس از یک صافی .  دقیقه به شدت بهم زنید30آب به آن افزوده و برای 

از مجموع محلول صاف شـده و شستشـو بـرای تعیـین مقـدار       . عبور داده و رسوب را شستشو دهید      
هـر  ) 128، صـفحه    1فارماکوپه بـین المللـی جلـد      . ( کنید استفادهلسیم به صورت کمپلکسومتری     ک

 H2O ازمیلـی گـرم    26/7معـادل   VS) ∽ میلی لیترمول بر 05/0 ( سدیم ادتات دیمیلی لیتر از
(Mr 145.1) 2

1، CaSO4. 
pH :1 د کربن   کسیفاقد دی ا   آب   میلی لیتر  10از پودر را با      گرمR   دقیقه مخلوط نموده و     5 برای 
pH 96 صـفحه  1فارماکوپه بین المللـی جلـد   . ( را به طریق پتانسیومتری اندازه گیری نمائید (pH 

 . تنظیم گردد8 تا7باید بین 

معلق کرده و بـرای     ) گرم بر لیتر   TS)106سدیم   استات میلی لیتر  60از پودر را در      گرم 30: تهیه
 بـا    میلـی متـر    25/0به دقت صفحات تمیز را بـا الیـه ای بـه ضـخامت               . زنیدثانیه به شدت بهم     30

استفاده از یک پخش کننده مناسب روکش داده و بگذارید صـفحات روکـش شـده در معـرض هـوا                   
 .خشک شود

مـواد   میلی گرم بـر میلـی لیتـر          1/0از محلول    میکرو لیتر  5به صورت جداگانه    : قدرت جداسازی 
 کـه در پیریـدین      Rگاالکتوز  -D و   Rفروکتوز  -R  ،D، گلوکز   Rاکاروز  ، س Rالکتوز  : مختلف شامل 

R       حجم اتیل استات 65از مخلوط .  حمل گردیده بر روی فاز جاذب بکار برید R 2 حجـم از  23 و-
پـس از انتقـال صـفحه از تانـک          .  حجم آب را به عنوان فـاز متحـرک بکـار بریـد             12 و   Rپروپانول  

 میلـی لیتـر    10سـپس   .  خشک کرده و بگذارید سرد شود      C110-105°کروماتوگرافی، آنرا در آون   
 10 تـا    5 بـرای    C105-100° را به سطح صفحه افشانه نمایید و آنـرا در آون             TS  انزالدئید محلول

 . لکه کامالً مشخص جدا بدون دنباله را نشان دهد5کروماتوگرام باید . دقیقه حرارت دهید

-2 حجـم    9 در مخلـوط     R بنزوئیـک     اسـید  ازر  میلی گرم بـر میلـی لیتـ        0/1محلول   :فلورسانس
 10به صورت جداگانه    . تهیه نمائید  TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٨٠(  اسید فرمیک   حجم 1 و   Rپروپانول  

 حجـم   9از مخلوط   . از محلول تهیه شده را بگذارید      میکرو لیتر  10تا  میکرو لیتر    1 لکه با غلظتهای  
به عنوان فاز متحـرک اسـتفاده        TS) ر لیتر گرم ب  ∽١٠٨٠ ( حجم اسید فرمیک   1 و   Rپروپانول  -2
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 از سطح صفحه تبخیر شود و سپس کرومـاتوگرام را در             نمائید پس از اتمام کار بگذارید حالل کامالً       
 تیـره    بنزوئیک به صورت لکه های      اسید .بررسی نمائید  نانومتر 254نور ماوراء بنفش در طول موج         

 بیشتر ومیکرو گرم  2 با غلظت بیش از       کروماتوگرام  فوقانی ر یک سوم  بر روی زمینه ای فلورسنت د     
 .گردد مشاهده می

Kieselguhr H 
. میکرومتـر  40 تا   10پودر نرم سفید متمایل به خاکستری با میانگین اندازه ذرات بین            : مشخصات

 .)شود که پودر با آب مخلوط شود   میرنگ خاکستری بیشتر موقعی مشاهده (
pH :1 دقیقه مخلـوط نمـوده و   5برای فاقد دی اکسید کربن  آب میلی لیتر 10 از پودر را با گرم  
pH96 صفحه 1فارماکوپه بین المللی جلد .  ( را به طریق پتانسیومتری اندازه گیری نمایید( 

معلـق کـرده و بـه    ) گرم بر لیتـر  TS)106  سدیم استات میلی لیتر60از پودر را در     گرم 30: تهیه
بـا  میلـی متـر      25/0به دقت صفحات تمیز را با الیه ای به ضخامت           . د ثانیه بهم زنی   30شدت برای   

استفاده از یک پخش کننده مناسب روکش داده و بگذارید صـفحات روکـش شـده در معـرض هـوا                   
 .خشک شوند

 مـواد   میلی گرم بـر میلـی لیتـر        1/0از محلول    میکرو لیتر  5به صورت جداگانه    : قدرت جداسازی 
 که در پیریدین حل شده را    Rگاالکتوز  -D و   Rفروکتوز  -R  ،Dکاروز  ، سا Rالکتوز    : مختلف شامل 

 12 و   R پروپـانول    -2 حجـم    23 حجـم اتیـل اسـتات و         65از مخلوط   . بر روی فاز جاذب بکار برید     
پس از انتقال صفحه از تانـک کرومـاتوگرافی آنـرا در            . حجم آب به عنوان فاز متحرک استفاده کنید       

 .د کنید خشک کرده و سرC110-105°آون 

 تـا   5 برای   C105-100°آنرا در آون       را افشانه کنید و    TS  انزالدئید  محلول میلی لیتر  10به صفحه   
 لکه کامالً مشخص و جدا از هم و بدون دنباله را نشـان              5کروماتوگرام باید   .  دقیقه حرارت دهید   10
 .دهد

 Gسیلیکاژل 
حـاوی   میکرومتـر  40 و   10ات بـین    پودر نرم، سفید و یکنواخت با میـانگین انـدازه ذر          : مشخصات

 .در هر کیلوگرمهیدرات  سولفات کلسیم همی گرم 130حدود 
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از پودر را که دقیقاً وزن شـده بـه یـک فالسـک گـرد بـا درب               گرم   25/0:  کلسیم میزان سولفات 
میلی لیتر  100 و TS) گرم بر لیتر ∽70( اسید هیدروکلریک میلی لیتر 3شیشه ای منتقل کرده و    

 آنـرا  sintered- glassسپس از یک صافی .  دقیقه به شدت بهم زنید30 افزوده و برای آب به آن
از مجموع محلول صاف شـده و شستشـو بـرای تعیـین مقـدار       . عبور داده و رسوب را شستشو دهید      

هـر  ) 128، صـفحه    1فارماکوپه بـین المللـی جلـد      . (کلسیم به صورت کمپلکسومتری استفاده کنید     
 H2Oاز میلـی گـرم    26/7 معادل VS) ∽ میلی لیترمول بر  05/0(یم ادتات میلی لیتر از دی سد

(Mr 145.1) 2
1، CaSO4. 

pH :1   آب فاقد دی اکسید کربن       میلی لیتر  10از پودر را با     گرم R   دقیقه مخلوط نموده و     5 برای 
pH 96 صـفحه  1المللـی جلـد   فارماکوپه بین . ( را به طریق پتانسیومتری اندازه گیری نمائید (pH 

 . تنظیم گردد8 تا7باید بین 

 30معلق کرده و برای مـدت       ) گرم بر لیتر   TS)106  آب میلی لیتر  60از پودر را در     گرم   30: تهیه
 با استفاده از  میلی متر25/0به دقت صفحات تمیز را با الیه ای به ضخامت . ثانیه به شدت بهم زنید

 .اده و بگذارید صفحات روکش شده در معرض هوا خشک شودیک پخش کننده مناسب روکش د

مـواد  میلی گرم بر میلی لیتـر        1/0از محلول    میکرو لیتر  10به صورت جداگانه    : قدرت جداسازی 
حـل شـده را بـر       R که در تولوئن     R، دی متیل یلو     GR، سودان رد    Rایندوفنل بلو   : مختلف شامل 

 10وان فاز متحرک استفاده نموده بگذارید کـه بـیش از             بعن Rاز تولوئن   . روی فاز جاذب بکار ببرید    
لکـه مربـوط بـه      . کروماتوگرام باید سه لکه کامالً مشخص و جدا از هم نشان دهد           . باال رود  سانتیمتر

ایندوفنل بلو در نزدیکی محل قرار دادن لکه ها، دی متیل یلو در میانه کروماتوگرام و سودان رد در                   
 .شود   میبین این دو لکه مشاهده 

 GF254سیلیکاژل 
شـامل   میکرومتـر  40 تـا    10پودر نرم سفید و یکنواخت با میانگین انـدازه ذرات بـین             : مشخصات

شناسـاگر   گـرم  150 در هـر کیلـوگرم و حـدود    هیـدرات  سـولفات کلسـیم همـی    گـرم    130حدود  
 .نانومتر 254فلورسانت در هر کیلوگرم با حداکثر شدت در طول موج 

 از پودر را که دقیقاً وزن شـده بـه یـک فالسـک گـرد بـا درب                گرم 25/0: م کلسی میزان سولفات 
میلی لیتر  100 و TS) گرم بر لیتر ∽70(اسید هیدروکلریک میلی لیتر  3شیشه ای منتقل کرده و    
 آنـرا  sintered- glassسپس از یک صافی .  دقیقه به شدت بهم زنید30آب به آن افزوده و برای 
از مجموع محلول صاف شـده و شستشـو بـرای تعیـین مقـدار       . ستشو دهید عبور داده و رسوب را ش     
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هـر  ) 128، صـفحه    1فارماکوپه بـین المللـی جلـد      . (کلسیم به صورت کمپلکسومتری استفاده کنید     
 H2Oاز میلـی گـرم    26/7 معادل VS) ∽ میلی لیترمول بر  05/0(میلی لیتر از دی سدیم ادتات 

(Mr 145.1) 2
1، CaSO4. 

pH :1   آب فاقد دی اکسید کربن       میلی لیتر  10از پودر را با     گرم R   دقیقه مخلوط نموده و     5 برای 
pH 96 صـفحه  1فارماکوپه بین المللـی جلـد   . ( را به طریق پتانسیومتری اندازه گیری نمائید (pH 

 . تنظیم گردد8 تا7باید بین 

ثانیه به 30معلق کرده و برای ) گرم بر لیتر TS)106 آب میلی لیتر  60از پودر را در     گرم   30: تهیه
 بـا اسـتفاده از یـک         میلی متر  25/0به دقت صفحات تمیز را با الیه ای به ضخامت           . شدت بهم زنید  

 .پخش کننده مناسب روکش داده و بگذارید صفحات روکش شده در معرض هوا خشک شود

مـواد  میلی گرم بر میلی لیتـر        1/0از محلول    میکرو لیتر  10 به صورت جداگانه     :قدرت جداسازی 
حـل شـده را بـر       R که در تولوئن     R، دی متیل یلو     GR، سودان رد    Rایندوفنل بلو   : مختلف شامل 

 10 بعنوان فاز متحرک استفاده نموده بگذارید کـه بـیش از             Rاز تولوئن   . روی فاز جاذب بکار ببرید    
لکـه مربـوط بـه      .  و جدا از هم نشان دهد      کروماتوگرام باید سه لکه کامالً مشخص     . باال رود سانتیمتر  

ایندوفنل بلو در نزدیکی محل قرار دادن لکه ها، دی متیل یلو در میانه کروماتوگرام و سودان رد در                   
 .شود   میبین این دو لکه مشاهده 

-2 حجـم    9 در مخلـوط     Rاز اسـید بنزوئیـک      میلی گرم بر میلـی لیتـر         1/ 0محلول  : فلورسانس
 10به صورت جداگانه    .  تهیه نمائید  TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٨٠( اسید فرمیک     حجم 1 و   Rپروپانول  

 حجـم   9از مخلوط   . از محلول تهیه شده را بگذارید      میکرو لیتر  10تا   میکرو لیتر  1لکه با غلظتهای    
 به عنوان فاز متحـرک اسـتفاده        TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٨٠( حجم اسید فرمیک     1 و   Rپروپانول  -2

 از سطح صفحه تبخیر شود و سپس کرومـاتوگرام را در             م کار بگذارید حالل کامالً    نمائید پس از اتما   
تیـره  اسید بنزوئیک به صورت لکه های       . بررسی نمائید نانومتر   254نور ماوراء بنفش در طول موج         
و بیشتر میکرو گرم  2 فوقانی کروماتوگرام با غلظت بیش از         یک سوم  بر روی زمینه ای فلورسنت در     

 .گردد میمشاهده 
 Hسیلیکاژل 
 میکرومتر 40 تا 10پودر نرم، سفید و یکنواخت با میانگین اندازه ذرات بین : مشخصات
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pH :1 فاقد دی اکسید کربن     آب  میلی لیتر    10از پودر را با      گرمR   دقیقه مخلوط کنیـد و      5 برای 
pH         96 صـفحه    1فارماکوپه بین المللـی جلـد       ( را به طریق پتانسیومتری اندازه گیری نمائید (pH 

 . باشد7باید در حدود 

بـه  .  ثانیه بهم بزنیـد    30آب معلق کرده و به شدت برای         میلی لیتر  60از پودر را در      گرم 30: تهیه
با استفاده از یک پخش کننده مناسـب        میلی متر    25/0دقت صفحات تمیز را با الیه ای به ضخامت          

 . خشک شوندروکش داده و بگذارید صفحات روکش شده در معرض هوا

مـواد  میلی گرم بر میلی لیتـر        1/0از محلول    میکرو لیتر  10به صورت جداگانه    : قدرت جداسازی 
 حل شـده را بـر       R که در تولوئن     R، دی متیل یلو     GR رد، سودان   Rایندوفنل بلو   : مختلف شامل 

 10 بـیش از      بعنوان فاز متحرک استفاده نموده بگذارید کـه        Rاز تولوئن   . روی فاز جاذب بکار ببرید    
لکـه مربـوط بـه      . کروماتوگرام باید سه لکه کامالً مشخص و جدا از هم نشان دهد           . باال رود  سانتیمتر

ایندوفنل بلو در نزدیکی محل قرار دادن لکه ها، دی متیل یلو در میانه کروماتوگرام و سودان رد در                   
 .شود   میبین این دو لکه مشاهده 

 HF254سیلیکاژل 
 150شامل  میکرومتر 40 تا 10 سفید و یکنواخت با میانگین اندازه ذرات بین    پودر نرم : مشخصات

 .نانومتر 254شناساگر فلورسانت در هر کیلوگرم با حداکثر شدت در طول موج  گرم
pH :1 فاقد دی اکسید کربن   آب   میلی لیتر  10از پودر را با      گرم R   دقیقه مخلوط کـرده و      5 برای 
pH      96 صـفحه    1فارماکوپه بـین الملـی جلـد        (اندازه گیری نمائید     را به طریق پتانسیومتری (pH 

 . باشد7باید در حدود 

 ثانیه بهـم بزنیـد بـه    30 آب معلق کرده و به شدت برای  میلی لیتر  60 گرم از پودر را در       30: تهیه
با استفاده از یک پخش کننده مناسـب        میلی متر    25/0دقت صفحات تمیز را با الیه ای به ضخامت          

 .ش داده و بگذارید صفحات روکش شده در معرض هوا خشک شوندروک

مـواد  میلی گرم بر میلی لیتـر        1/0از محلول    میکرو لیتر  10به صورت جداگانه    : قدرت جداسازی 
حـل شـده را بـر       R که در تولوئن     R، دی متیل یلو     GR، سودان رد    Rایندوفنل بلو   : مختلف شامل 

 10 بعنوان فاز متحرک استفاده نموده بگذارید کـه بـیش از             Rاز تولوئن   . روی فاز جاذب بکار ببرید    
لکـه مربـوط بـه      . کروماتوگرام باید سه لکه کامالً مشخص و جدا از هم نشان دهد           . باال رود سانتیمتر  
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ایندوفنل بلو در نزدیکی محل قرار دادن لکه ها، دی متیل یلو در میانه کروماتوگرام و سودان رد در                   
 .شود   می بین این دو لکه مشاهده

-2 حجـم    9 در مخلـوط     Rاز اسـید بنزوئیـک      میلی گرم بر میلـی لیتـر         1/ 0محلول  : فلورسانس
 10به صورت جداگانه    .  تهیه نمائید  TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٨٠( حجم اسید فرمیک     1 و   Rپروپانول  

 حجـم   9ط  از مخلو .  از محلول تهیه شده را بگذارید      میکرو لیتر  10تا   میکرو لیتر  1لکه با غلظتهای    
 به عنوان فاز متحـرک اسـتفاده        TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٨٠( حجم اسید فرمیک     1 و   Rپروپانول  -2

 از سطح صفحه تبخیر شود و سپس کرومـاتوگرام را در             نمائید پس از اتمام کار بگذارید حالل کامالً       
تیـره  که های   اسید بنزوئیک به صورت ل    . بررسی نمائید نانومتر   254نور ماوراء بنفش در طول موج         
و بیشتر میکرو گرم   2 فوقانی کروماتوگرام با غلظت بیش از        یک سوم  بر روی زمینه ای فلورسنت در     

 .گردد مشاهده می
 Silanized HF254 سیلیکا ژل سیالنیزه

پودر نرم، سفید و یکنواختی است که پس از اختالط با آب بر روی سطح آب به دلیـل                   : مشخصات
 از شناسـاگر فلورسـانت در هـر         گـرم  150این پودر شـامل حـدود       . ماند خواص آبگریزی، شناور می   

 . است نانومتر 254کیلوگرم با حداکثر شدت در 

 معلق کرده و به R حجم متانول 1 حجم آب و 2 مخلوط میلی لیتر 60از پودر را در  گرم 30: تهیه
بـا  میلـی متـر      25/0به دقت صفحات تمیز را با الیه به ضخامت          .  دقیقه مخلوط کنید   2شدت برای   

استفاده از یک پخش کننده مناسب روکش داده و بگذارید صفحات روکش داده شده در معرض هوا                 
 . خشک کنیدC105-100° دقیقه آنها را در آون 30خشک شوند سپس برای 

 :از مواد ذیل گرم 1/0مخلوطی شامل : قدرت جداسازی

 40سـپس   .  تهیـه نمائیـد    متیل اسـتئارات   و R، متیل پالمیتات    R، متیل میرستات    Rمتیل لورات   
گرم  ∽710( در اتانول    Rپتاسیم  هیدروکسید  گرم بر میلی لیتر      3/0از محلول جدا شده      میلی لیتر 

مخلـوط را سـرد کـرده و      .  ساعت رفلـو کنیـد     1افزوده و آنرا تحت یک حمام آب برای          TS) بر لیتر 
اسـیدی   TS) گـرم بـر لیتـر    ∽ 70(روکلریک هید اسید آب به آن بیافزائید و آنرا با        میلی لیتر  100

 استخراج کرده و حاصـل اسـتخراج کلروفرمـی بـر            R از کلروفرم    میلی لیتر  1کنید سپس سه بار با      
 از کلروفرم   میلی لیتر  50باقیمانده خشک شده را در      .  خشک کنید  R سدیم بدون آب   سولفاتروی  
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R  ه طور جداگانه بر روی سطح فاز جاذب        از این محلول را ب     میکرو لیتر  10سه قسمت   .  حل نمایید
 R حجم اسید استیک گالسـیال       10 حجم آب و     25 و   R دی اکسان     حجم 65از مخلوط   . بکار برید 

به عنوان فاز متحرک اسـتفاده کنیـد پـس از انتقـال صـفحه از تانـک کرومـاتوگرافی، آنـرا در آون                        
°C120   میلـی گـرم   35حلـولی حـاوی    دقیقه خشک کنید و بگذارید سرد شود و آنرا با م         30 برای 

 درجه حرارت داده شده، افشـانه       50 که تا    Rپروپانول  -2  میلی لیتر   در هر  Rفسفومولیبدیک   اسید
صبر کنید تا بخار آمونیاک آن تبخیر شود و رنگ صفحه سـفید           . کنید تا زمانیکه لکه ها ظاهر شوند      

 .دهد   میکروماتوگرام چهار لکه واضح و جداگانه نشان . شود

-2 حجـم    9 در مخلـوط     Rاز اسـید بنزوئیـک      میلی گرم بر میلـی لیتـر         1/ 0محلول  : رسانسفلو
 10به صورت جداگانه    .  تهیه نمائید  TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٨٠( حجم اسید فرمیک     1 و   Rپروپانول  

 حجـم   9از مخلوط   .  از محلول تهیه شده را بگذارید      میکرو لیتر  10تا   میکرو لیتر  1لکه با غلظتهای    
 به عنوان فاز متحـرک اسـتفاده        TS) گرم بر لیتر   ∽١٠٨٠( حجم اسید فرمیک     1 و   Rانول  پروپ-2

 از سطح صفحه تبخیر شود و سپس کرومـاتوگرام را در             نمائید پس از اتمام کار بگذارید حالل کامالً       
اسید بنزوئیک به صورت لکه های تیـره        . بررسی نمائید نانومتر   254نور ماوراء بنفش در طول موج         

 و بیشتر میکرو گرم 2 فوقانی کروماتوگرام با غلظت بیش از        یک سوم  روی زمینه ای فلورسنت در       بر
 .گردد مشاهده می
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22 
 ها ها و محلول معرف

 

معرف ها، محلولهای تست و محلولهای حجمی ذکر شده در ایـن کتـاب در ایـن بخـش شـرح داده                      
 و محلولهای حجمی  TSمه اختصاری   ، محلولهای تست با کل    Rمعرف ها با کلمه اختصاری      . شود  می

 بیـان شـده،   گرم بر لیتـر  مشخص شده اند، غلظت محلول های معرف که به     VSبا کلمه اختصاری    
هنگامیکه نام حالل مشخص نشود بایـد از        . مبیّن گرم ماده بدون آب در یک لیتر آب یا حالل است           

 توجه خاص دارنـد بـا جزئیـات         روش تهیه محلولهای تست که نیاز به      . آب بدون امالح استفاده شود    
20 چگالی نسبی    dعالمت  . بیشتری شرح داده شده است    

20d    کنـد و مفهـوم آن ایـن           میرا مشخص
اعداد شاخص .  انجام شده استC 20° نسبت به آب با دمای      C 20°است که اندازه گیری در دمای     

 . برای رنگها آورده شده است(.C.I)رنگ 
 ).R .)Water, carbon-dioxide-free, Rاکسید کربن  آب فاقد دی

آبی که برای چند دقیقه به خوبی جوشـانده شـود و در حـین سـرد شـدن و نگهـداری از هـوا دور                          
 . نگهداشته شود

 ).AsTS.) Arsenic, dilute, AsTSآرسنیک رقیق شده، 

 .آرسنیک است میکرو گرم 10 یک میلی لیتر آن حاوی
میلی  100با مقدار کافی آب، تا رسیدن به حجم   AsTSغلیظآرسنیک  ترمیلی لی 1 :روش تهیه

 .رقیق شود لیتر
 . باید به صورت تازه تهیه شودAsTSمحلول رقیق شده آرسنیک : توجه

 ).AsTS, .) Arsenic, strong, AsTS غلیظآرسنیک،

گرم  ∽80(هیدروکسید سدیم    میلی لیتر  6 در   R از تری اکسید آرسنیک      گرم 132/0 :روش تهیه 
آب رقیق شود و به آن       میلی لیتر  20محلول سرد شده با     .  و به کمک حرارت، حل شود      TS)بر لیتر 

 اضافه گردد، سپس با آب کافی به حجم         TS)گرم بر لیتر   ∽250(اسید هیدروکلریک    میلی لیتر  50
 .رسانده شود میلی لیتر 100
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 .R.) Argon R.( Arآرگون 

 . در هر لیتر باشدArاز  ترمیلی لی 95/999نباید کمتر از 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).R.) Argon- methane R متان –آرگون 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).R.) Agar Rآگار 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
، 27 اسید قرمز ).R S. C.I. 16185، )Amaranth S R.C.Iآمارانت 

C20H11N2Na3O10S3. 
 .ای است ای پر رنگ یا قرمز پررنگ مایل به قهوه  پودری نرم که، قهوه:مشخصات

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .∽Ammonia (~260g/l) TS.( 894/0 d (.TS ) گرم بر لیتر∽260 (آمونیاک

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Ammonia (~100g/l) TS (.TS ) گرم بر لیتر∽100 (آمونیاک

 NH3از گـرم   100 را آنقدر رقیق کنید تا حاوی حـدوداً   TS )گرم بر لیتر ∽260(سدیم  آمونیاک
 .:d 956/0باشد ، ) مول بر لیتر 6تقریباً (در لیتر 

  R) .Ammonium oxalate R.( C2H8N2O4 , H2O آمونیوم اگزاالت

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Ammonium oxalate (25g/l) TS (.TS ) گرم بر لیتر∽25 (آمونیوم اگزاالت

 .باشد   می در لیتر C2H8N2O4 از گرم 27 است و حاوی حدود Rمحلولی از آمونیوم اگزاالت 
 R.) Ammonium thiocyanate R.( CH4N2Sآمونیوم تیوسیانات 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 Ammonium thiocyanate (75 g/l) (.TS )گرم بر لیتر 75(آمونیوم تیوسیانات 

TS.( 

مول  1تقریباً  ( در لیتر    CH4N2S از   گرم 75 است و حاوی حدود      Rمحلولی از آمونیوم تیوسیانات     
 .باشد   می) بر لیتر
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 .R. )Ammonium molybdate R.( (NH4)6Mo7O24 , 4H2Oآمونیوم مولیبدات 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 Ammonium molybdate (40 g/l) (.TS) گرم بر لیتر∽40 (ولیبداتآمونیوم م

TS.( 

 در لیتر   6Mo7O244H2O(NH4) از   گرم 40 است و حاوی حدود      Rمحلولی از آمونیوم مولیبدات     
 .باشد   می

 .R.) Ammonium nitrat R.( NH4NO3آمونیوم نیترات 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 R.) 1, 2 ,4- Aminonaphtholsulfonicلفونیک اسید  آمینونفتول سو-1،2،4

acid R.( C10H9NO4S. 

 . قهوه ای روشن- پودر سفید تا ارغوانی :مشخصات
 .شود   می به مقدارکم در آب حل :حاللیت

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Aminonaphtholsulfonic acid TSآمینونفتول سولفونیک اسید 

از سدیم متا    میلی لیتر  100 را به    Rآمینونفتول سولفونیک اسید    -4،2،1از  گرم   25/0 :روش تهیه 
.  تازه تهیه شده، اضافه کنید و به صورت مکانیکی هـم بزنیـد             TS  ) گرم بر لیتر   ∽150(بی سولفیت 

پس از هم زدن به     .  به آن اضافه کنید    Rسولفیت سدیم انهیدر    گرم   5/0 دقیقه هم زدن،     15پس از   
 .دقیقه متوالی ، مخلوط را صاف کنید 5مدت 

 . در شیشه های قهوه ای نگهداری کنید:نگهداری
 . این معرف بایدهر هفته بصورت تازه تهیه شود:توجه

 ).Ethanol (~750 g/l) TS (.TS)گرم بر لیتر∽750(اتانول 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Ethanol (~710 g/l) TS (.TS)گرم بر لیتر∽710(اتانول 

 است که بـا آب تـا حجـم    TS )گرم بر لیتر~750( اتانول میلی لیتر 950محلولی که حاوی حدوداً 
 .رقیق شده است میلی لیتر 1000
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 ).Ethanol (~375 g/l) TS( TS. )گرم بر لیتر∽375(اتانول 

 حجـم  است که بـا آب تـا  TS )گرم بر لیتر ~750(اتانول  میلی لیتر 525محلولی که حاوی حدوداً 
 .رقیق شده است میلی لیتر 1000

 ).Ethanol (~188 g/l) TS(TS. ) گرم بر لیتر∽188(اتانول 

است که بـا آب تـا حجـم    TS )گرم بر لیتر ~750( اتانول میلی لیتر 260محلولی که حاوی حدوداً 
 .رقیق شده است میلی لیتر 1000

 ).Ethanol (~150 g/l) TS (TS.) گرم بر لیتر∽150(اتانول 

است که بـا آب تـا حجـم    TS )گرم بر لیتر ∽750( اتانول میلی لیتر 210حلولی که حاوی حدوداً م
 .رقیق شده است میلی لیتر 1000

  C4H10O . Rاتر 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).TS1. )Ether/ light petroleum TSlپترولیوم سبک / اتر 

تارسـیدن بـه    R دار کافی پترولیوم سبک تقطیـر شـده    را با مق Rاتر  میلی لیتر 60 :روش تهیه 
 .  رقیق کنید میلی لیتر 1000حجم 

 ).TS2.) Ether/ light petroleum TS2پترولیوم سبک / اتر 

تارسـیدن بـه    R  را با مقدار کافی پترولیوم سبک تقطیر شده  R اتر میلی لیتر 150 :روش تهیه 
 . رقیق کنید  میلی لیتر 1000حجم 

 ).TS3.) Ether/ light petroleum TS3پترولیوم سبک / اتر 

تارسـیدن بـه    R  را با مقدار کافی پترولیوم سبک تقطیر شده  R اتر میلی لیتر 500 :روش تهیه 
 . رقیق کنید  میلی لیتر 1000حجم 

  R .)Ethyl acetate R.( C4H8O2 اتیل استات

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 R.) Zinc acetate R.( C4H6O4Zn,2H2Oاستات روی 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Zinc acetate/ aluminum chloride TSکلرید آلومینیوم / استات روی 

 را در مقـدار کـافی آب تـا          R از کلرید آلومینیوم     گرم 5 و   R از استات روی     گرم 200 :روش تهیه   
  . حل کنید میلی لیتر 1000رسیدن به حجم



 گیاهان دارویی
 

 
 
 
 

135

 .R.) Sodium acetate R. (C2H3NaO2,3H2Oاستات سدیم 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Sodium acetate (1.6 g/l) TS(. TS) گرم بر لیتر6/1(استات سدیم 

) مول بر لیتـر    02/0( در لیتر    C2H3NaO2 از   گرم 64/1 که حاوی حدوداً     Rمحلول استات سدیم    
 . باشد   می

   R.) Lead acetate R.( C4H6O4Pb , 3H2O استات سرب

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Lead acetate (80 g/l) TS( .TS) گرم بر لیتر80(استات سرب 

(  C4H6O4Pbاز  گرم بر لیتر 80 در آب جوشیده تازه که حاوی حدود Rمحلولی از استات سرب 
 . باشد) مول بر لیتر 25/0تقریباً 

 R.) Acetone R.( C3H6Oاستون 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 .C2H3Nمتیل سیانید،  ).R.) Acetonitrile Rاستونیتریل 

 .باشد   می مایعی صاف و شفاف :مشخصات
 .شود    می به راحتی در آب حل :قابلیت اختالط

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Acetic acid (~300g/l) TS (.TS)  گرم بر لیتر∽ 300(اسید استیک 

 5تقریبـاً    (C2H4O2در لیتـر از      گـرم  300 که حاوی حـدوداً      Rمحلولی از اسید استیک گالسیال      
 .∽037/1dاست ، ) مول بر لیتر

 ).Acetic acid (~ 60 g/l) TS (.TS) گرم بر لیتر∽ 60(اسید استیک 
مـول بـر     1تقریباً   (C2H4O2 از   در لیتر  گرم 60 که تا حدود     TS)گرم بر لیتر   ∽300(اسید استیک 

 .∽008/1dرقیق شده است،  ) لیتر
 .∽ R.) Acetic acid, glacial, R.( ;C2H4O2 048/1 dاسید استیک گالسیال 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 



 یفیتهای کنترل ک روش
 

136 

 . R.) Benzoic acid R.( C7H6O2اسید بنزوئیک 

 .باشد  میC7H6O2% 8/99شامل حداقل 
ی نرم، شفاف، بیرنگ و یا پودر میکروکریستالی سفید و مشـخص کـه دارای                کریستالها :مشخصات

 .باشد   میبوی ضعیف 
 و  R ، اتـر     TS)گرم بر لیتر   ∽750(شود و به آسانی در اتانول          می در آب به مقدار کم حل        :حاللیت
 .شود   میحل Rکلروفرم 

 حـل کـرده و بـه        R متـانول    میلی لیتـر   200 از آن را در      گرم 20: مواد غیر قابل حل در متانول     
سپس آنرا داخل یک کروزه با وزن ثابت صاف کرده          .  دقیقه تحت رفالکس کامل قرار گیرد      30مدت  

 0/1ماند بـیش از        میباقیمانده ای که    .  خشک کنید  C 110° شسته و در دمای      Rبا متانول     و کامالً 
 .باشد   مینگرم  میلی

گرم  ∽750( اتانول   میلی لیتر  15ه به دقت وزن شده در       از ماده را ک    گرم 5/0حدود  : تعیین مقدار 
 آب بـه آن     میلـی لیتـر    TS  ،20اتـانول /قبل از آن برای خنثی کردن فنل رد       .  حل کنید  TS)بر لیتر 

 بـه   TSاتـانول   /از فنـل رد   . ( تیتـر کنیـد    VS)مول بر لیتر   1/0(اضافه کرده و با هیدروکسید سدیم       
مل را بدون حضور ماده مـورد آزمـایش تکـرار کنیـد و هـر                این ع ). شود  عنوان شناساگر استفاده می   

 VS)مـول بـر لیتـر    1/0(اصالحی که الزم است، انجام دهید، هر میلی لیتر از هیدروکسـید سـدیم              
 .باشد   می C7H6O2 از میلی گرم 21/12معادل  

 ).Perchloric acid (~1170g/l) TS (.TS) گرم بر لیتر∽1170(اسید پرکلریک 
67/1 d ~. 
 . ن معرف به راحتی قابل تهیه است ای

 ).Sulfuric acid (~ 1760 g/l) TS (.TS) گرم بر لیتر∽1760(اسید سولفوریک 
84/1d ~ .  

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Sulfuric acid (~1160 g/l) TS (.TS) گرم بر لیتر∽1160(اسید سولفوریک 

 را  به مقـدار کـافی آب         TS)گرم بر لیتر   ∽1760(ریک  از اسید سولفو   میلی لیتر  660 :روش تهیه   
 . اضافه کنید  میلی لیتر 1000برای رسیدن به حجم 

 
 



 گیاهان دارویی
 

 
 
 
 

137

 ).Sulfuric acid (~350 g/l) TS (.TS) گرم بر لیتر∽350(اسید سولفوریک 

 را به مقـدار کـافی آب        TS)گرم بر لیتر   ∽1760(از اسید سولفوریک     میلی لیتر  200 :روش تهیه   
 .  اضافه کنید میلی لیتر 1000ن به حجم برای رسید

 ).Sulfuric acid (~300 g/l) TS. (TS) گرم بر لیتر∽300(اسید سولفوریک 

 را به مقدار کافی آب تا       TS)گرم بر لیتر   ~1760(از اسید سولفوریک     میلی لیتر  171 :روش تهیه   
 .) مول بر لیتر 3تقریباً ( اضافه کنید  میلی لیتر 1000رسیدن به حجم 

 ).Sulfuric acid (~37 g/l) TS(. TS) گرم بر لیتر~37(اسید سولفوریک 

را به مقـدار کـافی آب تـا         ) گرم بر لیتر   ~1760(از اسید سولفوریک     میلی لیتر  5/21 :روش تهیه   
 ) .مول بر لیتر 375/0تقریباً ( اضافه کنید  میلی لیتر 1000رسیدن به حجم 

 ;).Fromic Acid (~1080g/l) TS (. TS) گرم بر لیتر~1080(اسید فرمیک 

CH2O2 2/1 d ~. 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است

 ).R.) Phosphomolybdic acid R اسید فسفو مولیبدیک
H3PO4,12MoO3,24H2O . 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
 ).TS.) Chromic acid TSاسید کرومیک 

آب حل کرده سپس به آرامی و در         میلی لیتر  700در   را   Rتری اکسید کروم     گرم 84 :روش تهیه 
 . به آن اضافه کنیدTS)گرم بر لیتر ~1760(اسید سولفوریک  میلی لیتر 400حال تکان دادن، 
  R .)Lactic acid R.( C3H6O3اسید الکتیک 

 .  باشد 115 صفحه 4المللی ، جلد  کیفیت آن باید مطابق تک نگار آن در فارماکوپه بین
 ).TS.) Nitro chromic acid TSکرومیک -ترواسید نی

 و اسـید  TS)گـرم بـر لیتـر    ~225( مخلوطی از حجم های مساوی از اسـید نیتریـک           :روش تهیه   
 .  باشد  میTSکرومیک 

  ~Nitric acid (~1000g/l) TS.( 41/1d (. TS) گرم بر لیتر~1000(اسید نیتریک 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
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 ).Nitric acid (~750g/l) TS (.TS)  گرم بر لیتر~750(یک اسید نیتر

 را با مقدار کافی از آب تـا  TS) گرم بر لیتر ~1000(از اسید نیتریک  میلی لیتر 750 :روش تهیه   
 . رقیق کنید ) مول بر لیتر 12تقریباً (  میلی لیتر 1000رسیدن به حجم 
 ).Nitric acid (~500g/l) TS (.TS) گرم بر لیتر~500(اسید نیتریک 

را با مقدار کـافی از آب تـا         TS)گرم بر لیتر   ~1000( از اسید نیتریک     میلی لیتر  500 :روش تهیه   
 . رقیق کنید ) مول بر لیتر 8تقریباً (  میلی لیتر 1000رسیدن به حجم 
 ).Nitric acid (~225g/l) TS (.TS) گرم بر لیتر~225(اسید نیتریک 

 را با مقدار کافی از آب تـا         TS)گرم بر لیتر   ~1000(از اسید نیتریک     میلی لیتر  225 :روش تهیه   
 . رقیق کنید ) مول بر لیتر 5/3تقریباً  ( میلی لیتر 1000رسیدن به حجم 

 R .) Nitric acid, fuming, R.(HNO3اسید نیتریک دود کننده 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 Hydrochloric acid (~420g/l) (.TS) گرم بر لیتر~420(اسید هیدروکلریک 

TS.( 18/1~  d. 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 Hydrochloric acid (~250g/l)( .TS) گرم بر لیتر~250(اسید هیدروکلریک 

TS.( 

 در  HCl گـرم  250  در آب کـه حـاوی تقریبـاً        TS)گرم بر لیتر   ~420(محلول اسید هیدروکلریک    
 .d ~12/1. لیتر است

 Hydrochloric acid (~250g/l) (.AsTS) گرم بر لیتر~250(ید هیدروکلریک اس

AsTS.(  

 . شود  بکاربرده میBو A که برای تستهای TS)گرم بر لیتر ~250(اسید هیدروکلریک 
A :10  میلـی لیتـر   5برسـانید ،   میلـی لیتـر    50 از آن را با مقـدار کـافی آب بـه حجـم               میلی لیتر 

هیچ رنگی تولیـد  . دهیم   به آن اضافه کرده و فوراًَ تکان می     TS)گرم بر لیتر   75(تیوسیانات آمونیوم   
 . شود نمی

B :   بروم   میلی لیتر  2/0 از آن    میلی لیتر  50بهAsTS          اضافه کرده ، سـپس بـر روی حمـام آب تـا
اضـافه  AsTS  تبخیر کنید ، در صورت لزوم مقـدار بیشـتری بـروم    میلی لیتر 16رسیدن به حجم 

شـود ،     مینان حاصل کنید که مقدار اضافی آن بوسیله رنگی که در حین تبخیر ایجاد می              کنید تا اط  
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اضـافه کـرده و جهـت تسـت         AsTS قطره کلریـد قلـع       5آب و    میلی لیتر  50. گردد    شناسایی می 
رنگ لکه ایجاد شده به شدتی که رنگی لکه ای که           . گیریم    عمومی برای تشخیص آرسنیک بکار می     

کند نیست که ایـن امـر نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه مقـدار                      میاستاندارد تولید    میلی لیتر  2/0با  
 .  نیست میکرو گرم بر میلی لیتر 05/0آرسنیک بیشتر از 

 ).Hydrochloric acid (~70g/l) TS (.TS) گرم بر لیتر~70(اسید هیدروکلریک 

با مقدار کافی از آب تا       را   TS)گرم بر لیتر   ~250( اسید هیدروکلریک    میلی لیتر  260 :روش تهیه   
 .d  ~035/1رقیق کنید ، ) مول بر لیتر 2تقریباً (  میلی لیتر 1000رسیدن به حجم 

 ).Hydrochloric acid (1 mol/l) VS (.VS) مول بر لیتر1(اسید هیدروکلریک 

 گـرم  47/36 را با آب آنقدر رقیق کنید تا محلول حاوی           TS)گرم بر لیتر   ~250(اسیدهیدروکلریک  
 . باشد  میلی لیتر 1000 در HClاز 

گردد   تعیین میمول بر لیتر 1 مطابق روش زیر مقدار دقیق غلظت محلول      :روش استاندارد کردن    
 . 

 )  به مدت یک ساعت خشک شود C 270°قبالً در  ( R کربنات سدیم انهیدر گرم 5/1حدود 
د هیدروکلریک و به کمک     آب حل کنید سپس با محلول اسی       میلی لیتر  50به دقت وزن کرده و در       

 . بعنوان شناساگر آن را تیتر کنید TSاتانول / متیل اورانژ 
مـول بـر     1(اسید هیـدروکلریک     میلی لیتر  1 معادل   Rکربنات سدیم انهیدر    میلی گرم    99/52هر  
 . است VS)لیتر

 Hydrochloric acid( ) گرم بر لیتر~250( اسید هیدروکلریک قلع دار

(~250g/l), stannated, AsTS.( AsTS. 

گرم  ~250( را با مقدار کافی از اسید هیدروکلریک         AsTSاز کلرید قلع     میلی لیتر  1 :روش تهیه   
 . رقیق کنید  میلی لیتر 100 تا رسیدن به حجم AsTS)بر لیتر

 صفرای تازه خالص شده و ).R.) Ox bile, dehydrated, Rاکس بایل دهیدراته 
 . دهیدراته 

 . تی قابل تهیه است این معرف به راح
 R.) Aluminium oxide, purified, R.( Al2O3اکسید آلومینیوم خالص 

 . رود و به راحتی قابل تهیه است  معرفی است که برای کروماتوگرافی ستونی به کار می



 یفیتهای کنترل ک روش
 

140 

 .C8H8O2 متوکسی بنزالدئید، -R.) Anisaldehyde R.(  4انیزالدئید 

 .باشد   مییک که بی رنگ  تا زرد کمرنگ  مایعی روغنی با بوی آرومات:مشخصات
 .C 248° حدود :نقطه جوش

ρ)دانسیته جرمی 
20

 .کیلوگرم بر لیتر 125/1 حدود :(
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).TS.) Anisaldehyde TSانیزالدئید 

سـتیک   از اسـید ا    میلـی لیتـر    R  ،10از انیزالدئیـد     میلـی لیتـر    5/0 مطابق این روش،     :روش تهیه 
) گرم بر لیتـر    ~ 1760(از اسید سولفوریک     میلی لیتر  5 و   R از متانول    میلی لیتر  R  ،85گالسیال  

TSرا با هم مخلوط کنید . 
  ..R  )Indophenol blue R.(49700C18H26N2O , C.I.ایندوفنل بلو 

 . باشد   پودری به رنگ بنفش ـ سیاه می:مشخصات 
 . باشد  محلول می Rل و در کلروفرم  به طور عملی در آب نامحلو:حاللیت 

 همان روشی است کـه بـرای کرومـاتوگرافی روی غشـاء نـازک بکـار گرفتـه                   :خاصیت یکنواختی   
 بـه عنـوان فـاز متحـرک         R به عنوان ماده روکش دهنده و دی کلرومتـان           Gاز سیلیکاژل   . شود  می

.  را استفاده کنیـد      Rومتان  در دی کلر  میلی گرم بر میلی لیتر       1/0 از محلول    µl 10. استفاده شود 
فقط یک لکـه روی     . پس از خارج کردن پلیت از تانک کروماتوگرافی اجازه دهید در هوا خشک شود             

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است . کروماتوگرام ظاهر خواهد شد
 ).TS  pH = ) Phosphate buffer, pH 7.4, TS 4/7بافر فسفات ، 

 آب حـل کنیـد و       میلـی لیتـر    250 را در  R دی هیـدروژن فسـفات       پتاسـیم  گرم 8/6 :روش تهیه   
 .  به آن اضافه کنید VS)مول بر لیتر 1/0(هیدروکسید سدیم  میلی لیتر 4/393

 .R. )Bromine R.(Br2بروم 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).AsTS.) Bromine AsTSبروم 

 بـه   Rبـروم    گرم 30آب حل کرده و      لی لیتر می 40 را در    Rاز برمید پتاسیم     گرم 30 :روش تهیه 
با ایـن محلـول آزمـایش    . رقیق کنید میلی لیتر 100آن اضافه کنید و با مقدار کافی از آب تا حجم         

 50 از آن را تا حد خشک شدن بر روی حمام آب تبخیر کنیـد،                میلی لیتر  10 :بعدی را انجام دهید   
 و مقـدار کـافی کلریـد        AsTS) گرم بر لیتر   ~ 250( اسیدکلریدریک   میلی لیتر  10آب،   میلی لیتر 
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 برای کاهش بروم باقیمانده اضافه کنید این ماده برای تست عمومی آرسنیک بکار برده               AsTSقلع  
شـود،     میمحلول استاندارد تولید     میلی لیتر  1در صورتیکه رنگ ایجاد شده از رنگی که با          . شود    می

بیشـتر  میکرو گرم بر میلی لیتر       1مقدار آرسنیک آن از     پر رنگ تر نباشد نشان دهنده این است که          
 .نیست

 .R.) Bromocresol purple R.( C21H16Br2O5Sبروموکرزول ارغوانی 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
  R.) Potassium bromide R.( KBr برومید پتاسیم

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 . R .)Mercuric bromide R.( HgBr2 برومید جیوه

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).AsTS. )Mercuric bromide AsTSبرومید جیوه 

 حل کنید وبـه  TS)گرم بر لیتر ~750( را در مقدار کافی اتانول Rبرمید جیوه  گرم 5 :روش تهیه
 . برسانید  میلی لیتر 100حجم 

، R BN.) Brilliant black BN R.( C.I.28440 بریلیانت بلک
C28H17N5Na4O14S4 

 پودری به رنگ آبی مایل به بنفش یا سیاه مایل به خاکستری و یا به شکل کریستالهای :مشخصات
 .باشد   مینرم 

، R، اسـتون    TS)گرم بـر لیتـر     ~750(شود و در عمل در اتانول          می به راحتی در آب حل       :حاللیت
 .باشد   می نامحلول R و اتر Rکلروفرم 
 . رف به راحتی قابل تهیه است این مع

 ، 1 ؛ بازیک گرین G ماالشیت گرین ).R.) Brilliant green R بریلیانت گرین
C.I.42040 , C27H34N2O4S 
 .باشد   می به شکل کریستالهای طالیی براق و کوچک :مشخصات
 .شود   می حل TS)گرم بر لیتر ~750( در آب و اتانول :حاللیت

 .ل تهیه است این معرف به راحتی قاب
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  R.) Benzylpenicillin sodium R.( C16H17N2NaO4S بنزیل پنی سیلین سدیم

 . باشد51 ، صفحه 2کیفیت این ماده باید مطابق تک نگار آن در فارماکوپه بین المللی، جلد 
 ).R.) Papaic digest of soybean meal Rپاپائیک دایجست سوی بین میل 

 . یه است این معرف به راحتی قابل ته
 ).R.) Paraffin, liquid, Rپارافین مایع 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).R.) Pancreatic digest of gelatin Rپانکراتیک دایجست ژالتین 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).R. )Pancreatic digest of casein Rپانکراتیک دایجست کازئین 

 . ی قابل تهیه است این معرف به راحت
 ).R.) Peptone, dried, Rپپتون خشک 

 . آید  می ها که از کازئین، گوشت گاو، گوشت گوساله یا مخلوطی از آنها، بدست  انواع مختلف پپتون
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).R) .Potassium dihydrogen phosphate R پتاسیم دی هیدروژن فسفات
KH2PO4 . 

 . معرف به راحتی قابل تهیه است این 
 ).R.) Potassium hydrogen phthalate R پتاسیم هیدروژن فتاالت

C8H5KO4. 
 .این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).Petroleum, light, R (.Rسبک، ) بنزین(پترولیوم 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 
 . C3H8Oـ ال ، 1وپانول ؛ پروپان ـ ـ پر R) .1- Propanol R.( n  پروپانول-1

 .  مایعی بی رنگ و شفاف :مشخصات 
 . شود  مخلوط میTS) گرم بر لیتر ~750( با آب و اتانول :قابلیت اختالط 
 . شود   تقطیر می98  وC 95° آن بین% 95 :محدوده جوش 
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 .  است کیلوگرم بر لیتر 803/0 حدود :(ρ20)دانسیته جرمی 
 تا رسیدن به وزن ثابت خشک       C 105° وقتی روی حمام آب تبخیر کنید و در          :باقیمانده تبخیر   

 . باشد  میلی گرم در هر گرم 1/0کنید ، باقیمانده آن نباید بیشتر از 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 .C3H8O ایزوپروپیل الکل؛ ).R.) 2- Propanol R  پروپانول-2

  .این معرف به راحتی قابل تهیه است 
  C3H8O2  پروپان دی ال،).R.) Propylene glycol Rیکول پروپیلن گل

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .  R) .Prometryn R.( C10H19N5S پرومترین

 . گردد  شود و به راحتی تهیه می معرفی که بعنوان ماده رفرانس استفاده می
 ).R .)Polysorbate 20 R 20پلی سوربات 

 آمده است ،    202 ، صفحه    4المللی ، جلد      اید بر اساس تک نگاری که در فارماکوپه بین        کیفیت آن ب  
 . باشد 

 ).R.) Polysorbate 80 R 80پلی سوربات 

 آمده است ، 202 ، صفحه 4کیفیت آن باید بر اساس تک نگاری که در فارماکوپه بین المللی ، جلد         
 . باشد 

 . R )Phosphporus pentoxide R.( P2O5.پنتو کسید فسفر 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Hide powder R(. R)پوست پودر (پودر هاید 

 . ماده مرجعی که به راحتی قابل تهیه است 
 Pyridine R.( C5H5N (ینپیرید

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .R .)Potassium tetrathionate R.( K2S4O6 تتراتیونات پتاسیم

 .  معرف به راحتی قابل تهیه است این
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 . Tetracycline R.( C22H24N2O8 (ینتتراسیکل

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
, N,N N´,N´ـ تترامتیل ـPدی آمین دی هیدروکلراید  ـ فنیلن R. 

)N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride 

R.(C10H16N2, 2HCl  

 . یستالهای سفید مایل به خاکستری  کر:مشخصات 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 Sرزورسین زرد ، کریزوئین : O R.) Tropaeolin O R. (E103,C.I.14270 تروپائولین
 .C12H9N2NaO5S ، 6، سولفواورانژ ، اسید اورانژ 

 : pHمحـدوده   ( ی   در محلولهای قلیایی متوسط رنگ زرد و در محلولهای قلیایی قـو            :روش تهیه   
 . کند  رنگ نارنجی تولید می) 0/11 ـ 7/12

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .R.) Arsenic trioxide R.( As2O3 تری اکسید آرسنیک

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
  R.) Chromium trioxide R.(.CrO3 تری اکسید کروم

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
 . R) .2,2,4-Trimethylpentane R.( C8H18 ـ تری متیل پنتان2،2،4

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
 . R) .Trinitrophenol R.( C6H3N3O7 تری نیتروفنل

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
 ).TS .)Trinitrophenol, ethanolic, TS تری نیتروفنل اتانولیک

 حـل   TS)گرم بر لیتر   ~750( اتانول   میلی لیتر  100 را در    Rری نیتروفنل   از ت  گرم 1 :روش تهیه   
 . کنید

 .  R) .Potassium tellurite R.( K2TeO3 تلوریت پتاسیم

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
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 .  R.) Toluene R.( C7H8 تولوئن

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
 .R) .Sodium thiosulfate R.( Na2S2O3,5H2O تیوسولفات سدیم

 .ن معرف به راحتی قابل تهیه استای
 Sodium thiosulfate (0.1 mol/l)(. VS) مول بر لیتر1/0(تیوسولفات سدیم 

VS.( 

 1000 در  Na2S2O3از   گـرم  82/15 را در آب حل کنید تـا محلـولی حـاوی             Rتیوسولفات سدیم   
 . بدست آید میلی لیتر

 . را مطابق روش زیر معین کنید      مول بر لیتر   1/0قیقی از محلول    غلظت د  : روش استاندارد کردن  
ای   را در فالســک شیشــهVS) مــول بــر لیتــر 0167/0(دی کرومــات پتاســیم  میلــی لیتــر 0/30

اسـید   میلی لیتـر   5 و   Rیدید پتاسیم    گرم 2.  آب رقیق کنید     میلی لیتر  50دار ریخته و با       درپوش
 10 آن اضافه کنید ، در آن را بسته و اجازه دهید به مدت     به TS)گرم بر لیتر   ~250(هیدروکلریک  
آب رقیق کنید و ید آزاد آن را با محلـول تیوسـولفات سـدیم تیتـر                  میلی لیتر  100با  . دقیقه بماند   

های تیوسولفات سدیم باید متناوبـاً        محلول.  به عنوان شناساگر استفاده کنید       TSکنید ، از نشاسته     
 . استاندارد شوند

 .  R .)Mercuric thiocyanate R.( C2HgN2S2 انات جیوهتیوسی

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Mercuric thiocyanate TSتیوسیانات جیوه 

 . TS)گرم بر لیتر ~750( در اتانول Rمحلول اشباع تیوسیانات جیوه 
  .R.) Thionine R.( 52000C12H10ClN3S , C.I تیونین

 . تالهای براق سیاه مایل به سبز  کریس:مشخصات 
 . شود   در آب داغ به راحتی حل می:حاللیت 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
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 ).TS .)Thionine TS تیونین

 .  حل کنید TS)گرم بر لیتر ~188(اتانول  لیتر میلی 100 را در Rاز تیونین  گرم 2/0:روش تهیه 
 . جوهر هندی).TS.) Chinese ink TS جوهر چینی

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
آب رقیق شود، چنانچه  میلی لیتر 2 با TSاز جوهر چینی سیاه  میلی لیتر 1 قبل از استفاده، :نکته

 .این معرف باید تازه تهیه شود.  رقیق شود 1:10الزم است تا نسبت 
 .  مراجعه شودTSبه جوهر چینی  :)Indian ink (جوهر هندی

 . R.) Mercury R.( Hg جیوه

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
) نفتیل-1-هیدروکسی-2([ -1 –هیدروکسی -2 نمک مونوسدیم ).R. )Calcon R چالکون

، R، اریوکروم بلوبلک .15705C.I، 17 موردانت بلک C.I . سولفونیک اسید -4 - نفتالن]آزو
 C20H13N2NaO5S سولوکروم آبی تیره،

 .  راحتی قابل تهیه است این معرف به
 -1- هیدروکسی-R.) Calcon carboxylic acid R.( 2 چالکون کربوکسیلیک اسید

 .C21H14N2O7S, 3H2O نفتوئیک اسید ، -3 –)  نفتیل آزو-1- سولفو-4- هیدروکسی-2(
 . پودر قهوه ای تیره متمایل به بنفش:مشخصات
 کم محلـول و     TS)گرم بر لیتر   ~750(اتانول   و   R در عمل غیر محلول در آب، در متانول          :حاللیت

 .شود   میدر محلولهای قلیایی به راحتی حل 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).Beads for gel chromatography (های مخصوص ژل کروماتوگرافی دانه

 . باشد  این ماده که برای ژل کروماتوگرافی مناسب است به راحتی قابل تهیه می
-6-متیل آمینو-4- متیل مرکاپتو-2 ؛ R.) Desmetryn R.( C9H17N5Sین دزمتر

 .تری آزین-S-ایزوپروپیل آمینو
 . شود و به راحتی قابل تهیه است    میمعرفی که به عنوان ماده مرجع استفاده 

 .C4H8O2  دی اکسان،R.) Dioxan R.( 1،4دی اکسان 

که تست پراکسیدها که در زیر شـرح داده شـده            به علت خطرناک بودن این ماده قبل از آن         :احتیاط
 .  تعیین گرددRاست، بر روی آن انجام گیرد، محدوده جوش یا باقیمانده بعد از تبخیر دی اکسان 
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 .  مایعی بی رنگ و شفاف :مشخصات
 . قابل اختالط استR و اتر TS)گرم بر لیتر ~ 750( با آب، اتانول :قابلیت اختالط
 .شود   می تقطیر C 105° و 101نباشد بین % 95ه کمتر از  در صورتیک:محدوده جوش

 بـه  C 10°آید و در دمای زیر    می هنگامیکه به کمک یخ سرد شود، به حالت جامد در         :دمای ذوب 
 .طور کامل ذوب نخواهد شد

 را بر روی حمام آب تبخیر کرده و تا بدست آوردن وزن ثابـت           Rدی اکسان   : باقیمانده بعد از تبخیر   
 .باشد   می نمیلی گرم بر میلی لیتر 1/0باقیمانده بیش از .  خشک کنیدC 105°در 

 کیلوگرم بر لیتر 031/1 حدود :(ρ20)دانسیته جرمی 
میلـی گـرم بـر میلـی لیتـر           0/5گردد که بـیش از         می بوسیله روش کارل فیشر تعیین       :میزان آب 

 .باشد   مین
آب حل  میلی لیتر 10 که در Rیدید پتاسیم  گرم 1از مخلوط  میلی لیتر 5 به :میزان پراکسیدها

 TS نشاسـته    میلـی لیتـر    2 و   TS)گرم بر لیتر   ~70( اسید هیدروکلریک    میلی لیتر  5شده است ،    
 .اضافه کرده و مخلوط کنید، نباید رنگی غیر از آبی کمرنگ یا قهوه ای تولید شود

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).R.) Dipotassium hydrogen phosphate R اتدی پتاسیم هیدروژن فسف

K2HPO4. 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 R) .Disodium edentate R.( C10H14N2Na2O8,2H2O دی سدیم ادتات

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 Disodium edentate (0.05 mol/l) (.VS) مول بر لیتر05/0(دی سدیم ادتات 

VS.( 

 1000 در C10H14N2Na2O8 گـرم   81/16 را در آب حـل کـرده تـا حـاوی     Rدیم ادتات دی س
 .باشد لیتر میلی

 با روشی مناسب کـه در زیـر آمـده اسـت غلظـت دقیـق محلـول تعیـین                     :روش استاندارد کردن  
 400 که به دقت وزن شده اسـت، داخـل بشـر             R2کربنات کلسیم   میلی گرم    200حدود  . گردد   می

آب اضافه کنید و به حالت چرخشی تکان دهید تا به حالت             میلی لیتر  10ه و به آن     ریخت میلی لیتر 
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دهانه بشر را بوسیله شیشه ساعت پوشانده و با یک پیپت که بـین لبـه بشـر و گوشـه            . آبکی در آید  
.  اضـافه کنیـد  TS)گرم بـر لیتـر   ~ 70(اسید هیدروکلریک  میلی لیتر  2شیشه ساعت گذاشته اید،     

جداره های بشر و سطح     . ا به حالت چرخشی تکان دهید تا کربنات کلسیم حل شود          محتویات بشر ر  
در . بـا آب رقیـق کنیـد       میلـی لیتـر    100خارجی پیپت و شیشه ساعت را با آب بشوئید و تا حجم             

 میلـی لیتـر    30حـدود   ) هم زن مغناطیسی انجام گیـرد       بهتر است با  (زنید     میحالیکه محلول را هم     
 میلـی لیتـر    10. بـه آن اضـافه کنیـد       میلـی لیتـر    50ات را بوسـیله بـورت       محلول دی سـدیم ادتـ     

 یـا مخلـوط   Rمخلـوط شناسـاگر چـالکون     گـرم  3/0و TS )گرم بر لیتر ~80(هیدروکسید سدیم 
 اضافه کرده و با محلول دی سدیم ادتات تیتراسـیون را تـا              Rشناساگر چالکون اسید کربوکسیلیک     
 1کربنـات کلسـیم معـادل       میلی گرم    005/5هر  .  ادامه دهید  ظهور رنگ آبی که نقطه پایانی است،      

 . استVS)مول بر لیتر 05/0(دی سدیم ادتات  میلی لیتر
   ).R.) Disodium hydrogen phosphate R دی سدیم هیدروژن فسفات

Na2HPO4 , 12H2O 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 .  R) .Potassium dichromate R.(K2Cr2O7 دی کرومات پتاسیم

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 Potassium dichromate (.VS) مول بر لیتر0167/0(دی کرومات پتاسیم 

(0.0167 mol/l) VS.( 

 1000 در K2Cr2O7از  گـرم  904/4 را در آب حل کنیـد بطوریکـه حـاوی          Rکرومات پتاسیم    دی
 . باشد  لیتر میلی

  محلول را به روش زیر تهیه کنید ؛مول بر لیتر 0167/0ق  غلظت دقی:روش استاندارد کردن 
یدیـد   گـرم  2محلول دی کرومات پتاسیم را در فالسک شیشه ای بریزید و بـه آن            میلی لیتر  0/25

اسید هیـدروکلریک   میلی لیتر 5آب رقیق کنید ،   میلی لیتر  200 اضافه کنید ، سپس با       Rپتاسیم  
 دقیقه در محل تاریک بماند ، 10 کنید ، اجازه دهید به مدت  به آن اضافهTS) گرم بر لیتر ~420(

 بعنـوان   TSنشاسته   میلی لیتر  3 تیتر کنید ،     VS)مول بر لیتر   1/0(ید آزاد را با تیوسولفات سدیم       
 . گیری را صحیح کنید  با بالنک به همین روش اندازه. نقطه پایانی اضافه کنید 

 .CH2Cl2تیلن کلراید ،  م).R.) Dichoromethane R ندی کلرومتا

 . مایع روان، شفاف و بی رنگ :مشخصات
 . قابل اختالط استR و اتر TS)گرم بر لیتر ~750( به راحتی با اتانول :قابلیت اختالط
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 .شود   می تقطیر C 41° و 39نباشد بین % 95 در صورتیکه کمتر از :محدوده جوش
، بیش C 105°یر روی حمام آب و خشک کردن در      باقیمانده آن بعد از تبخ    : باقیمانده بعد از تبخیر   

 .باشد   می نمیلی گرم بر میلی لیتر 5/0از 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 R.) Dimethyl sulfoxide R.( C2H6OS دی متیل سولفوکساید

  مایعی شفاف، بی بو یا با بوی زننده خفیف:مشخصات
 رکیلوگرم بر لیت ρ20:( 10/1(دانسیته جرمی 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 دی متیل آمینوآزوبنزن ؛ -4 ؛ R.) Dimethyl yellow R.( C.I.11020 دی متیل یلو

C14H15N3. 
 .باشد   می سرطان زا R دی متیل یلو :احتیاط

در محلولهای الکلی اسیدی مالیم رنگ قرمز ، در محلولهـای اسـیدی ضـعیف و بـازی                  : مشخصات
 .رنگ زرد دارد
شـود از سـیلیکاژل        می همانند روشی که برای کروماتوگرافی روی غشاء نازک بکار برده            :یکنواختی

G         بعنوان ماده روکش و از دی کلرومتان R        به عنوان فاز متحرک اسـتفاده شـود  .µl10  از محلـول 
حفظـه  بعـد از آنکـه پلیـت از م        . شود   می بکار برده    R در دی کلرومتان     میلی گرم بر میلی لیتر     1/0

تنها یک نقطه روی کروماتوگرام ظـاهر       . کروماتوگرافی خارج گردید، اجازه دهید در هوا خشک شود        
 .گردد   می

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
  R.) Zinc R,( Zn روی

 . به صورت گرانول ، پودر یا خاکه وجود دارد 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).Zinc, AsR, granulated( . گرانولهAsRروی 

 . شود   که با تستهای زیر پذیرفته میRروی گرانوله 
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 را AsTS)گرم بر لیتر ~250(از اسید هیدروکلریک قلع دار    میلی لیتر  10 :محدودیت آرسنیک   
 Rروی گرانوله    گرم 10آب اضافه کرده و تست عمومی آرسنیک را بکار ببرید ، از              میلی لیتر  50به  

 . شود  هیچ رنگی مشاهده نمی.  ساعت ادامه یابد 1و اجازه دهید واکنش به مدت استفاده کنید 
 رقیـق شـده     AsTSآرسـنیک    میلی لیتر  1/0 تست آرسنیک را با اضافه کردن        :تست حساسیت   

 . آید  تکرار کنید ، رنگ زرد کمرنگ و روشن بوجود می
 ).R. )Saponin Rساپونین 

 . ه است ماده رفرانسی که به راحتی قابل تهی
  .R.) Sucrose R.( C12H22O11ساکروز 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
  ).R.) Cetrimide Rستریماید 

از آلکیــل تــری متیــل آمونیــوم برومایــد کــه بــر حســب  % 101و بیشــتر از % 96 زشــامل کمتــر ا
C17H38BrN شود ، نباشد    می و با توجه به خشک بودن ماده محاسبه . 

 .پودر سفید یا تقریباً سفید، بسیار روان با بوی مالیم مشخص  :مشخصات
 نیـز حـل     TS) گرم بر لیتر   ~750(شود و به راحتی در اتانول          می در دو قسمت آب حل       :حاللیت  

 .شود می
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 .R.) Sodium pyruvate R.( C3H3NaO2 سدیم پیرووات

 . باشد    میودر سفید یا پودر کریستالی اغلب به صورت پ : مشخصات
 . شود  در آب حل می:حاللیت 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 . R.) Sodium deoxycholate R.( C23H39NaO4 سدیم داکسی کالت

از% 90حاوی حداقل 
 

C23H39NaO4 است . 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).R. )Sodium carboxymethylcellulose R  سدیم کربوکسی متیل سلولز

 . ای مناسب برای کروماتوگرافی که به راحتی قابل تهیه است  ماده
 .R.) Sodium metabisulfite R.( Na2O5S2 سدیم متابی سولفیت

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
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 Sodium metabisulfite (150g/l)(. TS) گرم بر لیتر150(سدیم متابی سولفیت 

TS.( 

 . باشد   می در لیتر Na2O5S2از  گرم 150 که حاوی حدوداً Rمحلولی از سدیم متابی سولفیت 
 ).R.) Soda lime Rیم سوداال

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 نفتول ، سودان -2ـ )  فنیل آزوفنیل آزو -R G.) Sudan red G R.( 1- ) 4 سودان رد

III 23 ، سالونت رد ،C22H16N4O  ,C.I.26100. 
 . ای   پودر قرمز مایل به قهوه:مشخصات 

 .  است Rدر عمل نامحلول در آب و محلول در کلروفرم  : حاللیت
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).TS.) Sudan red TS سودان رد

 حـل  Rاسـید اسـتیک گالسـیال     میلی لیتر 100 را در R  G از سودان رد گرم 5/0 :روش تهیه 
 . کنید 

 R) .Ferric ammonium sulfate R.( FeH4NO8S2 سولفات آهن آمونیاکی

,12H2O.  
 . این معرف باید عاری از کلریدها باشد 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 Ferric ammonium sulfate (.VS) مول بر لیتر25/0(سولفات آهن آمونیاکی 

(0.25 mol/l) VS.( 

 حـل شـده و حـاوی    TS )گـرم بـر لیتـر    ~750( که در اسید نیتریـک  Rی سولفات فریک آمونیاک
 .است   میلی لیتر 1000  درFeH4NO8S2,12H2O از گرم 5/120

 ~750( را در مقدار کافی از اسید نیتریـک   Rاز سولفات فریک آمونیاکی گرم 5/120 :روش تهیه 
ن معرف باید عاری از کلریـدها  ای. حل کنید  میلی لیتر 1000  تا رسیدن به حجمTS )گرم بر لیتر

 . باشد
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 .R.) Potassium sulfate R.( K2SO4 سولفات پتاسیم

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .R) .Sodium sulfate, anhydrous, R.( Na2SO4 سولفات سدیم بدون آب

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .II (R. )Copper (ll) sulfate R.( CuSO4 , 5H2O(سولفات مس 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .R.) Sodium sulfate, anhydrous, R.( Na2SO3 سولفیت سدیم بدون آب

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
  H2O،C6H5FeO7 سیترات فریک ).R .) Iron(lll) citrate R (III)سیترات آهن

 .   این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 R.) Ammonium iron (III)  آمونیاکی ، قهوه ای رنگ ،(III)سیترات آهن 

Citrate, brown, R.(سیترات آمونیوم فریک قهوه ای رنگ ، سیترات فریک محلول . 

 .باشد   میاز اسید سیتریک هیدراته % 65 و حدود Feاز % 5/16-5/18 و NH3از % 9شامل حدوداً 
ای، بی بو یا      ، ورقه های شفاف سرخ یاقوتی و یا پودر زرد  قهوه           ای     گرانولهای قرمز قهوه   :مشخصات

 .باشد   میاین ماده بسیار جاذب الرطوبه . با بوی خفیف آمونیاک 
 . نامحلول استTS  ) گرم بر لیتر∽750(  در آب بسیار محلول و در عمل در اتانول:حاللیت
 .نور محافظت شوددر برابر .  در ظروف کامالً در بسته نگهداری شود:نگهداری

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 . R) .Sodium citrate R.( ,2H2O C6H5Na3O7 سیترات سدیم

 .  باشد 192 ، صفحه 3المللی جلد  کیفیت این ماده باید مطابق تک نگار آن در فارماکوپه بین
 ).Sodium citrate (36.5 g/l) TS(. TS) گرم بر لیتر5/36(سیترات سدیم 

 .  در لیتر باشد C6H5Na3O7از  گرم 5/36 که حاوی حدوداً Rمحلولی از سدیم سیترات 
 R.) Cyclohexane R.( C6H12 سیکلوهگزان

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).R.) Silica gel Rسیلیکاژل 

 . ای برای کروماتوگرافی ستونی که به راحتی قابل تهیه است ماده
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 ).R.) Silica gel, desiccant, Rسیلیکاژل، دسیکانت، 

ای در    شکل و یا به صورت گرانولهای شیشه         که بخشی از آن هیدراته است و بی        SiO2 :مشخصات  
شود که هنگامیکه ظرفیت جذب آن به  اغلب با موادی پوشانده می  . شود     میهای مختلف دیده      اندازه

( توان مجدداً اصـالح نمـود          می رنگی را    این گونه ترکیبات  . دهند    رسد تغییر رنگ می     حد اشباع می  
این روش بوسیله حرارت دادن     ) برای مثال ممکن است ظرفیت جذب آب آنها را مجدداً اصالح کرد             

 . باشد   تا زمانیکه ژل دوباره رنگ اصلی خود را بدست آورد میC 110° در 
 تـا   C  50 ± 950° ر  از مـاده را دقیقـاً وزن کنیـد و د           گـرم  2: کاهش وزن در اثر خشـک کـردن         

 . باشد  میلی گرم در هر گرم 60رسیدن به وزن ثابت حرارت دهید ، کاهش وزن نباید بیشتر از 
از ماده را داخل یک بطری که وزن شده است بریزید و آن را وزن کنید                 گرم 10 حدود   :جذب آب   

است % 80ی آن   ای که رطوبت نسب      ساعت در ظرف دربسته    24دار را به مدت       ، سپس بطری درپوش   
دوبـاره آن را وزن     .  به تعادل رسیده ، قرار دهید        19/1و بوسیله اسید سولفوریک با دانسیته نسبی          

 . باشد  میلی گرم در هر گرم 310افزایش وزن آن نباید کمتر از . کنید 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 .R.) Simazine R.( C7H12ClN5 سیمازین

 . شود و به راحتی قابل تهیه است   ماده رفرانس استفاده میمعرفی که بعنوان
 ).R. )Beef extract Rعصاره گوشت گوساله 

باقیمانده آب گوشت گوساله است و از عصاره تازه، سالم و بدون چربی گوشت گوساله که از پخـتن                   
تحـت فشـار   این عمل در دمای پایین و معموالً . آید  آن با آب و سپس تبخیر آب گوشت بدست می     

 .یابد  پائین تا بدست آوردن یک الیه خمیری، ادامه می
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).R .)Yeast extract, water-soluble, Rعصاره مخمر محلول در آب 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
D –فروکتوز  R) .D- Fructose R.( C6H12O6   

 . سفیدرنگ  پودر کریستالی :مشخصات 
 . باشد   که توأم با شکسته شدن مولکول میC 103° حدود:نقطه ذوب 
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در آب حـاوی    گـرم بـر میلـی لیتـر          10/0 در صورت استفاده از محلول       :چرخش نوری مخصوص    
]TS  )گرم بر لیتر ~100(آمونیاک  میلی لیتر 05/0 ] C

D

o20α است -92 °برابر حدود  . 
 . ی قابل تهیه است این معرف به راحت

  R) .Fast yellow R.( C12H9N3Na2O6S2 ; E105 ; C.I.13015 فست یلو

 .  پودری به رنگ زرد نارنجی متمایل به قرمز :مشخصات 
حـل  TS )گـرم بـر لیتـر    ~750(شود و به مقدار کم در اتـانول    به راحتی در آب حل می:حاللیت 

 . حلول است غیر م R و کلروفرم Rعمالً در اتر . شود  می
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ـ تری ال دی هیدرات ؛ 5،3،1 بنزن ـ ).R.) Phloroglucinol R فلوروگلوسینول
C6H6O3 , 2H2O 

 (pale) کریستالهای سفید یا زرد متمایل به سفید :مشخصات 
 .C 220° حدود :نقطه ذوب 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Phloroglucinol TSول فلوروگلوسین

 حـل   TS)گرم بر لیتـر    ~750( اتانول   میلی لیتر  100 را در    Rفلوروگلوسینول   گرم 1 :روش تهیه   
 .کنید 

 ).R.) Florisil Rفلوریسیل 

 .رود و به راحتی قابل تهیه است  ماده ای که برای کروماتوگرافی ستونی بکار می
 R) .Phenol R.( C6H6O فنل

رنگ یا صورتی بسیار کمرنگ که چسبناک و یا سوزنی جدا از هم و یا                 ستالهای بی  کری :مشخصات  
باعـث فرسـایش و سـفید کـردن پوسـت و            . های کریسـتالی کـه بـوی مشـخص دارد             بصورت توده 

 . شود غشاءهای مخاطی می
به راحتی .  است R قسمت پارافین مایع 100 قسمت آب و حدود   15 قابل حل در حدود      :حاللیت  

 . شود  حل میR و کلروفرم R، اتر TS)گرم بر لیتر ~750(انول در ات
 . شود   می حل C 15° آب در  میلی لیتر 15از آن به طور کامل در  گرم 0/1 :محلول کامل 
  .-C 5/40° :دمای انجماد 
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 خشک  C 105°  روی حمام آب تبخیر کنید و تا رسیدن به وزن ثابت در دمای             :باقیمانده تبخیر   
 . باشد    مین میلی گرم در هر گرم 5/0قیمانده تبخیر بیشتر از کنید ، با

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 C19H14O5S فنل سولفون فتالئین ، ).R.) Phenol red Rفنل رد 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Phenol red/ethanol TSاتانول / فنل رد

 05/0(هیدروکسید سـدیم     میلی لیتر  85/2 را در مخلوطی از      Rل رد    از فن  گرم 05/0 :روش تهیه   
به آرامی محلول را گرم     .  حل کنید    TS)گرم بر لیتر   ~710(اتانول   میلی لیتر  5 و   VS)مول بر لیتر  

 250 تا رسیدن به حجـم       TS)گرم بر لیتر   ~150(کنید و بعد از سرد شدن با مقدار کافی از اتانول            
  . رقیق کنید میلی لیتر

 R .) Phenolphthalein R.( C20H14O4فنل فتالئین

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Phenolphthalein/ ethanol TSاتانول /فنل فتالئین

 تـا   TS)گـرم بـر لیتـر      ~750( را در مقدار کـافی از اتـانول          Rفنل فتالئین    گرم 0/1 :روش تهیه   
  . حل کنید میلی لیتر 100رسیدن به حجم 

 ).AsR.  )Mercuric bromide paper AsRکاغذ برمید جیوه 

ضخامت .  استفاده شود   گرم بر متر مربع    65-120 از کاغذ صافی سفید و صاف به وزن          :روش تهیه   
یک قطعه کاغـذ صـافی   .  باشد 400باید تقریباً معادل عدد فوق تقسیم بر         میلی متر کاغذ بر حسب    

غوطه ور کرده و زیـادی مـایع   AsTSنباشد را در برمید جیوه  میلی متر 25 که پهنای آن کمتر از 
دهـیم تـا خشـک     کنیم و اجازه مـی   ریزیم سپس کاغذ را روی نخ غیر فلزی آویزان می           آن را دور می   

 .شود، در حین این عمل کاغذ در معرض نور قرار نگیرد 
 . د  داخل ظروف بسته و در تاریکی نگهداری شوAsR کاغذ برمید جیوه: نگهداری 

 کاغذی که در معرض نور خورشید یا بخارات آمونیاک قرار گرفته نباید مورد اسـتفاده قـرار                  :توجه  
 . کند ای ایجاد نمی کند و یا هیچ لکه داد زیرا لکه های کم رنگ ایجاد می

 ).Sodium carbonate (50 g/l) TS ( TS.)  گرم بر لیتر50(کربنات سدیم 

 )  مول بر لیتر 5/0تقریباً ( در لیتر  Na2CO3 از  گرم 50 حدوداً  حاویRمحلولی از کربنات سدیم 
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  .Sodium carbonate R.( Na2CO3,10H2O (کربنات سدیم

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .R .)Sodium carbonate, anhydrous, R.( Na2CO3 آب کربنات سدیم بدون 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
  R1.) Calcium carbonate R1.( CaCO3 سیمکربنات کل

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
 ).R2.) Calcium carbonate R2 کربنات کلسیم

 با کیفیتی مناسب که به عنوان استاندارد اولیه بـرای اسـتاندارد کـردن               R1نوعی از کربنات کلسیم     
 .شود   میمحلولهای دی سدیم ادتات مصرف 

 . ی قابل تهیه استاین معرف به راحت
 R.) Crystal violet R.( C25H30ClN3کریستال ویوله 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
  R) .Potassium chlorate R.( KClO3 کلرات پتاسیم

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است
 .R.) Chloramphenicol R.( C11H12Cl2N2O5 کلرامفنیکل

 . باشد64، صفحه 2ک نگار آن در فارماکوپه بین المللی، جلد کیفیت ماده باید بر اساس ت
 R.) Choloroform R.( .CHCl3 کلروفرم

 .  این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .R.) Aluminium chloride R.(  AlCl3, 6H2Oکلرید آلومینیوم 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 R) .Ferric chloride R.( FeCl3,6H2O کلرید آهن

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Ferric chloride (50g/l) TS (.TS) گرم بر لیتر50(کلرید آهن 

 . آب حل کنید میلی لیتر 100  را درRاز کلرید آهن  گرم 5 :روش تهیه 
 .  R) .Zinc chloride R.( ZnCl کلرید روی

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
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  ).TS.) Zinc chloride, iodinated, TS کلرید روی یده

آب حـل   میلـی لیتـر   21 را در Rیدیـد پتاسـیم    گرم 13 و Rاز کلرید روی   گرم 40 :روش تهیه   
در صورت لزوم محلـول     .  دقیقه تکان دهید     15 را به آن اضافه کنید و به مدت          Rید   گرم 1. کنید  

 . را صاف نمایید 
  .دور از نور نگهداری شود: نگهداری 

 . R.) Sodium chloride R.( NaCl کلرید سدیم

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).Sodium chloride (400 g/l) TS(. TS) گرم بر لیتر400(کلرید سدیم 

 .  در لیتر است NaClاز  گرم 400 که حاوی حدوداً Rمحلولی از کلرید سدیم 
 ).Sodium chloride (100 g/l) TS(. TS) گرم بر لیتر100(کلرید سدیم 

 .  در لیتر است NaCl از گرم 100 که حاوی حدوداً Rمحلولی از کلرید سدیم 
 . R .)Stannous chloride R.( SnCl2,2H2O کلرید قلع

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Stannous chloride TSکلرید قلع 

گـرم بـر     ~250( اسـید هیـدروکلریک       لیتـر  میلـی  100 را در    Rکلرید قلع    گرم 330: روش تهیه   
 . برسانید  میلی لیتر 1000 حل کنید و با مقدار کافی آب به حجم TS)لیتر

 ).AsTS.) Stannous chloride AsTSکلرید قلع 

گـرم بـر     ~250( بـا افـزودن حجـم مسـاوی از اسـید هیـدروکلریک               TSاز کلرید قلع    : روش تهیه   
 به حجم اولیـه و بـا صـاف کـردن تــوسط فیلتـر کاغـذی               و سپس جوشانـدن تـا رسیدن     TS)لیتر

fine – grained شود   می تهیه . 
 اسـید هیـدروکلریک     میلـی لیتـر    10 آب و    میلـی لیتـر    6از آن    میلی لیتـر   10به  : تست آرسنیک   

بـه حاصـل    . آن را تقطیـر کنیـد        میلی لیتر  16 اضافه کرده و تا حجم       AsTS)گرم بر لیتر   ~250(
 اضافه کنید و تست عمومی آرسنیک را انجام         AsTS قطره کلرید قلع     2آب و     لیتر میلی 50تقطیر  
 استاندارد که مقـدار آرسـنیک آن        میلی لیتر  1رنگ ایجاد شده نباید شدیدتر از رنگی که از          . دهید  

 . نیست ، باشد میکرو گرم بر میلی لیتر  1بیشتر از
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 .R .)Lithium chloride R.( LiCl کلرید لیتیم

 . گرانول ها و یا کریستال های سفید جاذب الرطوبه :صات مشخ
 . شود  حل میTS)گرم بر لیتر ~750( و اتانول Rدر آب بسیار محلول است و در استون : حاللیت 

 . در ظرف غیر قابل نفوذ دربسته نگهداری شود: نگهداری 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 .R .) Magnesium chloride R.( MgCl2 , 6H2Oکلرید منیزیم 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 . تترامین دی هیدروکسید مس، معرف شوایزر).TS. )Cuoxam TS کوکسام

آب حل کرده و به آن به حد کافی          میلی لیتر  100 را در    II(R(سولفات مس    گرم 10 :روش تهیه 
رسـوبات را صـاف     . محلول قلیایی شـود    اضافه کنید تا     TS) گرم بر لیتر   ~240(هیدروکسید سدیم   

بـر روی هیدروکسـید مـس     . قبل از آن باید محلول بدون سولفات باشـد        . کرده و با آب سرد بشوئید     
 . اضافه کنید تا کامالً حل شودTS)گرم بر لیتر ~100(مرطوب ، در حال تکان دادن، آمونیاک 

 . باید تازه تهیه شودTS کوکسام :نکته
 ).R. )Quinine hydrochloride R کینین هیدروکلراید
C20H24N2O2,HCl,2H2O . 

 .  باشد248 ، صفحه 2کیفیت این ماده باید مطابق تک نگار آن در فارماکوپه بین المللی ، جلد 
D –گاالکتوز  R) .D- Galactose R.( C6H12O6 . 

 .  پودر کریستالی سفید رنگ  :مشخصات 
  . C 164° حدود :نقطه ذوب 

]در آب ،گرم بر میلـی لیتـر    10/0 درصورت استفاده از محلول: وصچرخش نوری مخص ] C
D

o20α 
 . باشد  می+ 80 °برابر حدود

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
).R.) Xylene Rن گزیل

 
C8H10. 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
Dـ گزیلوز  R.) D-Xylose R.( C5H10O5. 

 .  کریستالی سفید  پودر:مشخصات 
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] آب حل کنید ،    میلی لیتر  10از آن را در      گرم 1 :چرخش نوری مخصوص   ] C
D

o20α   ًبرابر حدودا° 
20. + 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
  . C2H5NO2.  اسید آمینواستیک).R.) Glycine R گالیسین

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .   C6H12O6دکستروز ؛  ).R .) Glucose Rگلوکز

 135کیفیت این ماده باید مطابق آنچه که در تک نگار فارماکوپه بین المللـی ، جلـد دوم ، صـفحه                      
 . آمده است ، باشد 
 C6H12O6  گلوکوپیرانوز منوهیدراته،- R .) Glucose hydrate R.( α Dگلوکز هیدراته

,H2O   . 
 که بر حسب ماده خشـک محاسـبه شـده ،     C6H12O6% 5/101و بیشتر از % 0/99حاوی کمتر از 

 .نباشد 
 . باشد    می کریستالهای سفید یا شفاف و یا به شکل پودرگرانولی است که بی بو : مشخصات 

 حـل   TS)گـرم بـر لیتـر      ~750( قسمت اتانول    60 در حدود یک قسمت آب و در حدود          :حاللیت  
 . شود   بیشتر حل میTS) بر لیترگرم ~750(شود ، در آب جوش و اتانول جوش  می

برای خنثـی   .  حل کنید    Rدی اکسید کربن بدون آب       میلی لیتر  50از آن را در      گرم 5 :اسیدیته  
 نیـاز  VS) مول بر لیتر  02/0(هیدروکسیدسدیم عاری از کربنات      میلی لیتر  5/0کردن آن بیشتر از     

 . گردد    میاستفاده  بعنوان شناساگر TSاتانول / از فنل فتالئین . باشد  نمی
سـپس   .  را تا رسیدن به وزن ثابـت خشـک کنیـد    Rابتدا گلوکز هیدراته : چرخش نوری مخصوص  

گـرم بـر     ~100(آب حـل کـرده و چنـد قطـره آمونیـاک              میلی لیتر  1 از آن را در   میلی گرم    100
]+ =52تا + 53. به آن اضافه کنید TS)لیتر ] C

D

o20α  
آب حـل کـرده و بـه آن یـک قطـره              میلی لیتر  10از آن را در      گرم 1 :شاسته محلول   سولفیتها یا ن  

 . شود    میمایع زردرنگ . اضافه کنید TS محلول ید 
خشـک کنیـد ، ایـن    C 105°تا رسیدن به وزن ثابـت در دمـای     : کاهش وزن پس از خشک کردن       

 . باشد  ی گرم در هر گرممیل 100و بیشتر از  میلی گرم در هر گرم 80کاهش نباید کمتر از 
 .  نباشد میلی گرم در هر گرم 0/1بیشتر از : خاکستر سولفاته 
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آب حـل کنیـد و بـه     میلی لیتر 50از آن را که به دقت وزن شده در  گرم 1/0 حدود: تعیین مقدار 
 )گرم بر لیتر 50(کربنات سدیم  میلی لیتر 10و VS)مول بر لیتر 1/0(محلول ید  میلی لیتر 30آن 
TS       اسـید هیـدروکلریک     میلی لیتر  15. حرکت بماند      دقیقه بی    20اضافه کنید و اجازه دهید برای 

 VS) مول بر لیتر 1/0( به آن اضافه کنید و ید اضافه را با تیوسولفات سدیم             TS)گرم بر لیتر   ~70(
و هـر  ) نک بال(گیری محلول شاهد  اندازه. بعنوان شناساگر استفاده کنید   TSاز نشاسته   . تیتر کنید   

 008/9 معـادل    VS)مول بر لیتـر    1/0(محلول ید    میلی لیتر هر  . اصالحات الزم دیگر را انجام دهید     
 .  است  C6H12O6میلی گرم 

  . C3H8O3ـ تری ال با مقدار کمی آب ، 3،2،1 پروپان ـ).R. )Glycerol Rگلیسرول 

 . باشد  C3H8O3از  گرم در هر کیلوگرم 970حاوی حداقل 
 . الرطوبه که شفاف و تقریباً بیرنگ و بدون بو است   مایعی شربت مانند و جاذب:مشخصات 

 و  Rودر عمل با اتـر      .  قابل اختالط است     TS)گرم بر لیتر   ~750( با آب و اتانول      :قابلیت اختالط   
 .  غیر قابل اختالط است Rکلروفرم 

 . د باش   می نکیلوگرم بر لیتر 256/1 کمتر از :(ρ20)دانسیته جرمی 
20(شاخص نوری 

Dn:( باشد    مین469/1 کمتر از . 
گـرم   ~100(آمونیـاک    میلی لیتر  1از آن را با      میلی لیتر  1 :آکرولئین و مواد احیا کننده دیگر       

مـایع فـوق   .  دقیقـه حـرارت دهیـد    5 بـه مـدت      C 60° مخلوط کرده و در حمـام آب         TS)بر لیتر 
بـه آن   TS)گرم بر لیتـر    40( قطره نیترات نقره     3یع را از حمام آب درآورده و        ما. شود     میزردرنگ ن 

 . شود    می دقیقه ، رنگی ن5مایع در مدت . اضافه کنید 
 .باشد   مینمیلی گرم بر میلی لیتر  5/0 بیش از :خاکستر سولفاته 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Glycerol- ethanol TSاتانول/ گلیسرول

را باهم مخلـوط  ) گرم بر لیتر ~750( ، آب و اتانول      R حجم های مساوی از گلیسرول       :روش تهیه   
 . کنید 

 .R .)Lactose R.( C12H22O11 الکتوز

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Lactophenol TSالکتوفنل 

 میلی لیتر  20 که در    Rیسرول  گل گرم 40 و   Rاسید الکتیک    گرم 20 به مخلوطی از     :روش تهیه   
 .  اضافه کرده و مخلوط کنید Rفنل  گرم 20آب حل شده ،
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 ).TS. )Lactochlora TSالکتوکلرال

 به کمک حـرارت مالیـم       Rاسید الکتیک    گرم 50 را در    Rاز هیدرات کلرال     گرم 50 :روش تهیه   
 . حل کنید 

Lـ لیزین  R.) Lysine R.( C6H14N2O2  . 

 . باشد    می کریستالهای سوزنی یا بلورهای شش گوش  به شکل:مشخصات 
 R ونامحلول در اتـر      TS)گرم بر لیتر   ~750( محلول در آب ، بسیار کم محلول در اتانول           :حاللیت  

 . است 
 . باشد   می که همراه با شکسته شدن مولکول C 213° حدود :نقطه ذوب 

گرم بـر    ~250( اسید هیدروکلریک    رمیلی لیت  10از آن را در      گرم 2/0 :چرخش نوری مخصوص    
] . حل کنید TS)لیتر ] C

D

o20α 5/21°حدود+ 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 . R) .Methane R.( CH4 متان

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .R) .Methanol R.( CH4O متانول

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .R.) Methyl stearate R.( C19H38O2 اتمتیل استئار

 . ای کریستالی با رنگ زردکمرنگ یا سفید  ماده :مشخصات
 ºC38  حدود: ذوب  نقطه

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 -4- دی متیل آمینوآزوبنزن -4´ نمک سدیم ).R.) Methyl orange R متیل اورانژ

  .C14H14N3NaO3S. سولفونیک اسید 
 . رف به راحتی قابل تهیه است این مع

 ).TS. )Methyl orange/ ethanol TSاتانول / متیل اورانژ 

 حـل   TS)گـرم بـر لیتـر      ~150( را در مقدار کافی اتانول       R از متیل اورانژ     گرم 04/0 : روش تهیه 
 . برسانید میلی لیتر 100کرده و به حجم 
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 .C17H34O2انوات ،  متیل هگزادک).R.) Methyl palmitate R متیل پالمیتات

 . رنگ  جامدی مومی شکل و بی : مشخصات
 .C 27° حدود :نقطه انجماد 

 .کیلوگرم بر لیتر 86/0 حدود  :(ρ20)دانسیته جرمی 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 .R .)Methyl laurate R.( C13H26O2 متیل لورات

 .  مایعی بیرنگ یا زردکمرنگ :مشخصات 
 کیلوگرم بر لیتر 87/0 حدود :(ρ20)دانسیته جرمی 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .R.) Methyl myristate R.( C15H30O2 متیل میریستات

 .  مایعی با رنگ زرد روشن یا بیرنگ :مشخصات 
 کیلوگرم بر لیتر 87/0 حدود :(ρ20)دانسیته جرمی 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Aflatoxin mixture TSن مخلوط آفالتوکسی

 R حجـم اسـتونیتریل      2 و   R حجـم کلروفـرم      98مخلوط استاندارد را در مخلوطی از       : روش تهیه 
  و G1 و   B1در میلی لیتر از هریک از آفالتوکسین هـای           میکرو گرم  5/0 تهیه کنید بطوریکه حاوی   

 . باشدG2 و B2در میلی لیتر از هریک از آفالتوکسین های  میکرو گرم 1/0
همچنـین بایـد شـرایط      . آفالتوکسین ها بسیار سمی هستند و باید با احتیاط با آنها کار کرد            : توجه

 .قانونی ملی در نظر گرفته شود
 . ماده استانداردی که به راحتی قابل تهیه است 

 ).R.) Calcon indicator mixture Rمخلوط شناساگر چالکون 

 . مخلوط گرددR سولفات سدیم انهیدرگرم 10 با Rاز چالکون  گرم 1/0: روش تهیه
 R.) Calcon carboxylic acidمخلوط شناساگر چالکون کربوکسیلیک اسید 

indicator mixture R.( 

 مخلوط  Rسولفات سدیم انهیدر     گرم 10 با   R از چالکون کربوکسیلیک اسید      گرم 1/0: روش تهیه 
 .گردد
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 ).R .)Starch Rنشاسته 

 . ابل تهیه است این معرف به راحتی ق
 ).R .)Starch, soluble, Rنشاسته قابل حل 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS .)Starch TSنشاسته 

آب مخلوط کنید و به     میلی لیتر  5 را با    R یا نشاسته قابل حل      R از نشاسته    گرم 5/0: روش تهیه   
اضـافه   میلـی لیتـر    100دن بـه حجـم      این محلول ، با حالت هم زدن مداوم مقدار کافی آب تا رسی            

 . کنید و برای چند دقیقه بجوشانید پس از سرد شدن ، صاف کنید 
 .  باید تازه تهیه شودTS  نشاسته:توجه 

 .R.) Naphthol R.( C10H8O نفتول -1

 .characteristicبا بوی مشخص ، . رنگ یا پودر کریستالی سفید  کریستالهای بی: مشخصات 
ممکن است به شکل کمـی      ( شود     حل می  TS)گرم بر لیتر  ~750(قسمت از اتانول     5در  : حاللیت  

opalescenرنگ باشد  رنگ و یا همچنین محلول بی  ، بی .( 
 Cº 96-93:محدوده ذوب 

  .باشد  نمیمیلی گرم در هر گرم  5/0 بیشتر از :خاکستر سولفاته 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).TS. )Naphthol TS نفتول -1

 حـل  TS) گرم بر لیتـر  ~750(اتانول  میلی لیتر 100 را در  R نفتول -1از  گرم 20 :روش تهیه 
 . در مدت چند روز بعد از تهیه ، قابل استفاده است . دور از نور نگهداری کنید . کنید 

 ).R.) Bile salts Rنمکهای صفراوی 

آن سدیم دزوکسی کوالت است و بر حسـب   ترکیبات اصلی   . باشد   می صفرای غلیظ گاو     :مشخصات
 .شود   میاسید کولیک اندازه گیری 

 .شود   می حل TS)گرم بر لیتر ~750( در آب و اتانول :حاللیت
 .باشد   می 8/5-2/6 آن گرم بر میلی لیتر 02/0 محلول pH :اسیدیته

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 



 یفیتهای کنترل ک روش
 

164 

 C15H17ClN4 بازیک رد ؛ R .) Neutral red R.( C.I  ;C.I.50040نوترال رد 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .     معرف میلونز ، محلول اسید نیتریکی جیوه).TS.) Mercuric nitrate TSنیترات جیوه 

 حل کنید و    Rاز اسید نیتریک دود کننده       میلی لیتر  9 را در    R از جیوه    میلی لیتر  1 :روش تهیه   
هنگامیکه واکنش کامل شـد ، محلـول را بـا          . نجام واکنش کامالً سرد نگهدارید      مخلوط را در حین ا    

این محلول را باید دور از نور نگهداری کرد و تا دو ماه بعـد از                . یک حجم مساوی از آب رقیق کنید        
 . باشد    میتهیه قابل مصرف 
 .R .)Silver nitrate R.( AgNO3 نیترات نقره

 . یه است این معرف به راحتی قابل ته
 ).Silver nitrate (40 g/l) TS(. TS) گرم بر لیتر40(نیترات نقره 

مـول بـر     25/0تقریباً  (  در لیتر    AgNO3از   گرم 5/42 که حاوی حدوداً     Rمحلولی از نیترات نقره     
 .باشد می) لیتر

 .R) .Nitrogen R.( N2 نیتروژن

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 .C6H14. ـ هگزان R.) Hexane R.( nهگزان 

 .  مایعی بیرنگ ، سیال و بسیار التهاب زا است :مشخصات 
 . شود   می کامالً تقطیر 5/69 و C 5/67° بین C 1° در محدوده بیش از :دامنه جوش 

 کیلوگرم بر لیتر 659/0- 658/0 :(ρ20)دانسیته جرمی 
20(شاخص نوری 

Dn:( 375/1- 374/1  
 . عرف به راحتی قابل تهیه است این م

  . R) .Helium R.( He هلیوم

 .  در هر لیتر باشد Heاز  میلی لیتر 95/999حاوی حداقل 
 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 

 ).TS .)Sodium hypochlorite TSهیپوکلریت سدیم 

 . باشد    میکلر در لیتر  گرم 100-140حاوی 
 . دهد   بوی کلر می مایعی زردرنگ که:مشخصات 

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
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 R.) Chloral hydrate R.( C2H3Cl3O2 کلرال هیدرات

 .کریستالهای جاذب الرطوبه، بی رنگ و با بوی تند: مشخصات
 C 55° حدود :دمای ذوب

 .این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS.) Chloral hydrate TSهیدرات کلرال 

 .آب حل کنید میلی لیتر 20 را در Rهیدرات کلرال   گرم 50 :هروش تهی
 .R) .Potassium hydroxide R.( KOH هیدروکسید پتاسیم

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 Potassium hydroxide (~110g/l) (.TS) گرم بر لیتر~110(هیدروکسید پتاسیم 

TS.( 

 )مول بر لیتر 2تقریباً (  در هر لیتر KOH گرم 112  حاوی حدوداً Rمحلول پتاسیم هیدروکساید 
 Potassium hydroxide (~55g/l)( .TS) گرم بر لیتر~55(هیدروکسید پتاسیم 

TS.( 

 )مول بر لیتر 1تقریباً (  در لیتر KOH گرم  56 حاوی حدوداً Rمحلول هیدروکسید پتاسیم 
 . R) .Sodium hydroxide R.( NaOH سدیم هیدروکسید

 . رف به راحتی قابل تهیه است این مع
 Sodium hydroxide (~240 g/l) (. TS) گرم بر لیتر~240(هیدروکسید سدیم 

TS.( 

 در هـر لیتـر، آب  فاقـد    NaOH از گـرم  240 که حـاوی حـدوداً   Rمحلولی از هیدروکسید سدیم  
 .  است Rاکسید کربن  دی

 Sodium hydroxide (~80 g/l) (. TS) گرم بر لیتر~ 80(هیدروکسید سدیم 

TS.( 

مـول بـر    2تقریبـاً  (  در لیتر NaOHاز  گرم 80 که حاوی حدوداً  Rمحلولی از هیدروکسید سدیم     
 . است ) لیتر



 یفیتهای کنترل ک روش
 

166 

 ).Sodium hydroxide (1 mol/l) VS( .VS) مول بر لیتر1(هیدروکسید سدیم 

میلی  1000 در NaOHاز  گرم 01/40 را در آب حل کنید تا محلولی حاوی Rهیدروکسید سدیم 
 . بدست آید لیتر

  را مطابق روش زیر تهیه کنید؛ مول بر لیتر 1 محلولی با غلظت دقیقاً :روش استاندارد کردن 
سپس آن .  ساعت خشک کنید 3 به مدت C 105° را در Rپتاسیم هیدروژن فتاالت  گرم 5حدود 

گ بود ، باید قبل از اگر پتاسیم هیدروژن فتاالت به شکل کریستالهای بزر. را دقیقاً وزن کنید 
 حل کنید Rاکسید کربن  آب فاقد دی میلی لیتر 75خشک کردن آنها را خرد کنید و بعد آن را در 

 بعنوان شناساگر استفاده TSاتانول / و با محلول هیدروکسید سدیم تیتر کنید ، از فنل فتالئین 
مول  1(هیدروکسید سدیم  رمیلی لیت 1از پتاسیم هیدروژن فتاالت معادل  گرم 2042/0هر . کنید 
 . محلولهای استاندارد هیدروکسید سدیم باید متناوباً استاندارد شوند .  است VS)بر لیتر

گیرند ، دی اکسید   وقتی محلولهای هیدروکسیدهای قلیایی در معرض هوا قرار می:نگهداری 
پوشهای محکم و غیر بنابراین باید آنها را در بطری هایی که دارای سر. کنند  کربن را جذب می

 . باشد ، نگهداری شوند   میRاز سداالیم  ای با تیوب پر شده شیشه
 Sodium hydroxide (0.5 mol/l)(. VS) مول بر لیتر5/0(هیدروکسید سدیم 

VS.( 

میلی  1000 در   NaOH از   گرم 00/20 را در آب حل کنید تا محلول حاوی          Rهیدروکسید سدیم   
 . درست شود  لیتر

 غلظـت دقیقـی از محلـول را مطـابق روش شـرح داده شـده در مـورد                     :دارد کـردن    روش استان 
 .  تهیه کنید VS)مول بر لیتر 1(هیدروکسید سدیم 

 Sodium hydroxide (0.1 mol/l)(. VS) مول بر لیتر1/0(هیدروکسید سدیم 

VS.( 

میلی  1000 در  NaOHاز  گرم 001/4 را در آب حل کنید تا محلول حاوی Rهیدروکسید سدیم 
 . درست شود لیتر

 غلظـت دقیقـی از محلـول را مطـابق روش شـرح داده شـده در مـورد                     :روش استاندارد کـردن     
 .  تهیه کنید VS)مول بر لیتر 1(هیدروکسید سدیم 
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 Sodium hydroxide (0.05 mol/l) (.VS)  مول بر لیتر05/0(هیدروکسید سدیم 

VS.( 

میلی  1000 در NaOHاز  گرم 000/2محلولی حاوی  را در آب حل کنید تا Rهیدروکسید سدیم   
 . درست شود لیتر

 غلظـت دقیقـی از محلـول را مطـابق روش شـرح داده شـده در مـورد                     :روش استاندارد کـردن     
 .  تهیه کنید VS) مول بر لیتر 1(هیدروکسید سدیم 

 Sodium hydroxide(. VS فاقد کربنات)  مول بر لیتر02/0(هیدروکسید سدیم 

(0.02 mol/l), carbonate –free, VS.( 

 1000 در   NaOH از   گـرم  8001/0 را در آب حل کنید تـا محلـولی حـاوی             Rهیدروکسید سدیم   
 . درست شود  میلی لیتر

 غلظـت دقیقـی از محلـول را مطـابق روش شـرح داده شـده در مـورد                     :روش استاندارد کـردن     
 . تهیه کنید VS)مول بر لیتر 1(هیدروکسید سدیم 

 ).TS .)Sodium hydroxide, methanolic TS سدیم متانولیک هیدروکسید

 حـل   Rاکسید کربن     آب فاقد دی   میلی لیتر  10 را در    Rهیدروکسید سدیم    گرم 5/2 :روش تهیه   
 میلـی لیتـر    100 تا حجـم     R به آن اضافه کنید و با متانول         Rپروپیلن گلیکول    میلی لیتر  1. کنید

 . رقیق کنید 
 .R .)Iodine R. (I2 ید

 . این معرف به راحتی قابل تهیه است 
 ).TS. )Iodine TS ید

 100 در مقدار کافی آب تا رسیدن به حجـم           Rیدید پتاسیم    گرم 3 و   Rید   گرم 6/2 :روش تهیه   
 . حل کنید ) مول بر لیتر 1/0تقریباً ( میلی لیتر

 ).Iodine (0.1 mol/l) VS(. VS) مول بر لیتر1/0(ید 

 در  KIاز   گرم 0/36و I2از   گرم 38/25 را در آب حل کنید بطوریکه حاوی         R و یدید پتاسیم     Rید  
 .  باشد میلی لیتر 1000
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آن بوسـیله تیتراسـیون بـا        مول بـر لیتـر     1/0 مقدار دقیق غلظت محلول      :روش استاندارد کردن    
 بعنـوان   TS و بـا اسـتفاده از نشاسـته          VS)مول بـر لیتـر     1/0(تیوسولفات سدیم    میلی لیتر  0/25
 . گردد اساگر ، تعیین میشن

 ).Iodine (0.02 mol/l) VS (.VS) مول بر لیتر02/0(ید 

 در KIاز  گـرم  2/7 و I2 از گرم 076/5 را در آب حل کنید بطوریکه حاوی     R و یدید پتاسیم     Rید  
 . باشد میلی لیتر 1000

 1/0( ید   مقدار دقیق غلظت محلول ، طبق روش شرح داده شده در مورد            : روش استاندارد کردن  
 . گردد   تعیین میVS)مول بر لیتر

 ).TS.) Iodine/ethanol TSاتانول / ید 

 تا رسیدن بـه حجـم   TS)گرم بر لیتر ~750( را در مقدار کافی اتانول Rید  گرم 10 :روش تهیه 
 .حل کنید میلی لیتر 1000
 . R) .Potassium iodide R.( KI پتاسیم یدید

 . است این معرف به راحتی قابل تهیه 
 که با تست زیر  R یدید پتاسیم ).AsR.) Potassium iodide AsR یدید پتاسیم

 . پذیرفته شود 
 و  AsTS) گرم بـر لیتـر     ~ 250(اسید هیدروکلریک    میلی لیتر  25 را در    Rیدید پتاسیم    گرم 10
 اضافه کنید و تسـت عمـومی    AsTS قطره کلرید قلع 2آب حل کنید سپس به آن  میلی لیتر 35
 . شود   میهیچگونه تغییر رنگی مشاهده ن. رسنیک را انجام دهیدآ

 ).Potassium iodide (80 g/l) TS( .TS)  گرم بر لیتر80(یدید پتاسیم 

 )مول بر لیتر 5/0تقریباً (  در لیتر KI گرم  83 حاوی حدوداً Rمحلول یدید پتاسیم 
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