
 LCMSMS نام دستگاه:  

  AB sciex : شرکت سازنده

  آمریکا کشور سازنده: 

 

 

 

نمونههه هههار یارویههیی  هه اییی نالیز ى آهااز روش یکى  (LC-MS) طیف سنجى جرمى –فى مایع اماتوگروکروش ر

هه ى یر یو یچشم گیرر شد بسیارسرعت   خاطر قدرت و کارایی باالیی که یارییه بست که بیولوژیکی و بیوشیمیایی ا

طیهف سهنجی جرمهی( ) MS کروماتوگرافی مایع( و) LC  از یو قسمت LC-Mass یستگاهت. ههساشته یاخیر ر ا

 و شناسایی یر یستگاه LC تشکیل شده است. یر این یستگاه واری کرین نمونه و جداسازر اجزار نمونه یر یستگاه

MS که امکان شناسایی و تعیین مقدار یر یستگاه هاییشوی. نمونه انجام می GC-MS  توسط یستگاه یوجوی نداری 

LC-MS  امروزه اسپکترومترر جرمی به عنوان ابزارر قدرتمند جهت تحقیقی مطالعهه و تشهصی   .گیریصورت می

ژیکی به یو صهورت یر بسیارر از ناهنجارر ها و بیمارر ها با یقتی کارائی و حساسیت باال یر نمونه هار پیچیده بیولو

یاخل بافت یا بیرون آن جهت تشصی  مارکرها و پروفایل هار متابولولیتیی فراینهد ههار تشصی هی و تحقیقهاتی را 

 بسیار تسهیل نمویه است. 

 طیف سنج جرمی دوگانه  –آنالیز کروماتوگرافی مایع  دیگر کاربردهای

 تعیین جرم مولکولی

 متابولیت هاترکیبات سنگین و پیچیده مانند 

 کمک به تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات مجهول

 کاربریهار یارویی

 ppbشناسایی انواع سموم آفت کش ها و انواع افالتوکسین ها یر حد 

 

 



 GCMS نام دستگاه:  

 Agilent شرکت سازنده: 

  کشور سازنده:  آمریکا

 

 

 

یکی از تکنیک هار موثر و پرکاربری یر حوزه آنالیز مهوای  GC-MSاسپکترومتر جرمی یا  −روش کروماتوگرافی گازر

بهرار آنهالیز  MSو تکنیک تشصی ی قدرتمنهد  GCاز ای ام تکنیک جداسازر با یستگاه  GC-MSاست. تکنیک 

جداسازر ترکیبات فرار را بر عههده مهی  GCیر حالی که یستگاه  GC-MSبهتر نمونه استفایه می کند. یر یستگاه 

ومتر جرمی کمک می کند که تک تک اجزار جدا شده بر اساس خاصیت جرمی با یقت باالیی شناسایی گیریی اسپکتر

عالوه بر آنالیز رنج گستریه ترر از موایی امکان تشصی  یقیق تر و ارائه نتایجی سریع تر را  GC-MSیستگاه شوند. 

 فراهم می آید. 

 GC-MSکاربری هار یستگاه 

هار فراوان خویی راندمان باال و نتهایج قابهل تواناییجدید است که با  و آنالیزر یک ابزار تحقیقاتی GC-MSیستگاه 

نه هار تصقیقاتیی کنترل کیفی و پیشرفت علم و تکنولوژر بهازر مهی کنهد. از یسهتگاه اعتمایی نقش کلیدر یر زمی

GC-MS  یر حوزه هار مصتلفی از جمله پزشکی و یاروئیی تحقیقات محیط زیستیی آنالیز موای  ه ائیی نوشهیدنی و

آنالیز هیهدروکربن ههای اسانس های بررسی مواری جنایی و پزشکی قانونیی آزمایش موای بیولوژیکی بدن و آفت کش های 

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 

کیفیت یارو استفایه می شوی. یستگاه جی سی مس معموالً برار تشهصی   تحقیقاتیی تولیدی کنترل کیفیت و تضمین

ناخال ی یارو هار سنتزر جدید یر شیمی یارویی و بیوتکنولوژر یاروئی استفایه می شهوی.از کرومهاتوگراف گهازر 

آتهش  اسپکترومتر جرمی یر پزشکی قانونی و جرم شناسی می توان به آنالیز ذرات مشکوکی بررسی بقایار ناشهی از

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.
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ابزارر کارآمد و مقرون به صرفه یر رییابی و اندازه گیرر آالینده هار آلی موجوی یر محیط زیست  GC-MSیستگاه 

ی بنهزین بهدون سهربی PAHمانند فنول ها و کلروفنول ها یر آب و خاکی هیدروکربن هار آروماتیکی چند حلقه ار 

ت کش هار هالوژندار و گوگری یر ههوا ییوکسین های یر بنزوفوران های سموم آفت کش ارگانوکلرین و علف کش های آف

یر شناسایی ترکیبات مصرب لیگنینی آفت کش ها یر اسفناجی آنهالیز  GC-MSمناسب می باشد. همچنین از یستگاه 

 کارباماتنزین و متابولیت هار آن یر آب هار ت فیه شده فاضالب و استروئید ها نیز استفایه می شوی.

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

بهه  GC-Massوجوی یاری. عالوه بر آن از یستگاه  GC-MSبه وجوی می آید و امکان اندازه گیرر مقدار یقیق آنها با 

  ائی استفایه می شوی. همچنهین 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  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 

 استفایه می شوی. آنالیز فنول یر آب آشامیدنیباقیمانده سموم کشاورزر و 

می توان برار تجزیه و تحلیلی مایعات بیولوژیکی بدن مانند خهون و ایرار یر تشهصی  مهوای  GC Massاز یستگاه 

ی یارو هار بیهوشیی آنتی هیسهتامین ههای یارو ههار آرامهبصش و مصدری باربیتورات های الکل ها و یاروهار ضدتشنج

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  وجوی آفت کهش ههار 

 وکلرین یر موای   ائی و آب آشامیدنی م رفی استفایه کری.ارگان

یر صنایع مصتلف می توان آنالیز گاز ههار معهدنیی حهالل ههار معطهر و  GC-MSاز کاربری هار یستگاه قدرتمند 

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.

یکی از ابزارهار ارزشمند است که به طور قابل توجهی استفایه از آن  یستگاه کروماتو گرافی گازر اسپکترومتر جرمی

که برار شناسایی یون هار ملکلولیی ایزومر ها  GC Massیر سال هار اخیر افزایش یافته. به عنوان مثال از یستگاه 

کم مانند واکس ها استفایه می شوی. طیف گستریه ار از موای پتروشیمیی سهوخت ههای  و هیدروکربن هایی با فراریت

مصلوط هار هیدروکربنی مانند بنزینی نفت سفید و گازوئیلی انواع رو ن موتور مانند بیوییزلی موم و رو ن ترانسفورم 

 شناسایی می شوند. GC-MSو رنج گستریه ار از نمونه هار ژئوشیمی توسط یستگاه 
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 ICP-OES نام یستگاه:  

  Perkin Elmer شرکت سازنده: 

  کشور سازنده:  آمریکا

 

 

 

از تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی می باشد که یر سال هار اخیر توجه ویژه ار به  ICP-OESیستگاه طیف سنج 

تجهیزر است که برار آنالیز سریع و یقیق طیف وسیعی از عناصر یر آزمایشگاه  ICP-OESآن شده است. یستگاه 

می توان به رییابی عناصر یر محدویه  لظت  ICP-OESموری استفایه قرار می گیری. از ییگر ویژگی هار یستگاه 

آنالیز و بررسی عناصر موجوی یر خاک می  ICP-OESیستگاه اشاره کری. یکی از کاربریهار  ppbپایین یر حد 

 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  

 امکان پ یر است. با استفایه از این یستگاه  فرایند پیش تغلیظ

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. 

می گیرند ریزمغ ر هایی شامل پتاسیم ی کلسیم و منیزیم ی و یر مناطق  عناصرر که معموال یر خاک موری بررسی قرار

خشک تر ریزمغ ر هایی مانند آهنی روری منگنز و مس می باشند زیرا کمبوی این عناصر یر خاک این مناطق بیشتر 

ین و سمی به با فلزات سنگ و آب می باشد. عالوه بر آن از آنجاییکه یر سال هار اخیر مسئله آلویگی خاک کشاورزر

یلیل افزایش بی رویه فعالیت هار صنعتی و یفع نامناسب زباله هار آن یر خاک بسیار مطرح می باشدی نگرانی هار 

خاک به هدف آب و بسیارر را ایجای کریه است. بنابراین به  یر از بررسی وجوی ریزمغ ر هار موجوی یر خاکی آنالیز 

 یمیمی کروم و سرب نیز انجام می پ یری. سنجش میزان فلزات سنگین و سمی مانند کا
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نه تنها می توانند تأییدر بر سالمت آن باشد بلکه حتی یر صورت  ICP-OESبا یستگاه  و آب آنالیز عناصرخاک

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

 ن عامل یا عوامل آالینده باشد. ساختن و جبران اثر آ

 ICP-OESکاربری هار ییگر یستگاه 

 تعیین یرصد خلوص نیکل یر قطعات الکترونیکی و باترر

 ICP-OESآنالیز فلزات سنگین یر پساب با یستگاه اسپکترومتر 

 ICP-OESآنالیز سرب و فلزات سمی یر اسباب بازر کویکان با یستگاه 

 یر رو ن موتوراندازه گیرر عناصر افزوینی 

 آنالیز ناخال ی هار فلزر یر ترکیبات یاروئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )کروماتوگرافی یونی(IC نام دستگاه:  

  Metrohm شرکت سازنده: 

  کشور سازنده:  سوئیس

 

 

 

یسهتگاه کرومهاتوگرافی یهونی  می باشهد. آنالیز روتین آب این یستگاه یک سیستم یون کروماتوگرافی ایده آل برار

هار مصتلف یر صنعتی آزمایشگاههای کلینکهای محیط زیست گیرر یونهار مصتلف یرنمونهروشی سویمند برار اندازه

باشد که این یتکتهور بهه گیرر با یتکتور هدایت سنج میباشد. اصول این یستگاه بر مبنار جداسازر و اندازهو ... می

باشد ل ا بر این مبنا بسیارر از مزاحتمها الیز یونها را یارا میهمراه یک اتو ساپرسور حد تشصی  بسیار خوبی برار آن

باشد چرا که یر حین آنالیز ح ف خواهد شد. این روش بسیار سویمند برار آنالیز یونهار کاتیونی و آنیونی معدنی می

ر از مواری نظیهر هم زمان کمتر و همچنین از حد تشصی  باالترر یر مقایسه با سایر روشها برخوریار است. یر بسیار

گیرر نوترینتهایی همچون نیتراتی فسفات و همچنین آنیونهایی نظیهر پایشهار محیط زیست یر محیطهار آبی اندازه

برمی کلری فلوئوری نیتریت و سولفات و کاتیونهایی همچون سدیمی پتاسیمی کلسیمی منیهزیم و بهاریم و ... بسهیار حهائز 

گیرر این موای براحتی و یر زمان کمترر یر مقایسهه بها شهیمی تهر یستگاه اندازهباشد. با استفایه از این اهمیت می

گیری. از ییگر کاربریهار این یستگاه به توانمندر آنالیز مقاییر کم آنیونهایی نظیهر سهولفات و نیتهرات یر صورت می

 توان اشاره کری.حضور باالر کلر یر ترکیباتی نظیر شورابه می

 

 

 

 

 

 

 



 پالروگراف نام دستگاه:  

  Metrohm شرکت سازنده: 

  کشور سازنده:  سوئیس

 

 

 

 

انهدازه گیهرر فلهزات سهنگینی بعضهی از  ابزارر سایهی ارزان برار اندازه گیرر کمی عناصر یر حد ناچیزی پالروگراف

ار که باشد. هر مایههار ولتامترر میاین سیستم یارار حساسیت باال برار کلیه روش آنیونها و بعضی موای آلی است.

 توان با این سیستم اندازه گیرر نموی. گیرر باشد را میبه روش ولتامترر قابل اندازه

سنگینی ی اندازه گیرر فلزات  Traceابزارر سایهی ارزان برار اندازه گیرر کمی عناصر یر حد   Metrohmپالروگراف

تکنیک هار ولتامترر بر اساس کنترل پتانسیل الکتهروی و انهدازه گیهرر بعضی از آنیونها و بعضی موای آلی می باشد. 

( را بهه DMEپالروگرافی یک تکنیک ولتامترر است که الکتروی جیوه قطهره چکهان ) جریان حاصل استوار هستند.

یر برابر یک الکتروی مرجع  DMEیر پالروگرافی معمولیی پتانسیل اعمال شده به  کار می گیری.ه عنوان الکتروی کار ب

بطور خطی از یک پتانسیل آ ازر تا نهایی پویش و جریان حاصل اندازه گیرر می شوی تا پالروگرام موری نظر بدسهت 

 و با توجه به پالروگرام  لظت گونه موری نظر تعیین گریی. آید

 

 

 

 

 

 

 



 Microwave Digestion نام دستگاه:  

 Milestone شرکت سازنده: 

  کشور سازنده:  آلمان

 

 

 

 

 

 

 

مایکروویو یایجسشن ابزارر کارآمد برار هضم و تبدیل نمونه هار جامد به محلول جهت آمایه سازر آن نمونه بهرار 

فرآیند نیز یستصوش تغییرات آنالیز می باشد. با پیشرفت علم و ظهور تکنولوژر هار جدیدی کیفیت و زمان انجام این 

اساسی گرییده است. ظهور امواج مایکروویو منجر به توسعه روش جدیدر برار هضم و آمایه سازر نمونه ها گرییهده 

انجهام مهی  یستگاه مایکروویو یایجسشن است. این روش بسیار یقیقتر و تمیزتر از روش هار قبلی می باشد و توسط

  .گیری

 

 

 

 

 

 



  Mercury Analyzer نام دستگاه:  

 Milestone شرکت سازنده: 

  کشور سازنده:  آلمان

 

 

 

 

  جیوه به عنوان منبع تهیج جهت آنالیز کمی و کیفی عن ر المپ جیوهاساس کار این یستگاه  بر مبنار استفایه از 

 باشد.می

خاکی سنگ و رسوبات آبراهیی بعد از انحالل به کمک ذوب کننده ها یا    ای آبی اندازه گیرر عناصر یر نمونه هار 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FTIRنام دستگاه:  

  Perkin Elmer شرکت سازنده: 

  کشور سازنده:  آمریکا

 

 

طیف سنجی مایون قرمز تکنیکی مناسب برار آنالیز موای یر آزمایشگاه می باشد. یک طیف مایون قرمز نماینده اثهر 

هار ارتعاشی ما بین پیوندهار اتمی آن مایه بستگی  انگشت نمونه تحت تست با پیک هار ج بی است که به فرکانس

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.

اجازه عبهور مهی با تابش پرتو نور به یرون یک نمونه و اندازه گیرر مقدار نورر که مایه ج ب می کند )یا به بازتاب ها 

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 

ور فروسرخ( مشاهده کنیم واکنش نشان مهی یهنهدی عملیهاتی شهوی. بیرونی آنچه ما می توانیم با چشم  یرمسل  )ن

مولکهولی از « اثهر انگشهت»طیف سنجی فروسرخ به ما کمک می کند تا عبور و ج ب فرو سرخ را تفسیر کنیم و یک 

 موای می سازی. یقیقا مثل مریمی یو ساختار مولکولی یقیقا یکسان اثر انگشت فروسرخ ارائه نمی کنند.

( حتی تواناتر است که به ما اجازه جمهع آورر و بهه انجهام رسهاندن FTIRغییر شکل فروسرخ فوریه )طیف سنجی ت

مقاییر بزرگ یایه هار طیف سنجی با استفایه از فرمولی ریاضی که تغییر شکل فوریه نامیده می شهوی را مهی یههد. 

 مزایار زیایر نسبت به ییگر آزمون هار طیف سنجی یاری . FTIRآنالیز 

روش احتیاج نداری که نمونه ما تصریب شوی که می تواند به طور ویژه ار مفید باشد زمانیکه مها بها مقهدار نمونهه این 

بسیار کمی سر و کار یاریم. آن همچنین یقیق و سریع و همچنین حساس است و قایر به پویش نمونه هار نازک است. 

ق و معلوم کرین کیفیت یک نمونه یر یک یهم مدت زمهان برار پویش موف FTIRبه عنوان مثالی می توانیم از آنالیز 

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.



 HPLC نام دستگاه:  

 Agilent شرکت سازنده: 

  کشور سازنده:  آمریکا

 

 

 

HPLC  کروماتوگرافی مایع یستگاهی است برار جداسازری شناسائی و مقدار سنجی اجزار یک ترکیهب بهه کهار  یا

می روی. کروماتوگرافی از یو بصش کروماتو به معنار رنگ و گرافی به معنار ترسیم می باشد و نشهانگر متهد قهدیمی 

بسیار باال لفظ کروماتوگرافی مایع بها فشهار  تفکیک موای بر اساس رنگ می باشد. با توجه به استفایه حالل ها با فشار

 باال استفایه می شوی. 

عنوان یک روش جداسازر که شامل انتقال جرم بین یک فاز ساکن و یک فاز متحرک اسهتی تعریهف کروماتوگرافی به

کنهد. فهاز گیرر از یک فاز متحرک مایعی ترکیبات یک مصلوط را رور فاز ساکن جهدا میشوی. یر این روش با بهرهمی

شوند. سپس یرون یک سهتون کرومهاتوگرافی تواند مایع یا جامد باشد. ترکیبات ابتدا یر یک حالل حل میساکن می

پ یرر بسهیار اهمیهت شوند. میزان تفکیکیابند. یر ستونی ترکیبات مصلوط از هم جدا میتحت فشار باال جریان می

عنوان موای متراکم شده یرون فاز ساکن بستگی یاری. فاز ساکن به کنش بین ترکیبات حل شده ویاری و به میزان برهم

ها و فازهار تواند از طریق انتصاب حاللکنش جسم حل شده با فازهار متحرک و ثابت میشوی. برهمستون تعریف می

ترین رشهد و ساکن مصتلف تغییر کند.از میان تکنیک هار مصتلف جداسازری کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ی بیشه

کارایی را یاشته است. علت این رشد را می توان به حساسیت باالی تعیین مقدار کم با صحت باالی قابلیت آنهالیز نمونهه 

 )کروماتوگرافی گازر( امکانپ یر نیستندی نسبت یای. GCهار  یرفرار و حساس به یما که با تکنیک

هار مصتلف علهوم و جامعهه اهمیهت یرجهه اول را یارنهد. زمینهکاربری گستریه آن برار موایر است که یر صنعت ی 

ها ی اسیدهار نوکلئیهک ی هیهدروکربنها ی هیهدراتهار اند از : اسیدهار آمینه ی پروتئینهایی از این مواری عبارتمثال

گروههی از مهوای هار آلهی یها فلهزر و بیوتیکها ی استروئیدها ی گونههها ی آنتیکشکربن ی یاروها ی ترپنوئیدهای حشره

 گوناگون معدنی.

 


