نام دستگاهLCMSMS :
شرکت سازندهAB sciex :
کشور سازنده :آمریکا

روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻣﺎﯾﻊ – ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﻰ ﺟﺮﻣﻰ ) (LC-MSﯾﮑﻰ از روش ﻫﺎى آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧمﻮﻧههه ﻫههﺎر یاروﯾههیی ه اﯾیی
بﯿﻮﻟﻮژﯾﮑی و بﯿﻮشﯿمﯿﺎﯾی اﺳﺖ ﮐه به خﺎﻃﺮ قدرت و ﮐﺎراﯾی بﺎالﯾی ﮐه یاریی ﺳﺮﻋﺖ رشد بﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮى یر یو یﻫه
ر اخﯿﺮ یاشﺘه اﺳههﺖ .یﺳﺘگﺎه  LC-Massاز یو قﺴمﺖ ( LCﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی ﻣﺎﯾﻊ) و ( MSﻃﯿهﻒ ﺳهﻨﺠی ﺟﺮﻣهی)
ﺗﺸﮑﯿل شده اﺳﺖ .یر اﯾن یﺳﺘگﺎه واری ﮐﺮین ﻧمﻮﻧه و ﺟداﺳﺎزر اﺟﺰار ﻧمﻮﻧه یر یﺳﺘگﺎه  LCو شﻨﺎﺳﺎﯾی یر یﺳﺘگﺎه
MSاﻧﺠﺎم ﻣی شﻮی .ﻧمﻮﻧهﻫﺎﯾی ﮐه اﻣﮑﺎن شﻨﺎﺳﺎﯾی و ﺗعﯿﯿن ﻣقدار یر یﺳﺘگﺎه  GC-MSوﺟﻮی ﻧداریی ﺗﻮﺳط یﺳﺘگﺎه
LC-MSصﻮرت ﻣیﮔﯿﺮی .اﻣﺮوزه اﺳپﮑﺘﺮوﻣﺘﺮر ﺟﺮﻣی به ﻋﻨﻮان ابﺰارر قدرﺗمﻨد ﺟهﺖ ﺗحقﯿقی ﻣطﺎﻟعهه و ﺗﺸهصﯿ
بﺴﯿﺎرر از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرر ﻫﺎ و بﯿمﺎرر ﻫﺎ بﺎ یقﺖی ﮐﺎرائی و حﺴﺎﺳﯿﺖ بﺎال یر ﻧمﻮﻧه ﻫﺎر پﯿچﯿده بﯿﻮﻟﻮژﯾﮑی به یو صهﻮرت یر
یاخل بﺎﻓﺖ ﯾﺎ بﯿﺮون آن ﺟهﺖ ﺗﺸصﯿ

ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎ و پﺮوﻓﺎﯾل ﻫﺎر ﻣﺘﺎبﻮﻟﻮﻟﯿﺘیی ﻓﺮاﯾﻨهد ﻫهﺎر ﺗﺸصﯿ هی و ﺗحقﯿقهﺎﺗی را

بﺴﯿﺎر ﺗﺴهﯿل ﻧمﻮیه اﺳﺖ.
کاربردهای دیگر آنالیز کروماتوگرافی مایع – طیف سنج جرمی دوگانه
ﺗعﯿﯿن ﺟﺮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟی
ﺗﺮﮐﯿبﺎت ﺳﻨگﯿن و پﯿچﯿده ﻣﺎﻧﻨد ﻣﺘﺎبﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﮐمک به ﺗعﯿﯿن ﺳﺎخﺘمﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟی ﺗﺮﮐﯿبﺎت ﻣﺠهﻮل
ﮐﺎربﺮیﻫﺎر یاروﯾی
شﻨﺎﺳﺎﯾی اﻧﻮاع ﺳمﻮم آﻓﺖ ﮐش ﻫﺎ و اﻧﻮاع اﻓالﺗﻮﮐﺴﯿن ﻫﺎ یر حد ppb

نام دستگاهGCMS :
شرکت سازندهAgilent :
کشور سازنده :آمریکا

روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی ﮔﺎزر −اﺳپﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺟﺮﻣی ﯾﺎ  GC-MSﯾﮑی از ﺗﮑﻨﯿک ﻫﺎر ﻣﻮثﺮ و پﺮﮐﺎربﺮی یر حﻮزه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣهﻮای
اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﯿک  GC-MSاز ای ﺎم ﺗﮑﻨﯿک ﺟداﺳﺎزر بﺎ یﺳﺘگﺎه  GCو ﺗﮑﻨﯿک ﺗﺸصﯿ ی قدرﺗمﻨهد  MSبهﺮار آﻧهﺎﻟﯿﺰ
بهﺘﺮ ﻧمﻮﻧه اﺳﺘفﺎیه ﻣی ﮐﻨد .یر یﺳﺘگﺎه  GC-MSیر حﺎﻟی ﮐه یﺳﺘگﺎه  GCﺟداﺳﺎزر ﺗﺮﮐﯿبﺎت ﻓﺮار را بﺮ ﻋههده ﻣهی
ﮔﯿﺮیی اﺳپﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺟﺮﻣی ﮐمک ﻣی ﮐﻨد ﮐه ﺗک ﺗک اﺟﺰار ﺟدا شده بﺮ اﺳﺎس خﺎصﯿﺖ ﺟﺮﻣی بﺎ یقﺖ بﺎالﯾی شﻨﺎﺳﺎﯾی
شﻮﻧد .یﺳﺘگﺎه  GC-MSﻋالوه بﺮ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﻧج ﮔﺴﺘﺮیه ﺗﺮر از ﻣﻮایی اﻣﮑﺎن ﺗﺸصﯿ

یقﯿق ﺗﺮ و ارائه ﻧﺘﺎﯾﺠی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ را

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣی آﯾد.
ﮐﺎربﺮی ﻫﺎر یﺳﺘگﺎه GC-MS
یﺳﺘگﺎه  GC-MSﯾک ابﺰار ﺗحقﯿقﺎﺗی و آﻧﺎﻟﯿﺰر ﺟدﯾد اﺳﺖ ﮐه بﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾیﻫﺎر ﻓﺮاوان خﻮیی راﻧدﻣﺎن بﺎال و ﻧﺘهﺎﯾج قﺎبهل
اﻋﺘمﺎیی ﻧقش ﮐلﯿدر یر زﻣﯿ ﻨه ﻫﺎر ﺗصقﯿقﺎﺗیی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿفی و پﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋلﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژر بهﺎزر ﻣهی ﮐﻨهد .از یﺳهﺘگﺎه
 GC-MSیر حﻮزه ﻫﺎر ﻣصﺘلفی از ﺟمله پﺰشﮑی و یاروئیی ﺗحقﯿقﺎت ﻣحﯿط زﯾﺴﺘیی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮای ه ائیی ﻧﻮشهﯿدﻧی و
اﺳﺎﻧس ﻫﺎی بﺮرﺳی ﻣﻮاری ﺟﻨﺎﯾی و پﺰشﮑی قﺎﻧﻮﻧیی آزﻣﺎﯾش ﻣﻮای بﯿﻮﻟﻮژﯾﮑی بدن و آﻓﺖ ﮐش ﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﯿهدروﮐﺮبن ﻫهﺎی
ﻋﻮاﻣل شﯿمﯿﺎﯾیی ﺗحقﯿقﺎت ژئﻮشﯿمی و ﮐﺎربﺮی ﻫﺎر صﻨعﺘی اﺳﺘفﺎیه ﻣی شﻮی ﮐه یر ایاﻣه به اخﺘ ﺎر ﺗﻮضهﯿ یایه ﻣهی
شﻮﻧد:
یر صﻨﺎﯾﻊ یاروﺳﺎزر ﻫﻢ از یﺳﺘگﺎه ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزر اﺳهپﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺟﺮﻣهی بهه ﻃهﻮر ﮔﺴهﺘﺮیه ار یر بصهش ﻫهﺎر
ﺗحقﯿقﺎﺗیی ﺗﻮﻟﯿدی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿفﯿﺖ و ﺗضمﯿن ﮐﯿفﯿﺖ یارو اﺳﺘفﺎیه ﻣی شﻮی .یﺳﺘگﺎه ﺟی ﺳی ﻣس ﻣعمﻮالً بﺮار ﺗﺸهصﯿ
ﻧﺎخﺎﻟ ی یارو ﻫﺎر ﺳﻨﺘﺰر ﺟدﯾد یر شﯿمی یاروﯾی و بﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژر یاروئی اﺳﺘفﺎیه ﻣی شهﻮی.از ﮐﺮوﻣهﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔهﺎزر
اﺳپﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺟﺮﻣی یر پﺰشﮑی قﺎﻧﻮﻧی و ﺟﺮم شﻨﺎﺳی ﻣی ﺗﻮان به آﻧﺎﻟﯿﺰ ذرات ﻣﺸﮑﻮکی بﺮرﺳی بقﺎﯾﺎر ﻧﺎشهی از آﺗهش
ﺳﻮزری ﺗﺸصﯿ

ﻣﻮای ﻧﯿﺮوزا یر بدن ورزشﮑﺎران از ﻃﺮﯾق آزﻣﺎﯾش ایرار و ﻫمچﻨﯿن ﯾهﺎﻓﺘن ﺳهمﻮم و اﺳهﺘﺮوئﯿد ﻫهﺎ یر

ﻧمﻮﻧه ﻫﺎر بﯿﻮﻟﻮژﯾﮑی بدن ﻣظﻨﻮﻧﯿن و قﺮبﺎﻧﯿﺎن اشﺎره ﮐﺮی.

یﺳﺘگﺎه  GC-MSابﺰارر ﮐﺎرآﻣد و ﻣقﺮون به صﺮﻓه یر ریﯾﺎبی و اﻧدازه ﮔﯿﺮر آالﯾﻨده ﻫﺎر آﻟی ﻣﻮﺟﻮی یر ﻣحﯿط زﯾﺴﺖ
ﻣﺎﻧﻨد ﻓﻨﻮل ﻫﺎ و ﮐلﺮوﻓﻨﻮل ﻫﺎ یر آب و خﺎکی ﻫﯿدروﮐﺮبن ﻫﺎر آروﻣﺎﺗﯿﮑی ﭼﻨد حلقه ار PAHی بﻨهﺰﯾن بهدون ﺳهﺮبی
یﯾﻮﮐﺴﯿن ﻫﺎی یر بﻨﺰوﻓﻮران ﻫﺎی ﺳمﻮم آﻓﺖ ﮐش ارﮔﺎﻧﻮﮐلﺮﯾن و ﻋلﻒ ﮐش ﻫﺎی آﻓﺖ ﮐش ﻫﺎر ﻫﺎﻟﻮژﻧدار و ﮔﻮﮔﺮی یر ﻫهﻮا
ﻣﻨﺎﺳب ﻣی بﺎشد .ﻫمچﻨﯿن از یﺳﺘگﺎه  GC-MSیر شﻨﺎﺳﺎﯾی ﺗﺮﮐﯿبﺎت ﻣصﺮب ﻟﯿگﻨﯿنی آﻓﺖ ﮐش ﻫﺎ یر اﺳفﻨﺎجی آﻧهﺎﻟﯿﺰ
ﮐﺎربﺎﻣﺎﺗﻨﺰﯾن و ﻣﺘﺎبﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎر آن یر آب ﻫﺎر ﺗ فﯿه شده ﻓﺎضالب و اﺳﺘﺮوئﯿد ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘفﺎیه ﻣی شﻮی.
ﻣﻮای

ائی و ﻧﻮشﯿدﻧی ﻫﺎ به ﻃﻮر ﻃبﯿعی یارار ﺗﺮﮐﯿبﺎت آروﻣﺎﺗﯿک و ﻣعطﺮ ﻫﺴﺘﻨد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑه ﻃی ﻓﺮآﯾﻨد ﺗﻮﻟﯿد یر آﻧهﺎ

به وﺟﻮی ﻣی آﯾد و اﻣﮑﺎن اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﻣقدار یقﯿق آﻧهﺎ بﺎ  GC-MSوﺟﻮی یاری .ﻋالوه بﺮ آن از یﺳﺘگﺎه  GC-Massبهه
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮیه ار بﺮار آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﺮ ﻫﺎی اﺳﯿد ﻫﺎر ﭼﺮبی اﻟﮑل ﻫﺎ و آﻟدﻫﯿد ﻫﺎ یر ﻣﻮای
از یﺳﺘگﺎه ﺟی ﺳی ﻣس بﺮار ﺗﺸصﯿ

آالﯾﻨده ﻫﺎر ﻣﻮای

اﯾیی ﺗﺸصﯿ

ائی اﺳﺘفﺎیه ﻣی شﻮی .ﻫمچﻨهﯿن

ﺗقلب یر رو ن ﻫﺎﯾی ﻣﺎﻧﻨد رو هن زﯾﺘهﻮنی

رو ن اﺳﺘﻮخﻮیوس و ﺗعﯿﯿن ﻣقدار اﺳﺎﻧس ﻫﺎر اﻓﺰویﻧیی ﺗﺮﮐﯿبﺎت ﻣعطﺮی ﻣﻨﺘﻮلی ﻋ هﺎره ﻫهﺎی ﮐهﺮه ﺗهﺮر ﮔلﯿﺴهﯿﺮﯾدی
بﺎقﯿمﺎﻧده ﺳمﻮم ﮐﺸﺎورزر و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﻨﻮل یر آب آشﺎﻣﯿدﻧی اﺳﺘفﺎیه ﻣی شﻮی.
از یﺳﺘگﺎه  GC Massﻣی ﺗﻮان بﺮار ﺗﺠﺰﯾه و ﺗحلﯿلی ﻣﺎﯾعﺎت بﯿﻮﻟﻮژﯾﮑی بدن ﻣﺎﻧﻨد خهﻮن و ایرار یر ﺗﺸهصﯿ

ﻣهﻮای

ﻣصدری بﺎربﯿﺘﻮرات ﻫﺎی اﻟﮑل ﻫﺎ و یاروﻫﺎر ضدﺗﺸﻨجی یارو ﻫﺎر بﯿهﻮشیی آﻧﺘی ﻫﯿﺴهﺘﺎﻣﯿن ﻫهﺎی یارو ﻫهﺎر آراﻣهبصش و
ضدصﺮع اﺳﺘفﺎیه ﮐﺮی .ﻫمچﻨﯿن از ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی ﮔﺎزر اﺳپﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺟﺮﻣی بﺮار ﺗﺸصﯿ

آﻟﻮیﮔی ﻫﺎر خﻮنی ﻣﺘﺎبﻮﻟﯿﺖ

یر ﺳﺮمی اﻧدازه ﮔﯿﺮر اﺳﯿد ﭼﺮب یر ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی بﺮرﺳی حضﻮر اﺳﺘﺮوئﯿد آزای و حﺘی ﺗﺸصﯿ
ارﮔﺎﻧﻮﮐلﺮﯾن یر ﻣﻮای

وﺟﻮی آﻓﺖ ﮐهش ﻫهﺎر

ائی و آب آشﺎﻣﯿدﻧی ﻣ ﺮﻓی اﺳﺘفﺎیه ﮐﺮی.

از ﮐﺎربﺮی ﻫﺎر یﺳﺘگﺎه قدرﺗمﻨد  GC-MSیر صﻨﺎﯾﻊ ﻣصﺘلﻒ ﻣی ﺗﻮان آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺎز ﻫهﺎر ﻣعهدﻧیی حهالل ﻫهﺎر ﻣعطهﺮ و
آروﻣﺎﺗﯿکی ﺗﺸصﯿ

ﻧﺎخﺎﻟ ی ﻫﺎﯾی ﻣﺎﻧﻨد اﺳﺘﺎﯾﺮنی زاﯾلنی یﯾﻮلی ﮔالﯾﮑﻮل و ﺗﺮﮐﯿبﺎت آﻟﺮژﯾک یر ﻣﻮای آراﯾﺸیی آﻣﯿﻨهﻮ

اﻟﮑل ﻫﺎ یر آبی ﺗعﯿﯿن ﻓﺮﻣﯿک اﺳﯿد ﻣﻮﺟﻮی یر اﺳﯿد اﺳﺘﯿک را ﻧﺎم بﺮی .از اﺳﯿد اﺳﺘﯿک یر ﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﺎت ﺳهلﻮﻟﺰی پلهی
اﺗﯿلنی پلی وﻧﯿل و اﻟﯿﺎف ﻣ ﻨﻮﻋی اﺳﺘفﺎیه ﻣی شﻮی.
یﺳﺘگﺎه ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮ ﮔﺮاﻓی ﮔﺎزر اﺳپﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺟﺮﻣی ﯾﮑی از ابﺰارﻫﺎر ارزشمﻨد اﺳﺖ ﮐه به ﻃﻮر قﺎبل ﺗﻮﺟهی اﺳﺘفﺎیه از آن
یر ﺳﺎل ﻫﺎر اخﯿﺮ اﻓﺰاﯾش ﯾﺎﻓﺘه .به ﻋﻨﻮان ﻣثﺎل از یﺳﺘگﺎه  GC Massﮐه بﺮار شﻨﺎﺳﺎﯾی ﯾﻮن ﻫﺎر ﻣلﮑلﻮﻟیی اﯾﺰوﻣﺮ ﻫﺎ
و ﻫﯿدروﮐﺮبن ﻫﺎﯾی بﺎ ﻓﺮارﯾﺖ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨد واﮐس ﻫﺎ اﺳﺘفﺎیه ﻣی شﻮی .ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮیه ار از ﻣﻮای پﺘﺮوشﯿمیی ﺳهﻮخﺖ ﻫهﺎی
ﻣصلﻮط ﻫﺎر ﻫﯿدروﮐﺮبﻨی ﻣﺎﻧﻨد بﻨﺰﯾنی ﻧفﺖ ﺳفﯿد و ﮔﺎزوئﯿلی اﻧﻮاع رو ن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﻧﻨد بﯿﻮیﯾﺰلی ﻣﻮم و رو ن ﺗﺮاﻧﺴفﻮرم
و رﻧج ﮔﺴﺘﺮیه ار از ﻧمﻮﻧه ﻫﺎر ژئﻮشﯿمی ﺗﻮﺳط یﺳﺘگﺎه  GC-MSشﻨﺎﺳﺎﯾی ﻣی شﻮﻧد.

ﻧﺎم یﺳﺘگﺎهICP-OES :
شﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧدهPerkin Elmer :
ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧده :آﻣﺮﯾﮑﺎ

یﺳﺘگﺎه ﻃﯿﻒ ﺳﻨج  ICP-OESاز ﺗﺠهﯿﺰات آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺎل آزﻣﺎﯾﺸگﺎﻫی ﻣی بﺎشد ﮐه یر ﺳﺎل ﻫﺎر اخﯿﺮ ﺗﻮﺟه وﯾژه ار به
آن شده اﺳﺖ .یﺳﺘگﺎه  ICP-OESﺗﺠهﯿﺰر اﺳﺖ ﮐه بﺮار آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺮﯾﻊ و یقﯿق ﻃﯿﻒ وﺳﯿعی از ﻋﻨﺎصﺮ یر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه
ﻣﻮری اﺳﺘفﺎیه قﺮار ﻣی ﮔﯿﺮی .از یﯾگﺮ وﯾژﮔی ﻫﺎر یﺳﺘگﺎه  ICP-OESﻣی ﺗﻮان به ریﯾﺎبی ﻋﻨﺎصﺮ یر ﻣحدویه لظﺖ
پﺎﯾﯿن یر حد  ppbاشﺎره ﮐﺮی .ﯾﮑی از ﮐﺎربﺮیﻫﺎر یﺳﺘگﺎه  ICP-OESآﻧﺎﻟﯿﺰ و بﺮرﺳی ﻋﻨﺎصﺮ ﻣﻮﺟﻮی یر خﺎک ﻣی
بﺎشد.
اﺳﺎس ﮐﺎر اﯾن یﺳﺘگﺎه بﺮ ﻣبﻨﺎر اﺳﺘفﺎیه از پالﺳمﺎ به ﻋﻨﻮان ﻣﻨبﻊ ﺗهﯿج ﺟهﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐمی و ﮐﯿفی ﻋﻨﺎصﺮ ﻣی بﺎشد.
اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﻋﻨﺎصﺮ یر ﻧمﻮﻧه ﻫﺎر خﺎکی ﺳﻨگ و رﺳﻮبﺎت آبﺮاﻫیی بعد از اﻧحالل به ﮐمک ذوب ﮐﻨﻨده ﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﯿدﻫﺎ
و ﻋﻨﺎصﺮ ﻓلﺰر یر ﻣقﺎیﯾﺮ بﺴﯿﺎر ﮐﻢ یر ﻧمﻮﻧه ﻫﺎر آبی ی

اﯾیی ﮔﯿﺎﻫیی ﺟﺎﻧﻮرری خﺎک و رﺳﻮبﺎتی بعد از اﻧحالل و اﻧﺠﺎم

ﻓﺮاﯾﻨد پﯿش ﺗغلﯿظ بﺎ اﺳﺘفﺎیه از اﯾن یﺳﺘگﺎه اﻣﮑﺎن پ ﯾﺮ اﺳﺖ.
به ﻃﻮر ﮐلی حضﻮر ﻋﻨﺎصﺮ ﻣصﺘلﻒ یر خﺎک ﮐﺸﺎورزر ﺗﺎثﯿﺮ ﻣﺴﺘقﯿمی بﺮ رور ﮐﯿفﯿﺖ ﻣح ﻮل ﺗﻮﻟﯿدر از آن خﺎک یاری.
بﻨﺎبﺮاﯾن بﺎ اﻧﺠﺎم ﯾک آزﻣﺎﯾش آﻧﺎﻟﯿﺰ یقﯿق بﺮ رور خﺎک ﻣی ﺗﻮان از ﻣﯿﺰان ﻋﻨﺎصﺮ ﻣصﺘلﻒ ﻣﻮﺟﻮی یر آن ﻣطلﻊ شد.
ﻋﻨﺎصﺮر ﮐه ﻣعمﻮال یر خﺎک ﻣﻮری بﺮرﺳی قﺮار ﻣی ﮔﯿﺮﻧد رﯾﺰﻣغ ر ﻫﺎﯾی شﺎﻣل پﺘﺎﺳﯿﻢ ی ﮐلﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ی و یر ﻣﻨﺎﻃق
خﺸک ﺗﺮ رﯾﺰﻣغ ر ﻫﺎﯾی ﻣﺎﻧﻨد آﻫنی روری ﻣﻨگﻨﺰ و ﻣس ﻣی بﺎشﻨد زﯾﺮا ﮐمبﻮی اﯾن ﻋﻨﺎصﺮ یر خﺎک اﯾن ﻣﻨﺎﻃق بﯿﺸﺘﺮ
ﻣی بﺎشد .ﻋالوه بﺮ آن از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑه یر ﺳﺎل ﻫﺎر اخﯿﺮ ﻣﺴئله آﻟﻮیﮔی خﺎک ﮐﺸﺎورزر و آب بﺎ ﻓلﺰات ﺳﻨگﯿن و ﺳمی به
یﻟﯿل اﻓﺰاﯾش بی روﯾه ﻓعﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎر صﻨعﺘی و یﻓﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳب زبﺎﻟه ﻫﺎر آن یر خﺎک بﺴﯿﺎر ﻣطﺮح ﻣی بﺎشدی ﻧگﺮاﻧی ﻫﺎر
بﺴﯿﺎرر را اﯾﺠﺎی ﮐﺮیه اﺳﺖ .بﻨﺎبﺮاﯾن به ﯿﺮ از بﺮرﺳی وﺟﻮی رﯾﺰﻣغ ر ﻫﺎر ﻣﻮﺟﻮی یر خﺎکی آﻧﺎﻟﯿﺰ آب و خﺎک به ﻫدف
ﺳﻨﺠش ﻣﯿﺰان ﻓلﺰات ﺳﻨگﯿن و ﺳمی ﻣﺎﻧﻨد ﮐﺎیﻣﯿﻢی ﮐﺮوم و ﺳﺮب ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣی پ ﯾﺮی.

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻨﺎصﺮخﺎک و آب بﺎ یﺳﺘگﺎه  ICP-OESﻧه ﺗﻨهﺎ ﻣی ﺗﻮاﻧﻨد ﺗأﯾﯿدر بﺮ ﺳالﻣﺖ آن بﺎشد بلﮑه حﺘی یر صﻮرت
ﺗﺸصﯿ

وﺟﻮی ﻣﻮای آالﯾﻨده بﯿش از حد ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ ﻣی ﺗﻮاﻧد راﻫﻨمﺎﯾی بﺮار یر ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘن ﺗمهﯿدات وﯾژه یر بﺮﻃﺮف

ﺳﺎخﺘن و ﺟبﺮان اثﺮ آن ﻋﺎﻣل ﯾﺎ ﻋﻮاﻣل آالﯾﻨده بﺎشد.
ﮐﺎربﺮی ﻫﺎر یﯾگﺮ یﺳﺘگﺎه ICP-OES
ﺗعﯿﯿن یرصد خلﻮص ﻧﯿﮑل یر قطعﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑی و بﺎﺗﺮر
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓلﺰات ﺳﻨگﯿن یر پﺴﺎب بﺎ یﺳﺘگﺎه اﺳپﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ ICP-OES
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺮب و ﻓلﺰات ﺳمی یر اﺳبﺎب بﺎزر ﮐﻮیﮐﺎن بﺎ یﺳﺘگﺎه ICP-OES
اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﻋﻨﺎصﺮ اﻓﺰویﻧی یر رو ن ﻣﻮﺗﻮر
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﺎخﺎﻟ ی ﻫﺎر ﻓلﺰر یر ﺗﺮﮐﯿبﺎت یاروئی

نام دستگاه( IC :کروماتوگرافی یونی)
شرکت سازندهMetrohm :
کشور سازنده :سوئیس

اﯾن یﺳﺘگﺎه ﯾک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی اﯾده آل بﺮار آﻧﺎﻟﯿﺰ روﺗﯿن آب ﻣی بﺎشهد .یﺳهﺘگﺎه ﮐﺮوﻣهﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی ﯾهﻮﻧی
روشی ﺳﻮیﻣﻨد بﺮار اﻧدازهﮔﯿﺮر ﯾﻮﻧهﺎر ﻣصﺘلﻒ یرﻧمﻮﻧهﻫﺎر ﻣصﺘلﻒ یر صﻨعﺖی آزﻣﺎﯾﺸگﺎﻫهﺎی ﮐلﯿﻨﮑهﺎی ﻣحﯿط زﯾﺴﺖ
و  ...ﻣیبﺎشد .اصﻮل اﯾن یﺳﺘگﺎه بﺮ ﻣبﻨﺎر ﺟداﺳﺎزر و اﻧدازهﮔﯿﺮر بﺎ یﺗﮑﺘﻮر ﻫداﯾﺖ ﺳﻨج ﻣیبﺎشد ﮐه اﯾن یﺗﮑﺘهﻮر بهه
ﻫمﺮاه ﯾک اﺗﻮ ﺳﺎپﺮﺳﻮر حد ﺗﺸصﯿ

بﺴﯿﺎر خﻮبی بﺮار آﻧﺎﻟﯿﺰ ﯾﻮﻧهﺎ را یارا ﻣیبﺎشد ﻟ ا بﺮ اﯾن ﻣبﻨﺎ بﺴﯿﺎرر از ﻣﺰاحﺘمهﺎ

یر حﯿن آﻧﺎﻟﯿﺰ ح ف خﻮاﻫد شد .اﯾن روش بﺴﯿﺎر ﺳﻮیﻣﻨد بﺮار آﻧﺎﻟﯿﺰ ﯾﻮﻧهﺎر ﮐﺎﺗﯿﻮﻧی و آﻧﯿﻮﻧی ﻣعدﻧی ﻣیبﺎشد ﭼﺮا ﮐه
ﻫﻢ زﻣﺎن ﮐمﺘﺮ و ﻫمچﻨﯿن از حد ﺗﺸصﯿ

بﺎالﺗﺮر یر ﻣقﺎﯾﺴه بﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشهﺎ بﺮخﻮریار اﺳﺖ .یر بﺴﯿﺎرر از ﻣﻮاری ﻧظﯿهﺮ

پﺎﯾﺸهﺎر ﻣحﯿط زﯾﺴﺖ یر ﻣحﯿطهﺎر آبی اﻧدازهﮔﯿﺮر ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘهﺎﯾی ﻫمچﻮن ﻧﯿﺘﺮاتی ﻓﺴفﺎت و ﻫمچﻨﯿن آﻧﯿﻮﻧهﺎﯾی ﻧظﯿهﺮ
بﺮمی ﮐلﺮی ﻓلﻮئﻮری ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و ﺳﻮﻟفﺎت و ﮐﺎﺗﯿﻮﻧهﺎﯾی ﻫمچﻮن ﺳدﯾﻢی پﺘﺎﺳﯿﻢی ﮐلﺴﯿﻢی ﻣﻨﯿهﺰﯾﻢ و بهﺎرﯾﻢ و  ...بﺴهﯿﺎر حهﺎئﺰ
اﻫمﯿﺖ ﻣیبﺎشد .بﺎ اﺳﺘفﺎیه از اﯾن یﺳﺘگﺎه اﻧدازهﮔﯿﺮر اﯾن ﻣﻮای بﺮاحﺘی و یر زﻣﺎن ﮐمﺘﺮر یر ﻣقﺎﯾﺴهه بهﺎ شهﯿمی ﺗهﺮ
صﻮرت ﻣیﮔﯿﺮی .از یﯾگﺮ ﮐﺎربﺮیﻫﺎر اﯾن یﺳﺘگﺎه به ﺗﻮاﻧمﻨدر آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣقﺎیﯾﺮ ﮐﻢ آﻧﯿﻮﻧهﺎﯾی ﻧظﯿهﺮ ﺳهﻮﻟفﺎت و ﻧﯿﺘهﺮات یر
حضﻮر بﺎالر ﮐلﺮ یر ﺗﺮﮐﯿبﺎﺗی ﻧظﯿﺮ شﻮرابه ﻣیﺗﻮان اشﺎره ﮐﺮی.

نام دستگاه :پالروگراف
شرکت سازندهMetrohm :
کشور سازنده :سوئیس

پالروﮔﺮاف ابﺰارر ﺳﺎیهی ارزان بﺮار اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﮐمی ﻋﻨﺎصﺮ یر حد ﻧﺎﭼﯿﺰی اﻧهدازه ﮔﯿهﺮر ﻓلهﺰات ﺳهﻨگﯿنی بعضهی از
آﻧﯿﻮﻧهﺎ و بعضی ﻣﻮای آﻟی اﺳﺖ .اﯾن ﺳﯿﺴﺘﻢ یارار حﺴﺎﺳﯿﺖ بﺎال بﺮار ﮐلﯿه روشﻫﺎر وﻟﺘﺎﻣﺘﺮر ﻣیبﺎشد .ﻫﺮ ﻣﺎیهار ﮐه
به روش وﻟﺘﺎﻣﺘﺮر قﺎبل اﻧدازهﮔﯿﺮر بﺎشد را ﻣیﺗﻮان بﺎ اﯾن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﻧمﻮی.
پالروﮔﺮاف  Metrohmابﺰارر ﺳﺎیهی ارزان بﺮار اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﮐمی ﻋﻨﺎصﺮ یر حد Traceی اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﻓلﺰات ﺳﻨگﯿنی
بعضی از آﻧﯿﻮﻧهﺎ و بعضی ﻣﻮای آﻟی ﻣی بﺎشد .ﺗﮑﻨﯿک ﻫﺎر وﻟﺘﺎﻣﺘﺮر بﺮ اﺳﺎس ﮐﻨﺘﺮل پﺘﺎﻧﺴﯿل اﻟﮑﺘهﺮوی و اﻧهدازه ﮔﯿهﺮر
ﺟﺮﯾﺎن حﺎصل اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨد .پالروﮔﺮاﻓی ﯾک ﺗﮑﻨﯿک وﻟﺘﺎﻣﺘﺮر اﺳﺖ ﮐه اﻟﮑﺘﺮوی ﺟﯿﻮه قطهﺮه ﭼﮑهﺎن ( )DMEرا بهه
ﻋﻨﻮان اﻟﮑﺘﺮوی ﮐﺎر به ﮐﺎر ﻣی ﮔﯿﺮی .یر پالروﮔﺮاﻓی ﻣعمﻮﻟیی پﺘﺎﻧﺴﯿل اﻋمﺎل شده به  DMEیر بﺮابﺮ ﯾک اﻟﮑﺘﺮوی ﻣﺮﺟﻊ
بطﻮر خطی از ﯾک پﺘﺎﻧﺴﯿل آ ﺎزر ﺗﺎ ﻧهﺎﯾی پﻮﯾش و ﺟﺮﯾﺎن حﺎصل اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﻣی شﻮی ﺗﺎ پالروﮔﺮام ﻣﻮری ﻧظﺮ بدﺳهﺖ
آﯾد و بﺎ ﺗﻮﺟه به پالروﮔﺮام لظﺖ ﮔﻮﻧه ﻣﻮری ﻧظﺮ ﺗعﯿﯿن ﮔﺮیی.

نام دستگاهMicrowave Digestion :
شرکت سازندهMilestone :
کشور سازنده :آلمان

ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ یاﯾﺠﺴﺸن ابﺰارر ﮐﺎرآﻣد بﺮار ﻫضﻢ و ﺗبدﯾل ﻧمﻮﻧه ﻫﺎر ﺟﺎﻣد به ﻣحلﻮل ﺟهﺖ آﻣﺎیه ﺳﺎزر آن ﻧمﻮﻧه بهﺮار
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣی بﺎشد .بﺎ پﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋلﻢ و ظهﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژر ﻫﺎر ﺟدﯾدی ﮐﯿفﯿﺖ و زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾن ﻓﺮآﯾﻨد ﻧﯿﺰ یﺳﺘصﻮش ﺗغﯿﯿﺮات
اﺳﺎﺳی ﮔﺮیﯾده اﺳﺖ .ظهﻮر اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﻣﻨﺠﺮ به ﺗﻮﺳعه روش ﺟدﯾدر بﺮار ﻫضﻢ و آﻣﺎیه ﺳﺎزر ﻧمﻮﻧه ﻫﺎ ﮔﺮیﯾهده
اﺳﺖ .اﯾن روش بﺴﯿﺎر یقﯿقﺘﺮ و ﺗمﯿﺰﺗﺮ از روش ﻫﺎر قبلی ﻣی بﺎشد و ﺗﻮﺳط یﺳﺘگﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ یاﯾﺠﺴﺸن اﻧﺠهﺎم ﻣهی
ﮔﯿﺮی .

نام دستگاهMercury Analyzer :
شرکت سازندهMilestone :
کشور سازنده :آلمان

اﺳﺎس ﮐﺎر اﯾن یﺳﺘگﺎه بﺮ ﻣبﻨﺎر اﺳﺘفﺎیه از الﻣپ ﺟﯿﻮه به ﻋﻨﻮان ﻣﻨبﻊ ﺗهﯿج ﺟهﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐمی و ﮐﯿفی ﻋﻨ ﺮ ﺟﯿﻮه
ﻣیبﺎشد.
اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﻋﻨﺎصﺮ یر ﻧمﻮﻧه ﻫﺎر

ای آبی خﺎکی ﺳﻨگ و رﺳﻮبﺎت آبﺮاﻫیی بعد از اﻧحالل به ﮐمک ذوب ﮐﻨﻨده ﻫﺎ ﯾﺎ

اﺳﯿدﻫﺎ قﺎبل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اﯾن یﺳﺘگﺎه ﺗﻮاﻧﺎﯾی اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﺟﯿﻮه یر ﻣقﺎیﯾﺮ بﺴﯿﺎر ﮐﻢ یر ﻧمﻮﻧه ﻫﺎر آبی ی

اﯾیی

ﮔﯿﺎﻫیی ﺟﺎﻧﻮرری خﺎک و رﺳﻮبﺎتی بعد از اﻧحالل و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨد پﯿش ﺗغلﯿظ بﺎ اﺳﺘفﺎیه از اﯾن یﺳﺘگﺎه اﻣﮑﺎن پ ﯾﺮ اﺳﺖ.

نام دستگاهFTIR :
شرکت سازندهPerkin Elmer :
کشور سازنده :آمریکا

ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠی ﻣﺎیون قﺮﻣﺰ ﺗﮑﻨﯿﮑی ﻣﻨﺎﺳب بﺮار آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮای یر آزﻣﺎﯾﺸگﺎه ﻣی بﺎشد .ﯾک ﻃﯿﻒ ﻣﺎیون قﺮﻣﺰ ﻧمﺎﯾﻨده اثهﺮ
اﻧگﺸﺖ ﻧمﻮﻧه ﺗحﺖ ﺗﺴﺖ بﺎ پﯿک ﻫﺎر ﺟ بی اﺳﺖ ﮐه به ﻓﺮﮐﺎﻧس ﻫﺎر ارﺗعﺎشی ﻣﺎ بﯿن پﯿﻮﻧدﻫﺎر اﺗمی آن ﻣﺎیه بﺴﺘگی
یاری .از آﻧﺠﺎﯾی ﮐه ﻫﺮ ﻣﺎیه ار پﯿﻮﻧدﻫﺎر اﺗمی خﺎص خﻮی را یاریی یو ﺗﺮﮐﯿب بﺎ ﻃﯿﻒ ﻣﺎیون قﺮﻣهﺰ یقﯿقهﺎ ﻣﺸهﺎبه ﻫهﻢ
وﺟﻮی ﻧداری .از اﯾﻨﺮوی ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠی ﻣﺎیون قﺮﻣﺰ ﻣی ﺗﻮاﻧد یر شﻨﺎﺳﺎﯾی بهﺘﺮ (آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﯿفی) اﻧﻮاع ﻣصﺘلهﻒ ﻣهﻮای ﮐﺎرآﻣهد
بﺎشد .ﻫمچﻨﯿنی اﻧدازه پﯿک ﻫﺎ یر ﻃﯿﻒ ﻣعﺮف ﻣقدار ﻣﺎیه ﻣﻮﺟﻮی اﺳﺖ .اﻟگﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎر پﯿﺸﺮﻓﺘه ﻧﺮم اﻓﺰارری اﯾن ﻃﯿهﻒ
ﺳﻨﺠی را به ابﺰارر ﻋﺎﻟی بﺮار آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐمی ﻣبدل ﻣی ﺳﺎزی.
بﺎ ﺗﺎبش پﺮﺗﻮ ﻧﻮر به یرون ﯾک ﻧمﻮﻧه و اﻧدازه ﮔﯿﺮر ﻣقدار ﻧﻮرر ﮐه ﻣﺎیه ﺟ ب ﻣی ﮐﻨد (ﯾﺎ به بﺎزﺗﺎب ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻋبهﻮر ﻣهی
یﻫد) ﻣﺎ ﻣی ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎر زﯾﺎیر یر ﻣﻮری ﺳﺎخﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟی ﻣﺎیه بگﻮﯾﯿﻢ .اﯾن ﻓﺮآﯾﻨد (ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠی) ﻣی ﺗﻮاﻧهد بهﺮار
ﻣﻮایر ﮐه یر ﻣقﺎبل ﻫﺮ یو ﻃﯿﻒ آشﮑﺎر ﻧﻮر واﮐﻨش ﻧﺸﺎن ﻣی یﻫﻨد و ﻫمچﻨﯿن ﻣﻮایر ﮐه ﻧﺴبﺖ بهه ﻣهﻮج ﻫهﺎر ﮐﻮﺗهﺎه
بﯿﺮوﻧی آﻧچه ﻣﺎ ﻣی ﺗﻮاﻧﯿﻢ بﺎ ﭼﺸﻢ ﯿﺮﻣﺴل (ﻧﻮر ﻓﺮوﺳﺮخ) ﻣﺸﺎﻫده ﮐﻨﯿﻢ واﮐﻨش ﻧﺸﺎن ﻣهی یﻫﻨهدی ﻋملﯿهﺎﺗی شهﻮی.
ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠی ﻓﺮوﺳﺮخ به ﻣﺎ ﮐمک ﻣی ﮐﻨد ﺗﺎ ﻋبﻮر و ﺟ ب ﻓﺮو ﺳﺮخ را ﺗفﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾک «اثهﺮ اﻧگﺸهﺖ» ﻣﻮﻟﮑهﻮﻟی از
ﻣﻮای ﻣی ﺳﺎزی .یقﯿقﺎ ﻣثل ﻣﺮیمی یو ﺳﺎخﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟی یقﯿقﺎ ﯾﮑﺴﺎن اثﺮ اﻧگﺸﺖ ﻓﺮوﺳﺮخ ارائه ﻧمی ﮐﻨﻨد.
ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠی ﺗغﯿﯿﺮ شﮑل ﻓﺮوﺳﺮخ ﻓﻮرﯾه ( )FTIRحﺘی ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﮐه به ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺟمهﻊ آورر و بهه اﻧﺠهﺎم رﺳهﺎﻧدن
ﻣقﺎیﯾﺮ بﺰرگ یایه ﻫﺎر ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠی بﺎ اﺳﺘفﺎیه از ﻓﺮﻣﻮﻟی رﯾﺎضی ﮐه ﺗغﯿﯿﺮ شﮑل ﻓﻮرﯾه ﻧﺎﻣﯿده ﻣی شهﻮی را ﻣهی یﻫهد.
آﻧﺎﻟﯿﺰ  FTIRﻣﺰاﯾﺎر زﯾﺎیر ﻧﺴبﺖ به یﯾگﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎر ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠی یاری .
اﯾن روش احﺘﯿﺎج ﻧداری ﮐه ﻧمﻮﻧه ﻣﺎ ﺗصﺮﯾب شﻮی ﮐه ﻣی ﺗﻮاﻧد به ﻃﻮر وﯾژه ار ﻣفﯿد بﺎشد زﻣﺎﻧﯿﮑه ﻣهﺎ بهﺎ ﻣقهدار ﻧمﻮﻧهه
بﺴﯿﺎر ﮐمی ﺳﺮ و ﮐﺎر یارﯾﻢ .آن ﻫمچﻨﯿن یقﯿق و ﺳﺮﯾﻊ و ﻫمچﻨﯿن حﺴﺎس اﺳﺖ و قﺎیر به پﻮﯾش ﻧمﻮﻧه ﻫﺎر ﻧﺎزک اﺳﺖ.
به ﻋﻨﻮان ﻣثﺎلی ﻣی ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﺎﻟﯿﺰ  FTIRبﺮار پﻮﯾش ﻣﻮﻓق و ﻣعلﻮم ﮐﺮین ﮐﯿفﯿﺖ ﯾک ﻧمﻮﻧه یر ﯾک یﻫﻢ ﻣدت زﻣهﺎن
پﺎﯾﺎن اﯾن ﺟملهی اﺳﺘفﺎیه ﮐﻨﯿﻢ .یر ﻧهﺎﯾﺖی اﯾن روش به ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣی یﻫد ﺗﺎ پﻮﯾش ﻓﺮﮐﺎﻧس ﻧﻮر ﻓﺮوﺳهﺮخ ﭼﻨدﮔﺎﻧهه (ﯾهﺎ
ﻫمه آﻧهﺎ) یر ﯾک زﻣﺎن (بﺎ اﺳﺘفﺎیه از ﯾک آزﻣﻮن ﻣﻨفﺮی بﺮار ﺗحﻮﯾل یاین ﻣقدار زﯾﺎیر از اﻃالﻋﺎت) اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮی.

نام دستگاهHPLC :
شرکت سازندهAgilent :
کشور سازنده :آمریکا

 HPLCﯾﺎ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی ﻣﺎﯾﻊ یﺳﺘگﺎﻫی اﺳﺖ بﺮار ﺟداﺳﺎزری شﻨﺎﺳﺎئی و ﻣقدار ﺳﻨﺠی اﺟﺰار ﯾک ﺗﺮﮐﯿهب بهه ﮐهﺎر
ﻣی روی .ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی از یو بصش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮ به ﻣعﻨﺎر رﻧگ و ﮔﺮاﻓی به ﻣعﻨﺎر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣی بﺎشد و ﻧﺸهﺎﻧگﺮ ﻣﺘهد قهدﯾمی
ﺗفﮑﯿک ﻣﻮای بﺮ اﺳﺎس رﻧگ ﻣی بﺎشد .بﺎ ﺗﻮﺟه به اﺳﺘفﺎیه حالل ﻫﺎ بﺎ ﻓﺸﺎر بﺴﯿﺎر بﺎال ﻟفظ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی ﻣﺎﯾﻊ بهﺎ ﻓﺸهﺎر
بﺎال اﺳﺘفﺎیه ﻣی شﻮی.
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی بهﻋﻨﻮان ﯾک روش ﺟداﺳﺎزر ﮐه شﺎﻣل اﻧﺘقﺎل ﺟﺮم بﯿن ﯾک ﻓﺎز ﺳﺎﮐن و ﯾک ﻓﺎز ﻣﺘحﺮک اﺳهﺖی ﺗعﺮﯾهﻒ
ﻣیشﻮی .یر اﯾن روش بﺎ بهﺮهﮔﯿﺮر از ﯾک ﻓﺎز ﻣﺘحﺮک ﻣﺎﯾﻊی ﺗﺮﮐﯿبﺎت ﯾک ﻣصلﻮط را رور ﻓﺎز ﺳﺎﮐن ﺟهدا ﻣیﮐﻨهد .ﻓهﺎز
ﺳﺎﮐن ﻣیﺗﻮاﻧد ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣد بﺎشد .ﺗﺮﮐﯿبﺎت ابﺘدا یر ﯾک حالل حل ﻣیشﻮﻧد .ﺳپس یرون ﯾک ﺳهﺘﻮن ﮐﺮوﻣهﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی
ﺗحﺖ ﻓﺸﺎر بﺎال ﺟﺮﯾﺎن ﻣیﯾﺎبﻨد .یر ﺳﺘﻮنی ﺗﺮﮐﯿبﺎت ﻣصلﻮط از ﻫﻢ ﺟدا ﻣیشﻮﻧد .ﻣﯿﺰان ﺗفﮑﯿکپ ﯾﺮر بﺴهﯿﺎر اﻫمﯿهﺖ
یاری و به ﻣﯿﺰان بﺮﻫﻢﮐﻨش بﯿن ﺗﺮﮐﯿبﺎت حل شده و ﻓﺎز ﺳﺎﮐن بﺴﺘگی یاری .ﻓﺎز ﺳﺎﮐن بهﻋﻨﻮان ﻣﻮای ﻣﺘﺮاﮐﻢ شده یرون
ﺳﺘﻮن ﺗعﺮﯾﻒ ﻣیشﻮی .بﺮﻫﻢﮐﻨش ﺟﺴﻢ حل شده بﺎ ﻓﺎزﻫﺎر ﻣﺘحﺮک و ثﺎبﺖ ﻣیﺗﻮاﻧد از ﻃﺮﯾق اﻧﺘصﺎب حاللﻫﺎ و ﻓﺎزﻫﺎر
ﺳﺎﮐن ﻣصﺘلﻒ ﺗغﯿﯿﺮ ﮐﻨد.از ﻣﯿﺎن ﺗﮑﻨﯿک ﻫﺎر ﻣصﺘلﻒ ﺟداﺳﺎزری ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی ﻣﺎﯾﻊ بﺎ ﮐﺎراﯾی بﺎال ی بﯿﺸهﺘﺮﯾن رشهد و
ﮐﺎراﯾی را یاشﺘه اﺳﺖ .ﻋلﺖ اﯾن رشد را ﻣی ﺗﻮان به حﺴﺎﺳﯿﺖ بﺎالی ﺗعﯿﯿن ﻣقدار ﮐﻢ بﺎ صحﺖ بﺎالی قﺎبلﯿﺖ آﻧهﺎﻟﯿﺰ ﻧمﻮﻧهه
ﻫﺎر ﯿﺮﻓﺮار و حﺴﺎس به یﻣﺎ ﮐه بﺎ ﺗﮑﻨﯿک( GCﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓی ﮔﺎزر) اﻣﮑﺎﻧپ ﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨدی ﻧﺴبﺖ یای.
ﮐﺎربﺮی ﮔﺴﺘﺮیه آن بﺮار ﻣﻮایر اﺳﺖ ﮐه یر صﻨعﺖ ی زﻣﯿﻨهﻫﺎر ﻣصﺘلﻒ ﻋلهﻮم و ﺟﺎﻣعهه اﻫمﯿهﺖ یرﺟهه اول را یارﻧهد.
ﻣثﺎلﻫﺎﯾی از اﯾن ﻣﻮاری ﻋبﺎرتاﻧد از  :اﺳﯿدﻫﺎر آﻣﯿﻨه ی پﺮوﺗئﯿنﻫﺎ ی اﺳﯿدﻫﺎر ﻧﻮﮐلئﯿهک ی ﻫﯿهدروﮐﺮبﻨهﺎ ی ﻫﯿهدراﺗهﺎر
ﮐﺮبن ی یاروﻫﺎ ی ﺗﺮپﻨﻮئﯿدﻫﺎی حﺸﺮهﮐشﻫﺎ ی آﻧﺘیبﯿﻮﺗﯿﮑهﺎ ی اﺳﺘﺮوئﯿدﻫﺎ ی ﮔﻮﻧههﻫﺎر آﻟهی ﯾهﺎ ﻓلهﺰر و ﮔﺮوﻫهی از ﻣهﻮای
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣعدﻧی.

