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 نام استاد: استاد ترکیان



روشی است در  سَوانِگاری یا  Chromatography :انگلیسی به کروماتوگرافی

 فاز یک روی از متحرک فاز یک دادن عبور با مخلوط یک اجزای جداسازی برای شیمی علم

 .ساکن

 گذرانده شبکه یا لوله یک از است گاز یا مایع به صورت در این روش معموالً مخلوط که

است )با توجه به  مختلف شبکه یا لوله در مخلوط دهنده تشکیل اجزای حرکت سرعت شود؛ می

عناصر دیواره داخلی لوله یا شبکه( در نتیجه مخلوط به اجزای تشکیل دهنده تجزیه شده و هر جز 

 در ثابت فاز متحرک، فاز و ثابت فاز دارد وجود فاز شود. در کروماتوگرافی دو جداگانه خارج می

ای است  ک مربوط به مادهمتحر فاز و دهند می تشکیل را جداسازی شبکه یا لوله درون اجزای واقع

 اساس بر که باشد جامد یا مایع تواند خواهد مورد تجزیه و تخلیص قرار بگیرد. فاز ثابت می که می

 تقسیم تقسیمی، کروماتوگرافی و سطحی جذب کروماتوگرافی به باشد مایع یا جامد اینکه

 و مولکولی وزن اسبراس جداسازی باشد می متفاوت کروماتوگرافی در جداسازی اساس. شوند می

 اصطالح یک کروماتوگرافی. باشد می اصول این اعم از ثابت فاز به اتصال میل اساس بر جداسازی

 به مایعی در ترکیب این. شود می استفاده ترکیبات جداسازی برای ها آزمایشگاه در که است کلی

شود. اجزای  ری میدا نگه ثابت فاز نام به دیگری ساختار توسط و است شده حل متحرک فاز نام

کنند و همین امر باعث جداسازی این ذرات  های مختلفی حرکت می مختلف این ترکیب با سرعت

های  شود. تفاوت شود. جداسازی بر اساس تفکیک دیفرانسیلی بین فاز متحرک و ثابت انجام می می

وماتوگرافی شود. کر نامحسوس در مقدار پارتیشن یک ترکیب در فاز ثابت باعث جدایی اجزا می

ای( باشد. هدف از کروماتوگرافی مقدماتی جداسازی اجزا برای  تواند مقدماتی یا تحلیلی )تجزیه می

باشد. این در حالی است که کروماتوگرافی تحلیلی به صورت نرمال بر  های پیشرفته می استفاده

در مخلوط  ها گیری نسبت آنالیت گیرد و برای اندازه مواد صورت می۰روی گروه کوچکی از 

 .باشد. این دو با یکدیگر متناسب بوده و هیچ تضادی با یکدیگر ندارند می

 



 تاریخچه

های علوم  ای کروماتوگرافی است که در تمام شاخه پر کاربردترین شیوه جداسازی مواد تجزیه

های جداسازی مواد را شامل  کاربردهایی دارد. کروماتوگرافی گروه گوناگون و مهمی از روش

های کمپلکس را جدا، منزوی و  دهد تا اجزای سازنده نزدیک به هم مخلوط شود و امکان می می

های  های دیگر ناممکن است. اولین روش ها به روش کند بسیاری از این جداسازیشناسایی 

بوسیله میخائیل سوئت ابداع و نامگذاری شد. او از این روش برای  ۱۹۰۳کروماتوگرافی در سال 

به پاس اکتشافاتشان در زمینه  ۱۹۵۲ سال در سینج و مارتین. کرد استفاده رنگی جداسازی مواد

 .دکردن دریافت نوبل یزهجا کروماتوگرافی

 شهارو

توان ابتدا بر حسب ماهیت فاز متحرک و سپس بر حسب ماهیت فاز  های سوانگاری را می روش

بندی کرد. فاز متحرک ممکن است گاز یا مایع و فاز ساکن ممکن است جامد یا مایع  ساکن طبقه

شود. اگر فاز ساکن جامد  میباشد. بدین ترتیب فرایند کروماتوگرافی به چهار بخش اصلی تقسیم 

باشد کروماتوگرافی را کروماتوگرافی جذب سطحی و اگر فاز ساکن، مایع باشد کروماتوگرافی را 

 .نامند تقسیمی می

 :انواع کروماتوگرافی هر یک از چهار نوع اصلی کروماتوگرافی انواع مختلف دارد

 کروماتوگرافی الیه نازک.۳ یکروماتوگرافی جذب سطح.۲   جامد –کروماتوگرافی مایع .۱

 جامد –کروماتوگرافی گاز  .6 کروماتوگرافی ژلی.۵ کروماتوگرافی تبادل یونی.4

 کروماتوگرافی کاغذی .۹  کروماتوگرافی تقسیمی.8    مایع –کروماتوگرافی مایع .7

 کروماتوگرافی ستون مویین.۱۲   مایع –کروماتوگرافی گاز .۱۱   مایع -کروماتوگرافی گاز.۱۰





اصطالحاتکروماتوگرافی

 چیزی معمول طور به همچنین. شود جدا ماده ای است که باید در طول فرآیند آنالیت 

 .آورد دست به مخلوط از باید که است

 برای تعیین وجود و همچنین احتماال غلظت آنالیت ) ها (  کروماتوگرافیآنالیزکننده

 .در یک نمونه استفاده می شود

 ساکن است که از با پیوند های از نوع کوواالنسی به ذرات پشتیبان یا یک فاز  فازاتصالی

 .به درون دیواره ی ستون کروماتوگرافی متصل شده است

 elute   فاز متحرکی است که ستون را ترک می کند. 

 eluent   حاللی است که آنالیت را با خود حمل می کند. 

 ی دیواره روی یا حمایتی اجزای روی بر که است ساکن فاز یک ایستاده حرکت از فاز 

 .است ایستاده حرکت از کروماتوگرافی ستون داخلی

 است کروماتوگرافی عمل برای مکان یک در شده تثیبت ی ماده ساکن فاز 

 

 کروماتوگرافیستونی

در کروماتوگرافی ستونی جسم بین فازهای مایع و جامد پخش میشود. فاز ساکن جسم جامدی 

مایعی را که از آن میگذرد به طور انتخابی در سطح خود جذب میکند و است و این جسم اجزای 

آنها را جدا میکند. اثرهایی که باعث جذب سطحی میشوند همان اثرهایی هستند که موجب جذب 

در مولکولها میشوند. این اثرها عبارتند از: جاذبه الکترواستاتیکی، ایجاد کمپلکس، پیوند هیدروژنی، 

 .غیره نیروی واندروالس و



برای جدا کردن یک مخلوط با کروماتوگرافی ستونی، ستون را با جسم جامد فعالی )فاز ساکن( 

مانند آلومینا یا سیلیکاژل پر میکنند و کمی از نمونه مایع را روی آن میگذارند. نمونه ابتدا در 

د. این باالی ستون جذب میشود. سپس حالل استخراج کننده ای را در داخل ستون جریان میدهن

فاز مایع متحرک، اجزای مخلوط را با خود میبرد. ولی به علت نیروی جاذبه انتخابی فاز جامد، 

اجزای مربوط میتوانند با سرعتهای مختلفی به طرف پایین ستون حرکت کنند. ترکیبی که با 

نیروی کمتری جذب فاز ساکن شود سریعتر خارج میشود زیرا که درصد مولکولی آن در فاز 

 .ک از ترکیبی که با نیروی زیادتری جذب فاز ساکن میشود بیشتر استمتحر

 :اجزای تفکیک شده را میتوان مجددا به دو روش به دست آورد

مواد جامد ستون را میتوان خارج کرد و قسمتی از آنرا که حاوی باند مورد نظر است برید و با - 1

 .حالل مناسب استخراج کرد

مختلفی خارج میشوند میتوان آنقدر حالل را از ستون عبور داد تا باندها چون باندها با زمانهای - 2

 .معموال روش دوم کاربرد بیشتری دارد .از انتهای آن خارج شوند و در ظرف جداگانه ای بریزند

در مورد اجسام رنگین میتوان باندهایی را که به طرف پایین ستون می آیند مستقیما مشاهده 

 .کرد

اما در مورد اجسام بیرنگ نمیتوان تغییرات را مستقیما مشاهده کرد. با این حال بسیاری از اجسام  

در هنگام تابش نور ماورای بنفش فلوئورسانس پیدا میکنند و در چنین مواردی از این خاصیت 

ی جهت مشاهده باندها استفاده میشود. معموال برای پی بردن به جریان عمل کروماتوگرافی ستون

میلی لیتر( از محلول استخراج شده را جمع آوری میکنند.  ۲۵حجمهای کوچک و ثابتی )مثال 

سپس حالل آنها را تبخیر میکنند تا ببینند جسمی در آنها وجود دارد یا خیر. گرچه ممکن است 

یک جسم در چند ظرف پخش شود، ولی اگر حجم هر جزء نسبتا کم گرفته شود )مثال کمتر از 

تون( معموال باندهای مختلف در ظروف مختلف جمع آوری میشوند. روش دیگری که % حجم س۱۰



برای پی بردن به وضع تفکیک مناسب است آن است که محلول استخراج شده در فاصله زمانی 

 .مختلف با کروماتوگرافی الیه نازک مورد بررسی قرار گیرد

از: آلومینا، سیلیکاژل، فلورسین، تعدادی از جاذبهای جامدی که عموما مصرف میشوند عبارتند 

زغال چوب، منیزیم اکسید، کلسیم کربنات، نشاسته و شکر. معموال شیمیدانهای آلی از آلومینا، 

 .سیلیکاژل و فلورسین بیشتر استفاده میکنند

ترکیب قطبی بسیار فعالی است که قدرت جذب زیادی دارد و به سه صورت  (Al2O3) آلومینا

سته شده با اسید و شسته شده با باز. آلومینای بازی برای ترکیبهای اسیدی موجود است: خنثی، ش

و آلومینای اسیدی برای ترکیبهای بازی قدرت تفکیک خوبی نشان میدهد. در ترکیبهایی که به 

شرایط اسیدی و بازی حساسیت دارند و واکنش شیمیایی دارند باید از آلومینای خنثی استفاده 

ت زیادی که دارد ترکیبهای قطبی را به شدت جذب میکند و در نتیجه ممکن کرد. آلومینا با قطبی

است استخراج آنها از ستون را مشکل کند. فعالیت )قدرت جذب( آلومینا را میتوان با افزایش کمی 

آب کاهش داد، درجه فعالیت آلومینا با درصد وزنی آب موجود مشخص میشود. سیلیکاژل و 

 .ی قطبیت آنها از آلومینا کمتر استفلورسین هم قطبی هستند ول

برای اینکه جاذبهای جامد نیروی موثر تری داشته باشند، باید اندازه ذرات آنها یکنواخت و سطح 

مخصوص آنها زیاد باشد. چنین سطحی باعث تسریع تعادل جسم در دو فاز میشود. این حالت در 

 .ایجاد باندهای باریک اهمیت دارد

ربه کروماتوگرافی باید به ماهیت فاز مایع )حالل( مصرفی توجه کرد. در تعیین شرایط یک تج

حالل نیز میتواند در جسم جامد جذب شود و به این وسیله برای جذب مواضع جذبی که در سطح 

جامد وجود دارند، با جسم حل شده رقابت کند. چنانچه حالل قطبی تر باشد و شدیدتر از اجزای 

اجزاء در فاز مایع متحرک باقی میمانند و تفکیکی که در ضمن  مخلوط جذب شود، تقریبا تمام

تجربه صورت میگیرد ناچیز خواهد بود. در نتیجه برای این که تفکیک خوب انجام شود باید 

قطبیت حالل استخراجی به طور قابل مالحظه ای کمتر از اجزای مخلوط باشد. به عالوه باید 



غیر این صورت اجزا به طور دایم در فاز ساکن ستون  اجزای مخلوط در حالل حل شوند، زیرا در

جذب میشوند و در آن باقی میمانند. قدرت استخراجی حاللهای مختلف )یعنی توانایی آنها در 

 :انتقال یک جسم معین به پایین ستون( بترتیب زیر از باال به پایین زیاد میشود

 استات -اتیل -اتر -اتیل -کلروفرم -دی کلرومتان -بنزن -تولوئن -کربن تترا کلرید -هگزان

 آب -متانول -اتانول -پروپانول– استون 

در یک کروماتوگرافی ستونی ساده نمونه را در باالی ستون میگذارند و در طول تفکیک از حالل 

واحدی استفاده میکنند. بهترین حالل انتخابی، حاللی است که بیشترین فاصله را در باندها ایجاد 

احتماال بهترین حالل در اثر تجربه بدست می آید، گاهی راحتتر است که در انتخاب کند. چون 

حالل برای کروماتوگرافی ستونی از روش کروماتوگرافی الیه نازک استفاده شود. تعداد زیادی از 

تجربه های کروماتوگرافی الیه نازک را میتوان با استفاده از حاللهای مختلف، در زمان نسبتا 

نجام داد. معموال بهترین حالل یا مخلوط حاللی که به این روش به دست می آید برای کوتاهی ا

 .کروماتوگرافی ستونی مناسب است

معموال از روشی که به استخراج تدریجی )یا جزء به جزء( معروف است استفاده میشود. در این 

بیت آنها مرتبا رو به روش برای ظهور کروماتوگرام از یک سری حاللهایی استفاده میکنند که قط

افزایش میرود. در شروع با یک حالل غیر قطبی )معموال هگزان( ممکن است یک باند به طرف 

پایین ستون حرکت کند و از آن خارج شود و در این حال باندهای دیگر در نزدیکی ابتدای ستون 

حالت ایده آل باید باقی بمانند. سپس حاللی که قطبیت آن اندکی بیشتر است به کار میبرند. در 

یک باند دیگر خارج شود و در این حال بقیه باندها در عقب آن باقی بمانند. چنانچه قطبیت حالل 

یکباره زیاد باال رود، ممکن است تمام باندهایی که باقی مانده اند یکباره از ستون خارج شوند. بنابر 

معینی افزایش یابد. بهترین راه انجام این باید در هر مرحله قطبیت حالل به مقدار کم و با قاعده 

 .این کار آن است که از حاللهای مخلوط استفاده شود و تعویض کامل حالل چندان مناسب نسیت



طریقه پر کردن ستون بسیار اهمیت دارد زیرا ستونی که خوب پر نشود اجزاء را هم خوب تفکیک 

  .ا حباب بخار وجود نداشته باشدنمیکند. جسم پرشده باید همگن باشد و در آن هوای محبوس ی

 کروماتوگرافی ستون سازی آماده

 چرب و بسته باید بورت شیر. ببندید ای گیره به عمودی حالت در را لیتری میلی ۵۰ بورت یک

 به و کنید پر آن لیتری میلی 4۰ درجه نزدیکی تا(  درجه ۳۰-6۰) نفت اتر با را بورت. باشد نشده

 حدی به بروت درون. برید فرو بورت انتهای به را شیشه پشم کمی طویل ای شیشه لوله یک کمک

 حبابهای کامل خروج از پس. بپوشاند را شیشه پشم باالی متری سانتی ۱ ارتفاع تا بریزید شن

 لوله داخل به را آلومینا گرم ۱۵ میزنید ضربه بورت دیواره به آرامی به که حالی در شن، درون

 ستون یکنواخت شدن پر به اعمال این. دهید تکان را ستون آلومینا رفتن پایین هنگام. بریزید

 برای. بشویید اضافی نفت اتر با چسبیده آن به آلومینا که را بورت داخلی جدار. میکنند کمک

 را بورت شیر. دهید قرار ستون باالی در شن متری سانتی ۱ الیه یک شده پر آلومینای از محافظت

 برای ستون حال. برسد باالیی شن الیه باالی به درست و شود خارج حالل تا بگذارید و کنید باز

 .است آماده تفکیک مورد مخلوط نمونه دادن قرار

 

 

 

 

 

 

 



 ٬کروماتوگرافی ستونی :که برای جداسازی های فوق العاده حساس مانند جداسازی ویتامین ها 1-

 در. شوند نمی سازی جدا آسانی دیگربه های باروش که. رود می کار هابه وهورمون ٬ ها پروتئین

 آلومینیم نظیر ای باماده که. است یاپالستیکی ای شیشه ستون یک شامل ساکن فاز روش این

 بسیاری یا و ها ژل ٬رس خاک ٬شده فعال زغال ٬منیزیم کربنات ٬کربنات کلسیم ٬ اکسید

می باشد.  ( ۲۰۰μm تا ۱۵۰) درگستره فازساکن ذرات اندازه. است شده پر دیگر آلی ازترکیبات

 . فاز متحرک شامل مخلوط همراه بایک حالل مناسب است که ازباالی ستون اضافه می شود

 

کروماتوگرافی یونی : دراین مورد ستون رااز رزین تبادل یون پر می کنند. بابه کاربردن رزین 2-

 . مناسب می توان یون های مثبت ویون های منفی راازهم جدانمود

 

وماتوگرافی کاغذی : دراین روش به جای ستون شیشه ای از نوارهای کاغذی درظرف کر3-

سربسته استفاده می شود قطره ای ازمخلوط رابرروی کاغذ گذاشته وانتهای کاغذرادرحالل مناسب 

قرار می دهند حالل براساس خاصیت موئینگی درکاغذ نفوذ نموده وباعث جداسازی اجزاء مخلوط 

 .ونگی این نوع کروماتوگرافی دراینجا کلیک نماییدمی شود بردیدن چگ

 

کروماتوگرافی الیه نازک: این تکنیک که غالبا درجداسازی مخلوطهای مواد زیست شناختی  4-

اصول به کاررفته درکروماتوگرافی ستونی وکاغذی باهم  تکنیک و مختلف به کار می رود بعضی از

 . تلفیق شده است

و  مخلوط هایی ازگازها و یک کروماتوگرافی برای تجزیه مایعات فرارروماتوگرافی گازی : یک تکن5-

بخارات می باشد .گازهای که باید تفکیک شوند همراه با یک گاز بی اثر نظیر هلیم درفاز متحرک 

 .حمل می شود

 

 



 هایکروماتوگرافیانواعوروش 

درواستکروماتوگرافی هایجداسازیمواددرآزمایشگاهیکیازپرکاربردترینروش

روشاینازتوانمی راحتیبهاستناممکندیگرهایروشبهجداسازیکهمواقعی

جداسازیتسهیل هایجزئیموجوددررفتاراجسامباعثتالفاتاخزیراکرد،استفاده

وسادهبسیار روشاین.شودمیکروماتوگرافیسیستمیکازهاآنعبورجریاندر

تقطیر ستونروشازاستفادهبااستممکنکهآزمایشیمثالطوربهاستسریع

درعرضزمانیکروماتوگرافیکمکبهتواندمی بینجامد،طولبهروزچندین

 .استقیمتارزاننیزآنلزومموردوسایلگیرد،انجامکوتاه بسیار

تجزیه  های کروماتوگرافی این است که تنها مقدار بسیار کمی از مخلوط برای مزیت دیگر روش

توانند در  ای مربوط به جداسازی مواد کروماتوگرافی می های تجزیه الزم است به این دلیل روش

 .مقیاس میکرو و نیمه میکرو انجام گیرند

به معنی رنگ  "کروما"کروماتوگرافی لغتی یونانی به معنی رنگ نگاری است که ترکیبی از دو واژه 

برای اولین بار از این روش جداسازی مواد رنگی  ۱۹۰۳به معنی نوشتن است. در سال  "گروفین"و 

سوئت انجام گرفت. اما امروزه از این روش برای جداسازی  استفاده شد که این کار توسط میخائیل

ها  شود. اساس کروماتوگرافی ، جذب سطحی مواد و توزیع آن مواد بی رنگ چون گازها استفاده می

گیرد بدین ترتیب  بر اساس حرکت نسبی دو فاز صورت میدر دو فاز است. در این روش جداسازی 

. دارد نام متحرک فاز دیگر فاز و است حرکت بدون شود می نامیده ساکن فاز  که یکی از فازها که

 مختلف اجزای حالت این در آید، می وجود به جریانی ساکن فاز داخل از متحرک فاز دادن عبور با

ها انجام  همین اختالف سرعت اساس بر جداسازی و دارند مختلف حرکت های سرعت نمونه

تواند جامد یا مایع باشد. الزم به ذکر است  تواند گاز یا مایع و فاز ساکن می شود. فاز متحرک می می

دهند. اگر فاز ساکن  های گازی، فاز ساکن را گاز قرار نمی که به علت انرژی جنبشی باالی مولکول

طحی و اگر فاز ساکن مایع باشد کروماتوگرافی را تقسیمی جامد باشد، کروماتوگرافی جذب س



های کروماتوگرافی بر اساس ماهیت فاز متحرک و ماهیت  نامند. نوع دیگری از نام گذاری روش می

شود.  شود. که بدین ترتیب کروماتوگرافی به چهار بخش اصلی طبقه بندی می فاز ساکن انجام می

ن کننده ماهیت فاز متحرک و نام دوم بیان کننده ماهیت فاز شود بیا نامی که در ابتدا آورده می

 .ساکن است


