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 هدف -1

 استدر آب   aهدف از این دستورالعمل تعیین میزان کلروفیل 

 

 

 

 ، دامنه کاربرد:2

 آزمایشگاه مرتبط

 

 

 

 ، مسئولیت : 3

  ازمایشگاه کارشناس

 

 

 ، تعاریف4

 

 گیاهی( یها پالنکتونتولیدات اولیه ) سنجش : شاخص ایست برای aکلروفیل  -4-1

 آب بردار نمونهبطری  -4-2
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در درون آن به دام  آب ه یشود و نمون شکلی که معموالً در عمقی خاص ورودی آن بسته می  بطری استوانه

 .شود می ح آب آوردهافتد و بدون تبادل با محیط اطراف به سط می

 

 
 

 لولهشیکر دستگاه  -4-3

مورد آزمایش را  آب یها نمونهباال،  نسبتاًزن آزمایشگاهی رومیزی کوچک است که با سرعت دورانی  نوعی هم

. شیکر رود یمباال بکار  یها حجمهم زدن مایعات در  مخلوط کند. دستگاهی است که برای بر تواند یم

ورتکس و شیکر روتاتور  اصطالحاًیا  برای بر هم زدن مایع در بالن و ارلن، شیکر لوله لفمختآزمایشگاهی در انواع 

 )پیوستشود یم یبند دسته، شود یممایع در لوله آزمایشگاهی  که با چرخش در زوایای مختلف باعث برهم زدن

 .(2شماره 
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 سانتریفیوژ -4-4

. در دستگاه گردد یماستفاده  زی اجزای یک مخلوط مایعسانتریفیوژ آزمایشگاهی دستگاهی است که برای جداسا

. نمونه در دستگاه سانتریفیوژ با گیرد یمگریز از مرکز صورت  سانتریفیوژ جداسازی اجزای مخلوط به کمک نیروی

یتا در زوایتای    دور بر دقیقه( حول یک محور ثابت به حالتت افقتی و   50000تا  2000از  معموالً) چرخش سریع

 .شود یمده و نیروی گریز از مرکز بر آن اعمال مختلف درآم

 

 



 
 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

 رموسسه علوم شیالتی کشو

 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

به روش  طیف سنجی)اسپکتروفتومتری(  عنوان دستور العمل a تعیین میزان کلروفیل 
 

 7931آبان  تاریخ شروع اجرا  شماره دستورالعمل

 7933مهر  تاریخ اعتبار  شماره بازنگری

 

 تصویب کننده تایید کننده تهیه کنندگان عنوان

 اش ارشد آزمایشگاه: کارشنسمت
 : غالمعلی اکبرزادهنام و تاریخ

 7931آبان 

   غالمعلی اکبرزاده

6 

 

 

 نوری سنج فیطدستگاه یا UV-Visible  اسپکتروفتومتر -4-5

است  تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی از Spectrophotometer UV/Vis یا ماوراءبنفش −اسپکتروفتومتر مرئی

 سنج یفطکاربرد دستگاه  ینتر مهم. کند یمبین نور و ماده جهت آنالیز مواد استفاده  کنش برهمکه از 

ترکیبات مولکولی با استفاده از خاصیت جذب مولکولی نور  مواد و و مقدار سنجی ییشناسااسپکتروفتومتر در 

 ماوراءبنفشاسپکتروفتومتر  . دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی با استفاده از المپ تنگستن وباشد یم زیآنالتوسط ماده 

میزان جذب هر ماده شیمیایی  .آورد یمرا فراهم  یزآنالغلظت  یریگ اندازهبا بکار بردن المپ دوتریم امکان  UV یا

وجه به این امر، هر ماده شیمیایی در . با تباشد یممختلف انرژی الکترومغناطیس متفاوت  یها موج طولدر 

خاصی از انرژی الکترومغناطیس حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت که این فرآیند در جهت  موج طول

همچنین غلظت هر ماده شیمیایی نیز در میزان جذب  .شود یمتعیین خاصیت آن ماده شیمیایی استفاده 

https://www.raynoor.com/product-category/analytical-laboratory-instruments/
https://www.raynoor.com/product-category/analytical-laboratory-instruments/
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 موج طولدارد. بطوریکه با افزایش غلظت ماده، میزان جذب در  ریأثتخاصی از امواج الکترومغناطیس  موج طول

که به نام قانون  ابدی یممشخص افزایش و با کاهش غلظت، میزان جذب کاهش و مقدار نور عبوری افزایش 

 متقابل غلظت ماده و میزان جذب نور عبوری از آن ماده، به ریتأثاین روش با استفاده از  در. شود یمشناخته *بیر

که کاربردهای زیادی در شیمی و  پردازند یم شیمیایی ماده هر جذب –تعیین رابطه و معادله غلظت 

 .ددار اییمواد شیمی لیوتحل هیتجز

 

 
 

 

 

https://www.azin-co.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/
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مشخص افتزایش و بتا کتاهش غلظتت، میتزان       موج طولقانون بیر : با افزایش غلظت ماده، میزان جذب در -4-6

 شود یمکه به نام قانون بیر شناخته  ابدی یمجذب کاهش و مقدار نور عبوری افزایش 

 
. 

 کوت -4-7

شتفتتافتتی هتستنتد کته متحتلتول متتورد آزمتایتتش در آن ریتختتتته شتتده و در      یها محفظههتتا   کتتووت

با توجه به نوع مصرف، جنس،  ها تکو .گیرد است قرار می شده یهتعب رنگ تکجایگاه خاص خود که در مسیر نور 

ختتصوص  هتتای مت  هتتتای استیتتتدی و قتلتیتتایتتی از کتتووت     شکل و حجم متفاوتی دارند. بترای متحتلتتتول  

 .شود کوارتز استفاده می از جنسای  شیشه

 

 روش کار ،5

 یازموردن لوازم – 5 -1

 آب بردار نمونهبطری  -
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 آب یها نمونهبرای ذخیره نمودن  اتیلنی یپلبطری  -

شده، مخزن شیشه ایی یا  1یهپاالفیلتراسیون آب)شامل پمپ، مخزن شیشه ایی جمع کننده آب  سیستم -

 نگهدارنده فیلتر( و اسیون آباستیلی مخصوص فیلتر

 

                                                 
1
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با قابلیت حل شدن در  از جنس میکروسلولوزاستات(mµ)نمیکرو 45/0ممبران فیلتر با سایز صافی کاغذ  -

 استون

 سانتیمتر 10الی  1اسپکتروفتومتر با طول سل  -
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 دور در ثانیه 3000سانتریفیوژ با توانایی ایجاد سرعت  -
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 همگن کننده یا هموژنایزرشیکر لوله بعنوان اه دستگ -
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 کوت از جنس کوارتز
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 میلی لیتر 15لوله های سانتریفیوژ با حجم  -

 

 مواد مورد نیاز – 5 -2

 :(MgCO3)محلول کربنات منیزیم -
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مایر شیشه ایی با در ارلن میلی لیتر آب مقطر  100 باگرم از کربنات منیزیم  1در زمان فیلتراسیون تقریبا 

 حل و مورد استفاده قرار گیرد.. میلی لیتر 150حجم 

 درصد: 90محلول استون  - 

 لیتر رسانده شود 1لیتری با استن به حجم  1میلی لیتر از آب مقطر در بالن حجمی  100

 آماده سازی نمونه ها - 3-5

( در ظروف پلتی  2و  1،  5/0حجم مورد نیاز) نمونه ها باپس از نمونه برداری از آب توسط بطری نمونه بردار ،  -

در غیتر اینصتورت نمونته هتا بالفاصتله فریتز و در        گردد.می اتیلنی ذخیره و حتی االمکان سریعا فیلتر 

در صورت فیلتر شدن نمونته هتا را متی تتوان در فریتزر بمتدت        شوند.می سریعترین زمان ممکن فیلتر 

 طوالنی تر نگهداری نمود.

میلتی لیتتر از نمونته     1000الی  500 ، میکرون 45/0سیستم فیلتراسیون و کاغذ صافی ممبران  با استفاده از -

فیلتر شود)در این روش موجودات گیاهی حاوی پیگمان های رنگی مختلف بتر روی فیلتتر رستوب متی     

در صورت عدم انجام سنجش کلروفیل نمونه های مربوط بته کلروفیتل توستط فویتل آلتومینیم       نمایند(.

نده و تا زمان آنالیزدر فریز نگهداری گردد. بهتر است عمل استخراج کلروفیتل بتدون وقفته صتورت     پوشا

 گیرد

 آنالیز نمونه ها-4-5

 .کاغذ صافی حاوی نمونه به شیشه های مخصوص سانتریفوژ انتقال یابد-

 .درصد به نمونه ها اضافه گردد 90میلی لیتر استن  5  -
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 .همگن گردند (همگن کننده یا هموژنایزرله )شیکر لونمونه ها توسط دستگاه  -

 12درجه سانتیگراد و بتدور از نتور بمتدت     4جهت تکمیل فرآیند استخراج لوله های محتوی نمونه در یخچال با دمای  -

 .ساعت نگهداری گردد

 4000التی   3000میلی لیتر رسانده شود و مجتددا قبتل از انتدازه گیتری در دور      15الی  10سپس حجم نمونه ها به  -

 .دقیقه سانتریفوژ گردد 10بمدت 

بترای تصتحیح    .% صتورت گیترد  90نانومتر بر علیه استتن   630و  645،  663، 750جذب نمونه ها در طول موج های  -

 نانومتر کم گردد. 630و  645، 663از جذب طول موج های  750جذب طول موج  جذب ،

می توان در واحد حجم استون را  aغلظت کلروفیل  E663و  E630  ،E645با استفاده از جذب های تصحیح شده یعنی  -

 .حسب میکرو گرم در لیتر از رابطه ذیل محاسبه نمودبر 

Chlorophyll a = 11.64 E663 -2.16 E645 + 0.1E630 

آب مصرفی را بر حسب میلی لیتر ضرب و بر حجم نمونه   %90طبق رابطه ذیل اگر نتایج بدست آمده در حجم استن   -  

برحسب میلی گرم در مترمکعب یا میکرو گرم در لیتتر محاستبه متی     a دریا بر حسب لیتر تقسیم کنیم غلظت کلروفیل 

 گردد.

a کلروفیل   mg/m
3    =  ( Chlorophyll a × حجم استون استخراج شده ) /  (m

3
) حجم نمونه بر حسب متر مکعب     
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