
بسمه تعالی

اي در اندازه گیري کمیسنجی تشدید مغناطیسی هستهطیفکاربرد 

(Application of Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy in
quantitative analysis, q NMR)

بـراي  یدانانمبه وسـیله شـی  اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیس هسته مهمترین و وسیعترین تکنیکی است
در NMRتکنیک اسپکتروسکوپی . مشخص کردن ساختار ترکیبات آلی و معدنی مورد استفاده قرار می گیرد

تبدیل به یک روش روتین گردید و امروزه به یک روش بشدت 60سال پیش کشف شد و در دهه 70حدود 
. پروتئین ها شده استقدرتمند براي مشخص کردن ساختار ملکول ها با ساختار هاي پیچیده مانند 

q)اي کمی طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته NMR)       روشـی نـوین بـراي آنـالیز و تعیـین مقـدار
رد مطالعه با دقت بسیار بـاالیی  توان غلظت این ترکیبات را در نمونه موترکیبات آلی است و به کمک آن می

این روش در مورد ترکیبات آلی مختلف صرف نظر از منشاء آنها قابل استفاده است و براي آنالیز . تعیین نمود
هاي آلی با موفقیـت مـورد اسـتفاده قـرار     بسیاري از آنها از جمله ترکیبات طبیعی، داروها و محصوالت سنتز

.گرفته شده است

هـاي مسـئول   با تعداد پروتونNMRر اساس ارتباط سطح زیر منحنی هر پیک طیف این روش آنالیز ب
گذاري شده است بدین معنی که سطح معروف است پایه(Integration)پیدایش آن پیک که به انتگراسیون 

هاي مربوط به آن در مولکول مورد مطالعه است و اینزیر منحنی هر پیک مستقیما متناسب با تعداد پروتون
لذا بـا کـالیبره کـردن دسـتگاه بـا      . باشدها وابسته به غلظت مولکول مورد مطالعه در نمونه میتعداد پروتون

هاي معین از یک مولکول استاندارد و رسم منحنی غلظت در برابـر سـطح زیـر منحنـی     هایی با غلظتنمونه
ات آلی را آنالیز و تعیین مقـدار  توان طیف وسیعی از ترکیبآن می(Non-exchangeable)هاي پایدارپروتون

.نمود

q NMR  ،مهمترین روش براي تعیین اندازه گیري کمی نسبت ایزومر ها، دیاسترومر ها و انانتیومر ها اسـت
چون این روش داراي گزینش پذیري براي آنالیز ساختار ها همراه با فرایند راحت و سریع اندازه گیري کمی 

. حتی نیازي به دانستن جرم مولی ترکیب نیستیري کمی در این روش براي اندازه گ. است


