تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت محصوالت باغبانی
 اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی  86درجه سلسیوس (دیپ فریزر) (محصول شرکت اکسیر سازه) قند سنج دیجیتال (رفراکتومتر) کلروفیل سنج (اسپد) محصول شرکت  Konica Minoltaژاپن ترازوی حساس و خیلی حساس (محصول شرکت )A&D ترازوی دیجیتال تا  30کیلوگرم (محصول شرکت پند) سفتی سنج بافت میوه به همراه پایه ( )Fruit Hardness Testerمحصول شرکت  Step Systemآلمان هود شیمیایی کابینت دار آزمایشگاهی دستگاه سنجش غلظت دی اکسید کربن ( )CO2 meterمحصول شرکت  Testoآلمان شیکر ارلن  SK-O330-Proمحصول شرکت DLAB تانک ازت مایع طرح  MVEآمریکا پی اچ متر  PHACمحصول شرکت پارت آریا صنعت ست میکروپیپت (سمپلر) بن ماری جوش محصول شرکت  Memmertآلمان یخچال و فریزر برفاب مدل 30-70 ژرمیناتور محصول شرکت پکو آون محصول شرکت پکو ورتکس (شیکر لوله) محصول شرکت  LABOلیتوانی هات پلیت مگنت سایر تجهیزات شامل :دو عدد کولر پنجره ای جهت تامین دمای مطلوب انجاام فعالیات هاای آزمایشاگاهی کاولیسدیجیتال رطوبات سانج دیجیتاال دماسانج مااکزیم و مینایم اناوا شیشاه آالت و ظارو پسساتیکی
آزمایشگاهی پوآر پیپت پیپت فیلر پی ست اسپاتول بوته و هاون چینی رک و ...
 تجهیزات عمومی آزمایشگاهی :لوپ و میکروسکوپ.** اسپکتروفوتومتر  UV/Visمدل ( PhotoLabمتعلق به گروه مهندسی تولید و ژنتیاک گیااهی و
موجود در آزمایشگاه مربوطه – در دسترس و قابل استفاده).

آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت محصوالت باغبانی

➢ ذخیره نمونه های گیاهی در اولترا فریزر آزمایشگاهی منفی  86درجه سلسیوس (دیپ فریزر).
➢ انجماد فوری و ذخیره نمونه های گیاهی در تانک ازت مایع.
➢ اندازه گیری میزان سفتی بافت میوه ها.
➢ اندازه گیری میزان تنفس بافت محصوالت باغبانی.
➢ انجام تیمارهای حرارتی محصوالت باغبانی.
➢ توزین نمونههای گیاهی و شیمیایی با استفاده از ترازوی حساس و بسیار حساس.
➢ محلول سازی شیمیایی زیر هود شیمیایی آزمایشگاهی.
➢ اندازهگیری درصد مواد جامد محلول کل ( )TSSنمونه ها.
➢ اندازهگیری اسیدیته ( )pHنمونه ها.
➢ بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها.
➢ تعیین میزان آنتوسیانین نمونه ها.
➢ اندازه گیری محتوای فنل کل نمونه ها.
➢ اندازه گیری میزان اسید کل و ویتامین ث نمونه ها.
➢ اندازهگیری رنگیزههای فتوسنتزی نمونه ها شامل کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و کاروتنوئید به روش شیمیایی.
➢ اندازهگیری مقدار نسبی کلروفیل با استفاده از دستگاه کلروفیل متر (اسپد).
➢ اندازه گیری میزان نشت یون نمونه ها.
➢ اندازه گیری محتوای آب نسبی ( )RWCنمونه ها.
➢ خدمات آون و خشک کردن نمونه های گیاهی و محاسبه وزن خشک.

➢ آزمون های بذر شامل قوه نامیه ،ارزش و سرعت تنژیدن ،تست جوانه زنی در شرایط تنش های غیر زیستی ،برطرف کردن
خواب و . ...

نام تجهیز
اولتااااااارا فریااااا ا زر
آزمایشگاهی منفا ی 86
درجه سلسیوس (دیا پ
فریزر) (محصول شرکت
اکسیر سازه)

توضیحات
این دساتگاه بارای
نگهااداری نموناااه
های مورد مطالعاه
آزمایشااااگاهی در
دمااای منفاا ی 86
درجااه سااانتیگراد
کاربرد دارد.

قنااد ساانج دیجیتااال برای اندازه گیاری
غلظت مواد جاماد
(رفراکتومتر)
محلااااول کاااال
( )TSSبر حسا
درجاااه باااریکس
کاربرد دارد.
دسااتگاه دسااتی و
کلروفیل سنج (اسپد)
(  Spad, Minolta,قاباال حماال باارای
اندازه گیری سریع
)Japan
محتوای کلروفیل.

ترازوی حساس و خیلی توزین دقیق نمونه
حساااااس محصااااول هاااای گیااااهی و
شیمیایی.
شرکت A&D

توضیحات

نام تجهیز
تاااارازوی دیجیتااااال توزین نمونه هاای
(محصول شرکت پند) گیاهی تاا وزن 30
کیلوگرم.

سفتی سنج بافت میاوه
( Fruit Hardness
Tester,
Step
System
Co,
)Germany

برای اندازه گیا ری
میااااااااااااا زان
سختی/سفتی میوه
های با سفتی بااال
همچاااون ساا ی
گسبی و میوه هایی
باااا سااافتی کا ا
همچاااون تاااوت
فرنگی و دانه هاای
انگور و دارای چهار
پااااراب  8 6 3و
 11میلی متری.

جهاااات انت ااااال
هااااا ود شااااایمیایی بخاااارات سااامی
آزمایشااگاهی کابیناات ناشاا ا ی از مااااواد
دار
شاااا یمیایی بااااه
محا یط خااارجی و
جلوگیری از آتاش
سااااااوزی .دارای
کابینت و مناسا
بااارای نگهاااداری
مواد شیمیایی.

نام تجهیز
دسااتگاه ساانجش گاااز بااارای سااانجش
تغییاارات غلظاات
دی اکسا ا ید کاااربن
(  Testo 440 CO2گااااز دی اکساااید
 )meter, Germanyکااااربن بعنااااوان
معاااار شاااادت
تنفس محصاوالت
باغبااااانی در دوره
پس از برداشت.

شاااایکر ارلاااان  SK-بااه منظااور تکااان
 O330-Proمحصااول دادن مایعااات بااه
صااورت یکنواخاات
شرکت DLAB
خطی یا اوربیتاالی
در ارلن و باالن در
مواقعی که محلول
یا مخلوط بایا د باه
ماادت طااوالنی و
یکنواخاات تکااان
داده شااود .باارای
حااال و مخلاااوط
کاااردن بع اا ی از
مواد اساتفاده مای
گردد.
یخچال و فریا زر برفااب به منظور نگهداری
نمونه ها و محلاول
مدل 30-70
های شیمیایی

توضیحات

نام تجهیز
تانااک ازت مااایع طاارح محلاااا ی باااارای
نگهداری و ذخیا ره
 MVEآمریکا
ازت مااایع باادون
تبااادل دمااایی بااا
محیط بیا رون .باه
منظاااور منجماااد
کردن نگهداری به
ماادت طااوالنی و
انت ال نمونه هاای
آزمایشگاهی.

ساااات میکروپیپاااات به منظور برداشات
و انت اااال حجااا
(سمپلر)
معینی از مایعات و
محلول ها.

بااان مااااری جاااوش باااااه منظاااااور
محصااااول شاااارکت تیمارهای حرارتای
و تنظااای دماااای
 Memmertآلمان
نمونه ها.

توضیحات

نام تجهیز
ژرمینااااتور محصاااول فراه کننده محیط
کنترل شده از نظاار
شرکت پکو
پارامترهای محیطی
نور رطوباات و دمااا.
به منظور جوانه زنی
بااا ا ور و انجاااااام
آزمایشااات کوچااک
نیازمند وجود محیط
کنترل شده.

ورتکااس (شاایکر لولااه) دارای حرکاااااات
محصااااول شاااارکت چرخشی و حالات
اوربیتاااااالی روی
 LABOلیتوانی
محااور خااود و بااه
منظاااور مخلاااوط
کردن نمونه هاای
داخل ویال هاا یاا
لوله هاا باا حجا
ک .
آون آزمایشاااااااگاهی به منظاور خشاک
کردن نموناه هاا و
محصول شرکت پکو
اساااتریل کاااردن
ظااااااااااااارو
آزمایشگاهی.

پاای اچ متاار  PHACبه منظور سانجش
محصول شارکت پاارت اسیدیته آب میاوه
هااا عصاااره هااا و
آریا صنعت
محلااااول هااااای
آزمایشگاهی.

توضیحات

نام تجهیز
هات پلیت مگنت

توضیحات
بااه منظااور تهیااه
محلااااول هااااای
شاایمیایی همگاان
به کمک همزدن و
ایجااااد حااارارت
یکنواخت به طاور
همزمان.

سایر تجهیزات شامل:
کاااولیس دیجیتاااال
رطوبت سنج دیجیتاال
دماسااانج مااااکزیم و
مینیم .
و برخاااای تجهیاااازات
عمومی از قبیال لاوپ
میکروساااکوپ اناااوا
شیشااه آالت و ظاارو
پسسااااااااااااااتیکی
آزمایشاااگاهی پااااوآر
پیپت پیپت فیلار پای
ست اساپاتول بوتاه و
هاون چینی رک و ...

** دسااااااااااااتگاه
اساااااااااپکتروفتومتر
 UV/Visماااادل
PhotoLab
(متعلاااق باااه گاااروه
مهندساااا ی تولیاااا د و
ژنتیک گیاهی و موجود
در آزمایشگاه مربوطه -
در دساااترس و قابااال
استفاده)

به منظور انادازه گیاری میا زان
رنگیزه هاای فتوسانتزی نظیار
کلروفیل  b aکلروفیال کال و
کاروتنوئیدها؛ میزان آنتوسیانین
و فنل کل ارزیابی فعالیت آنزی
هااای آنتاای اکساایدان و تعیااین
شدت فعالیات آنتای اکسایدانی
کل.

