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توضیح روی جلد:
در سال  ۱۹۷۹برای اولین بار ،پلی پروپیل به عنوان پلیمرری برا صاتریس رسرا اعی رفری
شد .اعن عافته ها در سال  ۲۰۰۰جاعزه وبل شیمی را به د بال داشس .از جمله تداول تررعن
پلیمرهای رسا ا یتوان به پلی تیوفن ،پلی آ یلرین ،پلری پروپیرل ،پلری پرارافنیلن اشراره رررد.
صصوتیس الکترعکی ،الکتروشمیاعی ،وری پلیمر های رسا ا ،آنهرا را بره عنروان راده هرای
برای راربرد در پوشش های ضد الکترعسیته سارن ،پوشش های ضد صوردگی ،پوشش های
برای جذب ا واج اررووعو ،بیوحسگرها تبدعل رردهاسس .صواص رسا اعی پلیمرها به یزان
دلخرواه اابررل تن ری اسررس ،بره ورروری رره رریتوا رد در حررد رسرا اها عررا یمره رسررا اها باشررد.
از پلیمرهرای رسرا ا ( )Conductive polymerدر سراصس هواپیمرا هرای پنهرانررار ( Stealth
 )aircraftاستفاده ی شود .هواپیما های پنهانرار برای جلروگیری از رفرو و رهگیرری از
فناوری های پیفررفتهای بررای رراهش بازتراب راداری ،فروسررو  ،رور رمری ،دا نره بسرا د
رادعوعی و ا واج توتی صود استفاده یرند .جموعه اعن تکنولوژیها فناوری پنهرانرراری
ا یده یشو د.
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بهارشیمی دارو ها
بهار و
شیمی دارو ها /

برای ارثر ردم بهرار فصرلی زعبرا و دلنفرین اسرس ا را اگرر هربرار رره اعرن
فصل فرا ی رسد دچار حساسیس های بهاری شرده باشرید ،احتمرا دعگرر
بهار براعتان چندان صوشاعند خواهد بود.
اگر دچار اعن حساسیس ها شده باشرید ،حتمرا ری توا یرد تصرور رنیرد رره
عالم آن تا چه حد ی توا د اراحس رننده باشد؛ اسرتفاده از گرروه دارو
های آ تی هیستا ین تا حد زعادی ی توا د به راهش اعن عالم رمک رند.

اعن دارو از سل جدعد آ تی هیستا ین ها اسس ره به
دلیل عدم عبور از سد صو ی غزی ،برصالف دعگر آ تی
هیستا ین ها در ارثر وارد صواب آور یسس.

پرکاربرد ترین دارو های ضد حساسیت
دو داروی زعر از پرراربرد ترعن دارو های ضد حساسیس هستند ،ره
ارثر پزشکان در در ان اعن بیماری تجوعز ی رنند:
 .1آنتی هیستامین

Loratadine

 .3سیتریزین
در ان حساسیس و صارش

از رده داروهای پر صرف هستند.
راربرد اتلی اعن دارو در در ان حساسیس ،صارش و
در ان آلرژی های پوستی ا ند رهیر ی باشد.
اعن دارو یز هما ند لوراتادعن اثر آرا بخش رمتری سبس
به دعگر هیستا ین ها دارد.
Anti histamine
هیستا ین ها در حساسیس ،التهاب و بیماری های ساده ثرل سرر اصوردگی
در بدن آزاد ی شو د لوراتادعن و سیترعزعن از تداول ترعن هیستا ین ها
هسررتند ،ررره مررو در حساسرریس هررا ،التهابررا و فررکال تنفسرری برره ررار
گرفته ی شو د.
Cetirizine
 .2لوراتادین

(توجه رنید از صرف صودسرا ه دارو ها صودداری رنید و در تور
بروز عالممی همچون سردرد ،سرگیجه ،اصتالل بیناعی و تپش الب سرع ا به
پزشک راج ه رنید).

اعن دارو از سل جدعد آ تی هیستا ین ها اسس.

جمع آوری:زهرا حاجیلویی
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شیمی سبز

 .4وراحی برای واد شیمیاعی اعمن تر
فرآورد های شیمیاعی باعد ووری ساصته شو د ،ره ضمن عملکرد
بهتر و وثرتر ،سمیس رمتری داشته باشند؛ به گو ه ای رره حمرل
و قل فرآورده ر صطرر و عرا بری صطرر باشرد ،تروزعن آن راحرس
بوده و صاتیس ا فجاری داشته باشد.

 .5حالل ها و واد رمکی
باعد از واد رمکی ثرل حرالل هرا ترا آ جرا رره ا کران دارد رمترر
استفاده شود و در واردی ره به رارگیری حالل اجتناب اپرذعر
اسس از حالل های اعمن تر ثل آب ،الکل ،رربن دی ارسید فروق
ب را ی عا لول های جاذب سط ی زعسس تخرعب پذعر استفاده
شود.

بنیادهای شیمی سبز

 .6وراحی برای بهره وری بیفتر در ا رژی

وراحی و اجررای فرآعنردهای شریمیاعی سرازگار برا ری زعسرس
چالش بزرگی اسس ره شریمیدان هرا در اررن حاضرر برا آن دسرس
وپنجه رم ی رنند.آ استاس و وار ر عرک سرری اترول را تن ری
ررده ا د ره اهداف شیمی سبز را به روشنی فان ی دهد.

صاسررتگاه و یررزان ا رررژی ررورد یرراز فرآعنرردهای شرریمیاعی باع رد
اثرا زعسس یطی و ااتصادی استا دارد و اابرل ابرولی داشرته
باشد تا جاعی ره ا کان دارد فرآعندهای سنتزی باعد در ففار و
د ای ی ا جام شو د .

 : .7استفاده از ذصاعر تجدعد پذعر
 .1پیفگیری
وارنش های شیمیاعی باعد به گو ه ای وراحی شو د ره تا حد ا کان
از تولید رواد دور رعختنری جلروگیری شرود.اگرر بررای ا جرام واررنش
رردودعس هررای صاترری وجررود داشررته باشررد ،اسررتفاده از ررواد ر ر
صطر ،ارزان و در دسترس همیفه برتری دارد.

 .2ترفه جوعی اتمی
روش هررای سررنتزی باعررد برره گو رره ای وراحرری شررو د ،ررره ات ر هررای
وارررنش دهنررده اسررتفاده شررده در وارررنش در فرآعنرردهای پاعررا ی
بیفترعن فاررس را داشته باشند .

 .3راهش استفاده از واد شیمیاعی صطر اک
روش های سنتزی باعد ووری وراحی شو د ،ره واد وارنش دهنده
و فرآورده سمیس رمتری برای سال تی ا سان و ری زعسرس داشرته
و عا هیچ گو ه سمیتی داشته باشند.

زم اسس ره در وارنش های شیمیاعی از واد صام تجدعرد پرذعر
استفاده شود .در ب ث ا رژی یز قرون به ترفه بودن از ر
ااتصادی اهمیس دارد.

 .8راهش فتقا
در عک فرآعند سرنتزی ترا حرد ا کران از فرتی سرازی هرای یرر
ضروری ،اف س زداعی و ...باعد دوری شرود ،زعررا اعرن راحرل
یاز ند استفاده بیفتراز حالل و ا رژی ی باشند.

 .9راتالیزگر
استفاده از راتالیزگرهای همگن و اهمگن عکی از اترول اساسری
شیمی سبز به حساب ی آعد ،زعرا راتالیزگر ی توا د دسترسری
بره ت رردادی از اهرداف شرریمی سربز ررره شرا ل ررراهش :اسررتفاده از
واد ،افزاعش ترفه جوعی اتمی و راهش صرف ا رژی را مکن
سازد .

و...
جمع آوری :فائزه دبیریان
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نانو شیمی

تاعج حاتل به اعن شکل ریباشرد :عرک سروم از روش هراعی رره
داروی تنهررا را درعافررس ررد ررد ،رررده ا ررد؛ در حررالی ررره تمررا ی
وش هاعی ره داروی تصل به ا و ذره را درعافس ررد د ،ز ده
ا د د .البته در وش هرای تیمرار شرده برا داروی تصرل بره را و
ذره ،افزاعش یزان پروتئین در ادرار فاهده شد.
از ا واع دعگر ترریبا ا و ورد استفاده در اعن ز ینره ریتروان
به  Grapheneاشاره ررد .اعن ترریب ریتوا رد بره عنروان حا رل
داروی ضررررد سررررروا ی  ،adriamycinقاو ررررس داروعرررری را در
سررروان سررینه واژگررون رنررد و در رروارد قاو ررس سررلول هررای
سرررررروا ی رررررورد اسرررررتفاده اررررررار گیررررررد .آزاد شررررردن دارو از
 Grapheneوابسررتگی شرردعد برره اسرریدعته رری دارد .ت قیقررا
فان داده اسس ره  Grapheneسبب افرزاعش تجمرد داروی ضرد
سررروان در رده هررای سررلولی سررروا ی سررینه قرراوم رری شررود و
سرررمیس برررا تری را در قاعسررره برررا داروی آزاد فررران ررریدهر رد؛
طال ررا یکروسررکوپی یررز فرران داد ررره اعررن ترریررب از ورعرری
فرآعنررد وابسررته برره آ دوسرریتوز ،دارو را برره سررلول هررای سررروا ی
ت وعررل رریدهررد .از اعررن رو اسررتفاده از ترریررب  Grapheneبرره
عنوان حا ل واد شیمی در را ی در در ران سرروان هرای قراوم،
داروعی فید اسس .ا ولوله های رربنی یز در در ان سرروان و
همچنررین در سیسررت ت وعررل دارو ررورد توجرره ارررار گرفترره ا ررد،اعن
ترریبا یتوا د به راحتی حا ل ولکول های روچرک و برزر
باشرررد .از اعرررن رو ویرررو وسررری ی از داروهرررا و رررواد در رررا ی را
یتوان توس اعن ترریبا ا و بره اهرداف صراص ت وعرل داد .از
آن جاعی ره سرمیس اعرن ترریبرا در قاعسره برا را وذرا رمترر
اسررس ،بنررابراعن برررای اهررداف در ررا ی بیفررتر ررورد توجرره ارررار
یگیر د.
عکرررری دعگررررر از ت قیقررررا  ،سرررراصس ررررا وذرا  adriamycinبررررا
استفاده از پلیمرهای هیدورفیلیک ا ند ریتوسران ری باشرد .از
هر ترررعن عارضرره جررا بی داروی  ،adriamycinترراثیر نفرری اعررن
دارو بر روی بافس البری ریباشرد .در اعرن ت قیری برا اسرتفاده از
ا و ذره دارو ،اعرن عارضره را ترا حردی رراهش داد رد .برصری از
اعن ا و ذرا حساس به اسیدعته و برصی حساس به د ا هسرتند
ررره از اعررن حساسرریس برررای هرردف گیررری ت ر یح دارو اسررتفاده
ریرننرد .فخصرا داروعری  Adriamycin Nanoparticlesرره
در در ان سروان راربرد دارد ،در زعر صالته شده اسس:

استفاده از نانو ذرات در درمان سرطان
استفاده از ترریبا ا و به وور فزاعنده در حال رشد اسس ،به وروری رره
در تمررا ی جنبرره هررای ز رردگی رسرروو ررررده اسررس .در اعررن بررین اسررتفاده از
ترریبررا ررا و در فراعنرردهای پزشررکی یررز ررراربرد روزافزو رری پیرردا رررده
اسس .عکی از جنبه های راربردی فناوری ا و ره ا روزه رورد توجره اررار
گرفترره ،اسررتفاده از ترریبررا ررا و برره عنرروان عررک سیسررت ت وعررل دارو در
در ان بیماری سروان اسس؛ در برصی روارد هر از صرود اعرن ترریبرا بره
عنرروان اهررداف در ررا ی رریترروان بهررره گرفررس .عا ررل دار رررردن و فررا دن
داروهای ورد استفاده در در ان سروان بر روی ا وذرا سربب ریشرود
تا دارو برا رراراعی برا تری بره سرلول هرای سرروا ی ت وعرل داده شرود و از
ورفی سمیس و عوارض جا بی آن بر روی سلول های سال راهش عابرد .از
اعررن گو رره طال ررا رریترروان برره ارررار دادن داروی  adriamycinبررر روی
grafted - DexLGاشاره ررد.
ا وذرا
در ری رفررس ،را وذراتی ررره اعرن دارو را در صررود احاوره ررررده ا ررد در
قاعسرره بررا داروی آزاد و ررا و ذره صررالی سررمیس رمتررری را از صررود فرران
یدهند .در دل حیوا ی یز را و ذره همرراه برا دارو سربب شرده اسرس ترا
عمر توس وش هاعی ره با اعن ترریب تیمار شده ا رد ،افرزاعش عابرد .در
ت قیرررررری دعگررررررری از ررررررا وذرا  cyanoacrylicجهررررررس ت وعررررررل داروی
 adriamycinبه سلول های سروا ی بهرره گرفتره شرده :اعرن ت قیری رره در
ی صارج از بدن وجود ز ده رورد بررسری اررار گرفرس ،فران داد رره
ترریب دارو با اعن ا و ذره عالوه بر دارا بودن اابلیس ت وعرل دارو ،سربب
افزاعش سرمیس دارو یرز ریشرود .در ت قیری دعگرری یرز سرمیس و عارضره
جا بی داروی  doxorubicinآزاد و  doxorubicinتصل شرده بره را وذره
 cyanoacrylicورد بررسی و ت لیل ارار گرفس.

جمع آوری :ندا رضایی دهقان
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ام دارو:

Adriamycin Nanoparticles

فر ول داروسازی anthracycline :با فر و سیون ا و

صصوتیا  :عک آ تی بیوتیک سیتوتورسیک از وبقره  anthracyclineبرا
رام عمررو ی  doxorubicin nanoparticlesو رام تجرراری Adriamycin
 . Nanoparticlesدر در ان ا واع سروان ورد استفاده ارار یگیرد رره
بیفرررترعن رررراربرد آن در در ررران سرررروان ربرررد ررریباشرررد .روش سررراصس:
اسررتفاده از روش سررل-ژل و پلیمرهررای هیرردروفیلیک رریباشررد ا نررد :پلری
اتیلن گلیکول و ریتوسان.

روش تزرعی
داصل شرعا ی
 .۱هردف گیرری و وا یرس عرابی تر یح ترر و هرداعس نطقری ترر بره بافرس
سروا ی
 .۲راهش عارضه جا بی بر روی بافس البی
 .3آزاد شدن دارو در عک بازه ز ا ی وسید تر و تاثیر بیفتر
 .4با توجه به اعن کته ره اعن ا وذرا توس  P-glycoproteinتفخیص
داده میشو د ،ل س درون سلولی اعرن داور ریتوا رد بره سررعس افرزاعش
عابد و در وارد قاو س داروعی سروان ،اثربخفی بیفتری داشته باشد.
 .5به دلیل اسیدعته با ی سلول های سروا ی ،سطح ا و ذره به راحتی به
حالس ثبس در یآعد و راحس تر بره درون سرلول فروذ ریرنرد و بیفرتر
در سلول های سروا ی تمررز یشود.
عوارض جا بی :در قاعسه با ا ردازه وبی ری  ،Adriamycinروع را و اثرر
صفیو تری روی بافس البی دارد .با توجه به داده های حاترل از مو رهای
آز اعفگاهی ،سرعس دفد ازاد آن از بدن در قاعسه با مو ه ای با ا دازه
واا ی رندتر اسس .اعرن ترریرب ا نرد تمرا ی را وذرا دعگرر سررعس دفرد
پراعینی از بردن دارد و ریتوا رد در ررواردی سرلول هرای سرال را هر ت ررس
تاثیر ارار دهد.

گوسرررررین  ،Gaussianاز ادرتمنررررردترعن ررررررم افزارهرررررای
اسررباتی حررال حاضررر اسررس ررره سررخه هررای ختلررو آن
وجود یباشد .اعن رم افزار برا دارا برودن توابرد پاعره و
رلیرررردواژه هررررای تنرررروع ،اابلیررررس ا جررررام پیچیررررده ترررررعن
اسبا روا تو ی را دارد و بره ققران ا کران بررسری
بسرریاری از صررواص سیسررت هررا ،پارا ترهررای سرراصتاری،
شیمیاعی و همچنین پیش بینی سیر وارنش هرای ختلرو
را یدهد.
شیمی اسباتی ،دا فی اسس ره به بررسی پارا تر هرای
سرررراصتاری و تر ودعنررررا یکی ولکررررول هررررا ،پرررریش بینرررری
فراعندها و وارنش های شیمیاعی ی پردازد .اوالعا به
دسس آ ده از ورعی اسربا را رره برا اسرتفاده از ررم
افزارهای ختلو به دسس یآعد ،ی توان در واا یرس و
در سطح آز اعفگاهی به رار برد همچنین به درک جدعد
و عمیی تری از اهیس واد و وارنش ها رسید.

معرفی نرم افزارهای شیمی
گوسین Gaussian

جمع آوری:ناصح نیک سیرت
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همراه با دانشمندان

گرچه سن او خالفس بسیاری از استادان را برا گیخرس و ا را برو
تا سرررون و حسرررن ررردعرعس او سررربب شرررد رررره رررد  34سرررال اعرررن
آز اعفگاه را با سطح با ی ت قیقا علمی د یرا اداره رنرد .وی ره
تنها از دعران آز اعفگاه ت قیقراتی برود ،بلکره صرود یرز در شرمار
ققین متاز اعن ررز بود.
جرروزف جرران تا سررون در سررال  ۱۹۰6جرراعزه وبررل فیزعررک را برررای
رار بر روی صواص الکترعکی گازها به دسس آورد .او همچنین پدر
جرررج پاجررس تا سررون بررود ررره او یررز همچنررین در سررال  ۱۹3۷وبررل
فیزعک را گرفس .عالوه بر تا سرون ،یلیکران یرز از سرال  ۱۹۰6ترا
 ۱۹۱3به رد  ۷سرال برا روش هرای تفراو بره ا ردازه گیرری برار
الکترون پرداصس.
از تاعج ت قیقا علمی او ردل اتمری تا سرون برود .در سرال ۱8۹۷
جوزف جان تا سون به ام "پدر الکترون" شهر عافس .او ره برر
روی اش ه راتدی ره طال ه یررد با فاهده ا رراف اعرن اشر ه
در یرردان هررای غناویسرری و الکترعکرری توجرره شررد ررره اعررن اشر ه،
جرعررا ی از ذره هررای برراردار الکترعکرری نفرری هسررتند .جرروزف جرران
تا سرون جررم سرربی هرر ذره را برره دسرس آورد و فررخص رررد ررره
جرم هر الکترون ،تقرعبا عک دو هزارم جرم هیدروژن اسس.

زندگینامه جوزف جان تامسون

در ز دگینا ه جوزف جان تا سون اعنگو ره آ رده اسرس رره :جروزف
جان تا سون در  ۱8دسا بر سال  ۱856در شهر نچسرتر ا گلسرتان
دعده به جهان گفرود و سررا جام در سرال  ۱۹4۰در ا گلسرتان چفر
از جهان فروبسس.

برره تفرروعی تا سررون ،وعلسررون عکرری از شرراگردان او "اترراق ابررری"
ساصس و از آن بررای ت یرین و تفرخیص ذرا اتمری اسرتفاده رررد،
همچنررین وعلسررون توا سررس جرررم و قرردار بررار الکترررون را ا رردازه
گیری رند.

پدر جوزف جان تا سون به جمد آوری رتراب هرا عالاره داشرس ولری
صودش عالاه ی صود را توجه لمی ررد ،به ووری رره  8فرر از
شرراگردا ش بر ررده جرراعزه علمرری وبررل گردعد ررد .او ررره در زدعکرری
شهر نچستر به د یا آ ده بود ،در سن  ۱4سالگی به رالج او س ره
ا روزه دا فگاه وعکتورعا ام دارد ،راه عافرس .جروزف جران تا سرون
ب د از فو پدرش میتوا سس ادا ه ت صیل بدهد.

جوزف جان تا سون پس از  3۷سال دعرعس آز اعفگاه راو دعش،
اسررت فا داد و شرراگردش ار سررس رادرفررورد برره رعاسررس آز اعفررگاه
ا تخاب شد.

جرروزف تا سررون در  ۱۹سررالگی فررار الت صرریل رشررته ی هندسرری
گردعد و در ا ت ان دا فگاه رمبررعج شرررس و رتبره دوم را رسرب
مود و در اعن دا فگاه یرز برا اسرتفاده از رمرک هزعنره ت صریلی بره
ت صیل پرداصس و در رشته فیزعک فرار الت صریل شرد؛ وی پرس از
فرا س از ت صیل رسمی ،به استخدام رالج تری یتی همرین دا فرگاه
رمبرررعج درآ ررد و در آز اعفررگاه راو رردعش برره ت قیرری پرداصررس .در
سال  ۱884لرد راعلی ره رمیس آز اعفگاه بود ،است فا داد و جوزف
تا سون ره فق  ۲8سرال از سرنش ریگذشرس بره رعاسرس آز اعفرگاه
ا تخاب گردعد.

جرروزف جرران تا سررون در آصررر عمررر روحیرره ای پر فررا داشررس و
وفقیس صود و پسر و شراگردش ار سرس رادرفرورد سره عمرده ای
در فا او داشس.
تا سرررون در سرررال  ۱۹4۰و در سرررن  84سرررالگی درگذشرررس .تئررروری
جاودا ی او درباره ی وبی س الکترعکی اده فرضیه تغییر اپرذعری
ات را دگرگون ررد .او اسرتاد بزرگری برود و از او آثرار زعرادی در
فیزعک ،شیمی و رعاضی به جا ا ده اسس.
جمد آوری:شقاعی صا ی
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واژه نامه

دانشمندان
نام دانشمند
آیزاک نیوتن
شارل آگوستن
دو کولن
آمادئو آووگادرو
مایکل فارادی
یوهان یوزف لوشمیت
یوهان جاکوب بالمر
جوزف استفان
لودیگ بولتزمان
یوهان ریدبرگ
جوزف جان تامسون
ماکس پالنک
ویلهلم وین
اون ویالنز
ریچاردسون
اوتو ساکور
نیلز بور
ادوین هابل
هوگو تتروده

نام ثابت
ثابت گرانش
قانون کولن
عدد آووگادرو
ثابت فارادی
ثابت لوشمیت
سری بالمر
ثابت استفان  -بولتزمن
ثابت بولتزمن
ثابت ریدبرگ
پراکندگی تامسون
ثابت پالنک
قانون جابه جایی وین
گسیل گرمایونی
معادله ساکور تترود
مگنتون بور-شعاع بور
قانون هابل
معادله ساکور

فارسی

التین

خوردگی
جریان مستقیم
آب مقطر
آبکاری
تخمیر
کاغذ صافی
قیف
پسماند
ضربه
حجم مولی
چندقطبی
خنثی
شمع
حمام روغن
لوله
جیوه
نمک
چراغ الکی
پایدار
گرد روی

Corrosion
Direct current
Distilled water
Electroplating
Fermentation
Filter paper
Funnel
Hysteresis
Impulse
Mole Volume
Multipole
Neutral
New Candel
Oil Bath
Pipe
Quicksilver
Salt
Spirit Lamp
Stable
Zinc Dust

جمع آوری :فائزه دبیریان
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دانستنی ها

آیا میدانستید که...


















روارعد ها ،استخوان ها و د دان ها در سرره (استیک اسید ض یو) حل یشو د.
عمر وار ستیکی با گهداری آن در عخچال افزاعش یعابد.
گاز اتیلن تولید شده از سیب رسیده ،باعث رسیده شدن سیب های ارس یشود.
هنگا ی ره شما احساس تفنگی یرنید %۱ ،آب بدن صود را از دسس داده اعد.
رره ی رعخ از اعن رو ار ز اسس ره سطح آن با ارسید آهن (ز گ آهن) پوشیده شده اسس.
آب دا سرعد تر از آب سرد نجمد یشود.
اگر شما لول آب مک عا آب درعا را به آرا ی نجمد رنید ،عخ صالص به دسس یآورعد .روه های عخی یز از
آب صالص تفکیل عافته ا د.
اگر شما عک لیوان توی آب را به فضا ببرعد ،به جای آن ره نجمد شود ،به جوش یآعد .هر چند ره بخار
آب ب دا به بلورهای عخ تبدعل صواهد شد.
تخ ر سال در آب تمیز فرو یرود ،ا ا تخ ر فاسد روی سطح آب شناور ی ا د.
تدا در آب سبس به هوا  3/4برابر سرع تر حررس یرند؛ البته در صالء اتال حررس میرند.
حدود  ۷8درتد غز ا سان بالغ از آب تفکیل شده اسس.
آذرصش یتوا د به د اعی در حدود  3۰۰۰۰درجه ی سلسیوس عا  54۰۰۰درجه ی فار هاعس برسد.
آتش مو به ورف با گسترش پیدا یرند تا به ورف پاعین ،علس اعن اسس ره د ا بر سرعس سوصتن تاثیر
یگذارد؛ احیه ی با ی آتش از احیه ی پاعین آن دا تر اسس.
اوربا ه ها یازی به وشیدن آب دار د ،زعرا یتوا ند از ورعی پوستفان آب جذب رنند ،ا ا ا سان ها در
پوسس صود پروتیین های ضد آب دار د ره از هدر رفس آب جلوگیری یرند.
سخس ترعن اده ی شیمیاعی وجود در بدن شما ،ینای د دان شماسس.
ادرار ،زعر ور فرابنفش از صود ور (فلومورسا س) فر یرند.
جمع آوری :ندا رضایی دهقان
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جــیوه

در اررررن  ۱8و اررررن  ۱۹از یتررررا جیررروه بررررای رنررردن ررروی
حیوا ا جهس ساصتن راله های مدی استفاده یررد د .اعرن
سئله وجب بروز آسیب هرای غرزی در برین رراله دوزان شرد
ررره گفترره رریشررود عبررار  ” :دعوا رره ثررل عررک ررراله دوز ” و
شرهر  Mad hatterآلریس در سررز ین عجاعرب از آ جرا آ رده
اسس.
ریمیاگران ام صدای رو یان  Mercuryرا برای اعن عنصر در
ررر گرفتنررد .مرراد جیرروه ،از واژه  hydrargyrumررره تینرری
شده رلمه عو ا ی  hydrargyrosریباشرد ،برگرفتره شرده اسرس
ره رعفه های عو ا ی اعن واژه ررب بره نری آب و قرره برود.
جیررروه عکررری از ررردود عناترررری اسرررس رررره دارای عرررک مررراد
ریمیاگری اسس.

اوالعا اولیه
جیوه ره آن را سیماب ( )quicksilverه ی ا نرد عنصرر شریمیاعی
اسرررس ،رررره در جررردول تنررراوبی دارای فررران  Hgو عررردد اتمررری 8۰
یباشد .جیوه ره فلزی سبک ،قرهای ،سمی و جزء عناتر واسرطه
اسررس ،عکرری از دو عنصررری رریباشررد ررره در د اهررای مررولی اترراق
حالس اعد دار د (فلز دعگر برم اسرس) و در د اسرنج هرا ،ففارسرنج
ها و ساعر وساعل علمی راربرد دارد .جیوه عمدتا بوسریله رراهش از
اده د ی  cinnabarسولفور جیوه بدسس یآعد.
تاریخچــــــــه
جیوه را چینی ها و هندی های باسرتان رفرو رررده و در گورهرای
ت لی به  ۱5۰۰سال ابل از یالد استفاده یررده ا رد .ترا سرال 5۰۰
ابل از یالد ،از جیوه به همراه واد دعگر بررای سراصس آ الگرام هرا
اسررتفاده رریشررد .عو ا یرران باسررتان از اعررن فلررز سررمی در پمرراد هررا و
رو یرران از آن در لرروازم آراعفرری اسررتفاده رریررد ررد .ریمیرراگران
تصور یررد رد تمرا ی رواد از اعرن راده سراصته شردها رد ،همچنرین
یپنداشتند در تورتی ره جیوه سخس شود ،به وال تبردعل صواهرد
شد.

پیداعررررررررش
جیوه ره عنصری رمیاب در پوسته ز ین اسس ،در را ی های لی
رمیراب و عرا در  cinnabar , corderoite , livingstoniteو دعگرر
واد د ی عافس یشود ره  HgSفراوانتررعن سرنگ ردن جیروه
یباشد .تقرعبرا”  5۰%جیوه ورد یاز جهان از اسپا یا و اعتالیا و
افررزون بررر  5۰%ررابقی آن از عوگوسررالوی ،روسرریه و شررمال آ رعکررا
تا ین یشود .اعن فلز را با روش گرم رردن  cannibarدر جرعان
هوا و تغلیظ بخار آن استخراج یرنند.

صصوتیا اابل توجه
جیوه ،فلزی سنگین ،قرهای ر گ ،عک ظرفیتی عا دو ظرفیتی سس،
ره هادی ض یفی برای گر را ،ا را هرادی ناسربی بررای الکترعسریته
یباشد و تنها فلرزی اسرس رره در د رای اتراق بره حالرس راعد اسرس
( اع ی ا و درصفان).
گاهنامه ی شیمی کاربردی_بهار_98شماره ی5
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جیرروه برره راحترری بررا تمررا ی فلررزا مررولی از جملرره وررال و قررره آلیرراژ
سرازگاری دارد( ،بجرز آهرن) رره بره هرر رردام از اعرن آلیاژهرا لغمره
 amalgamیگوعند.
قطه ا جمراد جیروه  -4۰درجره سلسریوس رادل  -4۰درجره فار هاعرس
رریباشررد؛ اعررن تنهررا د رراعی اسررس ررره در هررر دو قیرراس برابراسررس.
همچنررین اعررن عنصررر دارای ا بسررا حرارترری حجمرری ثررابتی رریباشررد و
وارررنش پررذعری آن سرربس برره روی و ررراد ی رمتررر اسررس و جرراعگزعن
هیدروژن اسیدها میشود .حالس های عادی ارسیداسیون اعرن عنصرر
عبارتنرد ازmercurousعرا  +۱و  mercuricعرا  .+۲مو ره هرای بسرریار
ادری ه از ترریبا جیوه  +3وجود دارد.

راربردهررررررا

سولفید جیوه ره از آن در ساصس شنگرف رره ر گدا ره ر روبی بررای
ر گسازی اسس ،استفاده یشود.
ترریبرررا آلررری جیررروه یرررز از اهمیرررس برررا عی برصوردار رررد .طال رررا
آز اعفگاهی ثابرس رررده اسرس رره تخلیره الکترعکری وجرب ریشرود ترا
گازهای جیب ئرون ،آرگرون ،ررعپترون و ز رون برا بخرار جیروه ترریرب
شررو د .صررو تولیررد شررده از ورعرری اعررن ترریررب توس ر یروهررای
وا دروالس در رنار ه ارار گرفته و تیجه آن HgNe , HgKr , HgAr
و  HgXeاسسMethyl mercur .ترریب صطر راری اسرس رره بره قردار
فراوان در آب ها و جرعان های آبری ب نروان عا رل آلروده رننرده دعرده
یشود.
هشدارهـــــــــا

بیفترعن راربرد جیوه در ساصس واد شیمیاعی ترن تی و ز ینره هرای
برای و الکترو یکی اسس .عالوه بر اعرنهرا از جیروه در د اسرنج هرا بره
صصررروص بررررای حررررار هرررای برررا رررورد اسرررتفاده ارار ررریگیررررد .
چون بهآسا ی با وال تولید آ الگام یرنرد ،بررای تهیره ورال از سرنگ
دن ورداستفاده ارار یگیرد.
از جیوه عالوه برر د اسرنج هرا ،در ففارسرنج هرا ،پمر هرای ا تفرار و
بسیاری وساعل آز اعفگاهی دعگراستفاده یگردد.
قطه سه گا ه جیوه  8344/38درجه سرا تیگراد قطره ثرابتی اسرس رره
ب نوان یار در قیاس های بینالمللی حرارتری  ITS-90بکرار یررود.
های بخار جیوه و تابلو های تبلیغاتی اسرتفاده
از جیوه گازی در
یشود.
ررراربرد هررای تنرروع جیرروه :سرروعچ هررای جیرروه ای ،حفررره رررش هررا،
آ الگرررام هرررا /داروهرررای د ررردان ،بررراتری هرررای جیررروهای بررررای تولیرررد
هیدرورسید سدع و رلر ،الکترود در برصری ا رواع الکترولیرز ،براتری
ها (پیلهای جیوهای) و راتالیزورها.

جیوه در هر دو حالس گازی و اعد به شرد سرمی اسرس .اگرر اعرن فلرز
سنگین و سمی بل یده شود ،نجر به ضاع ا غزی و ربردی ریشرود.
به همین علس ،ا روزه در د اسنج هاعی ره فق به ن ور ا دازه گیرری
درجه حرار آب و هوا ساصته شردها رد ،از الکرل ر گیرزه دار اسرتفاده
یشود؛ قطه جوش الکل از هر د ای وبی ی در ز ین بیفتر اسس.
هنوز ه در بسیاری از د اسنج های پزشکی به علس دارس برا ی جیروه
از اعن عنصر استفاده یگردد .هنگام استفاده از اعن د اسنج هرا باعرد
توجه زعادی مود تا گاز گرفته فو د .واحد تجاری برای رار با جیوه
 flaskاسس ره وزن آن ادل  Ib76یباشد.
جیوه راده سرمی بسریار صطر راری اسرس رره بره آسرا ی از ورعری بافرس
های پوسرتی ،تنفسری و گوارشری جرذب ریشرود .جیروه ،سیسرت عصربی
ررزی را ورد تهراج اررار داده و تراثیرا بسریار بردی روی دهران،
لثه و د دان یگذارد.
تماس با قدار زعاد جیوه و در وو ی د باعث آسیب های غرزی
و در هاعررس نجررر برره ررر صواهررد شررد .هررواعی ررره در د ررای اترراق بررا
ترریبا
بخار جیوه اشباع شده باشد ،به ر قطه جوش با بسیار سرمی اسرس
(صطر در د اهای با تر افزاعش یعابد)؛ بنابراعن برا اعرن عنصرر باعرد
در هاعس داس رفتار شود .زم اسس ظرروف جیروه بره ترور طمرئن
ه ترعن مک های آن عبارتند از:
پوشیده شو د تا از سررفتن عا تبخیرآن جلروگیری شرود .حررار دادن
رلرعد جیوه ره بسیار صور ده ،پا عش شده و به شد سمی اسس  .جیوه عا ترریبا آن همیفه باعد بوسیله هوا ررش هرای ناسرب و اروی
رلرعد  mercurousرالو ل بوده و هنوز ه گاهی اواا در پزشکی ا جام شرود؛ ب ضری ارسریدهای آن ریتوا نرد بره جیروه عنصرری تجزعره
راربرد دارد.
شو د ره سرع ا تبخیر شده و مکن اسس دعده فو د.
فولمینا جیوه ،عک چاشنی ره در واد ا فجاری راربرد وسی ی
دارد.
جمع آوری:ناصح نیک سیرت
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فیتوشیـمی
خواص دارویی و درمانی بیدمشک

فیتوشرریمی در وااررد شرراصه ای از عل ر شرریمی اسررس ررره برره طال رره ترریب را
شیمیاعی گیاهران ریپرردازد .از روش هرای مرول در اعرن علر ریتروان بره
اسررررتخراج ،جداسررررازی ،تغلرررریظ ،آ ررررالیز و روش هررررای ررو رررراتوگرافی و
الکتروفورز اشاره ررد.
در اعررران بررا توجرره برره وض ر یس آب و هررواعی ،روعررش گیاهرران ختلررو ررره
صاتیس داروعی دار د به وور تنوع و فراگیر دعده یشود.
از جملرره گیاهرران داروعرری ،رریترروان درصررس بید فررک را ررام برررد ررره در
آذرباعجان ،شمال اعران ،اتفهان ،رر ان ،شیراز و عزد یروعد.
پوسرس درصرس بید فرک دارای گلوروزعردی بره رام salicine salicoside
اسس ،از هیدرولیز اعن گلوروزعد ت س اثر ا ولسیون گلورز و سالیژ ین بره
دسس ی آعد .در پوسس اعن درصس عالوه بر گلوروزعدهای ذرور روادی
یر وم ،تمغ ،رزعن و تا ن عافس یشود.

گل بید فک از ادع ا عام استفاده گسترده ای به عنوان
ذا ،کمرل و دارو دارد .عرالوه برر گرل ،پوسرس بید فرک
دارای اثررر سررکن اسررس .عصرراره هررای روان سررنبله هررای
بید فررک در رفررد برری صرروابی اشرری از ض ر و اعصرراب و
بهبود اصتال عصبی وثرا د .بر و رعفه ی اعن گیراه
یز فواعد بی شماری دارد.
برای تهیه اسرا س بید فرک ،سررگل گیراه بید فرک جمرد
آوری شرررده و بررره روش تقطیرررر برررا آب برررا بررره ررررارگیری
دستگاه رلو جر اسا س گیری ریشرود ،سرپس رو رن هرای
اسا سی به دستگاه ررو راتوگرافی گرازی تصرل بره ویرو
سررنجی تزرعرری رری شررو د و اجررزای شررکیل دهنررده آن هررا
شناسرراعی رریشررود .اسررا س بید فررک بررا توجرره برره نطق ره
روعفی دارای ترریبا تفاو اسس .در رو ن بید فرک
 35ترریرررب رررره  %43/8۲اسرررا س را تفرررکیل ررریدهنرررد
شناساعی شد د رره اترلی تررعن ترریبرا در اسرا س اعرن
گیاه عبارتنداز :هیدرورربن های طرر ا نرد ترری تیرل
پنتررا دررران ،هگررزا دررران ،تررری ررروزان و ترریبرراتی ا ن رد
لینررررررالول ،ژرا یررررررول ،سرررررریترو لول وهمچنررررررین فررررررتقا
سالیسرررین(سرررالیلیک اسرررید ،سالیسررریل آلدهیرررد) و رررواد
آرو اتیک(دی تورسی بنزن ،بنزن اتا ول و اوژ ول).
از ر وب سنتی وبی س بید فک سرد و تر اسرس و از
عطررر صوشرری برصرروردار اسررس و صررواص بسرریاری دارد از
جمله صواص آن قوی اوای د ا ی و الب ،گیاهی لرین و
تقوعس رننده الرب ،اعصراب و ررک اروای جنسری اسرس.
اعن گیاه داروعی دستگاه گوارش را تقوعس ررده و اشرتها
را افررزاعش رری دهررد همچنررین بور یررل اسررتا وجررود در
اسا س بید فک قوی الب و عروق اسس.
جوشررا ده بررر و عررا پوسررس درصررس بید فررک سرربب دفررد
ا گل هرا و رررم هرای رده و روده ریشرود و اعصراب را
آرام یرند.

جمع آوری :مریم حاتمی نژاد
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شیمی در مواد مخدر
ا واع واد خردر :روررامین ،ترعراک ،هررومین ،رورفین ،رردمین ،حفریش ،الکرل،
تادون ،ارص ها و داروهای روا گردان ،داروهای صواب آور ،داروهای سکن
خدر ،ترا ادول ،دعفنورسریال  ،ررراک ،تمجیرزک ،واد خردر تروه زا ،شیفره،
تاآ فتا ین ،ارستازی ،رعتالین ،فرن سرکلیدعن ،سرکالین ،رترا ین ،پران پرراک و
LSD
در اعن شماره از فرعه به بررسی اده خدر رورامین یپردازع :
رورامین چیسس و چگو ه به دسس یآعد؟
رورامین ،پودری سفید ،رم ،شفاف ،ررعستالی وبا و تلخ اسرس رره از برر
های بوته گیاهی به ام "ارعترورسریلون روررا" رره از گیاهران برو ی آ رعکرای
جنروبی اسرس اسرتخراج ریشرود .رورررامین از جملره رواد ررک و بسریار ارروی
اسس ره ستقیما بر غز اثر گذاشته و سرصوشی فراوان اعجاد یرند.
رورامینی ره در بازار ااچاق واد خدر عرضه یشود مرو بره شرکل پرودر
سفید ر گی اسس ره با ام های رُک ،سی ،بررف ،دا ره بررف شرناصته ریشرود.
د ن صیابررا ی مررو رورررامین را بررا برصرری ررواد صنثرری ثررل فاسررته ،پ رودر
تالک و شرکر عرا برصری رواد ف رال ثرل پروررامین عرا بنزوررامین(رره بری حرس
رننررده وض ر ی هسررتند) وعررا برصرری ررواد رررک ثررل آ فتررا ین هررا خلررو
یرنند.

رِرَک :اده ای اسس ره بین دو شکل شیمیاعی رورامین
اررررار دارد .بررره اعرررن ترتیرررب رررره ررراده صرررام فررررم آزاد
رورامین ،ررک ام دارد و چون هنوز فرآعنرد شریمیاعی
را ررل برررای تهیرره فرررم آزاد رورررامین روی آن تررور
گرفته ،ارزان تر از رورامین اسس.
در تهیرره ررک،برررصالف فرررم آزاد رورررامین هرریچ گو رره
واد فرار عا اابل اشت الی استفاده میشرود ،بلکره پرودر
رورامین به سادگی در لرول آ و یراک عرا بری رربنرا
سرردع (جرروش شرریرعن) و آب حررل شررده ،ت ررس حرررار
ارار یگیرد تا به جوش آعد.
بررره اعرررن ترتیرررب هیدرورلراعرررد آن آزاد شرررده و ررراده
جا دی از آن استخراج یشود ره ررک ام دارد.
اعن اده پس از صفک شدن شکسته شرده و بره ترور
تکه هاعی ثل تکه سرنگ در ریآعرد ،رره مرو وزن آن
ها بین  ۱۰۰تا  5۰۰گرم یباشد .عرک گررم پرودر صرالص
رورامین تقرعبا به  8۹/۰گرم ررک تبدعل یشود.

نام گذاری آیوپاک کوکائین:
Methyl(1R,2R,3S,5S)_3_(benzoyloxy)_8_methyl_8_azabicyclo[3.2.
1]Octane_2_Carboxylate

نام تجاری:
Psicaine,Delcaine,EnsanCocaine

فرمول شیمیایی:
C17H21NO4

وزن مولکولی:

g/mol 353/303

● به وور رلی رورامین به دو شکل شیمیاعی وجود دارد:
 .۱مک هیدرورلراعد :ره فرم پودری رورامین اسس
 .۲فرم آزاد :ره وی فرآعند شیمیاعی درجه صلوص آن افزاعش داده شرده و
مک هیدرورلراعد آن از برین ریرود .در اعرن فرآعنرد برا اسرتفاده از رواد
فرار و اابل اشت ال ا ند "اتر" پودر رورامین را پرورا ده و بره فررم آزاد
رورامین تبدعل یرنند.

نابد:
) Van Dyke C, Byck R. Cocaine. Scientific American 1982;246(3):12841.
Gumucio JH. Cocaine Chlorhydrate: Scientific Aspects. Cocaine the
Legend. 1995.
Volkow ND. Testimony at the United States Sentencing Commission
Public Hearing. 2006 Nov 14.

جمع آوری:نگار یاری تبار
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تکنولوژی در شیمی

ره با ت لیل و رنترل وول وج اعرن رور برا اسرتفاده از اشر ه
ررادون ار ررز رریترروان درعافررس ررره در ررل اسررتفاده از اعررن
ا ولولرره هررا شررکاف عررا ترررری وجررود دارد عررا صیررر؟ سررپس بررا
تابا دن اش ه لیزر ا ولوله ها ست ک تر شده و سازه آسریب
دعده را با ادر زعاد پوشش یدهند تا از گسترش ترک عرا
شکاف جلوگیری شود.از ا ولوله های عاد شده یتروان بررای
شناساعی بخش هاعی از هر سازه ره بیفترعن ففار و ترنش را
ت مل یرند یز استفاده ررد .صول عاد شده حتری بررای
شناساعی تررک هراعی در حرد چنرد یلیمترر هر اابرل اسرتفاده
اسس.

تولید نانولوله های لیزری بـرای
پیداکردن ترک هواپیماها و پل ها
در د یا سازه های تنروعی وجرود دارد رره تررک برداشرتن
آن هررا رریتوا ررد برره شکسررته شرردن اگهررا ی نجررر شررود و
فاج رره برره بررار آورد .حررال فنرراوری تررازه ای برررای حررل اعررن
فکل ابداع شده اسس.
به گزارش صبرگزاری هرر بره قرل از یرواولس ،از جملره
سازه های حساس و یاز ند رنترل داممی ی توان به برال
های هواپیماها ،پل ها ،برصری قرا اتصرال سراصتمان هرا و
یره اشاره ررد ره گراهی دچرار تررک هرا و شرکاف هراعی
ی شو د ره از چف ا سان دور ی ا ند ،بررای حفاظرس
از اعررن سررازه هررا در برابررر چنررین آسرریب هرراعی عررک پوسررته
جدعد در االرب ا ولولره هرای ا طراف پرذعر وراحری شرده
ررره در تررور تابا رردن اش ر ه لیررزر ف ررال شررده و نطقرره
آسیب دعده را ک یرنند تا برای برورف رردن ترک
و شکاف در آعنده چاره ای ا دعفیده شود.
اعن ا ولوله ها توس ققان دا فگاه راعس تولیرد شرده و
به سختی اابرل دعردن هسرتند .صرول رذرور ،تفرکل از
عک عه ا ولوله رربنی پوشا ده شده از وعی پلیمرر اسرس
و بررر روی آن یررز عررک عرره حفرراظتی دعگررر از گرررافن ب ره
ضررخا س تنهررا عررک ات ر ارررار گرفترره اسررس؛ ا ولولرره هررای
عادشده با توجه به ترریباتی رره دار رد رور بسریار العمری
را از صود ساود یرنند

یک مدل اتمی برای نانوسیم های میکروبی که الکتریسیته
را هدایت میکند در پیش زمینه است،در حالی که دو بااکتری
در تصویر میکروسکوپی الکترونی در پس زمینه دیده میشاوند
که توسط نانوسیم احاطه شده است.

جمع آوری :محمد رضا بهزاد پور
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ابررساناها چه زمانی کاربرد خواهند داشت؟

ابررسا اعی صاتیس ب ضی واد اسس ره تنها در د اهای بسیار پاعین دردسترس اسس ،اعن درحالی اسس ره برای استفاده از آنها بره د اهرای
با تر یاز دارع .
مای اابلیس استفاده از واد ابررسا ا در د اهای با تر از تفر رلوعن ،به وعژه در وادی ا ند ارسرید رس ،عکری از سرامل پیچیرده در علر
فیزعک حالس جا د اسس .بره ترازگی  ،گرروه پژوهفری برینالمللری شرا ل چنردعن هنردس و دا فرمند توا سرتها رد تاحردودی بره درک اعرن واا یرس
زدعک شو د.
واتی ب ضی واد تا د ا های بسیار پاعین سرد یشو د ،صواص فیزعکی ن صر به فردی از صود فان یدهنرد رره بره اعرن صاتریس آنهرا ابرر
رسا اعی گفته یشود؛ اعن واد قاو تی در برابر جرعان الکترعکی از صود فان میدهند؛ بدعنترتیرب ،جرعران بررق ریتوا رد آزادا ره و بردون
اتالف ا رژی در ابررسا اها جاری شود.
ابررسا اها در فناوری هاعی ا ند دستگاه روش تصوعر برداری با روش غناویسی ( ،)MRIوتورهای الکترعکی ،سیست های ارتباوی بری سری
و شتابدهنده های ذرا راربرد دار د؛ درحالیره هزاران مو ه از واد ابررسا ا به جا هی علمی رفری شرده ،پرسرش هرای زعرادی دربرارهی
چراعی و چگو گی صاتیس ابررسا اعی باای ا ده اسس.
گروهی پژوهفی به سرپرستی جیناشی ژو ،استاد هندسی کا یک دا فگاه تگزاس ،برای پاسرخ بره اعرن پرسرش دسرس بره ررار شرده ا رد؛ تراعج
بررسی های اعن تی فان داده در د اهای پاعین زدعک به تفر طلی ،وعی تغییر فاز در اده اتفاق یافتد ،برای وادی ا نرد ارسرید رس
و بسیاری از ابررسا اهای دعگر اعن تغییر فراز در د رای برا تری رو ریدهرد ،اعرن گرروه پژوهفری تقرد اسرس ا تقرال فراز در قطرهی ب را ری
روا تمی اتفاق یافتد .عافته های اعن قاله در ژور ال  Natureنتفر شده اسس.
در اعرن طال ره ،اثرهرای گر را در دو سیسرت سری Eu-LSCOو Nd-LSCOا ردازهگیرری شرده اسرس رره هرر دو راده بره وسریله ی یردانهرای
غناویسرری ارروی تررا د ررای ب را رری صررود سرررد شرردها ررد تررا صاترریس ابررسررا اعی آنهررا شررکل بگیرررد؛ عالمر تر ودعنررا یکی فرراهده شررده در اعررن
آز اعشها ،وجود عا ل ب را ی روا تو ی را در مو ه های بررسیشده تأعید ررده اسس.
ژو افزود :قطهی ب را ی روا تو ی عا ل بالقوهای برای تسهیل اَبَررسا اعی سیست های سی اسس.
هندسین ا لب ،واد را براساس قاو رس آنهرا دربرابرر جرعران الکترعکری وبقره بنردی ریرننرد .درواارد ،ا ردازهگیرری چنرین صاتریتی فران
دهندهی رفتار الکترونهای درون اده اسس .فلزی ا ند س عضوی ه در سی های اتصال شارژر هرای گوشری هرای هوشرمند ،اعکرووعوهرا،
های برق و بیفتر پرعزها اسس؛ صاتریس اعرن فلرز بره الکتررونهرای درون سراصتار اتمری صرود اجرازه ریدهرد آزادا ره حرررس رننرد ،چنرین
رفتاری باعث اعجاد قاو س ض یفی دربرابر جرعان الکترعکی یشود و همین ا ر وجب تولید رسا ای ادرتمندی صواهد شد.
ترف ر از اعنکه قاو س اعجاد شده ض یو عا اوی باشد ،پیا دی اصواسته اسس ره برهد برال آن بخفری از ا ررژی اسرتفاده شرده بره گر را
تبدعل یشود .در جها ی اعدهآل ،رابلها یتوا ند از وادی با قاو س تفر ساصته شو د ا ا در د یای واا ی ،ابررسا ا ها عهدهدار چنرین
قفی صواهند شد .بااعنحال ،بهدلیل اعنکه تمام اَبَررسا اهای شناصته شرده در د اهرای بسریاری پراعین رراربردی هسرتند ،اسرتفاده از آنهرا در
د اهای مول بسیار دشوار اسس .در هاعس ،هندسین و دا فمندان در سراسر جهان همچنان بهد بال واد ابررسا اعی هستند رره ریتوا نرد
در د اهای زدعک به د ای اتاق بهرار گرفته شو د .هر رففی دراعن ز ینه ،پژوهفگران را عک گام به هدف د ر زدعک تر صواهد ررد.
zoomit.ir
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شیمی هسته ای

اعران جزو رفور های نی از ل اظ سوصس های فسیلی ( فس و گاز) به شمار ی رود ،ا ا سوصس های فسیلی داممی یستند.
بهترعن و طمئن ترعن راه حل اعن فکل ،ساصس یروگاه های هسته ای و استفاده از سوصس هسته ای اسس .قدار ا رژی تولید شده توس
یروگاه هسته ای اابل قاعسه با یروگاه های آبی عا گازی یسس .در عک وارنش سوصس هسته ای ،بیسس هزار برابر سوصس فسیلی ا رژی
تولید یشود.
شیمی هسته ای عکی از شاصه های فناوری هسته ای اسس.؛ در وارنش های هسته ای ،هسته عک عا چند ات تغییر یرند ،تغییرا هسرته ای
از اا ون پاعستگی جرم_ا رژی ( جموع اعداد جر ی هسته ها و ذرا وارنش دهنده برا جمروع اعرداد جر ری هسرته هرا و ذراتری رره حاترل
یگرد د برابر اسس) پیروی یرنند ره تیجه ی بیان ا یفتین در ورد ه ارز بودن جرم و ا رژی اسس.
بیفتر دا ستنی های ا درباره ساصتار هسته ای از بمباران هسته های اتمی با ذرا پرا رژی به دسس آ ده اسس .عکی از روش های بمباران
آن اسس ره سرعس جرعا ی از ذرا باردار را با استفاده از شتاب دهنده ها (وسیله ای صطی عا داعره ای اسس برای افرزاعش سررعس ذرا
باردار) افزاعش دهی و هسته را با آن بمباران رنی .
روش دعگر استفاده از وارنفگاه هسته ای اسس .در وارنفرگاه هسرته ای ،هسرته هرا در ررض بمبراران تصرادفی روترون هرا اررار ریدهنرد،
هنگا ی ره ذره ای با عک هسته برصورد یرند مکن اسس هسته بره عقرب پرتراب شرود ا را در جرعران اعرن برصرورد مکرن اسرس قرداری از
ا رژی ذره بمباران رننده به هسته نتقرل شرود ،در اعرن حالرس هسرته برا گیختره عرا ری پاعردار ریشرود .وارنفرگاه هسرته ای دسرتگاهی بررای
رنترل شکاف هسته ای (شکستن عک هسته بسیار سرنگین بره دو بخرش تقرعبرا سراوی) اسرس .در وارنفرگاه هسرته ای از عرک عنصرر شرکاف
پذعر از جمله (_U )۲35^۹۲و (_Pu)۲3۹^۹4به عنوان سوصس استفاده یشود.
شیمی هسته ای راربرد های زعرادی در پزشرکی ،رفراورزی  ،یروگراه هسرته ای ،بمرب هرای هسرته ای ،دا پزشرکی و دا پرروری ،ترن س ،ا رور
بهداشتی و تولید برق ،باستان شناسی ،تناعد ذاعی و ارتفافا (ت یین ل دایی ادن و آب های زعر ز ینی) دارد.

جمع آوری:مهتاب سلگی
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نقد و معرفی
پوشش یکرل باتوجره بره داشرتن عرک سرری صصوتریا وعرژه ،دارای عرک
عده اعبی اسس ،ره راربرد آن را برای برصی اهداف دود یسرازد.
ثالً سختی فلز یکل در قاعسه با رروم صیلی رر اسرس ،عرا اعنکره دارای
ضررررعب اترررطکاک برررا عی اسرررس بررره ن رررور اترررالی اعرررن قرررص هرررا و
رردودعس هررا و بهبررود صررواص دعگررر پوشررش یکررل ،عکرری از راه حررل
ها،ترسرریب الکترررو شرریمیاعی همز رران اعررن فلررز بررا عناتررری ا نررد  Wو
Moهمررراه یکررل یباشررد .برره دلیررل اعررن صررواص کررا یکی و قاو ررس برره
صوردگی صوب ،فلز یکل به عنروان عکری از را دعرد هرای صروب در اعجراد
سطوی فوق آب گرعز ساصته شده اسس.

آبکاری

آب دوستی عا آب گرعزی عکی از صصوتیا فیزعکی سرط ی عرک راده ،بره
حساب یآعد .واد آب گرعز به دلیل راهمواری هرای سرط ی یکرو ترری و
ا و تری صود ،اجاز پخش عا جذب شدن آب به روی سطح را میدهنرد و از
اعرن رو باعرث اطرره ای شردن آب و سرر صروردن آن ریشرو د .بررصالف اعرن
دسته از رواد ،سرطح رواد آبدوسرس بره گو ره ای اسرس رره باعرث پخرش شردن
را ررل آب روی سررطح و در تیجرره تفررکیل عررک عرره ررازک از آب رریگررردد.
سطوی فوق آب گرعرز (سروپر هیردروفوب) ا لرب در وبی رس بره ورور فرراوان
ا نررد بررر گیاهرران ،پررا و بررال حفرررا عافررس رریشررود .آب درآن سررطوی برره
تور دا ه های روچک و رعز با زاوعه تماس با بیفرتر از  ۱5۰درجره اررار
گرفته و برا شریب دار شردن سرطح آب سررع ا ا نرد پرودر سررازعر شرده و از
روی سطح یشود .اعن پدعرده جالرب باعرث ت قیقرا زعرادی در ز ینره اعجراد
سطوی فوق آب گرعز برای راربرد های ختلو شده اسس.
اعن وع پوشش ها پتا سیل با عی را برای راربرد در بسیاری از ز ینه ها،
یر تناعد هواعی ،تجهیزا سیال یکرو ی ،تناعد الکترعکی و پوشش های
صود تمیزشو ده اعجاد ررده ا د .عکی از پوشش های ا ورا پوزعتی ره به
دلیل صواص کا یکی طلوب و قاو س به صوردگی با  ،ورد توجه ارار
گرفته ،پوشش ا ورا پوزعتی یکل-پلی تترافلورواتیلن یباشد ره آب گرعزی
و اعجاد سطوی فوق آب گرعز ،عکی از ز ینه های  PTFEت قیی و طال ه
در ورد اعن پوشش ها یباشد .در اعن قاله به بررسی و تاعج پژوهش های
ا جام گرفته بر روی صواص فوق آب گرعزی ،قاو س به صوردگی ،سختی و
ساعش ورفولوژی پوشش های را پوزعتی پاعه آلیاژ یکل-پلی تترا فلومورو
اتیلن به روش ترسیب الکتروشیمیاعی پرداصته شده اسس .در یان فلزا
ختلو ،یکل دارای صواص فیزعکی و شیمیاعی ن صر به فردی اسس ،ره به
عنوان اولین فلز ،در تن س آبکاری به عنوان پوشش به رار برده شد

به ن ورافزاعش قاو س به صوردگی سطوی فلزی،پوشش
آلیاژی_را پوزعتی  ، Ni_P/PTFEباروش ترسیب الکتروشیمیاعی از
لول های با ل س های ختلو  PTFEتوس درتر هدی عبدالملکی
عضو هیئس علمی گروه شیمی دا فگاه وهمکارا ش تهیه گردعد.
پس از تهیه ی پوشش،ترریب و ورفولوژی(دا ه بندی)سطح و ساصتار
پوشش توس تکنیک های یکروسکوپ الکترو روبفی ))SEM/EDS
وهمچنین پراش اش ه اعکس) (XRDطال ه گردعد.
تاعج اعن آز اعش فان داد ره وجود ذرا  PTFEدر پوشش وجب
تفکیل سطح براق و عاری از ترک صوردگی سط ی با دا ه بندی ا و
تری صواهد شد.
قاو س صوردگی ا و را پوزعتی توس تکنیک های ویو سنجی
ا پدا س الکترو شیمیاعی )،)EISپالرعزاسیون تافلی وپتا سیل دار باز
ورد طال ه ارار گرفس تاعج اعن آ الیزها فان داد ره قاو س به
صوردگی تمام پوشش های  Ni-P/PTFEاز پوشش  Ni-Pصالص با تر
بود به ووری ره پوشش ا و را پوزعتی  Ni-P/PTFEره از لولی با
ل س  4gr/Lاز  PTFEترسیب داده شده با ترعن قاو س به صوردگی
را در لول  3.5% ،NaClدر بین تمام پوشش ها را دارد.
بنابراعن وجود ذرا  PTFEدر پوشش های را پوزعتی وجب بهبود
چفمگیر قاو س به صوردگی پوشش های آلیاژ Niو  Ni-Pصواهد شد.

زم به ذرر اسس تاعج اعن رار در ۲۱ا ین سمینار شیمی فیزعک اعران
در دا فگاه شهید د ی آذرباعجان ارامه گردعد و در بین  35۰قاله
ب نوان پوستر برتر ا تخاب شد.

جمع آوری :غالم رضا اهلل قلی پور
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Introduction
Metal matrix composites are materials in which the properties of a
metallic host material are modified by the addition of a different
type material (for example a ceramic) [1-3]. The present work aims
to prepare electrodeposited Ni-W/PTFE composite coatings using
four different PTFE plating baths and to evaluate their corrosion
behavior by open circuit potential (EOCP), electrochemical
impedance spectroscopy (EIS) and polarization studies in 1N
H2SO4 solution. The surface morphology and composition of the
composite coatings were characterized by scanning electron
microscopy (SEM), energy dispersive X-ray (EDX) measurements
and X-ray diffraction analysis (XRD). The SEM and XRD results
presented that the incorporation of PTFE particles causes a
significant change in structure of the Ni-W/PTFE composite
coatings. The corrosion study exhibited significant shift in
corrosion potential towards the noble direction, decrease in
corrosion current density, increase in charge transfer resistance and
decrease in double‐layer capacitance values with the incorporation
of PTFE particles in the Ni-W matrix.

Differently, Ni-W/PTFE coatings displayed a much smoother
surface with a lot of round nodules most in the size scope of
nanometers.
a

b

c

d

Fig 1: SEM images of (a) NiW, (b) NiW/PTFE 4 g/l, (c) NiW/PTFE 8 g/L and (d) NiW/PTFE 12 g/L coatings

EDX and XRD analysis:
the results of EDX and XRD component analysis support the idea
that the PTFE particles have been incorporated into the Ni-W
coatings successfully (Figs. 2 and 3).

Experimental
Electrodeposition process:

Fig. 2: EDX spectrum of Ni-W/P TFE 8g L-1 coating

Polishing with papers
P600, P1200, P2000
and P3000

Surface preparation
of Cu plates

NaOH 30 g L-1, Na2CO3 30 g L-1, Na3PO4 20
g L-1, Na2SiO3 15 g L-1, at 90 0C for 1-5 min.

Degreased
solution

Corrosion measurement:
The results of EIS and Tafel polarization show signiﬁcant
improvement in corrosion resistance observed for Ni-W/PTFE
composite coatings compared to Ni-W coating (Figs. 4 and 5).

15% H2SO4 and
10% H2O2

Pickled solution

Component of bath Concentratio
n
Electrodeposition
solution

Fig. 3: XRD patterns of Ni-W/P TFE coating

Condition
Temperature = 50 °C

NiSO4.6H2O (g L-1)

15

NaKC4O6H4 (g L-1)

100

pH= 6

Na2WO4.2H2O (g L-1)

70

Current density = 20 mA cm-2

PTFE (g L-1)

0-12

Anode= Ni plate

Characterization:
The surface morphology and the composition of composite coatings
were investigated using Scanning Electron Microscopy equipped
with Energy Dispersive X-ray (SEM-EDX) and X-ray Diffraction
(XRD) analyses.

Corrosion tests:
Electrochemical methods used were: open-circuit potential (EOCP),
Tafel polarization and electrochemical impedance spectroscopy
(EIS). Electrochemical experiments were carried out using a
potentiostat-galvanostat (vertex 1A) system run by Ivium software.
The frequency range for the EIS measurements was 100 kHz0.002Hz).

Results and discussion
Surface morphology and structure analysis
The surface morphologies of Ni-W and Ni-W/PTFE coatings were
shown in Fig. 1. The surface of the Ni-W coating was rough with
different dimensions of nodules whose diameter varied from some
micrometers to nanometers (Fig. 1a).

Conclusions
 In this work, Ni-W/PTFE composite coatings were prepared by the
electrodeposition method from tartrate bath.
 The SEM results showed that the incorporation of PTFE particles in the Ni-W
matrix increases the metallic lustre and decreases the surface roughness.
 The corrosion tests exhibited that the charge transfer resistance values of PTFE
nanocomposite coatings were higher compared to pure Ni-W coating so that the
highest value of charge transfer resistance was obtained for Ni-W/PTFE coating
deposited from solution with concentration of 4 g/ L.
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گفتگو با دکتر حمید گودرزی افشار

مهتاب سلگی
مریم حاتمی نژاد

درتر حمید گودرزی اففار دارای درک درتری شیمی د ی ،عضو هیرا علمری ،دا فریار گرروه شریمی و همچنرین رمریس دا فرگاه سریدجمال الردعن
اسدآبادی همدان اسس .با وی گفتگوعی ترتیب دادع :

آاای درتر از بیوگرافی شروع رنی ؟ +ن در سال  ۱34۷در همدان تولد شدم .درسال ۱36۷وارد دا فگاه بوعلی همدان شدم و لیسا س صرود را در سرال ۱3۷۱در اعرن دا فرگاه درعرافت ،
فوق لیسا س را در سال  ۱3۷4در شیراز گرفته و در سال  ۱3۷5جذب هیا علمی دا فگاه اعرالم شردم .در سرال  ۱3۷6تفرکیل صرا واده دادم.بره دلیرل
آ که عضو هیا علمی اعالم بودم ا ور به ت صیل شدم و سال  ۱386درک درتری شیمی د ی را اصذ ررده وسال  ۱3۹۲بره دا فرگاه سرید جمرال
الدعن اسدآبادی نتقل گردعدم .در حال حاضر دا فیار پاعه  ۲4هست  ،افزون بر چهل دا فجوی ارشد و  3دا فجوی درتری را فار الت صیل ررده
ام.اقای دکتر تا به حال چند مقاله به چاپ رسانده اید؟ +ن  6۰قاله ی علمی در جال

تبر جها ی ۷۰_6۰ ،قاله سمیناری و  3وری داصلی دا فگاهی دارم.

 چطور شد که به شیمی عالقه مند شدید؟ +آن سال ا فق حی ا تخاب  ۱4رشته را داشتی  ،ز ان ا تخاب رشته صود حضور داشت و ا تخاب چهارده ن شریمی همردان برود .حقیقرتش اعرن
اسس ره ن ابتدا به شیمی عالاه چندا ی داشت ا ا ب د از ابولی در اعن رشته ،استاد هاع باعث عالاه ن به شیمی شرد د و در حرال حاضرر عاشری
شیمی هست .
 مهم ترین عاملی که در موفقیت شما نقش داشته؟ +ب د از تورل به صدا ی را صیلی وثر ی دا  .ن واا ا ه فین های صوبی داشته ام.
چه حسی داشتید که در یک دانشگاه جوان عضو هیات علمی شدید؟ +ا ند پدر و ادری ره تاحب بچه یشو د حس صروب ا را ترسرناری داشرت  ،دا فرجوها هنروز برا سراصتار دا فرگاه آشرنا بود رد و دا فرگاه هنروز
آ اده بود ا ا لذ دا فگاه های وپا و جوا ی ا ند دا فگاه اعالم و سید جمال برای ن صیلی بیفتر از دا فگاه های بزر اسس.
شیمی چه گره ای از کار بشر میتواند باز کند؟ +تمام گره های بفر از دا ستن اسس ،عل اسس ره گره های بفر را باز یرند .شیمی با توجه به گستره ی وضوعا از بسیاری از علوم دعگر
گره گفا تر اسس.
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شیمی چه جایگاهی در ایران دارد؟ +از ر علمی رار شیمیسس ها از با ترعن رتبه ها برصوردار اسس ،رتبره
علمرری رفررور قرردار زعررادی را رردعون رررار شیمیسررس هاسررس ا ررا از ررر
جاعگاهی تاسفا ه آ طور ره باعد و شاعد یسس چون شیمی رشته پرهزعنه
ای سس و سر اعه گذاری زعادی یصواهد تا پیفرفس را در آن ببینی .
رابطه ی سیاست و شیمی؟
 +ا اگر پیفرفس در رفور را یصواهی باعرد بره علروم توجره وعرژه داشرته
باشی و برا توجره بره پتا سریلی رره رفرور را دارد از رر ذصراعر رد ی و
زعرز ینرری عکرری از ررواردی ررره باعررد روی آن سررر اعه گررذاری شررود ،شرریمی
اسس؛ بنابراعن از ر ن اگر ت دادی از سیاستمداران ا شیمیسس بود رد
صیلی بر ا ه رعزی بهتری داشتند.
تدریس را بیشتر دوست دارید یا ریاست؟ +شیمی شغل من نیست ،من واقعا از شیمی لذتت میرذر  .حقیقتذا
تدریس را بیشتر از مسئولیت دوسذت دار و از دیذد دانشذهوهایم
سرکالس لتت میبر .
چه توصیه ای برای دانشجو ها دارید؟ +توصیه ا درس خواند است ،چذو تههذا راپ پیشذرشت شذما در
درس خواند است و درس را با معرشت بخوانیذد ،اذالم شذوید ،نذه
باسواد و از امکانات خود لتت بررید.

وی دارای  6۰قالرره ی علمرری در جررال تبررر جهررا ی اسررس ررره
عنوان عکی از قا اعفان در زعر ذرر شده اسس:
)Synthesis of 4-((2-hydroxynaphthalen-1-yl
)(aryl)methyl)-5-methyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2HOnesuingnano-Zn-[2-boromophenylsalicylaldimineMethylpyranopyrazole]Cl2nanoparticles
ا و رمپلکس روی ساصته شده در اعن پروژه به عنوان راترالیزور در سرنتز
گو ه هاعی از پیررازول هرا رورد اسرتفاده اررار گرفتره اسرس.اعرن واررنش بره
تررور ترررار چنررد جزمرری حرراوی فنیررل هیرردرازعن -β،فتررل و آلدمیرردهای
آرو اتیک در شراع د ای آز اعفگاه ا جام گردعد.

ضرب المثل های شیمی
 آب و تاب دادن :اضافه رردن آب صالص بره لرول داصرل
بالون پیما ه ای و سپس تکان دادن و تاب دادن لرول بره
ن ور همگن سازی آن را بیان یرند.

 از آب گل آلود راهی گررفتن :تهیره سوسپا سریون آب گرل
آلود به ن ور راهش دعد اهی و راحرس بره دام ا رداصتن
آن.
 فلفل بین چه رعزه بفرکن ببرین چره تیرزه :فلفرل اسر ر رز
هسررته ی اورا یرروم اسررس و ن ررور اعررن اسررس ررره هسررته ی
اورا یوم روچک اسس ،ا ا شرکافتش ا ررژی بسریار زعرادی
آزاد یرند.
 ربرروتر بررا ربرروتر برراز بررا برراز :ررواد اطبرری در حررالل هررای
اطبی ،و واد ااطبی در حالل های ااطبی حل یشو د.
 آب مرریبینررد ولرری شررناگر رراهری اسررس :ن ررور فلزهررای
الیرراعی اسررس ررره زعررر فررس گهررداری رریشررو د و آ چنرران
ف الیس شیمیاعی با عی دار د ره واتری وارد آب ریشرو د
با سرعس زعادی بر سطح آب یچرصند و به شد با آن
وارنش یدهند.
 آبی از او گرم میشود :ن ور وارنش گر راده اسرس رره
در گر اسررنج بمبرری ا جررام رریشررود ررره گر ررای تولیررد شررده
ا قدر ر اسس ره توان گرم رردن آب درون گر اسنج را
ه دارد.
 چوب دو سر والسس :ن ور آ ینواسیدها هسرتند رره در
عررررک سررررر ولکررررول صررررود دارای گررررروه عررررا لی اسرررریدی
(رربورسیل )COOHو در سر دعگرر دارای گرروه عرا لی
بازی (آ ین )NH2یباشد.
 آب صوش از گلروعش پراعین مریرود :رناعره از ایرو شیفره
ای اسس ره هنگام ا جام عمل تاف رردن ،آب بره راحتری
از آن پاعین میآعد.

جمع آوری:مریم حاتمی نژاد
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کاربرد شیمی در پزشکی قانونی

واد شیمیاعی بوداری ره از جنازه ی افراد آزاد یشود در ز ان های ختلرو تفراو اسرس .اعرن سرئله ریتوا رد رمرک زعرادی بره دا فرمندان
پزشکی اا و ی برسا د.ارثر ا ا سان ها عالاه ای به درک فرآعند های شیمیاعی ره پس از ر در بد مان اتفاق یافتد ردارع ؛ ا را ت قیقرا
جدعد در ز ینه ی بو های شیمیاعی آزاد شده از جنازه های در حرال تجزعره ،اوالعراتی بسریار فیرد بررای ت یرین ز ران رر افرراد در اصتیرار
دا فمندان پزشکی اا و ی ریگرذارد .بره ز ران سرپری شرده پرس از رر عرک فررد ،فاترله ی پرس از رر )(PMIگفتره ریشرود .فهر اعرن بره
اتطالی بوی ر  ،همچنین به دا فمندان رمک یرنرد درک رننرد رره سرگ هرا چگو ره جنرازه هرای صراک شرده و گورهرای خفری را رفرو
یرنند.
عک تی ت قیقاتی بین المللی از ز ان عبور ویو سنجی جر ی ررو اتوگرافی گازی دو ب دی برای شناساعی بو هاعی ره بروی رر را تفرکیل
یدهند استفاده ررد د ،ع نی ترریب های آلی فرار ) (Volatile Organic Compounds, VOCsبا ا دازه گیری ترریب های آلری فررار آزاد
شده از جنازه ی صوک ها ،اعن تی خلووی از صا واده های ختلو ولکول ها از جمله رربورسیلیک اسریدها ،آرو اتیرک هرا ،سرولفورها ،الکرل
ها ،ترریبا یترو و همچنین آلدهیدها و رتون ها را شناساعی ررد د .ترریب درتد اعن واد فررار تراب ی از ز ران اسرس و برا گرذر جنرازه از
راحل ختلو تجزعه ،تفاو پیدا یرند .وعسنده هاعی از دا فگاه Liegeدر بلژعک به ام  Jean-Francois Focantیگوعد:
«استفاده از تکنیک های چند ب دی باعث شده اسس درک ا از ترریب های آلی فراری ره در تیجه ی تجزعه از جسد ها آزاد یفرود بسریار
افزاعش پیدا رند .هر رحله از تجزعه ی جسد ،ا ند اثر ا گفس ترریب درتد خصوص به صود را دارد رره ریتروان از آن بررای اسربه ی
ز ان پس از ر )(PMIاستفاده ررد».
ه ارنون تنها یتوان با بررسی عوا لی ا ند د ای بدن ،یزان تجزعه ی آن ،و ا دازه ی حفراتی ره بدن را ت س رنترل صرود درآورده ا رد
اعن ز ران را اسربه مرود .برا اعرن حرال ،اعرن روش همیفره پاسرخ دایقری بره را مریدهردAnnaWilliams .ا سران شرناس دا فرگاه Hudderfield
یگوعد «:فخص رردن تغییرا اعجاد شده در ترریب درتد واد آلی فرار راهی  %100اابل اعتماد برای ا دازه گیری )(PMIفراه میرند
ا ا یتوا د رمک بزرگی در شراع ف لی به ا رند» .اعن ت قیقا همچنین یتوا رد در تفرخیص باز ا رده هرای جسرد ا سران هرا بره را رمرک
رند .در اعن ز ینه Williamsتوضیح یدهرد رره را اوالعرا بسریار رمری در رورد ترریبراتی رره سرگ هرا بررای شناسراعی جنرازه هرا تفرخیص
یدهند دارع  .فه بیفتر در اعن ز ینه باعث یشود پیفرفس فراوا ی در اعن وضوع داشته باشی  .با اعن حال ا جام ت قیقا بر روی جنازهی
صوک ها رافی یسس و باعد ت قیقا دایی تری بر روی راحل ختلو تجزعه ی بدن ا سان ها ا جام شود.

بررسی تغییرا ترریب درتد واد فرار آلی در جسدهای در حال تجزعه یتوا د به دا فمندان رمک رند تا دستگاهی الکترو یکی به ن ور
تخمین ز ان پس از ر )(PMIبه عنوان جاعگزعنی برای سگ ها بساز د .با اعن حال سگ ها بهتر از اعرن دسرتگاه هرای الکترو یکری ارادر بره
تطبیی صود با شراع ختلو هستند و در وا یس های صطر اک یتوا ند جان سال به در بر د .وبی گفته ی Focantگروه های ت ددی ه
ارنون فغول رار بر روی اعن دستگاه های الکترو یکی هستند ،ا ا طمئن یستی ره اعن دستگاه ها بتوا نرد جرای سرگ هرا را در اعرن ررار بره
وور را ل بگیر د عا صیر.

جمع آوری :ندا رضایی دهقان
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اختراع ماده ای صداگیر که هوا و نور را بهراحتی عبور میدهد
پژوهفگران وفی شدها د ادهی جدعدی اصتراع رنند ره هوا و ور را به راحتی از صود عبور یدهد؛ ا ا از عبور تدا جلوگیری یرند.
دا فمندان دا فگاه بوستون ازورعی ترریب رعاضیا و چاپگر های سه ب دی وفی شدها د ادهی جدعدی اصترراع رننرد رره رور و هروا بردون
هیچ فکلی از آن عبور یرند؛ ا ا هیچ تداعی میتوا د از آن بگذرد .ژعن ژا گ ،عکی از ققان اعن وری یگوعد:
اعدهی ا اعن بود ره بتوا ی با رمک رعاضیا  ،ادهای وراحی رنی ره بتوا د از عبور هر وع تداعی جلروگیری رنرد .بره اعرن ترتیرب ،آعنرده
بسیار سارس تر از ز ان حال صواهد بود.
تاعج وری ژعن ژا گ در االب قاله در فرعهی  Physical Review Bنتفر شده و دا فمندان دربارهی رو د وراحی و اعجراد رادهای بره رام
«فرا ادهی آروستیک» توضیح دادها د.
آنها رار صود را با ت یین اب اد و وعژگی های ادهای شروع ررد د ره بتوا د ا واج توتی را برهسرمس نبرد آن بازتراب دهرد و درعرینحرال ،از
عبور ور عا هوا ا د فود .سپس ،اعن اده را با چاپگر سه ب دی به شکل دو ا درآورد رد و عرک وررف آن را بره ا تهرای لولرهای پریویسری و
ورف دعگرش را به بلندگو تصل ررد د .ز ا یره تدای بلندی از بلندگو پخش ررد د ،درعافتند اعن اده  ۹4درتد از تداعی را یگیررد
ره ازورعی لوله به آن یرسد .عکی دعگر از پژوهفگران اعن وری یگوعد:
ل های ره اولین بار اعن تداگیر را صب و سپس برداشتی  ،دو اتفاق را ال تفاو را شاهد بودع  .اعن تاعج را بررای راه هرا در ردلسرازی
های را پیوتری صود دعده بودع ؛ ا ا فاهدهی سطوی ففار تدا روی را پیوتر با شنیدن تأثیر آن در واا یس بسیار تفاو اسس.
پژوهفگران راربرد های ت ددی برای اعرن فرا رادهی آروسرتیکی تصرور هسرتند و وبری ادعرای آنهرا ،شرکل آن فقر بره شرکل دو را ردود
میشود ره در پژوهش آنها آ ده اسس .ژا گ و رضا فاری ورداواق ،همکارش یگوعند:
سرراصتار اعررن رراده بسرریار سرربک و زعبررا و ا رردود اسررس .هررر بخررش از آن را رریترروان ا نررد راشرری عررا آجررر رنررار ه ر ارررار داد و دعررواری
فوذپذعر بهوجود آورد ره فق از عبور تدا ا د یشود.
همچنین ،اعن پژوهفگران به وعژگی بالقوهی اعن اده یز اشاره رردها د ره یتوا د تدای هواپیماها عا سیست های اچویایسی ( جموعرهی از
فناوریهای ربو به گر اعش و تهوعهی طبوع) عا حتی دستگاه های امآرآی را راهش دهرد .درواارد ،بره رر ریرسرد سروتردای هرر وسریلهی
تولیدرنندهی تدا را یتوان با استفاده از اعن ادهی جدعد راهش داد.

حاف ه رم DDR5دو برابر سرعدتر از حاف ره رم DDR4اسرس ،برااعنحرال
ا رژی بسیار ر تری صرف یرند.

zoomit.ir
جمع آوری:ناصح نیک سیرت
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مکانیسم
واکنشهای یونیک

جمع آوری:ناصح نیک سیرت
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توضی ا جدول:
روع تررداول سرودورو عررک جردول  ۹x۹اسررس رره رررل جردول هر برره ۹
جدول روچکتر  3x3تقسی شرده اسرس .در اعرن جردول چنرد عردد بره
وور پریش فررض اررار داه شرده رره باعرد براای اعرداد را برا رعاعرس سره
اا ون زعر عافس:

اا ون اول :در هر سرطر جردول اعرداد  Iالری  IXبردون تکررار
ارار گیرد.
اا ون دوم :در هر ستون جردول اعرداد  Iالری  IXبردون تکررار
ارار گیرد.
اا ون سروم :در هرر احیره  3x3جردول اعرداد  Iالری  IXبردون
تکرار ارار گیرد.

IX

IX

سواالت جدول صفحه ی بعد:
-۱ایو جدارننده.
 -۲پدر الکترون.
-3ر گ آتش سبز اعل به زرد ربو به اعن اده شیمیاعی اسس.
-4فلزی سمی ره در ساصس باوری های صفک راربرد دارد.
-5گران ترعن فلز.
-6از ارساعش الکل وع اول اعجاد یشود.
 -۷ا رژی زم برای جدارردن سسس ترعن عنصر.
-8فلزی ره باعث رعفه ی بد ی ی شود.
 -۹وسیله ی آز اعفگاهی ره برای سرد رردن بخار اع ا به رار یرود.
 -۱۰اع ی صوشبو وآرو اتیک ره از تولید گلبول های صون جلوگیری یرند.
-۱۱ز ا ی ره چربی شکسته یشود ربد از آن برای تولید ا رژی الب و غز استفاده یرند.
-۱۲عکی از عنصر های ورد یاز برای رشد بدن.
 -۱3تنهافلزی ره قره ای یسس وسه حرفی اسس .
 -۱4بخش عمده عک لول را تفکیل یدهد.
 -۱5سختی آن فابه سختی آب اسس.
 -۱6فلزی ره باعث ازاعی در ز ان یشود .
 -۱۷دا فمندی ره فر ول ساصتاری اابل ابولی برای بنزن ارامه داد .
 -۱8تنها چیزی ره در اسید حل میشود.
جمد آوری:شقاعی صا ی و هتاب سلگی
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*اعداد 1تا 10رمز جدول هستند پس از تکمیل جدول کلامت داخل مربع را به ترتیب از  1تا  10کنار هم قرار دهید تا کلمه ی مورد نظر درست شود.
*رمز جدول را به آیدی تلگرامی زیر ارسال کنید.
*به کسانی که جواب درست را ارسال کند به قید قرعه جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
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