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لوازم الکتریکی خم شونده

ساخت اولین ابررسانا از جنس گرافن

پاد ماده چیست؟

؟ظرفیت مغز انسان چند گیگ است
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115همهاینکهبرعالوهکهاستعلمیتنهاشیمی
برجهانبرتسلطبادارد،خودنامهمراهراطبیعتعنصر
نادرردکتباگفتوگویی.میکندحکمرانیکائناتتمام

یمهندسوشیمیپژوهشگاهعلمیهیاتعضوشکوفی
ومعلاینپیرامونبیشترتاایمداشتهایرانشیمی

.بپردازیمبحثبهآنجذابیتهای

روزمرهزندگیدرمیتواندکاربردهاییچهشیمی
باشد؟داشتههرفردی

شدباداشتهکاربردمیتواندزمینههاهمهدرشیمی.
غذایی،موادماننداطرافمانودوروسایلهمهاز

انندمآنترکیباتوداروییپوشیدنی،شیمیایی،
استفادهکهعمومیتجهیزاتیارنگهاوعطرها

شاید.استشیمیعلمبامرتبطهمهمیکنیم
استینامانندبگیریمراشیمیعلماگرگفتبتوان
راشیمیعلمواقعدر.هستیممعلقخألدرکه

ومعلسایرازپایهعلومازیکیعنوانبهنمیتوان
معلوسایرازبیشعلماینکهکنیماظهاروجدا

عجیبیهمگراییامروزهزیرااست؛اهمیتدارای
.داردوجودعلومبین

است؟ملموسترحوزههاییچهدرشیمیعلم

ویکفیزیموادزیستشناسی،باسویکازشیمی
حوزههایسایربادیگرسویازوزمینشناسی

گوناگونصنایعیاداروپزشکی،مانندمختلف
یاییشیمومعدنیصنایعپتروشیمی،نفت،همچون
اغلبدردلیلهمینبهدارد،تنگاتنگیارتباط

معلگرایشمختلف،صنایعتحصیلیرشتههای
عصنایدرمیتوانداینهابرعالوه.داردوجودشیمی
عنوانبهباشد،داشتهکاربردنیزداروییوپزشکی
درشیمیاییترکیباتوآلیاژهاازامروزهمثال

.دشومیاستفادهدندانکردنپربرایدندانپزشکی

شود؟میتقسیمبندیشاخهزیرچندبهشیمیعلم

زیربهشیمیعلمآکادمیک،تقسیمبندیدر
فیزیکشیمیوتجزیهمعدنی،آلی،هایشاخه

میشود؛تقسیمبندی

شیمیآلی،موادوترکیباتبهآلیشیمی
شیمیفلزات،ومعدنیترکیباتبهمعدنی
هبهمفیزیکشیمیوموادآنالیزبهتجزیه
.ردازدمیپفیزیکیوشیمیفرآیندهایبررسی

بردیکارشیمییانانوشیمیمانندرشتههایی
.دمیشومحسوبشیمیزیرشاخههایجزوهم

همباتفاوتهاییچهکاربردیومحضشیمی
هرشتبهعالقهمنددانشجویانبیشتر.دارند
کاربردی؟یاهستندمحض

کارشناسیدورهدرتقسیمبندیاینمعموال
محضگرایشفوقلیسانسدراست؛مطرح
وتجزیهمعدنی،آلی،شیمیشاخهچهار

هرشتدومیانهمکاربردیگرایشوفیزیک
سطوحدر.استشیمیمهندسیوشیمی

ههایجنببهبیشترمحض،شیمیکارشناسی
.ردازدمیپساینسیاقضیهعلمیوتحقیقاتی
جنبههایبررسیضمننیزکاربردیشیمی

ردیکاربحرکتوشیمیمهندسیتحقیقاتی،
هب.میکندپردازشراشیمیعلمدانشکردن
رنگکارخانهیکاینکهبرایمثالعنوان

دراطالعاتودانشاستالزمشودراهاندازی
وکاربردیرنگیموادتهیهوسنتزبارابطه
تریبیشمقیاسدرمیتواندآیاکهشودبررسی
دواررامحصولآنمیتوانچگونهشود؟تولید
نایتجاریوصنعتیپارامترهایآیاکرد؟بازار

رامعلاینکاربردوباشددخیلمیتواندمساله
وعمقاطدراماباشد؟داشتهصنعتیاجامعهبه

(تفکیک)بندیتقسیماینباالترسطوح
ومحضشیمیمرززیرا.میشودکمرنگتر
.میشودنزدیکیکدیگربرکاربردی

زدبرمیخیخوابازوقتیشیمیدانشمندیک
کارهاییچهمیرود،فروخواببهکهزمانیتا

میدهد؟انجام

،شمااگرکهاستایگونهبهماهیتشعلم
آنانجامباشید،نداشتهواقعیعالقهوانگیزه
نایوقتیاماباشدسختشمابرایشایدکار

شیمی یعنی زندگی
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ودخجدیدکشفباتگزاسآستیندانشگاهمحققان
وازملساختمسیردرمانعمهمترینبتواننداستممکن

.دارندبرروپیشازراشدنخمقابلیتباالکترونیکی
ژلامامیشکنندشدنخماثردرالکتریکیمدارهای
ورتصبهرامشکلاینمیتواندشوندهترمیمخودجدید

.کندبرطرفخودکار
تنشکسمشکلتاامیدوارندجدیدژلساختبامحققان
راانعطافدارایوشوندهخمالکتریکیلوازمدرمدارها
اینهکچرامیچسبداتصاالتمحلبهژلاین.کنندرفع

اثرردکهزمانی.دارندراآسیبپذیریبیشترینمناطق
هاآنشدهساختهژلبشکنند،مدارهااینزیادشدنخم
.میکندترمیمرا

متالژلیکورساناپلیمریهیدروژلیکازژلاین
هیدروژلازآنهاترکیبکهاستشدهساختهلیگاند
ازژلاینترمیمخودبخش.داردنیزبیشتریانعطاف

باکهاستشدهتشکیلپایرادینترحلقابلمولکولهای
.گرفتهاندقرارهمکناررویاتمهای

ژلزسنتکنترلباکهشدندمتوجهمحققانازگروهاین
باقیاسدربیشتررساناییبرابر1۰میتوانند

بهراکنونیباتریهایدراستفادهموردهیدروژلهای
رویبرکارحالدرمحققاناینبرافزون.آورنددست

پوستوپزشکیفناوریهایدراحتمالیاستفادههای
.هستندمصنوعی

GIZMAG:منبع

TEDچیست؟

ژل های خود ترمیم قدمی بزرگ در مسیر  ساخت 
شوندهتولید لوازم الکتریکی خم 

امانجتنهانهباشدداشتهوجودعالقهوانگیزه
ورینشیبسیاربلکهنیستدشواروسختکارها

بهشدخواهیدمشتاقواستهملذتبخش
ویعلمنظرازکنیدسعیوبرویدکارآندنبال

راایدهتانودهیدافزایشراکاراینکاربردی
انگیزهاینوقتهاخیلی.کنیدجامعهوارد

رتاثیتحتهمراشیمیدانهامامعمولیزندگی
ازپسعادیکارمندیکشاید.میدهدقرار

آسودهخاطریباکاریاشساعتکردنسپری
اامکند؛رسیدگیزندگیاشکارهایسایربه

یمفهومتعطیلیمابرایکهاستاینواقعیت
درگیرذهنمانهمشبازپاسیتاگاهی.ندارد

علمیکارهایدادنانجام.استعلمیکارهای
علتبهگاهیبلکهنیستخستهکنندهنهتنها

شتگذمتوجهحتیعلماینجذابیتوشیرینی
وقتهماوقاتبرخیحتینمیشویم،همزمان
.میآوریمکم

است؟برخوردارجذابیتیچهازشیمیعلم

اینشیمیعلمجذابیتهایمهمترینازیکی
پدیدههایبامدامشیمیدانیککهاست

پژوهشیفعالیتدائموداردسروکارجدیدی
انجامراجدیدتریکارهایکهمیکند
آنکردهامسعیمنکههمجذابیتیدومین.دهد
انجامکنم،دنبالسالچنداینطیرا

بخشبهآنکاربردتعمیموعلمیفعالیتهای
علمیفعالیتهایصرفا.استجامعهوصنعت
افعالیتهاینکهاستارزشمندجهاندرزمانی
وقتی.باشدداشتهکاربردهمجامعهدربتواند
داپیکاربردجامعهدرشیمیدانشمندیکایده

دمیآیوجودبهاودرلذتبخشیاحساسمیکند
احساساینواستمفیدخودشجامعهبرایکه

فعالیتهایسایرانجامبرایاوترغیبباعث
.میشودپژوهشی

دکترنادرشکوفیارتباطبا

http://goo.gl/mPTXNp

جمجام:منبع
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وانیدارورسکاراییوبازدهیمیتواندکهاستهوشمندیدارورسانیروشپژوهشایندراصلیپیشرفت
کامالکهبراینافزوندارد،راانبوهتولیدقابلیتهمچنینروشاین.بخشدبهبودراتومورهامکانتعیین
دارندنانوییترمیناتورهایاینکهدیگریمهمبسیارویژگی.نیستسمیچندانواستپذیرتخریبزیست
فلزیکهکایندیم-گالیمازآلیاژیپژوهشگرانآنهاساختبرای.استآسانبسیارآنهاساختکهاستاین
بمبارانبهکهروشیباسپس.ریختندپلیمریلیگاندمولکولهایحاویمایعیمحلولدرونرااستمایع

روندمایعفلزاتاینکهکردندکاریمیشودنامیده(محلولدرونباالانرژیباصوتیموجهایایجاد)فراصوت
ودندبگرفتهقرارقطراتسطحرویکهلیگاندهااین.بگیرندقرارنانومتر1۰۰حدودقطربهنانوییقطرات
همبهمایعفلزT-1000رباتقطراتمجددپیوستنهمبهازمانعکهگونهایبهداشتندراپوستهایحکم

.میشدند
یهایکشتومیکردندجذبراآنهاپلیمریلیگاندهایمحلول،ایندرونبهسرطانضددارویریختنبا

مامتاینالبته.شوندخونجریانواردمیتوانستنداکنونکهمیساختندراجداازهمداروهایازکوچکی
ازتفادهاسبامیتوانستندمیچسبیدندنانوقطراتاینبهکهنیزلیگاندهااینازبرخینیست،ماجرا

بهرطانسضدداروینتیجهدرشوندورحملهآنهابهوشناساییراسرطانیسلولهایسلولی،گیرندههای
.میکردنابودراآنومیشدسرطانیسلولدیوارهواردسادگی
واکنشواردسلولدرموجوداسیدباقطراتدرونموجودمایعفلزسرطانی،سلولدروندراینبرعالوه
را(سیندوگزوروبی)کاررفتهبهسرطانضددارویبخشیاثرواقعدرکهمیکندآزادراگالیمیونهایوشده

اینویربرشدهانجامآزمونهایاساسبر.میشودتجزیهوتخریبنیزفلزروش،اینباکهمیدهدافزایش
هیچهاینکبدونمیشودخارجبدنازکاملطوربهروزچندعرضدرکاررفتهبهمایعفلزدارورسانی،روش
.بگذاردجایبهبدنرویسمیاثر

خمدانتسرطانیسلولهایرشدازجلوگیریدرروشایناثربخشیجزییاتهمراهبهدانشمندانیافتههای
Natureعلمینشریهیدرموشمدلدر Communicationsقصدپژوهشگراناین.استرسیدهچاپبه

مرحلهیبهزودترهرچهآنها،بزرگترحیوانیمدلهایرویپژوهشاینادامهباآیندهدردارند
روشنایموفقیتواثربخشیمفهومیاثباتشده،انجامکهکاریحقیقتدر.برسندانسانیآزمایشهای

.استبوده

SCIENCEALERT:منبع

نانوترمیناتورهای فلز مایع برای کشتن سلول    های یاغی

مایشنترمیناتورهافیلمدرکهمایعفلزربات
ولیمیرسیدنظربهجالباگرچهشد،داده

T-1000روباتبهرسیدنتاکنونیفناوری

دانشمندانبنابراین.داردزیادیفاصلهی
دریفناوراینازگرفتندتصمیمآمریکایی
بهجایبهتابگیرندبهرهسرطانبامبارزه
ینقاتلبهراآنهاانسانها،عمررساندنپایان

!کنندبدلسرطانیسلولهای
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شناسیجرمدرمرگزماندقیقتعیین
مپتاسیغلظتگیریاندازه.دارداهمیتبسیار
هدهسهازبیشکهاستروشیزجاجیهمایع
مصونیت.میگذردنآبررسیوپیشنهاداز

پسهاباکتریوخونآلودگی،اززجاجیهماده
بهنیازعدموبردارینمونهسهولتمرگاز

یممحسوبروشاینمزایایازکالبدشکافی
روشدوبازجاجیهپتاسیمتجزیه.شود

سیلپتانروشیککهویژهیونیالکترودهای
یککهایشعلهنورسنجیواستسنجی
سسپ.گیردمیانجاماستسنجیطیفروش
هایمنحنیباآمدهبدستپتاسیممقدار

مانزحسببرپتاسیمیونغلظتاستاندارد
وکودکانسنیگروهدوبرایکهمرگ

.شودمیمقایسهمجزاستبزرگساالن

نیتراسیونازهماداین.استزردبهمایلسفیدمانندپنبهرشتههایشکلبهشیمیاییترکیبیک
.ودشمیتولیداسیدسولفوریکدرحضورکاتالیزگرواسیدنیتریکازاستفادهباپنبه
قراراسقبالموردصنایعدردلیلهمینبهوبودقویترآنازوشدکشفباروتازپسمادهاین

.گرفت
ختساآنغیرانفجاریکاربردهایازیکی.داردانفجاریقدرتسیاهباروتبرابر5ازبیشمادهاین
آنوختنسباالیسرعتازوبسوزانیدراپنگپینگتوپیککافیست!استپنگپینگتوپ

.شویدزدهحیرت

آیا ممکن است مغزمان هک شود؟

دقیق زمان مرگتعیین 

نیتروسلولز
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یکی.استبرخوردارزیادیاهمیتازپاکسوختتهیهیبرایارزانروشهایکردنپیداامروزه
ایمولکولهبهآبتفکیکبرایخورشیدانرژیازاستفادهزمینهایندرروشهاترینجالباز

.استسوختعنوانبههیدروژنبردنکاربهواکسیژنوهیدروژن
.شودمیانجامسوختعنوانبههیدروژنازاستفادهمنظوربهاکسیژنوهیدروژنبهآبتفکیک
کهمیدهدنشان(BiVO4)جنسازنوربهحساسالکترودیکدررابآتفکیکفرآیندزیرتصویر

قراربررسیدمورمحاسباتیوآزمایشگاهیکاریکطیویسکانسینوشیکاگودانشگاهپژوهشگران
.دادهاند
گامانسینویسکدانشگاهوشیکاگودانشگاهمولکولیمهندسیانستیتویدردانشمنددواینک
میمفهوابزارهایارائهیوکلیدیفرآیندهایبازدهبهبودباآنها.برداشتهاندراهایندررامهمی

.شدهانددخورشیرنوازاستفادهباآبتفکیکمورددرتحقیقاتمسیرشدنهموارترباعثجدیدتر،
Kyoung-Shin)چوییشینکیونگ Choi)ویسکانسیندانشگاهدرشیمیآزمایشگروپروفسور
Giulia)گالیجیولیا.است Galli)درشبیهسازیوالکترونیکسازههایپروفسورIMEیکو

پیداآبکتفکیبرایاستفادهموردالکترودبازدهافزایشبرایراروشیهمباآنها.استنظریهپرداز
خورشیدیفوتونهایشدهگرفتهکاربهالکترودهایوقتیکهرسیدندنتیجهاینبهآنها.کردهاند

ردیگالکترودبهالکترودیکازبهتریجریانباهمالکترونهاحالهماندرمیکنند،جذبرا
نایعووقباعثاتفاقیچهاتمیمقیاسدرکهمیدادنشانشدهانجامشبیهسازیهای.میروند
.میشودتغییر
:میگویدموردایندرچویی

ینچندبهبودمنظوربهروشهاییتوسعهیبرایرازمینهایندرفعالپژوهشگرانما،تعامطال
پردازشروشیکازفقطبهبودهااینهمهیبرایواقعدرکهحالیدرمیکندیارییندآفر

راجدیداستراتژییکماکاربلکهنیستبازدهافزایشدربارهیفقطماکار.کردخواهنداستفاده
.میکندمعرفیزمینهایندر

تولید سوخت ارزان و پاک از آب
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بزرگی یک مول چه قدر است؟

نوداکآیدا:دانشمندانباآشنایی

ایزهجدریافتنامزدبارسهکهبودآلمانیشیمیداننوداکآیدا
واو.دکندریافتراجایزهایننتوانستهرگزاماشد،شیمینوبل

اررنیومنامبهتناوبیجدولعنصرپنجمینوهفتادهمسرش
شکافتایدهباراولینبرای1934سالدرنوداک.کردندکشف

.کردمطرحراهستهای

شکافت هسته ای(75Re)رنیوم
فلزاتگروهازسنگینونقرهای-سفیدفلزیرنیوم
ومنگنزبهظاهرینظرازرنیوم.استواسطه
یشپاالواستخراجطریقازوداردشباهتتکنسیم

نام.میشودتولیدمولیبدنومسمعدنیسنگهای
راینرودازشدکشف۱۹۲۵سالدرکهعنصراین
.استشدهبرگرفتهغربیاروپایدر
وتاسزمینرویعناصرکمیابترینازعنصراین

وردهبرآمیلیارددریکزمینپوستهدرآنفراوانی
غنیترینازتنهردرحتیکهحدیتاشدهاست؛

گرم۱۰ازکمترقزاقستان،دررنیوممعدنهایسنگ
درجوشنقطهباالترینعنصراین.داردوجودرنیوم
سومین،کربنوتنگستنازپسوعناصرتمامیبین
.داردراباالذوبنقطه
ازتاشدهباعثفلزاینباالیحرارتیتحمل

تجموتورهایساختدررنیومونیکلابرآلیاژهای
ردکهرنیومابرآلیاژهایدومنسل.شوداستفاده

-اف،۱۴-افچونجنگندههاییتوربوفنموتورهای
ورنیومدرصد۳دارایشدهانداستفاده۱۶-افو۱۵

و۲۲-افموتورهایدرکهآلیاژهااینسومنسل
.هستندرنیومدرصد۶حاویشدهانداستفاده۳۵-اف

ساختبرایدنیاتولیدیرنیومدرصد۷۰حدود
ممهکاربرددومین.میشوداستفادهجتموتورهای

استمرنیو-پالتینکاتالیزورهایساختدرفلزاین
باالاکتانوسرببدونبنزینساختبرایکه

تن۵۰تا۴۰فلزاینساالنهتولید.میشونداستفاده
مهمترینلهستانوآمریکاشیلی،پرو،واست

ساختدرفلزاینکاربرد.هستندآنتولیدکنندگان
تاشدهباعثموشکهاموتورهایونظامیجتهای
.باشدداشتهنیزاستراتژیکیاهمیت

بهانیوماورمانندسنگیناتمیکآندرکهاستفرآیندی
اتمیددعباهستهایوقتی.میشودتبدیلسبکتراتمدو
جرمازداریمقاینشتین،فرمولپایهبرشود،شکافتهزیاد
در)رقبتولیددرانرژیایناز.میشودتبدیلانرژیبهآن

فادهاست(هستهایسالحهای)تخریبیا(هستهاینیروگاه
ارانببمببهنیازهستهایشکافتایجادبرای.میشود
رعتسباآنسرعتکهرانوترونییعنی.استنوترونی

رعتسکاهشسنگینآبهایتوسطمیکندبرابرینور
.شودجزیهتاتماتم،هستهشدنناپایدارازبعدتاکنندپیدا

برخوردازپسکهمیشوددیده۲۳۵-اورانیماتمتصویردر
خودزااکتیورادیوپرتوهایوشدهمتالشینوترونیک
-کریپتونو۱۴۱-باریمعنصردوبهسپس.میکندصادر
عدد۲/۵ضمندرومیرسدپایداریبهوشدهتقسیم۹۲

کیشکافتموجبیکهرکهمیکندآزاددیگرنوترون
رهایزنجیواکنشاینومیشونددیگراورانیومهستهی
.میکندپیداادامهمرتب
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یکبهتبدیلمیتواندکربنازاتمیتکیه ایال
جریانانرژیدادنهدربدونکهموادیشود،ابررسانا

میتواندکشفاین.میدهندعبورخودازراالکتریسیته
بهخودبامختلفموادساختدرزیادیپیشرفتهای

رود،میکاربهمدادهانوکدرکهکربنی.بیاوردهمراه
شدهاندلتشکیکربنیبرگههایازکهداردنامگرافیت

رافن،گنامبابرگههااین.میگیرندقرارهمرویبرکه
باکهشدهاندتشکیلکربنمولکولالیهیکاز

قراریکدیگرکنارعسلکندویهمانندآرایشی
.دگرفتهان
وزنیدربرابر۲۰۰حدوددروبودهمقاومبسیارگرافن
اینهعالوبه.دارداستیلازبیشتریمقاومتمشابه،
واستالکتریسیتهجریانخوببسیارهادیماده،

رامادهاینتاهستندتالشدردنیاسرتاسردرمحققان
بکارالکترونیکیلوازمسایروپیشرفتهمدارهایدر

.بگیرند
نیکیالکتروفراوانویژگیهایدارایگرافناینکهبا

بهاتخصوصیات،اینازیکیابررساناییامااست،
جریانمیتوانندابررساناها.استنبودهامروز

طوطخودادهعبورمقاومتیهیچبدونراالکتریسیته
رکتهایش.دهندتشکیلراباالییبسیاربازدهبابرق

درراخودتولیدیانرژیدرصد۷ازبیشنیروگاهی
ازگروهیحاال.میدهنددستازانتقالسیمهای
دادنقرارباوآمدههمگردبینالمللیمحققان

گرافنساخت اولین ابررسانا از جنس 

ساختبهموفقگرافنرویبرلیتیمازپوششی
هایتالش.شدهاندگرافنجنسازابررسانااولین
لهیبوسیابررساناگرافنساختبرایگذشته
هکچراخوردهاندشکستلیتیمازپوششی

صحیحصفحاتایندادنپوششروشهای
نای.میشدندناپایداریایجادباعثونبودند

لرزشلیتیماتمهایکهمیشدباعثغیرپایداری
.شونداناابررسیکبهگرافنتبدیلازمانعوکرده

نکردهعملالکترونهابرخوردبراساسابررسانایی
ونهایکترلاجفتتوسطالکتریسیتهجریانو

.مییابدانتقالمیشود،ایجادکهظریفی
یافونونهاتوسطجفتهاایندرالکترونها
جایکدیگرکنارابررساناییاتمهایلرزشهای
پیوندرتقدافزایشباعثلیتیماتمهای.میگیرند
دمایردابررساناییتامیشودباعثوشدهفونون
.دهدرخسانتیگراددرجه۲۶۷منفی

رایبابررساناگرافنکههستندمعتقدمحققان
برودبکارنمیتواندجریانانتقالمدارهایساخت

مغناطیسیحسگرهایدرمیتواندمادهایناما
دستگاههای)هاSQUIDنامباکهحساسبسیار
بکارد،میشونشناخته(کوانتومیابررساناییمیانی
موردمغزفعالیتاسکندردستگاههااین.بروند

میگیرندقراراستفاده

LIVESCIENCE: منبع



9|1395بهار|1شماره|فناوریوشیمیدانشجویینشریهفاز

ومیاییشیخواصبررسیبهشیمیازشاخهاین.نامندمیفیتوشیمیاصطالحاًراگیاهیشیمی
یاهانگشیمیبامتمادیسالیانطیفیتوشیمیکهآنجااز.میپردازدمختلفگیاهاندارویی
فیتوشیمی.استداشتهداروسازیصنعتپیشرفتدرنیزبسزایینقش،استداشتهارتباطدارویی
شیمیاییترکیباتفیتوشیمیدانیک.استگیاهیشیمیاییترکیباتمطالعهوبررسیدانش
ختلفمگیاهانرویشوهوایی،آبوضعیتبهتوجهباایراندر.میکندبررسیومطالعهراگیاهان

یاهانگاینازبسیاریموثرماده.میشوددیدهفراگیرومتنوعطوربهدارندداروییخاصیتکه
عملیوعلمیباالیپتانسیلوبخشایندرگذاریسرمایهبا.استنشدهمطالعهوبررسیهنوز
.شدمتصوررشتهاینبرایرادرخشانیآیندهمیتوانکشوردر

اسکادا چیست؟

خراج،استبهنسبتتواندمیفیتوشیمیمتخصص
انگیاهموثرهترکیباتشناساییوگیریاندازه
اقدامصنعتیوآزمایشگاهیمقیاسدردارویی
میشیتحقیقاتیهایگروهدرمؤثریعضوونموده
یداروسازهایشرکتوتحقیقاتیمراکزدردارویی
درختلفمعلومبایدهافیتوشیمیدانبنابراین.باشد

معجگیاهانبهمربوطمبحثباراشیمیگستره
زیفارماکوگنوشاخهبهشیمیازشاخهاین.کنند

.استشبیهداروسازی

بهتوانیمکهاندنمودهارشدمقطعدردانشجوپذیرشبهاقدامشدهتعریفموضوعبهتوجهباهادانشکدهبرخی
مدنی،شهیداهدانشگبهشتی،شهیددانشگاهبلوچستان،وسیستاندانشگاهتبریز،دانشگاهبیرجند،دانشگاه
وندارندریدکتمقطعهادانشگاهاینهمهالبته.کرداشارهتبریزدانشگاهگردانخودپردیسوگلستاندانشگاه

.دارندپذیرشدکتریمقطعدرگلستانوبهشتیشهیددانشگاهتنها

شیمینهاآپایهدروسوهستندمعدنیوآلیتجزیه،گرفتنبهملزمپیشرفتهدروسازارشدمقطعدانشجویان
اصولیمی،فیتوشدرنوینمباحثگرایش،ایناختیاریدروس.استآلیموادسنتزشیمیوطبیعیترکیبات
شیمی،شناسیاهگیهتروسیکل،شیمیدارویی،شیمیطبیعی،ترکیباتشیمیدراخیرهایپیشرفتبیوشیمی،
یعی،طبترکیباتشناساییوجداسازیدردستگاهیهایروشکاربردها،واکنشگاهاسانسی،هایروغنفراوری
.میباشدطبیعیترکیباتسنتزشیمی

موادوگیاهاندهندهشکلموادآنالیزواستخراجوسایلبهمجهزهایآزمایشگاهباقویفیتوشیمیگروهیک
نوریهاینجسطیفوجرمیهایسنجطیفمانندترکیباتشناساییبرایپیشرفتههایدستگاهوداروییاولیه

ونعتیصوآزمایشگاهیمقیاسدرداروییگیاهانموثرترکیباتشناساییوگیریاندازهاستخراج،میتواند
.دهدانجامخوبیبهگیاهیداروهایفرموالسیونهمچنین

فیتوشیمی
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جيوه

وااسپانیدردنیاجیوهمعادنبیشترین
آنمعدنسنگمهمترینوایتالیاست
باواندتمیکهاستجیوهسولفوریاسینابار
دهااسیبااماشودترکیبهاهالوژنوگوگرد

وهجیو.استاثربیاسیدنیتریکجزبه
وبلعیدنوپوستتوسطآنترکیبات
.شودمیبدنجذبتنفس

هوایدرجیوهبخارمجازمقدارماکسیمم
ومکعبمتردرگرممیلی1.۰کارمحیط

ادراردرموجودمجازجیوهمقدارماکسیمم
شنقهاکلیه.استلیتردرگرممیلی3.۰

دارندادراریراهازجیوهدفعدرمهمی
درجیوهتجمعبیشتریناینکهضمن
.هاستکلیهدرنیزبدناعضای

چیست؟استریکنین
آلکالوئید1۷۵3سالدرباراولینبرای

دمموشیانخانوادهگیاهاندراسترکنین
ازوادهخاناین.شدشناساییلینهکارلتوسط
کهاستمتعددیگونههایدارایگیاهان
گرممناطقدر.میشودگونه19۶شامل
درو(گونه۶4)مریکاآدر،(گونه۵۸)آسیا
.داردوجودگیاهایناز،(گونه۷۵)آفریقا
حاویگیاهاناینازبسیاریپوستودانهها
.استاسترکنینکشندهوقدرتمندسم

دازهانکهاستقویبسیارسمیاسترکنین،
وزنواحدکیلوگرمبرآنگرممیلی۰٫1۶
دواحکیلوگرمبرآنگرممیلی۲تا1وموش
بیدیآلکالوئی.استسریعکشندهانسانوزن
کشآفتعنوانبهکهاستکریستالیورنگ
کوچکمهرهدارانکشتنبرایخصوصبه

.دمیشواستفادهجوندگانوپرندگانمانند
ایتنهدروعضالنیتشنجباعثاسترکنین

محضخستگییاوخفگیطریقازمرگ
کنین،استریاستخراجمنبعرایجترین.میشود

.استاستریکتوزنوکسدرختدانهاز

بدانيد بيشتر 
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ردمیشوند،زادهترمیمیسیستمایندر
سرطانبهخورشیدنوربامواجههصورت
نهمچنیسلولها.شدخواهندمبتالپوست

ازیناشصهاینقاصالحبرایمکانیزمایناز
.دمیکنناستفادهدیگرمواردوجهشزامواد
هبچگونهسلولهاکهدادنشانمودریچپل

ثیرتکزماندرکهمیپردازدنقایصیاصالح
.میدهندرخسلولیتقسیمطیدیانای

قتطابعدمترمیمبهموسوممکانیزماین
تادیانایتکثیرطیرانقصهابسامد
مادرزادینقص.میدهدکاهشبرابرهزاران

کیباعثمثالبرایتطابقعدمترمیمدر
.میشودبزرگرودهارثیسرطاننوع

ایسنا: منبع

پاد ماده چیست؟

شیمینوبل

به2۰15سالدرشیمینوبلجایزه
وئد،ــــسکشوراز«لیندالتوماس»
عزیز»وآمریکایی«مولدریچپل»

یمترممکانیزمبرایترکیهای«سانچار
.کردپیدااختصاصدیانای
ومیدهدرخهمیشهدیانایآسیب
هبانسانژنتیکیمادهکهایندلیل
ایننمیشود،تجزیهآشفتهایشکل
سیستمهایازمجموعهایکهاست

ونظارتبهدائمیطورهبمولکولی
نوبلجایزه.میپردازنددیانایترمیم
پیشگامیمحققسهبه2۰15شیمی
اینعملکردچگونگیکهشدارائه

سطحدرراترمیمکنندهسیستمهای
در.دکردهاننقشهبرداریمولکولیدقیق
رباواینبردانشمندان،197۰دههاوایل
اربسیمولکولیکدیانایکهبودند
اددنشانلیندالتوماسامااست،ثابت
میشودتجزیهسرعتیبادیانایکه
زمیندرراحیاترشدبایدکه

ویبهبینشاین.باشدکردهغیرممکن
مترمی»مولکولیمکانیزمتاداداجازه
داوممبطورکهکندکشفرا«پایهبرش

.دمیکنخنثیراانساندیانایواپاشی
یزممکانازنقشهبرداریبهسانکارعزیز
هکپرداختنوکلئوتیدبرشترمیم

ازیناشآسیبترمیمبرایآنازسلولها
استفادهدیانایبهفرابنفشپرتو

مادرزادینقصباکهافرادیومیکنند
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یهایگوشلپتاپها،شدنداغمشکلرفتنبینازشاهدگرفته،صورتجدیدکشفبازودیبهاستممکن
هبراخودانرژیازبخشیوکردهحملخودبامداریکدرونرااطالعاتالکترونها.باشیمتبلتهاوهوشمند
ژیانررفتهدروشدهحلمشکلاینفوتونهاکردنجایگزینبااستممکناما.میدهنددستازگرماعنوان
.باشیمنداشتهنیز

وگیریجلگرماصورتبهانرژیرفتهدرازالکتریکیمدارهایدرالکترونهاجایگرفتنبامیتوانندفوتونها
ازیکیهکداردوجودبسیاریمشکالتفناوریاینجایگزینیراهدر.ببخشندسرعتنیزرادادهانتقالوکرده
ابلقطبیعتدرکهاستمشخصاتیدارایابرماده.استشدهبرداشتهمیانازجدیدمادهایابرساختباآنها

.استمدنظرآنشکستمشخصهینیزشدهکشفجدیدمادهیمورددر.نیستمشاهده
مقدارشدهکشفجدیدمادهیدر.میکندمشخصراآنبابرخورددرنورشکستمقدارمادهازویژگیاین

کارگیریبه.کندحرکتآندرمیتواندباالسرعتباوراحتیبهنورکهاستمعنااینبهوبودهصفرشکست
درمادهاین.شدخواهدانرژیرفتهدربدونویکسانفازبافوتونهابازتابشباعثتراشههادرمادهاین

Natureمجلهیدرمقالهیکقالبدرآننتایجوشدهساختههارواردکاربردیعلومومهندسیدانشکدهی

photonicsاستشدهچاپ.
IFLSCIENCE:  منبع

یکشف ابرماده ای جدید برای مخابره نور بدون هدررفت انرژ

رایبرامسیرتواندمیکهپلیمرنوعیابداع
.کندهموارهوشمندهایپنجرهساخت

ستیدتوانمیهواییوآبشرایطبهبستهکنیدتصور
راخودمنزلهایپنجرهشیشهکدریوشفافیتمیزان
یتکنولوژموسسهدانشمندانازگروهی.دهیدتغییر

ورنکهدهندتشخیصاندتوانستهواقعدرماساچوست
مریپلیمانندپالستیکیساختاریکداخلبهچطور
ازروهگایناستفادهموردپالستیکیماده.یابدمیورود

بهتیوقکهداردنامسیلوکزانمتیلدیپلیدانشمندان
میچشمبهتیرههاییبخشآنرویشودرهاخودحال
بهشروعکشیدمیرامادهاینآنکهمحضبهاماخورد
.کندمیشدنشفاف

بهMITسویازگروهاینتوسطحاصلههایپیشرفت
:استشدهتوصیفشرحاین
ارساختداخلبهرانوریپژوهشگراناولیهآزمایشاتدر

ود،بشدهتزریقآنبهرنگیذراتقبلازکهپلیمری
مادهاخلدبهشکلتغییربدونکهنوریمیزانوتاباندند
عدی،بمرحلهدرآنها.کردندمشخصرابودیافتهانتقال
هموکشیدندنورجهتبرقائمصورتبهراپلیمر

ارشدمیواردآنداخلبهکهنوریهموپلیمرضخامت
دستبههایاندازهمحققینتیمادامهدر.گرفتنداندازه
تئوریپایهبرکهخودهایبینیپیشباراآمده

نظریهنایآنها.نمودندمقایسهبودگرفتهشکلمشخصی
همعادلونمودندترکیبخودتجربیهایتحلیلبارا

برایآنازشدمیکهکردندتدوینراایساده
کیداخلبهیافتهانتقالنورمیزانبینیپیش

.کرداستفادهیافتهشکلتغییرپلیمریساختار
دیگریکرویپلیمرازهاییالیهدادنقرارباکاراین

ارهاشآنبهبایدکهدیگرینکته.شودمیانجام
هرشده،تعریفمعادلهلطفبهکهاستاینگردد
زانمیچهکهنمایدمشخصتواندمیکنندهتولید
.دکنشفافراآنهاتواندمیپنجرهرویواردهفشار
هکندکردامیدواریابرازماساچوستمحققینتیم

وضقبکاهشبهتواندمینهایتدرهوشمندپنجره
وتهویههایسیستمبابتازمنازلپرداختی
ایاعضترتیباینبهکهچرابیانجامدگرمایشی
یتشفافرویتغییراتاعمالباتوانندمیخانواده
.نمایندمشخصراآنبهورودینورمیزانشیشه

engadget.com: منبع



13|1395بهار|1شماره|فناوریوشیمیدانشجویینشریهفاز

۲۱آب چالـــــش قرن 

دخودررااینترنتکلتواندمیانسانمغز
موسسهازسجنوسکیتری.ددهجای

میهبارایندرسالکبیولوژیکیتحقیقات
زمینهدرانفجاریهماننداتفاقاین:گوید
هایگیریاندازهلطفبه.استعصبیعلوم
انانسمغزظرفیت،اینبارهدرشدهانجاماخیر
وشدهبرآورداشقبلیمیزانازبیشتربرابرده

کههیافتافزایشپتابایتیکبهکمدست
هر.ندکمیبرابریوبجهانیشبکهباتقریبا
.دکنمیبرابریدادهترابایت1۰۰۰باپتابایت

افتباطالعاتاینبهرسیدنبرایدانشمندان
قراربررسیموردراهاموشمغزهیپوکامپ

بازسازیبعدیسهصورتبهراآنودادند
.دازندبپرمغزحافظهمرکزبررسیبهتاکردند
یدهپدباشدهیادهایبررسیانجامازبعدآنها
ودکردنبرخوردبارنخستینبرایعجیبای

میمغزیهایسیناپسابعادکهدریافتند
رافظهحاظرفیتنتیجهدروکندتغییرتواند
.دهدقرارتاثیرتحت
مشاهدهبارنخستینبرایگروهاینآنچه

ازدرصد1۰حدوددرکهبودایننمودند
وبودندشدهتکرارمغزیهایسیناپسموارد
رخیاتفاقچنینچرابیاورنددرسرآنکهبرای
ویمیکروسکوپالگوریتمنوعیازاستداده

جمحشکل،ارتباط،بازسازیباریمحاسباتی
آنها.کردنداستفادهمغزیهایبافتسطحو
ابعادردتفاوتکهدریافتندکارایننتیجهدر

۸حدوددر)اندکبسیارسیناپسیهایجفت

یافتهاین.است(درصد

ظرفیت مغز انسان 

هایسیناپساحتماالکهاستآنازحاکی
۲۶شمار،انگشتگروهچندجایبهمغزی
هاییافتهخالفاینکهدارندمختلفکالس
ارتباطدرپیچیدگیهمین.کندمیثابتراقبلی

نهایتدرکهاستچیزیهمانهانورونمیان
نهاآ.دشومیحافظهنهفتهظرفیتافزایشباعث
توانندمیهاسیناپسکهدادندنشانادامهدر

هایانتقالبهبستهراخودتوانمندیواندازه
اتفاقیآنبصورتنیزکاراینودهندتغییرعصبی
.نداردنیاززیادیزمانبهوافتدمی
میایجادبرقوات۲۰حدوددربزرگساالنمغز
کردنروشنبراینیازموردمیزانهمانکهکند
ازفراترآنهایقابلیتامااستنورکمالمپیک

انجامشبهقادرکامپیوتریککهاستچیزی
چشمازهاتوانمندیاینازبسیاریهنوزواست

.تاسماندهپنهاندانشمندان
bgr.com:منبع







دانلود



هار پلیمریزه تاکسول یا پاکلی تاکسل یک داروی ضد سرطان است که باعث م
ا ساختاری پیچیده تاکسول یک ترکیب دی ترپنی ب. شدن میکروتوبول ها می شود

ر به عنوان این ماده در حال حاض. می باشد که غالباً از گیاه سرخدار گرفته می شود
ایر داروهای مشابه  مهم ترین ترکیب طبیعی ضدسرطان با مکانیسمی متفاوت از س

وست، ریه، در این زمینه، در سراسر دنیا برای درمان انواع سرطان ها از جمله سرطان پ
ر حال  د. به طور موثر مورد استفاده قرار می گیرد… مجاری ادرار، مری، غدد لنفاوی و

و همچنین استخراج  حاضر تالش های فروانی برای سنتز کامل و نیمه سنتز تاکسول
الت  آن در کشت های سلولی صورت می گیرد که هر کدام از این روش ها مشک

و همچنین با توجه به مصرف فراوان این ماده در پزشکی. خاصی را به دنبال دارد
نتز و همچنین محدودیت تولید آن از منابع گیاهی الزم است تا مکانیسم بیوس

.دگیررار روش های استخراج و اندازه گیری آن به طور کامل مورد بررسی و مطالعه ق




