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نان حاصل واکنشهای شیمیایی است .اجزای اصلی نان مخمر ،آرد ،آب و نمک است .آرد شامل
نشاسته و پروتئین است .آرد و آب با مخمر آمیخته می شود تا خمیر به دست آید در خمیر
آمیخته ،آب و پروتئین زنجیرههای مولکول در هم پیچیدهای به نام گلوتن ایجاد می کند .وقتی
مخمر با آب فعال می شود نشاسته موجود در آرد را هضم می کند و با این عمل کربن دی
اکسید و الکل آزاد می شود .در پختن نان ،کربن دی اکسید به صورت حباب در می آید و
گلوتن موجود در خمیر این حبابها را محبوس می کند .نمک از فرو پاشی گلوتن و ورآمدن
بسیار سریع نان جلوگیری می کند .به هنگام پخته شدن نان ،گاز محبوس در حبابها منبسط
می شود در این حال مخمر کشته و الکل تبخیر می شود که رنگ و بوی فریبنده ای به نان می
دهد.

شیمی یعنی زندگی
شیمی تنها علمی است که عالوه بر اینکه همه 115
عنصر طبیعت را همراه نام خود دارد ،با تسلط بر جهان بر
تمام کائنات حکمرانی میکند.گفتوگویی با دکتر نادر
شکوفی عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی
شیمی ایران داشته ایم تا بیشتر پیرامون این علم و
جذابیتهای آن به بحث بپردازیم.

شیمی آلی به ترکیبات و مواد آلی ،شیمی
معدنی به ترکیبات معدنی و فلزات ،شیمی
تجزیه به آنالیز مواد و شیمی فیزیک هم به
بررسی فرآیندهای شیمی و فیزیکی میپردازد.
رشتههایی مانند شیمی نانو یا شیمی کاربردی
هم جزو زیرشاخههای شیمی محسوب میشود.

 شیمی چه کاربردهایی میتواند در زندگی روزمره  شیمی محض و کاربردی چه تفاوتهایی با هم
هرفردی داشته باشد؟
دارند .بیشتر دانشجویان عالقهمند به رشته
محض هستند یا کاربردی؟
 شیمی در همه زمینهها میتواند کاربرد داشته باشد.
از همه وسایل دور و اطرافمان مانند مواد غذایی،
شیمیایی ،پوشیدنی ،دارویی و ترکیبات آن مانند
عطرها و رنگها یا تجهیزات عمومی که استفاده
میکنیم همه مرتبط با علم شیمی است .شاید
بتوان گفت اگر علم شیمی را بگیریم مانند این است
که در خأل معلق هستیم .در واقع علم شیمی را
نمیتوان به عنوان یکی از علوم پایه از سایر علوم
جدا و اظهار کنیم که این علم بیش از سایر علوم
دارای اهمیت است؛ زیرا امروزه همگرایی عجیبی
بین علوم وجود دارد.

 علم شیمی در چه حوزههایی ملموستر است؟
 شیمی از یک سو با زیستشناسی ،مواد فیزیکی و
زمینشناسی و از سوی دیگر با سایر حوزههای
مختلف مانند پزشکی ،دارو یا صنایع گوناگون
همچون نفت ،پتروشیمی ،صنایع معدنی و شیمیایی
ارتباط تنگاتنگی دارد ،به همین دلیل در اغلب
رشتههای تحصیلی صنایع مختلف ،گرایش علم
شیمی وجود دارد .عالوه بر اینها میتواند در صنایع
پزشکی و دارویی نیز کاربرد داشته باشد ،بهعنوان
مثال امروزه از آلیاژها و ترکیبات شیمیایی در
دندانپزشکی برای پر کردن دندان استفاده میشود.

 معموال این تقسیمبندی در دوره کارشناسی
مطرح است؛ در فوقلیسانس گرایش محض
چهار شاخه شیمی آلی ،معدنی ،تجزیه و
فیزیک و گرایش کاربردی هم میان دو رشته
شیمی و مهندسی شیمی است .در سطوح
کارشناسی شیمی محض ،بیشتر به جنبههای
تحقیقاتی و علمی قضیه یا ساینس میپردازد.
شیمی کاربردی نیز ضمن بررسی جنبههای
تحقیقاتی ،مهندسی شیمی و حرکت کاربردی
کردن دانش علم شیمی را پردازش میکند .به
عنوان مثال برای اینکه یک کارخانه رنگ
راهاندازی شود الزم است دانش و اطالعات در
رابطه با سنتز و تهیه مواد رنگی کاربردی و
بررسی شود که آیا میتواند در مقیاس بیشتری
تولید شود؟ چگونه میتوان آن محصول را وارد
بازار کرد؟ آیا پارامترهای صنعتی و تجاری این
مساله میتواند دخیل باشد و کاربرد این علم را
به جامعه یا صنعت داشته باشد؟ اما در مقاطع و
سطوح باالتر این تقسیم بندی (تفکیک)
کمرنگتر میشود .زیرا مرز شیمی محض و
کاربردی بر یکدیگر نزدیک میشود.

 یک دانشمند شیمی وقتی از خواب برمیخیزد
 علم شیمی به چند زیر شاخه تقسیمبندی میشود؟
تا زمانی که به خواب فرو میرود ،چه کارهایی
انجام میدهد؟
 در تقسیمبندی آکادمیک ،علم شیمی به زیر
شاخههای آلی ،معدنی ،تجزیه و شیمی فیزیک  علم ،ماهیتش به گونهای است که اگر شما
تقسیمبندی میشود؛

۲

انگیزه و عالقه واقعی نداشته باشید ،انجام آن
کار شاید برای شما سخت باشد اما وقتی این
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انگیزه و عالقه وجود داشته باشد نه تنها انجام
کارها سخت و دشوار نیست بلکه بسیار شیرین و
لذتبخش هم است و مشتاق خواهید شد به
دنبال آن کار بروید و سعی کنید از نظر علمی و
کاربردی این کار را افزایش دهید و ایدهتان را
وارد جامعه کنید .خیلی وقتها این انگیزه
زندگی معمولی ما شیمیدانها را هم تحت تاثیر
قرار میدهد .شاید یک کارمند عادی پس از
سپری کردن ساعت کاریاش با خاطری آسوده
به سایر کارهای زندگیاش رسیدگی کند؛ اما
واقعیت این است که برای ما تعطیلی مفهومی
ندارد.گاهی تا پاسی از شب هم ذهنمان درگیر
کارهای علمی است .انجام دادن کارهای علمی
نهتنها خستهکننده نیست بلکه گاهی به علت
شیرینی و جذابیت این علم حتی متوجه گذشت
زمان هم نمیشویم ،حتی برخی اوقات هم وقت
کم میآوریم.

 علم شیمی از چه جذابیتی برخوردار است؟
 یکی از مهمترین جذابیتهای علم شیمی این
است که یک شیمیدان مدام با پدیدههای
جدیدی سروکار دارد و دائم فعالیت پژوهشی
میکند که کارهای جدیدتری را انجام
دهد.دومین جذابیتی هم که من سعی کردهام آن
را طی این چند سال دنبال کنم ،انجام
فعالیتهای علمی و تعمیم کاربرد آن به بخش
صنعت و جامعه است .صرفا فعالیتهای علمی
زمانی در جهان ارزشمند است که این فعالیتها
بتواند در جامعه هم کاربرد داشته باشد .وقتی
ایده یک دانشمند شیمی در جامعه کاربرد پیدا
میکند احساس لذتبخشی در او به وجود میآید
که برای جامعه خودش مفید است و این احساس
باعث ترغیب او برای انجام سایر فعالیتهای
پژوهشی میشود.

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

محققان دانشگاه آستین تگزاس با کشف جدید خود
ممکن است بتوانند مهمترین مانع در مسیر ساخت لوازم
الکترونیکی با قابلیت خم شدن را از پیش رو بردارند.
مدارهای الکتریکی در اثر خم شدن میشکنند اما ژل
جدید خود ترمیم شونده میتواند این مشکل را به صورت
خودکار برطرف کند.
محققان با ساخت ژل جدید امیدوارند تا مشکل شکستن
مدارها در لوازم الکتریکی خم شونده و دارای انعطاف را
رفع کنند .این ژل به محل اتصاالت میچسبد چرا که این
مناطق بیشترین آسیبپذیری را دارند .زمانی که در اثر
خم شدن زیاد این مدارها بشکنند ،ژل ساخته شده آنها
را ترمیم میکند.
این ژل از یک هیدروژل پلیمری رسانا و یک ژل متال
لیگاند ساخته شده است که ترکیب آنها از هیدروژل
انعطاف بیشتری نیز دارد .بخش خود ترمیم این ژل از
مولکولهای قابل حلتر پایرادین تشکیل شده است که با
اتمهای روی کنار هم قرار گرفتهاند.
این گروه از محققان متوجه شدند که با کنترل سنتز ژل
میتوانند  1۰برابر رسانایی بیشتر در قیاس با
هیدروژلهای مورد استفاده در باتریهای کنونی را به
دست آورند .افزون بر این محققان در حال کار بر روی
استفادههای احتمالی در فناوریهای پزشکی و پوست
مصنوعی هستند.
منبعGIZMAG :

ارتباطبادکترنادرشکوفی
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نانوترمیناتورهای فلز مایع برای کشتن سلولهای یاغی
ربات فلز مایع که در فیلم ترمیناتورها نمایش
داده شد ،اگرچه جالب به نظر میرسید ولی
فناوری کنونی تا رسیدن به روبات T-1000
فاصلهی زیادی دارد .بنابراین دانشمندان
آمریکایی تصمیم گرفتند از این فناوری در
مبارزه با سرطان بهره بگیرند تا به جای به
پایان رساندن عمر انسانها ،آنها را به قاتلین
سلولهای سرطانی بدل کنند!
پیشرفت اصلی در این پژوهش روش دارورسانی هوشمندی است که میتواند بازدهی و کارایی دارورسانی و
تعیین مکان تومورها را بهبود بخشد .این روش همچنین قابلیت تولید انبوه را دارد ،افزون براینکه کامال
زیست تخریب پذیر است و چندان سمی نیست .ویژگی بسیار مهم دیگری که این ترمیناتورهای نانویی دارند
این است که ساخت آنها بسیار آسان است .برای ساخت آنها پژوهشگران آلیاژی از گالیم-ایندیم که یک فلز
مایع است را درون محلول مایعی حاوی مولکولهای لیگاند پلیمری ریختند .سپس با روشی که به بمباران
فراصوت (ایجاد موجهای صوتی با انرژی باال درون محلول) نامیده میشود کاری کردند که این فلزات مایع درون
قطرات نانویی به قطر حدود  1۰۰نانومتر قرار بگیرند .این لیگاندها که روی سطح قطرات قرار گرفته بودند
حکم پوستهای را داشتند به گونهای که مانع از به هم پیوستن مجدد قطرات ربات  T-1000فلز مایع به هم
میشدند.
با ریختن داروی ضد سرطان به درون این محلول ،لیگاندهای پلیمری آنها را جذب میکردند و کشتیهای
کوچکی از داروهای ازهم جدا را میساختند که اکنون میتوانستند وارد جریان خون شوند .البته این تمام
ماجرا نیست ،برخی از این لیگاندها نیز که به این نانوقطرات میچسبیدند میتوانستند با استفاده از
گیرندههای سلولی ،سلولهای سرطانی را شناسایی و به آنها حمله ور شوند در نتیجه داروی ضد سرطان به
سادگی وارد دیواره سلول سرطانی میشد و آن را نابود میکرد.
عالوه بر این در درون سلول سرطانی ،فلز مایع موجود درون قطرات با اسید موجود در سلول وارد واکنش
شده و یونهای گالیم را آزاد میکند که در واقع اثر بخشی داروی ضد سرطان به کاررفته (دوگزوروبیسین) را
افزایش میدهد که با این روش ،فلز نیز تخریب و تجزیه میشود .بر اساس آزمونهای انجام شده بر روی این
روش دارورسانی ،فلز مایع به کاررفته در عرض چند روز به طور کامل از بدن خارج میشود بدون اینکه هیچ
اثر سمی روی بدن به جای بگذارد.
یافتههای دانشمندان به همراه جزییات اثربخشی این روش در جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی تخمدان
در مدل موش در نشریهی علمی  Nature Communicationsبه چاپ رسیده است .این پژوهشگران قصد
دارند در آینده با ادامه این پژوهش روی مدلهای حیوانی بزرگتر آنها ،هرچه زودتر به مرحلهی
آزمایشهای انسانی برسند .در حقیقت کاری که انجام شده ،اثبات مفهومی اثربخشی و موفقیت این روش
بوده است.
منبعSCIENCEALERT:

۴
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تعیین دقیق زمان مرگ
تعیین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی
بسیار اهمیت دارد .اندازهگیری غلظت پتاسیم
مایع زجاجیه روشی است که بیش از سه دهه
از پیشنهاد و بررسی آن میگذرد .مصونیت
ماده زجاجیه از آلودگی ،خون و باکتریها پس
از مرگ سهولت نمونه برداری و عدم نیاز به
کالبدشکافی از مزایای این روش محسوب می
شود .تجزیه پتاسیم زجاجیه با دو روش
الکترودهای یونی ویژه که یک روش پتانسیل
سنجی است و نورسنجی شعلهای که یک
روش طیفسنجی است انجام می گیرد .سپس
مقدار پتاسیم بدست آمده با منحنیهای
استاندارد غلظت یون پتاسیم بر حسب زمان
مرگ که برای دو گروه سنی کودکان و
بزرگساالن مجزاست مقایسه می شود.

نیتروسلولز
یک ترکیب شیمیایی به شکل رشتههای پنبه مانند سفید مایل به زرد است .این ماده از نیتراسیون
پنبه با استفاده از نیتریک اسید و درحضورکاتالیزگر سولفوریک اسید تولید می شود.
این ماده پس از باروت کشف شد و از آن قویتر بود و به همین دلیل در صنایع مورد اسقبال قرار
گرفت.
این ماده بیش از 5برابر باروت سیاه قدرت انفجاری دارد .یکی از کاربردهای غیرانفجاری آن ساخت
توپ پینگ پنگ است! کافیست یک توپ پینگ پنگ را بسوزانید و از سرعت باالی سوختن آن
حیرت زده شوید.

آیا ممکن است مغزمان هک شود؟
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تولید سوخت ارزان و پاک از آب
امروزه پیدا کردن روشهای ارزان برای تهیهی سوخت پاک از اهمیت زیادی برخوردار است .یکی
از جالبترین روشها در این زمینه استفاده از انرژی خورشید برای تفکیک آب به مولکولهای
هیدروژن و اکسیژن و به کار بردن هیدروژن به عنوان سوخت است.
تفکیک آب به هیدروژن و اکسیژن به منظور استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت انجام میشود.
تصویر زیر فرآیند تفکیک آب را در یک الکترود حساس به نور از جنس ( )BiVO4نشان میدهد که
پژوهشگران دانشگاه شیکاگو و ویسکانسین طی یک کار آزمایشگاهی و محاسباتی مورد بررسی قرار
دادهاند.
اینک دو دانشمند در انستیتوی مهندسی مولکولی دانشگاه شیکاگو و دانشگاه ویسکانسین گام
مهمی را در این راه برداشتهاند .آنها با بهبود بازده فرآیندهای کلیدی و ارائهی ابزارهای مفهومی
جدیدتر ،باعث هموارتر شدن مسیر تحقیقات در مورد تفکیک آب با استفاده از نور خورشید شدهاند.
کیونگ شین چویی ( )Kyoung-Shin Choiپروفسور و آزمایشگر شیمی در دانشگاه ویسکانسین
است .جیولیا گالی ( )Giulia Galliپروفسور سازههای الکترونیک و شبیهسازی در  IMEو یک
نظریهپرداز است .آنها با هم روشی را برای افزایش بازده الکترود مورد استفاده برای تفکیک آب پیدا
کردهاند .آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی الکترودهای به کار گرفته شده فوتونهای خورشیدی
را جذب میکنند ،در همان حال الکترونها هم با جریان بهتری از یک الکترود به الکترود دیگر
میروند .شبیهسازیهای انجام شده نشان میداد که در مقیاس اتمی چه اتفاقی باعث وقوع این
تغییر میشود.
چویی در این مورد میگوید:
مطالعات ما ،پژوهشگران فعال در این زمینه را برای توسعهی روشهایی به منظور بهبود چندین
فرآیند یاری میکند در حالی که در واقع برای همهی این بهبودها فقط از یک روش پردازش
استفاده خواهند کرد .کار ما فقط دربارهی افزایش بازده نیست بلکه کار ما یک استراتژی جدید را
در این زمینه معرفی میکند.

۶
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آشنایی با دانشمندان :آیدا نوداک
آیدا نوداک شیمیدان آلمانی بود که سه بار نامزد دریافت جایزه
نوبل شیمی شد ،اما هرگز نتوانست این جایزه را دریافت کند .او و
همسرش هفتاد و پنجمین عنصر جدول تناوبی به نام رنیوم را
کشف کردند .نوداک در سال  1934برای اولین بار ایده شکافت
هستهای را مطرح کرد.
رنیوم ()75Re

شکافت هستهای

رنیوم فلزی سفید-نقرهای و سنگین از گروه فلزات
واسطه است .رنیوم از نظر ظاهری به منگنز و
تکنسیم شباهت دارد و از طریق استخراج و پاالیش
سنگهای معدنی مس و مولیبدن تولید میشود .نام
این عنصر که در سال  ۱۹۲۵کشف شد از رود راین
در اروپای غربی برگرفته شده است.
این عنصر از کمیابترین عناصر روی زمین است و
فراوانی آن در پوسته زمین یک در میلیارد برآورده
شدهاست؛ تا حدی که حتی در هر تن از غنیترین
سنگ معدنهای رنیوم در قزاقستان ،کمتر از  ۱۰گرم
رنیوم وجود دارد .این عنصر باالترین نقطه جوش در
بین تمامی عناصر و پس از تنگستن و کربن ،سومین
نقطه ذوب باال را دارد.
تحمل حرارتی باالی این فلز باعث شده تا از
ابرآلیاژهای نیکل و رنیوم در ساخت موتورهای جت
استفاده شود .نسل دوم ابرآلیاژهای رنیوم که در
موتورهای توربوفن جنگندههایی چون اف ،۱۴-اف-
 ۱۵و اف ۱۶-استفاده شدهاند دارای  ۳درصد رنیوم و
نسل سوم این آلیاژها که در موتورهای اف ۲۲-و
اف ۳۵-استفاده شدهاند حاوی  ۶درصد رنیوم هستند.
حدود  ۷۰درصد رنیوم تولیدی دنیا برای ساخت
موتورهای جت استفاده میشود .دومین کاربرد مهم
این فلز در ساخت کاتالیزورهای پالتین-رنیوم است
که برای ساخت بنزین بدون سرب و اکتان باال
استفاده میشوند .تولید ساالنه این فلز  ۴۰تا  ۵۰تن
است و پرو ،شیلی ،آمریکا و لهستان مهمترین
تولیدکنندگان آن هستند .کاربرد این فلز در ساخت
جتهای نظامی و موتورهای موشکها باعث شده تا
اهمیت استراتژیکی نیز داشته باشد.

فرآیندی است که در آن یک اتم سنگین مانند اورانیوم به
دو اتم سبکتر تبدیل میشود .وقتی هستهای با عدد اتمی
زیاد شکافته شود ،بر پایه فرمول اینشتین ،مقداری از جرم
آن به انرژی تبدیل میشود .از این انرژی در تولید برق (در
نیروگاه هستهای) یا تخریب (سالحهای هستهای) استفاده
میشود .برای ایجاد شکافت هستهای نیاز به بمب باران
نوترونی است .یعنی نوترونی را که سرعت آن با سرعت
نور برابری میکند توسط آبهای سنگین کاهش سرعت
پیدا کنند تا بعد از ناپایدار شدن هسته اتم ،اتم تجزیه شود.

در تصویر اتم اورانیم ۲۳۵-دیده میشود که پس از برخورد
یک نوترون متالشی شده و پرتوهای رادیو اکتیو از خود
صادر میکند .سپس به دو عنصر باریم ۱۴۱-و کریپتون-
 ۹۲تقسیم شده و به پایداری میرسد و در ضمن  ۲/۵عدد
نوترون دیگر آزاد میکند که هر یک موجب شکافت یک
هستهی اورانیوم دیگر میشوند و این واکنش زنجیرهای
مرتب ادامه پیدا میکند.
بزرگی یک مول چه قدر است؟
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ساخت اولین ابررسانا از جنس گرافن

الیهای تک اتمی از کربن میتواند تبدیل به یک
ابررسانا شود ،موادی که بدون هدر دادن انرژی جریان
الکتریسیته را از خود عبور میدهند .این کشف میتواند
پیشرفتهای زیادی در ساخت مواد مختلف با خود به
همراه بیاورد .کربنی که در نوک مدادها به کار میرود،
گرافیت نام دارد که از برگههای کربنی تشکیل شدهاند
که بر روی هم قرار میگیرند .این برگهها با نام گرافن،
از یک الیه مولکول کربن تشکیل شدهاند که با
آرایشی همانند کندوی عسل کنار یکدیگر قرار
گرفتهاند.
گرافن بسیار مقاوم بوده و در حدود  ۲۰۰برابر در وزنی
مشابه ،مقاومت بیشتری از استیل دارد .به عالوه این
ماده ،هادی بسیار خوب جریان الکتریسیته است و
محققان در سرتاسر دنیا در تالش هستند تا این ماده را
در مدارهای پیشرفته و سایر لوازم الکترونیکی بکار
بگیرند.
با اینکه گرافن دارای ویژگیهای فراوان الکترونیکی
است ،اما ابررسانایی یکی از این خصوصیات ،تا به
امروز نبوده است .ابررساناها میتوانند جریان
الکتریسیته را بدون هیچ مقاومتی عبور داده و خطوط
برق با بازده بسیار باالیی را تشکیل دهند .شرکتهای
نیروگاهی بیش از  ۷درصد انرژی تولیدی خود را در
سیمهای انتقال از دست میدهند .حاال گروهی از
محققان بینالمللی گرد هم آمده و با قرار دادن

۸

پوششی از لیتیم بر روی گرافن موفق به ساخت
اولین ابررسانا از جنس گرافن شدهاند .تالشهای
گذشته برای ساخت گرافن ابررسانا بوسیلهی
پوششی از لیتیم شکست خوردهاند چرا که
روشهای پوشش دادن این صفحات صحیح
نبودند و باعث ایجاد ناپایداری میشدند .این
غیرپایداری باعث میشد که اتمهای لیتیم لرزش
کرده و مانع از تبدیل گرافن به یک ابررسانا شوند.
ابررسانایی براساس برخورد الکترونها عمل نکرده
و جریان الکتریسیته توسط جفت الکترونهای
ظریفی که ایجاد میشود ،انتقال مییابد.
الکترونها در این جفتها توسط فونونها یا
لرزشهای اتمهای ابررسانایی کنار یکدیگر جا
میگیرند .اتمهای لیتیم باعث افزایش قدرت پیوند
فونون شده و باعث میشود تا ابررسانایی در دمای
منفی  ۲۶۷درجه سانتیگراد رخ دهد.
محققان معتقد هستند که گرافن ابررسانا برای
ساخت مدارهای انتقال جریان نمیتواند بکار برود
اما این ماده میتواند در حسگرهای مغناطیسی
بسیار حساس که با نام  SQUIDها (دستگاههای
میانی ابررسانایی کوانتومی) شناخته میشوند ،بکار
بروند .این دستگاهها در اسکن فعالیت مغز مورد
استفاده قرار میگیرند
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منبعLIVESCIENCE :

فیتوشیمی
شیمی گیاهی را اصطالحاً فیتوشیمی می نامند .این شاخه از شیمی به بررسی خواص شیمیایی و
دارویی گیاهان مختلف میپردازد .از آنجا که فیتوشیمی طی سالیان متمادی با شیمی گیاهان
دارویی ارتباط داشته است ،نقش بسزایی نیز در پیشرفت صنعت داروسازی داشته است .فیتوشیمی
دانش بررسی و مطالعه ترکیبات شیمیایی گیاهی است .یک فیتوشیمیدان ترکیبات شیمیایی
گیاهان را مطالعه و بررسی میکند .در ایران با توجه به وضعیت آب وهوایی ،رویش گیاهان مختلف
که خاصیت دارویی دارند به طور متنوع و فراگیر دیده میشود .ماده موثر بسیاری از این گیاهان
هنوز بررسی و مطالعه نشده است .با سرمایه گذاری در این بخش و پتانسیل باالی علمی و عملی
در کشور میتوان آینده درخشانی را برای این رشته متصور شد.
متخصص فیتوشیمی میتواند نسبت به استخراج،
اندازه گیری و شناسایی ترکیبات موثره گیاهان
دارویی در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی اقدام
نموده و عضو مؤثری در گروههای تحقیقاتی شیمی
دارویی در مراکز تحقیقاتی و شرکتهای داروسازی
باشد .بنابراین فیتوشیمیدان ها باید علوم مختلف در
گستره شیمی را با مبحث مربوط به گیاهان جمع
کنند .این شاخه از شیمی به شاخه فارماکوگنوزی
داروسازی شبیه است.
برخی دانشکدهها با توجه به موضوع تعریف شده اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع ارشد نموده اند که میتوان به
دانشگاه بیرجند ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه شهید مدنی،
دانشگاه گلستان و پردیس خود گردان دانشگاه تبریز اشاره کرد .البته همه این دانشگاهها مقطع دکتری ندارند و
تنها دانشگاه شهید بهشتی و گلستان در مقطع دکتری پذیرش دارند.
دانشجویان مقطع ارشد از دروس پیشرفته ملزم به گرفتن تجزیه ،آلی و معدنی هستند و دروس پایه آنها شیمی
ترکیبات طبیعی و شیمی سنتز مواد آلی است .دروس اختیاری این گرایش ،مباحث نوین در فیتوشیمی ،اصول
بیوشیمی ،پیشرفتهای اخیر در شیمی ترکیبات طبیعی ،شیمی دارویی ،شیمی هتروسیکل ،گیاه شناسی ،شیمی
فراوری روغنهای اسانسی ،واکنشگاهها ،کاربرد روشهای دستگاهی در جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی،
شیمی سنتز ترکیبات طبیعی میباشد.
یک گروه فیتوشیمی قوی با آزمایشگاههای مجهز به وسایل استخراج و آنالیز مواد شکل دهنده گیاهان و مواد
اولیه دارویی و دستگاههای پیشرفته برای شناسایی ترکیبات مانند طیف سنجهای جرمی و طیف سنجهای نوری
میتواند استخراج ،اندازه گیری و شناسایی ترکیبات موثر گیاهان دارویی در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی و
همچنین فرموالسیون داروهای گیاهی به خوبی انجام دهد.

اسکادا چیست؟
فاز نشریه دانشجویی شیمی و فناوری | شماره  | 1بهار | 1395

9

بيشتر بدانيد
استریکنین چیست؟
برای اولین بار در سال  1۷۵3آلکالوئید
استرکنین در گیاهان خانواده دمموشیان
توسط کارل لینه شناسایی شد .این خانواده از
گیاهان دارای گونههای متعددی است که
جيوه
شامل  19۶گونه میشود .در مناطق گرم
بیشترین معادن جیوه دنیا در اسپانیا و آسیا ( ۵۸گونه) ،در آمریکا ( ۶4گونه) و در
آفریقا ( ۷۵گونه) ،از این گیاه وجود دارد.
ایتالیاست و مهمترین سنگ معدن آن
دانهها و پوست بسیاری از این گیاهان حاوی
سینابار یا سولفور جیوه است که می تواند با
سم قدرتمند و کشنده استرکنین است.
گوگرد و هالوژنها ترکیب شود اما با اسیدها
به جز اسیدنیتریک بی اثر است .جیوه و
ترکیبات آن توسط پوست و بلعیدن و
تنفس جذب بدن می شود.
ماکسیمم مقدار مجاز بخار جیوه در هوای
محیط کار  1.۰میلی گرم در متر مکعب و
ماکسیمم مقدار جیوه مجاز موجود در ادرار
 3.۰میلی گرم در لیتر است .کلیهها نقش
مهمی در دفع جیوه از راه ادراری دارند
ضمن اینکه بیشترین تجمع جیوه در
اعضای بدن نیز در کلیه هاست.

استرکنین ،سمی بسیار قوی است که اندازه
 ۰٫1۶میلیگرم آن بر کیلوگرم واحد وزن
موش و  1تا  ۲میلیگرم آن بر کیلوگرم واحد
وزن انسان کشنده سریع است .آلکالوئیدی بی
رنگ و کریستالی است که به عنوان آفتکش
به خصوص برای کشتن مهرهداران کوچک
مانند پرندگان و جوندگان استفاده میشود.
استرکنین باعث تشنج عضالنی و در نهایت
مرگ از طریق خفگی و یا خستگی محض
میشود .رایجترین منبع استخراج استریکنین،
از دانه درخت استریکتوزنوکس است.

1۰
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نوبل شیمی
جایزه نوبل شیمی در سال  2۰15به
«توماس لیندال» از کشور ســــوئد،
«پل مولدریچ» آمریکایی و «عزیز
سانچار» ترکیهای برای مکانیزم ترمیم
دیانای اختصاص پیدا کرد.
آسیب دیانای همیشه رخ میدهد و
دلیل این که ماده ژنتیکی انسان به
شکل آشفتهای تجزیه نمیشود ،این
است که مجموعهای از سیستمهای
مولکولی به طور دائمی به نظارت و
ترمیم دیانای میپردازند .جایزه نوبل
شیمی  2۰15به سه محقق پیشگامی
ارائه شد که چگونگی عملکرد این
سیستمهای ترمیمکننده را در سطح
دقیق مولکولی نقشهبرداری کردهاند .در
اوایل دهه  ،197۰دانشمندان بر این باور
بودند که دیانای یک مولکول بسیار
ثابت است ،اما توماس لیندال نشان داد
که دیانای با سرعتی تجزیه میشود
که باید رشد حیات را در زمین
غیرممکن کرده باشد .این بینش به وی
اجازه داد تا مکانیزم مولکولی «ترمیم
برش پایه» را کشف کند که بطور مداوم
واپاشی دیانای انسان را خنثی میکند.
عزیز سانکار به نقشهبرداری از مکانیزم
ترمیم برش نوکلئوتید پرداخت که
سلولها از آن برای ترمیم آسیب ناشی از
پرتو فرابنفش به دیانای استفاده
میکنند و افرادی که با نقص مادرزادی

در این سیستم ترمیمی زاده میشوند ،در
صورت مواجهه با نور خورشید به سرطان
پوست مبتال خواهند شد .سلولها همچنین
از این مکانیزم برای اصالح نقصهای ناشی از
مواد جهشزا و موارد دیگر استفاده میکنند.
پل مودریچ نشان داد که سلولها چگونه به
اصالح نقایصی میپردازد که در زمان تکثیر
دیانای طی تقسیم سلولی رخ میدهند.
این مکانیزم موسوم به ترمیم عدم تطابق
بسامد نقصها را طی تکثیر دیانای تا
هزاران برابر کاهش میدهد .نقص مادرزادی
در ترمیم عدم تطابق برای مثال باعث یک
نوع سرطان ارثی روده بزرگ میشود.
منبع :ایسنا

پاد ماده چیست؟
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کشف ابرمادهای جدید برای مخابره نور بدون هدررفت انرژی
ممکن است به زودی با کشف جدید صورت گرفته ،شاهد از بین رفتن مشکل داغ شدن لپتاپها ،گوشیهای
هوشمند و تبلتها باشیم .الکترونها اطالعات را درون یک مدار با خود حمل کرده و بخشی از انرژی خود را به
عنوان گرما از دست میدهند .اما ممکن است با جایگزین کردن فوتونها این مشکل حل شده و هدر رفت انرژی
نیز نداشته باشیم.
فوتونها میتوانند با گرفتن جای الکترونها در مدارهای الکتریکی از هدر رفت انرژی به صورت گرما جلوگیری
کرده و انتقال داده را نیز سرعت ببخشند .در راه جایگزینی این فناوری مشکالت بسیاری وجود دارد که یکی از
آنها با ساخت ابر مادهای جدید از میان برداشته شده است .ابرماده دارای مشخصاتی است که در طبیعت قابل
مشاهده نیست .در مورد مادهی جدید کشف شده نیز مشخصهی شکست آن مدنظر است.
این ویژگی از ماده مقدار شکست نور در برخورد با آن را مشخص میکند .در مادهی جدید کشف شده مقدار
شکست صفر بوده و به این معنا است که نور به راحتی و با سرعت باال میتواند در آن حرکت کند .به کارگیری
این ماده در تراشهها باعث بازتابش فوتونها با فاز یکسان و بدون هدر رفت انرژی خواهد شد .این ماده در
دانشکدهی مهندسی و علوم کاربردی هاروارد ساخته شده و نتایج آن در قالب یک مقاله در مجلهی Nature
 photonicsچاپ شده است.
منبعIFLSCIENCE :

ابداع نوعی پلیمر که می تواند مسیر را برای
ساخت پنجره های هوشمند هموار کند.
تصور کنید بسته به شرایط آب و هوایی می توانستید
میزان شفافیت و کدری شیشه پنجرههای منزل خود را
تغییر دهید .گروهی از دانشمندان موسسه تکنولوژی
ماساچوست درواقع توانسته اند تشخیص دهند که نور
چطور به داخل یک ساختار پالستیکی مانند پلیمری
ورود می یابد .ماده پالستیکی مورد استفاده این گروه از
دانشمندان پلی دی متیل سیلوکزان نام دارد که وقتی به
حال خود رها شود روی آن بخش هایی تیره به چشم می
خورد اما به محض آنکه این ماده را می کشید شروع به
شفاف شدن می کند.
پیشرفت های حاصله توسط این گروه از سوی  MITبه
این شرح توصیف شده است:
در آزمایشات اولیه پژوهشگران نوری را به داخل ساختار
پلیمری که از قبل ذرات رنگی به آن تزریق شده بود،
تاباندند و میزان نوری که بدون تغییر شکل به داخل ماده
انتقال یافته بود را مشخص کردند .آنها در مرحله بعدی،
پلیمر را به صورت قائم بر جهت نور کشیدند و هم
ضخامت پلیمر و هم نوری که به داخل آن وارد می شد را
اندازه گرفتند .در ادامه تیم محققین اندازه های به دست
آمده را با پیش بینی های خود که بر پایه تئوری
مشخصی شکل گرفته بود مقایسه نمودند .آنها این نظریه
را با تحلیل های تجربی خود ترکیب نمودند و معادله
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ساده ای را تدوین کردند که می شد از آن برای
پیش بینی میزان نور انتقال یافته به داخل یک
ساختار پلیمری تغییر شکل یافته استفاده کرد.
این کار با قرار دادن الیههایی از پلیمر روی یکدیگر
انجام می شود .نکته دیگری که باید به آن اشاره
گردد این است که به لطف معادله تعریف شده ،هر
تولید کننده می تواند مشخص نماید که چه میزان
فشار وارده روی پنجره می تواند آنها را شفاف کند.
تیم محققین ماساچوست ابراز امیدواری کردند که
پنجره هوشمند در نهایت می تواند به کاهش قبوض
پرداختی منازل از بابت سیستمهای تهویه و
گرمایشی بیانجامد چرا که به این ترتیب اعضای
خانواده می توانند با اعمال تغییرات روی شفافیت
شیشه میزان نور ورودی به آن را مشخص نمایند.
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منبعengadget.com :

ظرفیت مغز انسان
مغز انسان می تواند کل اینترنت را در خود
جای دهد .تری سجنوسکی از موسسه
تحقیقات بیولوژیکی سالک در این باره می
گوید :این اتفاق همانند انفجاری در زمینه
علوم عصبی است .به لطف اندازهگیریهای
اخیر انجام شده در اینباره ،ظرفیت مغز انسان
ده برابر بیشتر از میزان قبلیاش برآورد شده و
دست کم به یک پتابایت افزایش یافته که
تقریبا با شبکه جهانی وب برابری می کند .هر
پتابایت با  1۰۰۰ترابایت داده برابری می کند.
دانشمندان برای رسیدن به این اطالعات بافت
هیپوکامپ مغز موشها را مورد بررسی قرار
دادند و آن را به صورت سه بعدی بازسازی
کردند تا به بررسی مرکز حافظه مغز بپردازند.
آنها بعد از انجام بررسیهای یاد شده با پدیده
ای عجیب برای نخستین بار برخورد کردند و
دریافتند که ابعاد سیناپس های مغزی می
تواند تغییر کند و در نتیجه ظرفیت حافظه را
تحت تاثیر قرار دهد.
آنچه این گروه برای نخستین بار مشاهده
نمودند این بود که در حدود  1۰درصد از
موارد سیناپسهای مغزی تکرار شده بودند و
برای آنکه سر در بیاورند چرا چنین اتفاقی رخ
داده است از نوعی الگوریتم میکروسکوپی و
محاسباتی باری بازسازی ارتباط ،شکل ،حجم
و سطح بافتهای مغزی استفاده کردند .آنها
در نتیجه این کار دریافتند که تفاوت در ابعاد
جفتهای سیناپسی بسیار اندک (در حدود ۸
درصد) است .این یافته

حاکی از آن است که احتماال سیناپس های
مغزی به جای چند گروه انگشت شمار۲۶ ،
کالس مختلف دارند که این خالف یافته های
قبلی را ثابت می کند .همین پیچیدگی در ارتباط

میان نورونها همان چیزی است که در نهایت
باعث افزایش ظرفیت نهفته حافظه می شود .آنها
در ادامه نشان دادند که سیناپس ها می توانند
اندازه و توانمندی خود را بسته به انتقال های
عصبی تغییر دهند و این کار نیز بصورت آنی اتفاق
می افتد و به زمان زیادی نیاز ندارد.
مغز بزرگساالن در حدود  ۲۰وات برق ایجاد می
کند که همان میزان مورد نیاز برای روشن کردن
یک المپ کم نور است اما قابلیتهای آن فراتر از
چیزی است که یک کامپیوتر قادر به انجامش
است و هنوز بسیاری از این توانمندیها از چشم
دانشمندان پنهان مانده است.
منبعbgr.com :

آب چالـــــش قرن ۲۱
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دانلود

تاکسول یا پاکلیتاکسل یک داروی ضد سرطان است که باعث مهار پلیمریزه
شدن میکروتوبولها میشود .تاکسول یک ترکیب دی ترپنی با ساختاری پیچیده
میباشد که غالباً از گیاه سرخدار گرفته می شود .این ماده در حال حاضر به عنوان
مهم ترین ترکیب طبیعی ضدسرطان با مکانیسمی متفاوت از سایر داروهای مشابه
در این زمینه ،در سراسر دنیا برای درمان انواع سرطانها از جمله سرطان پوست ،ریه،
مجاری ادرار ،مری ،غدد لنفاوی و… به طور موثر مورد استفاده قرار میگیرد .در حال
حاضر تالشهای فروانی برای سنتز کامل و نیمه سنتز تاکسول و همچنین استخراج
آن در کشتهای سلولی صورت میگیرد که هر کدام از این روشها مشکالت
خاصی را به دنبال دارد .با توجه به مصرف فراوان این ماده در پزشکی و همچنین
محدودیت تولید آن از منابع گیاهی الزم است تا مکانیسم بیوسنتز و همچنین
روشهای استخراج و اندازه گیری آن به طور کامل مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

