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Introducing the Components of a High
Performance Liquid Chromatography

(HPLC)

Hossein Hatami1*and Fatemeh Yazdankhah2

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) is a method that is generally
used in biochemical analysis and analysis of isolation, identification and evalua-

tion of active activity. One of the most important and most useful methods of separation
is the ”chromatography”method. Chromatographicmethods are classified based on two
general concepts: In the first method, separation is performed on the basis of physical
structures and consists of two columns of chromatography and chromatography levels.
The base name in the second category is more common, the phase type, the stationary
phase, as well as the type of equilibrium created between the two phases. This cate-
gory includes two groups of total liquid chromatography (thermal phase, liquid) and
chromatographic gases (with gas phase transition). Among the separation techniques,
high performance liquid chromatography (HPLC) has the highest growth and efficiency.
HPLC consists mainly of a column containing a filler material (fixed phase), a sample
injection site, a pump that moves the phase during the column, the gas to remove the
gas bubbles in the moving phase, the solvent container and the detection of the time of
the maintenance of the molecules. In this research, a comprehensive review has been
made of the generalities of the method as well as components of an HPLC system.
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در نوین رویکردهای نشریه
ایران علمی آزمایشگاه های
٢ شماره دوم، سال
١٣٩٧ ،٨٣ − ٧۵ صفحات
٢۵٨٨-۶۴٠١ چاپی: شاپای
٢۵٨٨-۶۴١X الکترونیکی: شاپای
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چکیده

یزدانخواه فاطمه حاتمی حسین

کلیدی واژگان
باال، کارایی با مایع کروماتوگرافی
ساز، آشکار
پمپ،
متحرک، فاز
ستون،
تزریق محل

کارایی با مایع کروماتوگرافی دستگاه اجزای معرفی
(HPLC) باال

یزدانخواه٢ فاطمه و حاتمی١* حسین

و بیوشیمی در کلی طور به که است روشی واقع در (HPLC) باال کارایی با مایع کروماتوگرافی
پرکاربردترین و مهم ترین از یکی می شود. استفاده فعال ترکیبات کمی بررسی و شناسایی، جداسازی، آنالیز
دسته بندی کلی مفهوم دو پایه بر کروماتوگرافی روش های است. ”کروماتوگرافی“ روش جداسازی، روش های
کروماتوگرافی گروه دو شامل و گرفته صورت فیزیکی مفاهیم اساس بر جداسازی اول، روش در می شوند:
فاز نوع است، مرسوم  تر که دوم دسته بندی در نام گذاری اساس است. سطحی کروماتوگرافی و ستونی
کلی گروه دو شامل دسته این است. فاز دو بین شده ایجاد تعادل نوع همچنین و ساکن فاز متحرک،
از است. گاز) متحرک فاز (با گازی کروماتوگرافی و می باشد مایع) و متحرک (فاز مایع کروماتوگرافی
داشته را کارایی و رشد بیشترین ،(HPLC) باال کارایی با مایع کروماتوگرافی جداسازی، تکنیک های میان
تزریق، محل یا نمونه ورودی ثابت) (فاز پرکننده مواد دارای که ستون یک از عمده طور به HPLC است.
فاز درون گازی حباب های حذف برای زدا گاز می دهد، عبور ستون طول در را متحرک فاز که پمپ یک
تشکیل می دهد، نشان را ملکول ها نگهداری زمان که آشکارسازی و حالل نگهدارنده ظرف های متحرک،
HPLC سیستم یک اجزای همچنین و روش کلیات روی بر جامعی بررسی تحقیق این در است. شده

است. گرفته صورت
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مقدمه ١

روش جداسازی، روش های پرکاربردترین و مهم ترین از یکی

گیاه  شناس یک وسیله به کروماتوگرافی، است. ”کروماتوگرافی١“

تسوت شد. کشف (١٩٠٣) بیستم قرن اوایل در تسوت، نام به روسی

مانند گیاهی مختلف دانه های رنگ جداسازی برای تکنیک این از

پایه بر کروماتوگرافی روش های کرد. استفاده گزانتوفیل ها و کلروفیل ها

اساس بر جداسازی اول، روش در می شوند: دسته بندی کلی مفهوم دو

ستونی کروماتوگرافی گروه دو شامل و گرفته صورت فیزیکی مفاهیم

دوم دسته بندی در نام گذاری اساس است. سطحی کروماتوگرافی و

تعادل نوع همچنین و ساکن فاز متحرک، فاز نوع است، مرسوم  تر که

کروماتوگرافی کلی گروه دو شامل دسته این است. فاز دو بین شده ایجاد

فاز (با گازی٣ کروماتوگرافی و می باشد) مایع متحرک، (فاز مایع٢

جدول در کروماتوگرافی متداول روش های از برخی است. گاز) متحرک

.[١] است شده ذکر ١

کروماتوگرافی. متداول روش های :١ جدول

کروماتوگرافی روش های بندی دسته از کلی شماتیک ١ شکل در

است. شده داده نمایش مختلف متحرک فاز های با

باال کارایی با مایع کروماتوگرافی جداسازی، تکنیک های میان از

رشد این علت است. داشته را کارایی و رشد بیشترین ،۴(HPLC)

قابلیت باال، صحت با کمی مقدار تعیین باال، حساسیت به می توان را

کروماتوگرافی تکنیک با که دما به حساس و غیرفرار نمونه های آنالیز

.[١] داد نسبت نیستند، امکان پذیر گازی

کروماتوگرافی. روش های کلی دسته بندی :١ شکل

HPLC انواع ٢

بستگی فرآیند در استفاده مورد فاز سیستم به کلی طور به HPLC انواع

آنالیز در می شود استفاده کلی طور به که HPLC مختلف انواع دارد.

می شود. زیر موارد شامل

نرمال فاز کروماتوگرافی ٢ . ١

روش این ،(NP-HPLC) شده شناخته عادی فاز بعنوان همچنین

فاز از NP-HPLC در می کند. جدا قطبیت اساس بر را آنالیت ها

قطبی آنالیت می شود. استفاده قطبی غیر متحرک فاز و قطبی ساکن

با جذب قدرت می شود. نگهداری و دارد برهم کنش قطبی ساکن فاز با

قطبی آنالیت بین برهم کنش و می یابد، افزایش آنالیت قطبیت افزایش

.[٢] می دهد افزایش را شستشو زمان قطبی ساکن فاز و

معکوس فاز کروماتوگرافی ٢ . ٢

آبی متحرک فاز یک و قطبی غیر ساکن فاز یک دارای معکوس فاز

عمل آب گریزی برهم کنش اساس بر RPC می باشد. قطبی نسبتا

نسبتا آنالیت قطبی، شوینده بین دافعه نیروهای نتیجه که می کند،

ساکن فاز به آنالیت اتصال می باشد. غیرقطبی ساکن فاز و غیرقطبی،
١Chromatography
٢Liquil Chromatography
٣Gas Chromatography
۴High Performance Liquid Chromatography
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در آنالیت ملکول های قطبی غیر قسمت های تماس سطح با متناسب

.[٢] است آبی حالل لیگاندهای با همراهی

طردی اندازه کروماتوگرافی ٢ . ٣

ژل نفوذ کروماتوگرافی عنوان به همچنین طردی، اندازه کروماتوگرافی

اساس بر را ذرات عمده طور به فیلتراسیون ژل کروماتوگرافی یا و

سه تایی ساختار مفید عالی تعیین برای همچنین می کند. جدا اندازه

طور به تکنیک این است. آمینه اسیدهای و پروتئین ها چهارتایی و

.[٢] می شود استفاده ساکاریدها پلی مولکولی وزن تعیین برای گسترده

یونی تبادل کروماتوگرافی ۴ . ٢

یون های بین جاذبه اساس بر نگهداری یونی، تبادل کروماتوگرافی در

یکسان بار با یون می باشد. ساکن فاز باردار قسمت های و محلول

گسترده ای طور به ازکروماتوگرافی شکل این می شوند. استخراج

یونی تبادل کروماتوگرافی لیگاند، تبادل کروماتوگرافی آب، درتصفیه

و کربوهیدرات ها از باال PH با آنیون تبادل کروماتوگرافی پروتئین ها،

.[٢] می شود استفاده غیره و الیگوساکاریدها،

ترکیبی میل کروماتوگرافی ۵ . ٢

لیگاندها با پروتئین از خاص برگشت پذیر برهم کنش اساس بر جداسازی

متصل جامد نگهدارنده یک به کواالنسی صورت به که لیگاندها است.

با برهم کنش طریق از را پروتئین ها ترکیبی، میل ماتریکس در هستند

می کنند. نگهداری ستون با شده داده پیوند لیگاندهای

از روش دو به می توانند bioaffinity ستون به متصل پروتئین ها

شوند: خارج ستون

بافر در آزاد لیگاندهای کردن وارد :Biospecific شستشوی •

رقابت ستون با شده داده پیوند لیگاندهای با که شستشو

می کنند.

برهم کنش که غیره و نمک، ،pH در تغییر :Aspecific شستشو •

می کند. تضعیف ستون بستر با را پروتئین

می تواند bioaffinity کروماتوگرافی بین، ویژه برهم کنش دلیل به

برابر). ١٠٠٠- ١٠) شود باال بسیار تصفیه به منجر

HPLC دستگاه مختلف قسمت های و اجزاء ٣

:(٢ (شکل از است عبارت HPLC دستگاه یک قسمت های مهم ترین

.HPLC دستگاه اجزای از کلی شماتیک :٢ شکل

حالل مخازن ٣ . ١

شده ریخته ستون دهنده شستشو حالل های یا و متحرک فاز آن ها در که

است.

متحرک فاز ٣ . ٢

ستون درون نمونه ها شویس و جداسازی عمل انجام برای متحرک فاز

در متحرک فاز خصوصیات مهم ترین از می گیرد. قرار استفاده مورد

:[٣] نمود اشاره زیر موارد به می توان HPLC

در باال بسیار خلوص درصد با (حالل هایی باال١ خلوص درصد

دمای از باالتر جوش نقطه دارد)، نیز باالیی قیمت که است موجود بازار

واکنش پذیری می شود)، کار آون با که مواردی در خصوص (به ستون

آشکارساز. با تطابق قابلیت پایین، ویسکوزیته کم٢،

پمپ ٣ . ٣

ستون، طویل نسبتا فضای در نمونه همچنین و حالل انتقال منظور به

یک از حداقل آن ایجاد برای که است سیستم در فشاری ایجاد به نیاز

و سرعت با پمپ توسط متحرک) (فاز حالل می شود. استفاده پمپ٣

به سیستم فشار می شود. داده حرکت ساکن فاز روی بر ثابتی جریان

متحرک فاز جریان سرعت و گرانروی ستون، در موجود ذرات اندازه

متحرک فاز جریان سرعت میزان جداسازی، نوع به بسته دارد. بستگی

هستیم، مواجه آنالیت ها از تعدادی با که مواردی در می گردد. تعیین

نهایی کروماتوگرام در پیک یک صورت به را خود شده، جدا گونه هر
١HPLC Grade
٢Inertness
٣pump

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ٧٨
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پیک ها بین فاصله متحرک، فاز کمتر جریان سرعت در می دهد. نشان

می شود گفته معموال داشت. خواهیم بهتری جداسازی و یافته افزایش

نباید جریان سرعت (5 mm از (کمتر مرسوم قطر با ستون هایی در که

و ستون به زدن صدمه باعث که چرا باشد. 2/5 ml/min از باالتر

می شود. آن مفید عمر کاهش

متحرک. فاز عنوان به HPLC در رایج حالل های :٢ جدول

خالص حالل یک ازای در حالل ها از مخلوطی متحرک، فاز عنوان به

تزریق یک طی در متحرک فاز اجزاء نسبت شود. گرفته به کار می تواند
ایزوکراتیک١ روش آن به صورت این در که باشد ثابت است ممکن

متحرك فاز درآزمایشگاه شده انجام عملی کار در مثال می شود. گفته

از پس كه است استونیتریل) ٨٪ و متانل ١٢٪ فسفات بافر ٨٠٪)

مخزن همان از و می ریزیم D مثل مخزن یك در را همه كردن صاف

گفته گرادیانت٢ روش آن به که دیگر حالتی در می كند. برداشت پمپ

قبل از که برنامه ای طبق زمان، پیشرفت با و تزریق یک طی می شود،

حالل چند یا دو از متفاوتی درصد است، شده تعریف سیستم برای

از کلی شماتیک می یابد. جریان پمپ توسط سیستم در و شده مخلوط

.[٣] است شده آورده ٣ شکل در پمپ یک

(Injector) تزریق کننده ۴ . ٣

خودکار یا و دستی شکل دو به دستگاه، نوع به بسته نمونه٣، تزریق

ریخته مخصوصی ظروف در نمونه خودکار، روش در می گیرد. انجام

اپراتور اینکه از پس می گیرد. قرار دستگاه در شده تعبیه محل در و شده

منتقل سیستم به سرنگ یک توسط نمونه می دهد، را تزریق دستور

برای مختلف ظرفیت های با سرنگ هایی از دستی، روش در می شود.

روش)، دو هر (در شده تزریق نمونه حجم می شود. استفاده نمونه تزریق

در معموال آن مقدار و دارد بستگی (Loop) نمونه بردار حلقه حجم به

پس و شده حلقه این وارد ابتدا نمونه است. میکرولیتر ۵٠٠ تا ۵ حد

می شود. ستون وارد متحرک فاز همراه به سیستم شدن ازآماده

.HPLC پمپ کلی شماتیک :٣ شکل

زدا گاز ۵ . ٣

گونه هر باید ،HPLC دستگاه در پمپ داخل به حالل ورود از قبل

شود. زدوده آن از حالل در شده حل هوای یا و دیگر گاز یا و هوا حباب

حین در حالل داخل در آرگون مثل بی اثر گاز تزریق روش دو به کار این

می گیرد. صورت زدا۴ گاز دستگاه از استفاده دیگری و حالل لرزاندن

که می شود استفاده زدا گاز دستگاه از بیشتر HPLC دستگاه در امروزه

مایع خروج اجازه ولی نموده تراوش را گاز آن داخل تراوای نیمه سیستم

بخش به می توان HPLC سیستم یک بخش های دیگر از نمی دهد. را

دیگر یکی نمود. اشاره ستون آون همان یا ستون دمای کننده کنترل

از قبل را نمونه و حالل ها که است Mixer تجهیز، این بخش های از

.[۴] می نماید مخلوط همگن بصورت ستون به تزریق
١Isocratic
٢ Gradient
٣Injector
۴Degasser

..........................................................................................................................................................................................................................................................٧٩
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ستون ۶ . ٣

می شود. پیش ستون١ نام به قسمتی وارد ابتدا نمونه تزریق، از پس

ستون این طول است. اصلی ستون از محافظت ستون، این نقش

است. زنگ ضد فوالد از آن جنس و است سانتی متر حد در معموال

اصلی ستون پرکننده ماده مشابه جنسی از محافظ ستون پرکننده٢ ماده

ماده ای اگر که دارد را مزیت این پرکننده نوع بودن هم جنس است.

ابتدا در باشد، موجود نمونه در شود واکنش وارد ستون ذرات با که

نمی کند. آسیب دچار را اصلی ستون و افتاده دام به محافظ ستون در

و بوده سانتی متر ١٠-٣٠ حدود معموال دستگاه اصلی ستون های طول

متخلخل یا و پوسته دار فرم دو از یکی به که موادی با را ستون درون

تاثیر جداسازی کیفیت بر که پرکننده مواد این سایز کرده اند. پر است،

است. میکرومتر ۵ تا ٣ حد در معموال و بوده متفاوت دارد، فراوانی

ستون های مرسوم ترین از باشد. غیرقطبی یا و قطبی می تواند ستون

.(۵ (شکل کرد اشاره سیالن٣ اکتادسیل ،C18 به می توان غیرقطبی

متحرک. فاز از زدایی گاز شماتیک :۴ شکل

C١٨. ستون :۵ شکل

نمونه ورود از پس است. ضدزنگ۴ فوالد از ستون ها جنس

زمان های در نمونه مختلف اجزاء قطبیت، تفاوت براساس ستون، به

نوع تشخیص برای و شده جدا یکدیگر از بازداری۵ زمان نام با متفاوتی

کار اتمام از پس نهایت در می شوند. هدایت آشکارساز۶ سمت به ماده

حالل ستون، نوع به بسته شستشو، برای داد. شستشو را ستون باید

ستون های در مثال برای می کنیم. انتخاب خاص ترتیب با را متفاوتی

معموال) قطبی حالل یک با را ستون ابتدا کار، اتمام از پس غیرقطبی

می دهند شستشو متانول) معموال) غیرقطبی حالل یک با سپس و آب)

.[۵]

آشکارساز ٣ . ٧

یک کل طور به می شود. انتخاب آنالیت نوع اساس بر آشکارساز

باشد: زیر ویژگی های دارای باید خوب آشکارساز

طول در (Nondestructive) بودن غیرتخریبی باال، حساسیت

دامنه در غلظت به خطی پاسخ نکند، تخریب را نمونه شناسایی، روند

محاسبات). در سهولت (برای وسیع

می شود: اشاره مرسوم آشکارسازهای از تعدادی به درادامه

که است UV-Vis طیف سنج آشکارساز، انواع پرکاربردترین از (الف)

استفاده مورد باشند داشته جذب ناحیه این در که اجسامی برای

میزان تفاوت از استفاده با آشکارساز این در می گیرد. قرار

قانون از استفاده با نهایت در و اولیه نوری منبع با نمونه جذب

که مواردی در می شود. اندازه  گیری نمونه غلظت المبرت، بیر

مناسب موج طول انتخاب می شود استفاده آشکارساز این از

طول در بگیرد. قرار نظر مد می بایست که است مواردی از یکی

حالل همچنین و نمونه در موجود مزاحم های نباید انتخابی، موج

.[۶] باشند داشته جذب

مبنای بر آشکارساز این کار اساس شکست: ضریب آشکارساز (ب)

تنهایی به حالل سیستم شکست ضریب در که است تغییراتی

این پاسخ می شود. ایجاد نمونه، با همراه حالل سیستم و

به معموال دلیل همین به و بوده وابسته حرارت به آشکارساز

می شود. استفاده آن از ندرت
١pre-column
٢Packing
٣ODS
۴Stainless Steel
۵Retention Time
۶Detector
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.UV-VIS آشکارساز شماتیک :۶ شکل

شکست. ضریب آشکارساز شماتیک :٧ شکل

است UV-Vis آشکارساز از حساس تر فلورسانس، آشکارساز (ج)

داشته فلورسانس خاصیت که موجودند کمی ترکیبات ولی

است. محدود نیز آشکارساز این کاربرد نتیجه در باشند.

فلورسانس. آشکارساز :٨ شکل

واکنش های پایه بر آن عملکرد که الکتروشیمیایی، آشکارساز (د)

آمپرومتری١، روش های شامل و می باشد احیا و اکسید

است. هدایت سنجی۴ و کلون سنجی٣ پالروگرافی٢،

مزایای دلیل به امروزه مورد این جرمی: طیف سنج آشکارساز (ه)

این از می گیرد. قرار استفاده مورد وسیعی طور به دارد که زیادی

حساسیت پایین، بسیار (LOD) تشخیص حد به می توان جمله

در نمونه بررسی امکان و باال، (Selectivity) انتخابگری و

هیچ از که صورتی در کرد. اشاره شیمیایی مزاحم های حضور

(ایجاد مشتق سازی از کرد، استفاده نتوان موارد این از کدام

هر در فعال نمونه ایجاد جهت نمونه) روی شیمیایی تغییرات

زیر شکل می شود. استفاده شده ذکر آشکارسازهای این از یک

به آن مختلف اجزاء همراه به را HPLC دستگاه یک از نمایی

جدول در آشکارسازها بین کلی مقایسه است. کشیده تصویر

.[٧] است شده آورده ٣

HPLC کاربردهای ۴

چند آن در که است شده داده نشان ٩ شکل در کروماتوگرام نمونه یک

از کیفی و کمی نیمه کمی، اطالعات شده اند. جدا یکدیگر از آنالیت

است. استخراج قابل کروماتوگرام

.HPLC کرماتوگرام :٩ شکل

انجام ترکیبات نوع شناسایی و تشخیص برای کیفی، آنالیز

هر برای (Retention time) بازداری زمان آنجایی که از می شود.

مشخص و ثابت آزمایشگاهی خاص شرایط و سیستم یک در ماده

این به کرد. استفاده آنالیت نوع تعیین جهت آن از می توان می باشد،

استاندارد از آمده به دست کروماتوگرام با را آنالیت کروماتوگرام منظور

بازداری زمان بودن یکسان صورت در می کنند. مقایسه آنالیت آن

که است الزم نکته این ذکر کرد. تعیین را ماده نوع قطعیت با می توان

دستگاهی و آزمایشگاهی شرایط در تنها کروماتوگرام دو این مقایسه این
١Amperometry
٢Polarography
٣Coulometry
۴Conductometry
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سطح آنالیت، مقدار کمی تعیین منظور به  است. معتبر یکسان کامال

مقایسه استاندارد نمونه با را مجهول ترکیب پیک ارتفاع یا و پیک زیر

اندازه گیری باشند، متقارن و باریک پیک ها که مواردی در می کنند.

چند هر است. برخوردار بیشتری سرعت و صحت از پیک ارتفاع

کمک به را پیک زیر سطح و ارتفاع می توان راحتی به  امروزه که

روش های کرد. محاسبه باالیی صحت و دقت با الکترونیک دستگاه های

برخی به ادامه در که دارد وجود مجهول مقدار محاسبه جهت مختلفی

.[٨] می شود اشاره روش ها این از

.HPLC آشکارهای کارایی مقایسه :٣ جدول

خارجی استاندارد روش ١ . ۴

استاندارد از مختلف غلظت های با محلول هایی روش١، این در

ارتفاع اساس بر سپس و شده ساخته نظر) مورد آنالیت (استاندارد

منحنی استانداردها، این کروماتوگرام از آمده بدست پیک زیر سطح یا

غلظت) حسب بر پیک، زیر سطح یا و ارتفاع (منحنی کالیبراسیون

و ارتفاع مقدار آمده، بدست خط معادله از استفاده با می شود. رسم

می شود محاسبه آنالیت دقیق مقدار مجهول، نمونه پیک زیر سطح یا

.[٩]

استاندارد افزایش روش ٢ . ۴

که ظرف چند به سپس می شود، آنالیز مجهول، ماده ابتدا روش٢ این در

استاندارد از مشخصی حجم های است، نمونه از یکسانی مقدار حاوی

نهایت در و آنالیز را مرحله هر به مربوط کروماتوگرام و می شود اضافه

اضافه استاندارد حجم اساس بر را نمونه ها پیک زیر سطح یا ارتفاع

غلظت می توان موجود روابط از استفاده با نهایت در می کنند. رسم شده

ماتریس و بافت حفظ سبب روش این از استفاده کرد. محاسبه را نمونه

نمونه بافت٣ مزاحمت احتمال روش این با نتیجه در می شود، نمونه ها

.[١٠] می شود برده بین از

.HPLC در خارجی استاندارد کمی مراحل :١٠ شکل

داخلی استاندارد ٣ . ۴

برخی است. موجود سیستم در تصادفی) و (سیستماتیک خطا نوع دو

به داخلی۴ استاندارد یک کردن اضافه با می توان را ثابت منابع این از

آنالیت هر به مربوط پیک زیر سطح یا پیک ارتفاع تقسیم و نمونه ها

انتخاب در کرد. حذف داخلی، استاندارد به مربوط مقادیر همین بر

انتخابی، جزء با آنالیت ساختاری شباهت های به باید داخلی استاندارد

با کرد. توجه ... و نمونه پیک به آن پیک بازداری زمان بودن نزدیک

درصد ٢ تا ١ از را خطا می توان مناسب داخلی استاندارد یک انتخاب

.[١١] داد کاهش درصد ١ تا ٠/۵ به

.HPLC در داخلی استاندارد کمی مراحل :١١ شکل
١External Standard
٢Standard addition
٣Matrix Interference
۴Internal Standard
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گیری نتیجه و بحث ۵

جداسازی، آمینه، اسیدهای برای کاربرد فرار، غیر مواد برای کاربرد

پروتومیک)، تحقیقات (همچنین پروتئین ها شناسایی و سازی خالص

داروها، کربن، هیدرات های هیدروکربن ها، نوکلئیک، اسیدهای

و آلی گونه های استروئیدها، آنتی بیوتیک ها، حشره کش ها، ترپنوئیدها،

آزمایش های از برخی در همچنین و معدنی گوناگون مواد از گروهی

پروتئین های ساختارهای مقایسه داروها. غلظت تعیین به مربوط

نسبت بیشتر جداسازی راندمان پلیمرها، ساختار تعیین مختلف،

یا غیرفرار گونه های مواد جداسازی کروماتوگرافی، روشهای سایر به

بازده چندمرحله ای، استخراج غیرمخرب، روشی گرما، مقابل در ناپایدار

.[١٢] گازی کروماتوگرافی به نسبت کمتر جدایی

نتیجه گیری ١ . ۵

جداسازی، جهت مناسب روشی باال، کارایی با مایع کروماتوگرافی

روش های با تلفیق با تکنیک این است. مواد نوع تعیین و اندازه گیری،

کاربردهای جرمی طیف  سنج مانند پیشرفته ای آشکارسازهای و دیگر

انتخاب ثابت، و متحرک فاز انتخاب دارد. مختلف علوم در زیادی

اساسی موارد جمله از متحرک فاز جریان سرعت تعیین و آشکارساز

است. HPLC مناسب روش یک تنظیمات در
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