
  دارو دانشگاه علوم پزشكي و درماني كاشان و معاونت غذا
 آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي

      CECIL-2021شناسايي پيك هاي گالب به روش اسپكتروفتومتري  : عنوان-SOP: KL.RW-IC1    2 شماره -1
  1386-8-30: تاريخ و امضاءسيد حسين شاكري                               :  نويسنده -4  : شماره بازنگري -3
  1386-8-30:سيد حسين شاكري                         تاريخ و امضاء:    نام ويرايشگر-6    دستگاهي –شيمي :  بخش مربوطه-5
  1386-8-30:سيدحسين شاكري                         تاريخ و امضاء:   مسئول بخش -8  ندارد : جايگزين -7
  1386-8-30:تاريخ و امضاء:                                                مسئول كيفيت -10  : بخش هاي مربوطه -9
  
  : هدف -1 
   اسپكتروفتومتري   Scan گالب به روش  UVشناسايي پيك هاي  
:   دامنه عملكرد-2 

  .د ، كاربرد دارد داشته باشنشناسايي  ، پيك هاي قابل UVعرقيات گياهي كه در ناحيه اين روش براي   
  :ل و افراد مسئو- 3

    كارشناس آزمايشگاه
    : مواد و تجهيزات- 4
  : مواد شيميايي و معرفها  -)4-1
  آب مقطر  -)4-1-1
   :تجهيزات -)2- 4
   UVاسپكتروفتومتر  -)4-2-1
  ---: لوازم شيشه اي و غيره  -)4-3
  :ايمني و توصيه - 5
  :ايمني   )5-1
   .وصل نماييد جريان برق تثبيت كننده و يا UPSبه دستگاه  آسيب جدي دستگاه ناشي از نوسانات جريان برق ، براي جلوگيري از -)5-1-1
  .نماييد خودداري  ي،اسپكترو فتومتر به اصول ناآشنا و افراد متبدي به دستگاه از سپردن   -)5-1-2
   : توصيه-)5-2
  .  مي باشد ، استفاده نمايد ذره ومواد خارجي از عاريمونه اي كه  براي انجام اين آزمون شخص آزمايشگر بايد از ن-)5-2-1
  . الزم را مدنظر داشته باشد  تميزي دستگاهكووت در هنگام كار با براي انجام اين آزمون شخص آزمايشگر بايد -)5-2-2
  -: اصطالحات و تعاريف - 6
 برانگيخته داشته باشند در آنصورت براي بازگشت به حالت اوليه ، مقدار انرژي جذب  تركيباتي كه داراي انتقاالت الكتروني از حالت پايه به حالت-)6-1

اين مقدار انرژي در دستگاه اسپكتروفتومتر به صورت پيكي متناسب با انرژي جذب شده يعني طول .شده رابه صورت نور و يا گرما از دست مي دهند 
  .موج رابطه دارد

  . داشت يم  پيك جذب بلندتري خواه در نتيجه  وهيشتر بودب ميزان انرژي جذب شده ر باشد ، هرچه غلظت ماده بيشت-)6-2
  . بعضي از تركيبات اسانس گالب داراي ترپن الكلي بوده كه  براي تشخيص  پيك ها ميتوان به روش اسپكتروفتومتري ، آنها را شناسايي كرد -)6-3
ود كه گالبهاي طبيعي اين نوع پيك را از خود نشان مي دهند و در غير اينصورت نمونه  نانومتر بايد ديده ش260-257  در گالب  يك پيك -)6-4

  .گالب ، تقلبي مي باشد 
  :روش كار - 7
  

  
  )1       (                                                                                                .اشدتهيه كپي بدون كسب مجوز قبلي ممنوع مي ب                                                                                                       



  دارو دانشگاه علوم پزشكي و درماني كاشان و معاونت غذا
 آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي

      CECIL-2021روش اسپكتروفتومتري شناسايي پيك هاي گالب به  : عنوان-SOP: KL.RW-IC1    2 شماره -1
  1386-8-30:سيد حسين شاكري                                تاريخ و امضاء:  نويسنده -4  : شماره بازنگري -3
  1386-8-30:سيد حسين شاكري                         تاريخ و امضاء:    نام ويرايشگر-6    دستگاهي –شيمي :  بخش مربوطه-5
  1386-8-30:سيدحسين شاكري                         تاريخ و امضاء:   مسئول بخش -8  ندارد : ايگزين ج-7
  1386-8-30:تاريخ و امضاء:                                                مسئول كيفيت -10  : بخش هاي مربوطه -9
  
    :مقدمه) 7-1
 پيكهايي از خود نشان مي دهد، از جمله پيك قوي و مشخص در  UVلي و غير اشباع مي باشد  كه در  اسانس گالب داراي ترپن هاي الك-)7-1-1

 نانومتر كه وجود آنها دال بر گالب 282-278 فنيل اتانول و  بعضي مواقع كه يك پيك ضعيف در ناحيه -2 نانومتر كه مربوط به 260-257ناحيه 
  . نانومتر وجود داشته باشد 260-257ب طبيعي ، بايد پيك تاكيد شود كه در نمونه گال.طبيعي مي باشد 

ارائه شده ، پيكهاي  طبيعي و هم تقلبي براي شناسايي و مقايسه  آنها از همديگر در پايان اين دستور العمل نشان ) 1-1-7( براي مرحله بند  -)7-1-2
  .داده شده است

  -- -:  تهيه محلولها -)7-2
  :  آماده سازي نمونه -)7-3
   .نماييد بطور مستقيم استفاده  گالب  نمونه -)7-3-1
  .  آب مقطر براي بالنك استفاده نماييد -)7-3-2
  :  مراحل انجام  آزمايش -)4- 7 
   برق وصل نماييدپريز دوشاخه دستگاه اسپكتروفتومتر را به -)7-4-1
  . دستگاه را بوسيله كليد ي كه پشت دستگاه نصب شده ، روشن نماييد -)7-4-2
  . در اين حالت دستگاه بطور اتوماتيك ، عملياتي را انجام داده و تا نمايش برنامه اصلي صبر نماييد -)7-4-3
  . دقيقه براي گرم شدن دستگاه اجرا نماييد 5زمان   -)7-4-4
  .نماييد  داده و برنامه هاي مربوط به اسكن را در مراحل بعدي اجرا نمايشبرنامه مانتيور ،منوي  روي صفحه -)7-4-5
  .  ، مرحله بعد را اجرا نماييد مخصوص دستگاه بعد از پر كردن كووت دستگاه  از آب مقطر و تميزبودن كووت و  گذاشتن آن در جاي  -)7-4-6
   . روي صفحه را انتخاب و اجرا نماييد  Scan در اينحالت برنامه -)7-4-7
  . را  انتخاب و اجرا نماييد  Baseline Menu،  گزينه ) باال يا پايين (  با كليد نشانه -)7-4-8
  .  را انتخاب و اجرا نماييد  Store Baseline،  گزينه ) باال و يا پايين (  با كليد نشانه -)7-4-9
  .  نانومتر انتخاب و وارد نماييد200 طول موج اوليه را -)7-4-10
  . نانومتر انتخاب و وارد نماييد 300طول موج ثانويه را  -)7-4-11
  . نانومتر بر دقيقه انتخاب و وارد نماييد  600سرعت اسكن برنامه را  -)7-4-12
  . را انتخاب و اجرا نماييد RUNكليد )7-4-13
  . در اين حالت برنامه بطور اتوماتيك عمليات اسكن را اجرا نموده و تا پايان اين مرحله صبر نماييد -)7-4-14
 گذاشتن آن در جاي خود ، مراحل زير را اجرا بعد از   از نمونه گالب پر و  و سپس نموده و تميز  خشك،ته بعد از اين مرحله كووت را برداش-)7-4-15

  .نماييد 
  . را انتخاب  و و ارد نماييد 10 عدد ، رسيدData Interval با كليد نشانه به سمت پايين آمده ، جاييكه  -)7-4-16
  .برابر با صفر وارد نماييد ب و انتخا با كليد نشانه مي نيمم جذب را -)7-4-17
  . وارد نماييد) يك (1  برابر با انتخاب و با كليد نشانه ماكزيمم  جذب را-)7-4-18
  
  

  )2     (    .                                                                                                                                                                                                     تهيه كپي بدون كسب مجوز قبلي ممنوع مي باشد



  ونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و درماني كاشانمعا
 آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي

      CECIL-2021شناسايي پيك هاي گالب به روش اسپكتروفتومتري  : عنوان-SOP: KL.RW-IC1    2 شماره -1
  1386-8-30:ريخ و امضاءسيد حسين شاكري                                تا:  نويسنده -4  : شماره بازنگري -3
  1386-8-30:سيد حسين شاكري                         تاريخ و امضاء:    نام ويرايشگر-6    دستگاهي –شيمي :  بخش مربوطه-5
  1386-8-30:سيدحسين شاكري                         تاريخ و امضاء:   مسئول بخش -8  ندارد : جايگزين -7
  1386-8-30:تاريخ و امضاء:                                                مسئول كيفيت -10  : بخش هاي مربوطه -9
  
  .اجرا نماييد ) 13-4-7(  در اين حالت مطابق بند -)7-4-19
  . صبر نماييد اجرا شده و) 14-4-7(مطابق بند  در اين حالت -)7-4-20
  .تناسب با ان جذب پيك را نشان داده و آنها را يادداشت نماييد  در اين حالت دستگاه ، اعداد طول موج و م-)7-4-21
 نانومتر و با مقدار جذب مشخص را نشان مي دهد كه آنها را در گزارش نهايي وارد 260-257 گالب طبيعي داراي پيك قوي در طول موج -)7-4-22

  .نماييد 
  .رنامه را به مرحله اول انتقال نماييد  مجدد فشار داده و بRUN براي انجام نمونه بعدي ، كليد -)7-4-20
  .عمل نموده، منتهاي مراتب از نمونه جديد انتخاب و اجرا نماييد ) 15-4-7(طبق بند را  در اينحالت كووت -)7-4-21
  .، انرا اجرا نماييد   Scanكليد با انتخاب  خارج نموده كه Scan،  برنامه را از حالت  در پايان -)7-4-22
  .دستگاه را براي مرحله بعد صبر نماييد ت را خارج نموده و با آب مقطر شستشو داده و  كوو-)7-4-23
  . نماييد  را وارد 400عدد  را روي صفحه كليد انتخاب  و  GO TO  در اين حالت  كليد -)7-4-24
  . ، وتا پايان اين مرحله صبر نماييد نانومتر رفته ، يعني حالت اوليه دستگاه400 را بزنيد تا به طول موج (E)كليد اينتر  -)7-4-25
  .را زده و آنرا خاموش نماييد تگاه  كليد پشت دس-)7-4-26
  .  دوشاخه برق دستگاه را از پريز برق خارج نماييد -)7-4-27
  ---: محاسبات -)5-
   : گزارش - 8

  اه تاريخ ، نام و امضاء  فرد آزمايش كننده ثبت و در نهايت در در دفتر گزارش كار محاسبات و نتيجه نهايي به همر.نتايج در دفتر گزارش كار ثبت گردد
  .                   برگه گزارش بخش ثبت شود 

  :مدارك مرجع و منابع - 9
9-1 ( Food Chemical Codex 
  

  . براي مقايسه ارائه شده است  گالب در صفحات بعد پيكهاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )3       (                                                                                                .تهيه كپي بدون كسب مجوز قبلي ممنوع مي باشد                                                                                                       



  رماني كاشانمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و د
 آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي

      CECIL-2021شناسايي پيك هاي گالب به روش اسپكتروفتومتري  : عنوان-SOP: KL.RW-IC1    2 شماره -1
  1386-8-30:سيد حسين شاكري                                تاريخ و امضاء:  نويسنده  : شماره بازنگري -3 -4
6-   1386-8-30:سيد حسين شاكري                         تاريخ و امضاء:    نام ويرايشگر    دستگاهي – شيمي : بخش مربوطه-5
  1386-8-30:سيدحسين شاكري                         تاريخ و امضاء:   مسئول  ندارد : جايگزين -7 بخش -8

  1386-8-30:                           تاريخ و امضاء:                     مسئول  : بخش هاي مربوطه -9 كيفيت -10
  
  

  )1- 1- 7( نمونه گالب طبيعي طبق بند  )1
  
  
  

    نانومتر258در     نمونه گالب طبيعي                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )4      (                                                                                                  .تهيه كپي بدون كسب مجوز قبلي ممنوع مي باشد                                                                                                       



  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و درماني كاشان
 آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي

      CECIL-2021شناسايي پيك هاي گالب به روش اسپكتروفتومتري  : عنوان-SOP: KL.RW-IC1    2 شماره -1
  1386-8-30:سيد حسين شاكري                                تاريخ و امضاء:  نويسنده  : شماره بازنگري -3 -4
6-   1386-8-30:              تاريخ و امضاءسيد حسين شاكري           :    نام ويرايشگر    دستگاهي –شيمي :  بخش مربوطه-5
  1386-8-30:سيدحسين شاكري                         تاريخ و امضاء:   مسئول  ندارد : جايگزين -7 بخش -8

  1386-8-30:تاريخ و امضاء:                                                مسئول  : بخش هاي مربوطه -9 كيفيت -10
  
  

  )1-1- 7( گري از گالب طبيعي  طبق بند نمونه دي )2
  
  
  

                     

   نانومتر258در   نمونه گالب طبيعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )5            (                                                                                            .تهيه كپي بدون كسب مجوز قبلي ممنوع مي باشد                                                                                                       



  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و درماني كاشان
 آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي

      CECIL-2021وفتومتري شناسايي پيك هاي گالب به روش اسپكتر : عنوان-SOP: KL.RW-IC1    2 شماره -1
  1386-8-30:سيد حسين شاكري                                تاريخ و امضاء:  نويسنده  : شماره بازنگري -3 -4
6-   1386-8-30:سيد حسين شاكري                         تاريخ و امضاء:    نام ويرايشگر    دستگاهي –شيمي :  بخش مربوطه-5
  1386-8-30:سيدحسين شاكري                         تاريخ و امضاء:   مسئول  دارد ن: جايگزين -7 بخش -8

  1386-8-30:تاريخ و امضاء:                                                مسئول  : بخش هاي مربوطه -9 كيفيت -10
  
  

  )1- 1- 7( نمونه گالب تقلبي  طبق بند  )3
  
  
  

                     
   نانومتر258نمونه گالب تقلبي در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )6                    (                                                                                    .تهيه كپي بدون كسب مجوز قبلي ممنوع مي باشد                                                                                                       
  


