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“Nothing exists except atoms and empty space; everything else is
opinion.”

DEMOCRITUS (460–370 B.C.)
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نجمن شیمی فناوری اطالعات
ا

یکیرهذخمکانیزمعنوانبههیدروژنوپذیرتجدیدانرژیهایتکنولوژیکیترکیبهیدروژنانرژی
حالعیندردارد،زیادیانرژیسوخت،عنوانبههیدروژن.میآیدحساببهپایداروپاکانرژیمنبع

حرارتبامیتوانراهیدروژن.نمیکندتولیدآلودگیهیچباشدخالصهیدروژنآنسوختکهماشینی
رایندفایندر.دستآوردبههیدروژن"تبدیل"عنوانتحتفرآیندیدرکربن،هیدرومولکولهایدادن

فرآینددرراآبمیتواننیزالکتریکیجریانازاستفادهبا.میشودگرفتهطبیعیگازازهیدروژن
اکتریهابوجلبکهاازبرخی.نمودجداسازیهیدروژنواکسیژنیعنیخودسازندهاجزایبهالکترولیز

اغلب.دمیکننآزادهیدروژنخاصیشرایطتحتوکردهاستفادهانرژیمنبععنوانبهخورشیدنوراز
پلیمریلیتالکتروباسوختیباتریهایاز(تصویر)میرایتویوتاهمچونشدهتولیدهیدروژنیخودروهای

باراآنهاوانمیتبلکهندارند،شیمیاییموادازمملوبستهیساختارهیدروژنیباتریهای.میبرندبهره
.کردشارژهیدروژنگاز

فناوریشیمیوگاهنامهیدانشجویی



1395پاییز|۲شماره|فازنشریهدانشجوییشیمیوفناوری|۲

کاهشموجبسردهوایکههنگامیپاییزفصلدر
بهیرسدمپایانبهبرگفعالیتمیگرددحیاتیفرآیندهای

ادهپیبرگکارخانهدستگاهاجزایاینکهسادهتربیان
یافتهیبترکآنهاازکهمتنوعیموادبهکلروفیلمیشوند
خیرهذمنظوربهدسترسقابلغذاییموادومیشودتجزیه
.گرددمیمنتقلدرختتنهبهبهاردراستفادهبرایسازی
ینوعمیماندباقیبرگهاسلولیحفرههایدرکهآنچه
وبلورچربی،قطراتمقداریآندرکهاستآبکیماده
رمنکسرانورشدتبهکهرنگزرداجساممعدودیتعداد

رنگشدنزردعاملکهمیشوندمشاهدهمیسازند
.میروندشماربهپاییزدربرگها

بهدبتوانکهاستآنازبیشبرگهادرقندمیزانغالبا
یبترکحالتایندر.یابدانتقالدرختدرونبهسرعت

ودبوجرامتنوعیرنگهای،موادسایرباآنشیمیایی
درقهوهایبهمایلقرمزوروشنقرمزبینکهمیآورد
درراخودبرگهایکهمخروطداراندر.استنوسان
ودمیشبدلروشنقهوهایبهنمیدهنددستازپاییـــز

.دمیباشبهاردربرگهارنگشدنروشنترعاملخودکه

زرد

رنگکهزمانیودارندحضوربرگهادرزردرنگدانههای
یمقدرتدرختبرگدرمییابدکاهشکلروفیلسبز
به.تاسترپیچیدهکمیشرایطسرخرنگبرای.گیرند
هابرگدرآنتوسیانینرنگقرمزرنگدانههایکهطوری
رقابتاین.میشوندتولیدپاییزفرارسیدنبااماندارندوجود
میاننشتحقیقاتبعضیواستشدهکشفتازگیبه

درسرخهایرنگدانهایجادبرایدرختانچراکهدهند
میگیرندبهرهمختلفیمنابعازبرگها

سرخ

ارائهدرختانبرگهایشدنقرمزبرایمتفاوتیتوضیحات
یگردبخشهایبهاسیدهاآمینودوبارهپخشاز.استشده

جملهازحشراتبامبارزهدرگیاهدفاعیاستراتژیتادرخت
ولهایمولککهشتههاحقیقتدر.هستندتوضیحاتاین

درحالیمیشونددرختانزردرنگجذبمیمکندراآلی
رخسرنگبنابراین.دارندواهمهقرمزرنگازشدتبهکه

کاملتطوالنیمبارزهیکثمرهدرختانازبعضیبرگهای
برگرنگهایتفاوتهای.استحشراتوگیاهانمیان

رد.استشدهآغازقبلسالمیلیون35ازپاییزدردرختان
جنگلهایازپوشیدهزمینازوسیعیمناطقزمانآن

هزارههایدر.بودندایحارهدرختانیاسبزهمیشه
دستخوشدرختانازبسیاریخشکدورههایویخبندان
.شدندتبدیلریزبرگدرختانبهوشدهتکامل

یبراراسرخرنگدانههایتولیدفراینددرختانادامه،در
سیایآوشمالیآمریکایدر.دادندتوسعهحشراتبامبارزه
تدادامجنوببهشمالجهتدرکهجبالیسلسلهشرقی،

وگیاهانکهمیکردندفراهمراامکاناینیافتندمی
یعرضهابهترپایینجغرافیاییعرضهایازحیوانات

ازوانستندتترتیباینبهوکنندمهاجرتباالترجغرافیایی
مراهه.شوندخارجیخبندانعصرهاییخازپوشیدهمناطق

آغازراخودمهاجرتنیزدشمنحشراتگیاهاناینبا
.یافتامهادوقفهبدونبقابرایجنگترتیباینبه.کردند
مادهوجوددلیلبهدرختانارغوانیوروشنقرمزرنگ
یداناکسآنتییکآنتوسیانین.است۱آنتوسیانینرنگی
گورانلبو،قرمز،سیبمانندمیوههاییوگیاهاندرقوی
اینیاهانگبرخیدر.استسنبلوبنفشهگلهایوبنفش
.ودمیشایجادگلوکزشدنمتوقفاثردرپاییزدرماده
متهایقسبهآنتوسیانینمیشودپوسیدهبرگوقتی
فرارسیدنتاوزمستانطولدرتامیکندنفوذگیاهپایینی
.کندمحافظتگیاهبخشهایسایرازبهار

دانشنامهرشد:منبع

1. Anthocyanin

پاییز هزار رنگ
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دمقجرمصحنهیدرجدیدانگشتاثریککشف
مجرمواصلیمتهمتشخیصدرمهمیبسیار
هبمربوطاطالعاتبتواناگرویژهبهبود؛خواهد

دیینآفر.یافتترسریعچههرراانگشتاثرآن
یازندادههابانکازجامعیبررسیبهنیزامروزهکه
چهاما.بودخواهدطوالنیوبرزمانطبیعتاکهدارد

هبمتهمانازبزرگیبخشحذفامکاناگرمیشد
داشت؟وجودانگشتاثرشدنپیدامحض
بهراانامکاینانگشتاثرتشخیصنوینفناوری

تماهیسادگیبهبتوانندتادادخواهدکارآگاهان
یینتعجنسیتینظرازراانگشتاثردارندهفرد
گرفتهکاربهفناوریاینکهجدیدیشیوهی.کنند
یدهایآمینواسسطحبودنبرابردوپایهیبراست

!آلودهترینمکانهاییکهباآنهادرتماسهستید

تشخیص جنسیت از طریق آمینواسیدهای اثر انگشت
ایندر.میکندکارمردانبهنسبتزنانعرق
یکیپالستقطعهییکرویبرانگشتاثرروش،
سیداهیدروکلریکمحلولتوسطکهمیگیردقرار

این.میشوددادهگرماسپسوشسته
هبواداررامحلولدرموجودیندآمینواسیدهایآفر

یتجنسشناساییبهمنجرکهکردخواهدواکنش
.شدخواهدقاتل
دقتدرصد۹۹تاروش،اینبااولیهآزمونهایدر
کهاینضمنداشت؛وجودنتیجهتعییندر

یزنمختلفسطوحرویبرشبیهسازیآزمونهای
واقعدر.ندکتعیینخوبیبهرافردجنسیتتوانست
بیشتردادههایازگیریبهرهپژوهشاینهدف
گونهایهباست؛انگشتاثرکمکبهدستیابیقابل
ازاستفادهتواناییکهمواردازبسیاریدرکه

اثرخوردگیهمبهدلیلبهمعمولروشهای
ارکمدازکافیاطالعاتبتوانندارد،وجودانگشت
.کرداستخراجموجود
وDNAآنالیزکناردرمفیدبسیارروشیروش،این

ایناتجزیی.دبوخواهدانگشتاثرالگویتشخیص
AnalyticalChemistryعلمینشریهیدرپژوهش

.تاسرسیدهچاپبه

یشودمنامیدهنیزپایدارشیمیکهسبز،شیمی
کهاستیشیممهندسیوشیمیتحقیقاتیفلسفه
دمیباشفرآیندهاییومحصوالتطراحیآنهدف
ازیناشخطراتوبودهسازگارزیستمحیطباکه
در.برسدحداقلبهمحیطآندرشیمیاییمواد
محیطشیمیزیست،محیطشیمیکهحالی
درندهآالیشیمیاییموادازواستطبیعیزیست
وکاهشدنبالبهسبزشیمی.میکندبحثطبیعت

.میباشدزیستمحیطدرآلودگیازجلوگیری
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دانشگاهصنعتیعلومموسسهیدانشمندانبهتازگی
دشدهانشیشهنوعیساختبهموفق(IIS)توکیو
این.تاسفوالدبهسختیتقریبامیشودگفتهکه

ویتهامحدودافزایشازگذشتهمفید،بسیاراختراع
فیلمهایقهرمانهایبرایعبورغیرقابلموانع
ودوامتصورمافوقبهبودباعثبیگماناکشن

وقابلحملالکترونیکیگجتهایمقاومت
.شدخواهدهوشمندگوشیهای

تمامدرشیشهازاستفادهافزایشبهتوجهبا
یریتاثپیشرفتیچنینمدرن،زندگیجنبههای

افیک.داردمازندگیبرمفیدوقابلتوجهبسیار
درنآشیشههایکهکنیدتصورراخودروییاست
مانیساختیاهستندمقاومضربهاینوعهرمقابل
متهایقسدرشیشهازاستفادهزیباییکناردرکه

اربرخوردغیرقابلباوریاستحکامازآن،مختلف
ازشدنرهاصورتدرکهلیوانهاییحتییااست
اقیبسالموصحیحزمین،بابرخوردوشمادست

ردنشکنشیشهساختازاینوجودبا.میمانند
وتجاریتولیدمراحلبهآنرسیدنوآزمایشگاه

شپیدردرازیراهعمومدسترسدرآنگفتنقرار
هشیشنوعاینترکیبدرمخصوصماده.است

حالدرهکاستآلومینایاآلومینیوماکسیدنشکن،
ارکبهمقاومرنگهایوپالستیکانواعدرحاضر
یناآلوم.استزیادسختیآنبارزویژگیومیرود

بهمعروفموادسختیسنجشمرجعجدولدرکه
باودومجایگاهدر۱سهمومقیاس

صورتدردارد،قرارالماسازبعدکمیفاصلهی
سیلیسیاسیلیسیومدیاکسیدباشدنترکیب
.میشودسختتربهمراتب

مذکور،شیشهیساختدراصلینوآوریولی
یشیمیایعناصرترکیببرایکهاستروشی

هیچباتماسبدونوهوادرمعلقبهصورت
یکتکننامبهاصطالحاکهمیرودکاربهسطحی

.میشودشناختهشناورآئرودینامیک
ناآلومیافزودنبرایتالشهاهمهاین،ازپیشتا
کهچراشدهاند؛مواجهشکستباسیلیسبه

وظرفیکدرمادهدواینشدنترکیببهمحض
وبهسرعتاولیهترکیبآن،جدارههایباتماس
بدیلتموردنظرمولکولیساختاربهرسیدنازقبل
ازفادهاستبهنیازحذفباولی.میشودشیشهبه

اینهوا،درشناورصورتبهواکنشانجاموظرف
اینابتولیدشدهشیشهی.استشدهحلمشکل
استشفافکامالوآلومینادرصد5۰حاویروش

رقیبیارتجاعیخاصیتواستحکاملحاظازو
.میرودشماربهفوالدوآهنبرایسرسخت

نیازیبیجدید،شیشهیاینمزایایازدیگریکی
اماستحکافزایشبرایزیادضخامتداشتنازآن

اربسیگزینهیبهراآنویژگی،اینکهاست
مراههرایانهایتجهیزاتدراستفادهبرایمناسبی
تبدیلندهآیدرالکترونیکیدستگاهنوعهریافعلی

.میکند
آمادهسازیبرایزیادیمراحلهنوزحاضرحالدر
جاریتاستفادهوانبوهتولیدهدفبامحصولاین

هبزیادیاطمینانژاپنیمحققانولیدارد؛وجود
درآناستحکامافزایشحتیوطرحاینموفقیت
ازمندهوشگوشیافتادناگر.دارندنزدیکآیندهی
دلهرهایوقلبلحظهایتوقفباعثدستتان

بهکهباشیدامیدوارمیتوانیدمیشود،ناخوشایند
هبضربهایهرگونهمقابلدرشماگوشیزودی
.دشخواهدمقاومواقعیمعنای

ساخت شیشه نشکن با استحکامی نزدیک به فوالد

1. Mohs scale
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تاثیرگالیومبربدنهموبایل

ازیالکتریکانرژیتولیدبرایراروشیپژوهشگران
یایسبزآبجلبکهای.کردهاندپیداسبزآبیجلبک

به.دمیشونیافتجاهمهدرفراوانیبهسیانوباکترها
ازندمیتوانکهشدهاندساختهانرژیسلولهایتازگی

.کنندفادهاستالکتریسیتهتولیدبرایسیانوباکترها
نشستوزمینگرمایشموضوعاهمیتبهتوجهبا

تغییراتدربارهیفرانسهدرجهانرهبراناخیر
کنترلمیرسدنظربهزمینگرمایشواقلیمی

بزرگچالشهایازیکیآیندهدرزمینگرمایش
.باشددانشمندانوکشورها

بتوانیمقرناینپایانتابایدمامیگویندکارشناسان
رسیدنبرای.برسیمکمبسیارکربنتولیدمیزانبه
بایدفسیلیسوختهایبهماوابستگیهدف،اینبه
کهاستاینپرسشاما.برسدخودمقدارکمترینبه
پژوهشگرانشد؟خواهدآنجایگزینسوختیچه

شپرساینبرایمونترئالدرکونکوردیادانشگاه
سبزآبیجلبکهایپاسخآنویافتهاندپاسخی
شرمنتتکنولوژیمجلهیدرکهگزارشیدر.هستند
ورپروفسسرپرستیبهپژوهشگرانازگروهیشد،

اینگونهراخودنوآوری۱پاکرسامیموثوکوماران
ازمیتواندکهانرژیسلولیک:دادندتوضیح

تریکیالکانرژیسبزآبیجلبکتنفسوفوتوسنتز
:میگویدبارهایندرپاکرسامی.کندتولید
جاییجاببهوابستهتنفسوفتوسنتزفراینددوهر

انداختنگیربا.هستندالکترونهازنجیرههای
هنگامدرسبزآبیجلبکازشدهآزادالکترونهای

کهریکیالکتانرژیازمیتوانیمماتنفس،وفتوسنتز
هرهبمیکنندتولیدطبیعیصورتبهگیاهاناین

.کنیمبرداری
کهستااینپاسخسبزآبی؟جلبکچرابپرسیدشاید
جلبک.میشودیافتهرجاییدرگیاهاینچون

این.دمیشواختهنشهمسیانوباکترنامباسبزآبی
هیکررویمیکروارگانیزمهایپررونقترینجلبکها

ازگستردهایدامنهیدرآنها.هستندزمین
یافتجغرافیاییعرضهایهمهیدرزیستگاهها
.داشتخواهندوجودهمهمیشهبرایومیشوند
درزمینکرهینخستینجانورانوگیاهانهمهی
ونچهستندوابستهسیانوباکترهابهخودساختار

برایالزمزمینهیومیسازنداکسیژنسیانوباکترها

پیدایش یک منبع جدید از انرژی پاک

.1Muthukumaran Packirisamy

راننویساختارهایآمدنپدیدوبیشترشکوفایی
:دمیگویبارهایندرپاکرسامی.میکنندفراهم

ردپیوستهطوربهکهفرایندیازبهرهمندیباما
وتازهفناورییکمیدهدرویزمینکرهیسراسر

وشهایرپیدایشبهمیتواندکهایمساختهارتقاپذیر
البته.بیانجامدکربنبدونانرژیهایتولیددرارزانتر

ساختبراینخستگامهایدرهنوزنوآوریاین
اینارتقاتاهنوزماپاکرسامیگفتهیبهواست

اهرصنعتیوتجاریسطحدرراهانداریبرایفناوری
.مداریپیشدربسیاری

مقیاسدرتازگیبهفوتوسنتزیانرژیسلولهای
وکاتدآند،ازسلولهااینوشدهاندفراهمکوچک

.شدهاندساختهپروتونتبادلپردهییک
یکدرونهمسبزآبیجلبکهاییاسیانوباکترها

باهمراهسیانوباکترها.میگیرندجادیگریمحفظه
وییربخشسویبهراالکترونهاییفوتوسنتز،آغاز

بههمبیرونیجریانیک.میکنندآزادالکترود
ویدهکشبیرونراالکترونهاتامیشودوصلدستگاه

هکآنجاییاز.ببرندکاربهتوانتولیدبرایراآن
ایندادنگسترشحالدرگروهشوپاکرسامی

انرژیسلولهایکهاستامیدواروی.دهستنپروژه
ونگوناگکاربردهایدرزودیبهمیکروفتوسنتزی
بههارایانهوهمراهتلفنگوشیهایهمچون

ولهاسلاینکهبرسدروزیشاید.برسندبهرهبرداری
.کنندفراهمراجهانبرایالزمبرقهمهیبتوانند

SCIENCEDAILY:منبع
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هنانو به زبان ساد

وبردیکاردانشازرشتهاینانوفناورییانانوتکنولوژی
راگستردهایموضوعاتکهشودمیمحسوبفناوری
ارمهنیزنانوعلماصلیموضوعدارد،خودپوششتحت
،میکرومتریکازکمترابعاددردستگاههایییاماده

نانوحقیقتدر.است(نانومتر۱۰۰تا۱حدودمعموالً)
یستمسوموادازنوینیخواصبکارگیریوفهمتکنولوژی

بههکجدیدی،فیزیکیاثراتکهاستابعادایندرهایی
کالسیکخواصبرکوانتومیخواصغلبهازعمدهطور

.میدهندنشانخودازاستشدهحاصل

بهکهاستشیمیدانششاخههایازیکیشیمینانو
رینانومتذرهایمقیاسدرموادشیمیبررسیوتحلیل
مانندمتفاوتیزمینههایدردانشاینپرداخت،خواهد
دهعمطوربهوخوراکرنگ،پلیمر،دارو،پوشاک،سوخت،

بهود،میشمربوطشیمیمهندسیوشیمیبهکهآنچههر
میتکوکیفیتبافراوردههایبهدستیابی.رودمیکار
ازترکاراوسبکترمحکمتر،ارزانتر،عبارتیبهوبهتر

یاسمقایندرتولیدوکارونانوفناوریبهتوجهمزایای
لفمختهایزمینهدرنانوعلماهمیتاکنونهم.میباشد
واستگرفتهقرارتوجهموردبسیارشیمیعلممانند

امیدنقطهایران،جملهازتوسعهحالدردرکشورهای
برانجبرایسیاستمدارانحتیوپژوهشگرانازبسیاری
.آیدمیحساببهکشورعلمیهایماندگیعقب

کاریتدستواناییوکیمیاگریعلمنانوبندهبیانبهو
واالتربسطححجمبهسطحنسبتبهرسیدنبرایاتمها

کشوردانشگاه2۰ضمندرو.استشدیدترهایخاصیت
.ذیردمیپدانشجوارشدکارشناسیمقطعدرنانورشتهدر

هبچودلسوزاساتیدیهمهمحبتگرمایبهسالمی
آبادی،اسدالدینجمالسیددانشگاهخوبهای

یناولکنمشروعچطوریکهکردمفکرخیلیراستش
هنتیجاینبهنهایتدرکهروصفحهایننوشته ی
.ندنشیهمدلبرکهامیدوارمبرآیددلازهرچهرسیدم

بگمیادنروزبهعلماینکاربردهایونانوازاینکهازقبل
تکتکقدربخوامهمتونازصمیمانهمیخوام

فکرهایومیخندیدوهستیدهمکنارکهلحظه هایی
کهتیفرصوزمانبهترینازوبدونیدرومی کنیدبزرگ
.بگیریدرونتیجه هاقشنگ ترینتاکنیداستفادهدارید

شروعانونرشتهازتوضیحیباباشهبهترمیکنمفکر
:کنیم

:شمارهاولکهبدانید
چیست؟۱زئولیت

کهنهایهمدلیلشوبودبدانیدترینمهماینمننظراز
یدنپرسماازهاکالستمامبگممیتونمقاطعصورتبه

ماورو؟خانزئولیتآقایجنابنانوییخواصمیدونید
منتقلبعدیبهروقبلیاستادآموختههایناچاراهم

البتهودبسپاریخاطربهلطفاوبدانیدشماپس.میکردیم
.کنیدعملیهاتونمدرسبهنسبتروسپردنخاطربهاین

لهایمولکووآلومینوسیلیکاتیساختارهایزئولیتها
زیرادابعدرحفرهاییکههستندمانندکندوییوغربالی
طرخبیوسمیغیرموادهااین.دارندنانومترتانانومتر
وکاتالیستعنوانبهوهستندزیستمحیطبرای

ونییکنندههایمبادلههمچنینوشیمیاییجداسازیی
۱5۰وطبیعیطوربهزئولیتنوع45.شوندمیاستفاده

هشبک.استموجودحاضرحالدرمصنوعیزئولیتنوع
SiO4ازقسمتهاییشاملمعموالزئولیت

AlO4و-4
5-

(عدنیمیادآور)هستندچهاروجهیکئوردیناسیونشبکهدر
گرفتهارقرمشترکصورتبهآنهابیناکسیژناتمهایکه
شگزینازحفراتمشخصاندازهدلیلبهزئولیتها.اند

.برخوردارندهمباالییپذیری
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1. Zeolite
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چراشیشهشفافاست؟

فیاتکشبهتازگیبهمنجمانالمللیبینتیم
کهشدهاندمتوجههاآنیافتهاند،دستجدیدی
تریتوسط2۰۱4سالدرکهالوجویداردنباله

،الکلازعظیمیمنابعحاویشد،کشفالوجوی
بابیورنیکوالس.استدیگرآلیماده2۱وشکر

داد،انجامداردنبالهاینرویبرکهمشاهداتی
زماندرراداردنبالهاینازشدهخارجالکلمیزان
کرد،اعالمدقیقهدرگالن5۰۰فعالیتشاوج

میزانشد،انجامکهبعدیمشاهداتباهمچنین
ثانیههردرتن2۰داردنبالهاینازشدهآزادآب

.دشزدهتخمین

موفقاشپژوهشیگروهو۱شوکوبایاشیپروفسور
حرکتبینوعازناهمگنکاتالیزگریتولیدبه

ومرحلهایهشتفرایندیکدرآنازواندشده
2رولیپرامنوریهایایزومرتهیهبرایپربازده

وهادارفعالجزءتهیةاکنونهم.اندکردهاستفاده
همهیآندرکهداردجریانسنتیروشبه

میزندآمیدریکدیگرباواکنشآغازدرواکنشگرها
اینازواکنش،انجامازپسمطلوباجزایو

انرژیبهنیازروشاین.شوندمیجدامخلوط
وادمتولیدواستبسیارمراحلشاملدارد،یزیاد
تفادهاسباکهجدیدروش.استچشمگیرآندرزائد
خالصیاجدابهنیازیاستهمراهکاتالیزگراز

.اردندکاتالیزگرازفراوردههاوواسطحدموادکردن
صرفهبهروشیانرژیمصرفدیدازهمچنین

اییشیمیموادتهیهبرایجدیدفناوریاین.است
شیمیاییکودهایودهندههامزههمچونمختلف

.رودمیکاربهنیز

داروییصنایعدرتازهتحولی

بهداروهافعالاجزایجملهازنوریایزومرهای
ازیکیتنهاداروها،درصد۹۹در.میروندشمار
کارهبشیمیاییترکیبیکنوریایزومرجفت
یروشتوکیودانشگاهپژوهشگران.میشودگرفته
اندهیافترولیپرامنوریایزومرهایتهیهبرایتازه
تیسنروشجایتواندمیوداردباالییبازدهکه
.بگیردرا

۱۱تناوبدورهدارایمتوسططوربهداردنبالهاین
سیاراتگرانشعلتبهامااستسال5۰۰وهزار

دوربهدنبالهداراینگردششمسی،منظومه
بعدیگام.کشدمیطولسال۸۰۰۰حدودخورشید
آیاهکاستاینداردنبالهاینرویبرتحقیقات

ویدخورشسازندهابربهمتعلقشدهپیداآلیمواد
بهازقبلهایزمانبهیااستماشمسیمنظومه
.داردارتباطشمسیمنظومهآمدنوجود

ENGADGET:منبع

ویالوجکشف الکل و شکر در دنباله دار 
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.1Prof shu Kobayashi

.2Rolipram
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شیمیتخصصیدکتریرشتهدرکههاییدانشگاه
هدفترچاساسبردارنددانشجوپذیرشدارویی
۹3سالداروسازیتخصصیدکتریآزمون
تهرانپزشکیعلومدانشگاه
بهشتیشهیدپزشکیعلومدانشگاه
تبریزپزشکیعلومدانشگاه
اصفهانپزشکیعلومدانشگاه
مازندرانپزشکیعلومدانشگاه
مشهدپزشکیعلومدانشگاه
شیرازپزشکیعلومدانشگاه

آزموندرشرکتبرایتأییدموردهایرشته
ترچهدفبراساسداروییشیمیتخصصیدکتری
عبارتند۹3سالداروسازیتخصصیدکتریآزمون

:از
داروسازیعمومیدکتری

آلیشیمیارشدکارشناسی
تجزیهشیمیارشدکارشناسی
داروییشیمیارشدکارشناسی

هکاستداروییعلومازگسترهایداروییشیمی
ایجادبرایراشناسیزیستوشیمیاصول

دجدیداروییموادبهمنجرمیتواندکهواکنشی
تربیترشتهاینایجادازهدف.میبردکارهبشود،

هایتواناییداشتنضمنکهاستکارشناسانی
طوربهبتوانندشیمیهایگرایشسایربامشترک

مرتبطصنایعدرکارشناسعنوانبهتراختصاصی
موسساتیاودارویی-شیمیاییاولیهموادتولیدبا

میشیبهمربوطهایحوزهتحقیقاتیوآموزشی
.باشندفعالداروسازیجملهاززیستی
کارگیریبباداروییشیمیتخصصیدکتریرشته
بیینتوبررسیبهشناسی،زیستوشیمیعلوم

عبارتبه.پردازدمیداروهاعملکردمکانیسم
دراندرمهدفباشیمیدانشازاستفادهبهترساده

آناصلیهدفوپردازدمیزیستیهایسیستم
موادتولیدتحقیق،امردرمتخصصافرادتربیت
درازیداروسصنایعتوسعهونیازموردداروییاولیه
.تاسکشور

داروییشیمی

یمیشتخصصیدکتریرشتهالتحصیالنفارغ
وهشیپژآموزشی،هایفعالیتانجامتواناییدارویی

راحیط،داروییاولیهموادسنتززمینهدرخدماتیو
وادمسنتزوساختمانتعیین،داروکنترل،دارو
هامارگانیسمیکروازشدهجداموادوگیاهیموثر
.تداشدنخواهرا

iranianpath.com:منبع
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چاپسهبعدیسبکترینمادهجهان

بهتاشدهکشفجامدمادهیسبکترینهواژل
سبکترینواقعدرجالبژلاین.استامروز
ژلاینساختزماناز.استجهانجامدمادهی
ایناز،رکیستلساموئلمریکاییآدانشمندتوسط
هواژل.دنمیکناستفادهگوناگونیزمینههایدرژل
قسمتغبارهایجمعآوریبرایهوافضاصنعتدر
یسازمانهادارد،کاربرددنبالهدارستارهییکدم

آنازعایقوضدآبچادرهایساختنبرایدولتی
هایلباستولیددرهمچنینومیکننداستفاده
گرمایازافرادحفاظتمنظوربهکهگرماعایق
2بیآدودمستعاراسمازناسا.میشوداستفادهزیاد

اتمادهاینچونمیکنداستفادهمادهاینبرای
ودنبجالبعلت.استهولوگرامیکشبیهحدودی

طوربهمتناقضویژگیچندوجودمادهاین
بیشترسختژلاین.استمادهایندرهمزمان
یخیلاسفنجمثلبنابراینوهواستازجرمش
در.اردداسفنجبازیادیتفاوتالبتهاست،سبک
مادهاینحالعین

مقابلدرتممقاووگرمازدنپسبرایمادهاین
درکههمانطور.استخوبخیلیگرماعبور
سرخلگشاخهیمیتواندمادهاینمیبینیدشکل

رمنحصمولکولهای.کندحفظآتششعلهیازرا
دستکشیکمانندمیتوانندمادهاینفردبه

ذراتدمیتواننمولکولهااین!کنندعملبیسبال
یبآسبدونحرکتنددرزیادسرعتباکهراریزی

.کنندجذبآنهاساختاربهرساندن
بهموسومناساپروژهیانجامدرویژگیاین

.گرفتقراراستفادهمورد3استارداستماموریت
ازاندمیتونظرمورداستفادهینوعبهبستههواژل
.شودهساختسیلیسنظیرگوناگونیمعدنیمواد
پوستهیدرموجودمادهیفراوانترینسیسیل

سرمایشچرخهییکدرهواژل.استزمینکرهی
کاراینکهمیشودساختهفشارتحتگرمایشو

شکلمادههمشدنخشکازبعدمیشودباعث
شبخشدهساختههواژل.کندحفظراخوداولیهی

هبمیشودباعثکاراینکهاستهواازعمدهاش
رامادهاین.باشدسبکفوقالعادهبودنجامدرغم

ستفادهاموردسبزرنگمادهییایونولیتبهمیتوان
هکاشتدرونشمصنوعیگلهایکهگلسازیدر

.کردتشبیهمیشود،

ودهبجدیدترمادههایکشفدنبالبههموارهبشر
هبشدهکشفموادازبرخیمیانایندراما.است
شناختدشایکهتاثیرگذارندوشگفتانگیزقدری
.دباشهیجانانگیزوجالببسیارآنهابیشتر
موادهمچونبیشماریانگیزشگفتموادتاکنون

باکهاتیفلزتاناساتوسطشدهاستفادهفوقسبک
.استشدهکشفمیشوند،ذوبدستتاندمای

شربدستبهشدهساختهشگفتانگیزادوم

.1Aerogel 

.2Blue Smoke

.3Stardust mission
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۱فروفلوئید

هایشکلکهاستمغناطیسیمایعفروفلوئید
ازکهبترکیاین.میگیردخودبهانگیزیشگفت
لتشکی(آهنمعموال)شکنندهمغناطیسیذرات
دانمیدرگرفتنقرارازپسکهاستمایعیشده

خودبهانگیزیحیرتشکلهایمغناطیسی
مغناطیسیمیداندرمادهاینحرکت.میگیرد
ذرهیهر.استرقصشبیهنوعیبهوموزون
عالفعاملیکبافروفلوئیددرفردبهمنحصر
جذبمانععاملمادهیاینکهاستشدهپوشیده
.دمیشوهمدیگربهمغناطیسیذراتناگهانی

این.تندنیسمعمولیآهنرباهایمانندذراتاینالبته
کهمیشوندبندیدستهموادیجزوذرات

تخاصی.مینامندپارامغناطیسراآنهادانشمندان
نمیدادروقتیکهاستاینپارامغناطیسذرات

هایآهنربابهتبدیلمیگیرندقرارمغناطیسی
وچرخیدهخوددوربهکهمیشوندکوچک

.میچسبندمجاورآهنرباهایبه
یواستناسادانشمندتوسط۱۹۶3سالدرفروفلوئید

Steve)پاپل Pappell)اولیهنمونهیعنوانبه
بودقرارکهشدساختهموشکیسوختبرای

طیسیناغممیداندرگرفتنقرارازپسرافضاپیما
لوئیدهافروفجالبویژگی.ببردپیشجلوسمتبه
ومایعاترفتارهایهمواحدآندرکهاستاین
.دارندراجامداترفتارهایهم

BUSINESSINSIDER:نبعم

:ببینید
فروفلوئیدهاجالببسیاررفتار

1. Ferrofluid
2. Diamond nanothreads 

۲الماسالیافنانو

بهکربناتمهایآرایشازفیبریمادهیینا
ومیشودساختههمکناردرزیگزاگیصورت
شدهساختهمادهیمقاومترینوسختتریناحتماال

کیاساسبر.استروزاینبهتابشردستبه
ازحتیمواداینمقاومت2۰۱4سالدرتحقیق
مادهاین.استبیشترهمکربنینانوالیافمقاومت

هماداینضخامتاستنازکشگفتآوریطرزبه
ازیحتیعنیاستکربناتمسهاندازهیبهفقط
بهمادهاینچون.استنازکترهمموتاریک

تردقیقبررسیمسلمااستشدهکشفتازگی
باالتریکتفکتوانباتصویرهاییبهنیازآنساختار
.دارد

کهاینازقبلمادهاینرفتاروویژگیهاهمچنین،
ودرکبهنیازگیردقرارتجاریاستفادهیمورد

ونیکنفرضیاتهمهیاگر.داردعمیقتریدریافت
وادماینباشددرستالماسنانوالیافهایمورددر
انسورآسیکساختنبرایمیتوانندتئورینظراز
هایگزینه.شونداستفادهفضاتازمینسطحاز

بهدخووزننیرویتاثیرتحتفوالدهمچوندیگر
.شکستخواهندراحتی

8.98 MB
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مادهچیست؟:نظریههمهچیز

شیمینوبل

کیی.گرفتندپاداشسالایندرهمازجدااصلود
لقاییاگسیلکاهشمیکروسکوپیروشبهمنجر
پرتوآندرکهدبو2۰۰۰سالدرهلاشتفنتوسط
هبفلورسنتهایمولکولتحریکبرایلیزری
همهلغوبرایدیگریوآنهادرخشیدنمنظور

تفادهاسنانومتریحجمنمونههایبجزفلورسانسها
یتواندمنانومتریبطورنمونهکردناسکن.میشود
دبوجوآبهمقررحدازباالتروضوحباتصویری

.دبیاور
ایههایپجداگانهبطورمورترویلیاموبتزیگداریک
کولیمولتکمیکروسکوپیبهموسومروشدومین

روشنوخاموشامکانبرروشاین.نهادندبنارا
.ارددتکیهجداگانههایمولکولفلورسنسکردن

رداریتصویربمنطقهیکازبارچندیندانشمندان
اجازهمحدودمولکولچندبههرباروکرده

کیبهتصاویرایندادنقرار.میدهنددرخشیدن
.یشودممنجرنانوسطحوضوحبانهاییابرتصویر

ایناز2۰۰۶سالدربارولینابرایبتزیگاریک
.کرداستفادهروش

ایسنا:منبع

اریکبه2۰۱4سالدریــشیمنوبلایزهـج
ا،آمریکهیوزهواردپزشکیموسسهازبتزویگ
نگنگوتیدرپالنکمکسموسسهازهلاشتفن
یکاآمراستنفورددانشگاهازمورنرویلیاموآلمان

ساختدلیلبهشیمینوبلجایزه.یافتاختصاص
سهاینبه۱واضحفوقفلورسنسمیکروسکوپ

.تگرفتعلقشیمیدان

گرفتنیپیشوواضحفوقفلورسنسمیکروسکوپ
هایمدتبراینوریتلسکوپهایمحدودیتاز

بهمحدودیتیکبانوریمیکروسکوپطوالنی،
ازبهتروضوحنداشتنآن،وبودشدهراندهعقب
امسالشیمینوبلبرندگان.بودنورموجطولنیم
نایتوانستندفلورسنتهایمولکولکمکبا

آنهاعظیمدستاورد.کنندرفعرامحدودیت
السدر.درساننانوبعدبهرانوریمیکروسکوپ

حدیکآلمانییکدانزفیآبه،ارنست،۱۸73
نوریپمیکروسکووضوححداکثربرایرافیزیکی
ستنمیتوانهیچگاهوضوحاین.کردمقررسنتی
تفناشبتزیگ،اریک.باشدمیکرومتر۰.2ازبهتر
تندتوانسحداینازعبوربرایمورنرویلیاموهل

با.کنندخودآنازرا2۰۱4شیمینوبلجایزه
بهواندمیتاکنوننوریمیکروسکوپآنها،دستاورد
.کندورودنانودنیایداخل

|1395پاییز|۲شماره|فناوریوشیمیدانشجویینشریهفاز

.1Super-resolution microscopy 
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برابر شارژ بیشتری نگه می دارند۵باتری های لیتیومی جدید تا 

بنابراینت،نیسروشبهینهترینپراکسایدلیتیوم

تالشدرجایگزینراهحلیبرایمحققانهنوز

عهتوسراروشیمحققانازتیمایناکنون.هستند

لیتیومدرونانرژیذخیرهجایبهکهدادهاند

یتواندممیشود،تخلیهسریعخیلیکهپراکساید

مرعطولباتریعملدروباشدبهینهتربسیار

شارژالحدرباتریکهزمانی.باشدداشتهبیشتری

باویشودمتبدیلمثبتیونبهلیتیوماست،شدن

ادهاستفدرکهزمانی.میشودترکیباکسیدها

موردرژیانهستند،یکدیگرازجدااکسیدولیتیوم

زیتمیکسوپراکسایدلیتیوم.میکنندآزادرانیاز

یهایباتربهشبیه:داردنیزدیگربزرگبسیار

سیستمودنببسته.داردبستهسیستمییونلیتیوم

ازنیاضافیاجزایبهکهاستمعنیاینبههم

کههاییباتریدیگربهشبیهاستنیازتنهاوندارد

.شودشارژمیکنیم،استفادههماکنون

راحتخیلیباتریهازمینهدرجدیدکشفاین

زانوعاینبیشترتوسعهبرایراهیمیتواند

هکباتریعمرطولکناردر.کندبازراباتریها

کردنبیشتربرایداریمراآنکردنبیشترقصد

یداپافزایشبایدنیزباتریشارژدورههایتعداد

هکراباتریهانوعاینزودیبهامیدواریم.کند

برابر5انرژیبرابری5ذخیرهبامیتواننداحتماال

ایگوشیهدردارند،نگهشارژکنونیباتریهای

.ببینیمتبلتهاوهوشمند

ایلموبدستگاههایباتریشارژشدنتمامسریع

هایگوشیکاربراندغدغههایبزرگترینازیکی

رایبکنندههاتولیدمشکالتازیکیوهوشمند

ریباتکهزمانی.استمحصوالتبیشترفروش

شدنخاموشباباشد،نداشتهشارژماگوشی

ازاستفادهایهیچنمیتوانیمدیگردستگاه

نتایجبهمحققانظاهرااما.باشیمداشتهدستگاهمان

یک.یافتهانددستمشکلاینحلبرایجالبی

باتریوعینتوانستهانددانشمندانازبینالمللیتیم

ازشتربیبرابرپنجتامیتواندکهدهندتوسعهرا

.کندذخیرهخوددرونانرژییونلیتیومباتریهای

داردقرارآزمایشیمراحلدرهنوزکهنمونهاین

خالیهنگامکهچراشدهگذارینام۱ایرلیتیوم

کهفعلیطرحدر.میکندآزاداکسیژنشارژ،کردن

ازاتریهاباینمیکنیم،مشاهدهایرلیتیومباتریاز

اینمثبتهپایان.میکننداستفادهپراکسایدلیتیوم

درونژناکسیباکهاستفلزیلیتیومی،باتریها

درونراانرژیومیدهدنشانواکنشهوا

.میکندذخیرهشیمیاییورقههای

1. lithium-air
1395پاییز|۲شماره|فازنشریهدانشجوییشیمیوفناوری|
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اوریفنوسیلهیبهمادهیایگذشتهسالدانشمندان

هیمادسیاهترینآنها،ادعایطبقکهساختهاندنانو

.میرودشماربهبشردستبهشدهساخته

با.دمیروشماربهرنگهامهمترینازیکیسیاهرنگ

شدناهترسینمیتوانندحتیافرادبیشترکهاینوجود

کنند،رتصوراسیاهیازباالتررنگیوجودوسیاهرنگ

انگلستان،درSurreyنانوسیستممرکزازدانشمندانی

اهیسیفوقالعادهموادساختبهموفقگذشتهسال

چنینبهدستیابی.میشودنامیدهوانتابلَککهشدهاند

برایمادهایننیست؛زیباییومدراستایدرموفقیتی

واُپتیکالاِلِکتروتصویربرداریهایدراستفاده

اسیتحسبهبودمنظوربههدففراگیریسیستمهای

عنوانبه.بودخواهدکاربردیشده،یاددستگاههای

زابخشیدرمادهاینازاستفادهبهمیتواننمونه

مشاهدهیتواناییافزایشمنظوربهتلسکوپ،

ادعاSurreyمرکز.دکراشارهنورکمستارههای

انقالبیوانتابلَکعنوانتحتجدیدمادهیکهمیکند

بهحساسموادنیزواشیاءسبکوزنورنگصنعتدر

کهاینضمنمیرود؛شماربهآلومینیوممانندحرارت

استتشعشعاتازدرصد۹۹.۹۶جاذبشده،یادمادهی

|1395پاییز|۲شماره|فناوریوشیمیدانشجویینشریهفاز

دهشثبتجذبدرصدباالترینکهمیشودگفتهو

یوسیلهبهوانتابلک.استکردهخودآنازراتابهحال

ایینپدمایدرکربنینانوتیوبهایدادنرشدفرآیند

بهالسدومادهاینتوسعهیفرآیند.استشدهساخته

بهمادهاینازمیتوانهماکنونوانجامیدهطول

ورهایسنسوآلومینیومبهشبیهساختارهاییصورت

تفادهاستصویربرداریسیستمهایدرپیروالکتریک

منانوسیستفناوریارشدمدیرینسن،بن.دکر

Surreyیدتولتدریجیافزایشحالدرما:میگوید

اولیهنیازهایبهگوییپاسخمنظوربهخود

وهواصنایعودفاعیبخشهایدرمشتریهایمان

فارشاتساولینهماینازپیشعالوه،به.هستیمفضا

.دادهایمتحویلراخود

.1Vantablack

CNET:منبع

کاربردیومحضشیمیالمللیبینانجمنتوسطجدیدعناصرنامگذاری
(«ابانتآفتابسرزمین»معنیبه«نیهون»ژاپنینامازبرگرفته)Nhنیهونیم:۱۱3شمارهعنصر
(مسکوشهرنامازبرگرفته)Mcموسکوویم:۱۱5شمارهعنصر
(آمریکاتنسیایالتنامازبرگرفته)Tsتِنِسیم:۱۱7شمارهعنصر
(اوگانسیانیوری،روسیدانشمندنامازبرگرفته)اوگانِسون:۱۱۸شمارهعنصر
تناوبیجدول۱۱۶و۱۱4شمارهعناصرکهاستیادآوریبهالزم
چرخهکربن:ببینید.دبودنشدهنامگذاری«لیوِرموریم»و«فلِروویم»ترتیببهقبالً

، سیاه  ترین ماده  جهان بیشتر آشنا شوید۱با وانتابلَک
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شدیددادنقرارتحتفشاربادانشمندان
ضلعیششبلورهایبیندرآبمولکولهای

وجدیدحالتهایبهبرلیومسیلیکات
.یافتنددستمادهازمنحصربهفردی

Oakملیآزمایشگاهدانشمندان Ridgeدر
بلورهایبینراآبمولکولهایآمریکا،تنسی

وادنددقرارفشردهبرلیومسیلیکاتششضلعی
در.کردندکشفراآنازجدیدیکامالرفتارهای

قوانینبهتوجهباآبمولکولهایآزمایشاین
شبیهخاصیحرکتهایکوانتومیمکانیک
.درمیآورنداجرابهراکوانتومیتونلهای

انعموازبهراحتیکوانتومیتونلهایداخلدرذرات
ذرهکیشمااگربهعنوانمثالمیکنند،عبورانرژی

انرژیکهدهیدقرارجعبهایداخلدرراکوانتومی
ابراحتیبهبازندارد،راجعبهازعبوربرایالزم
نیزموردایندر.کندعبورآنازمیتواندپرش

لیکاتسیکریستالدرآبشدهفشردهمولکولهای
پایدارخاصیموقعیتدرهمیشهنمیتوانندبرلیوم
.شوندپخشبایدوبمانند،

دیدیجدرککشفاینبا،آنویتزالرنسگفتهبه
تبدسآنانرژیازبهرهگیرینحوهوآبرفتاراز

تونلهایفشارتحتآزمایشدرآنبرعالوهوآمد
حلقههایدرآبمولکولهایمشاهده،کوانتومی
وآبیاتسیلیکبرلیومبهعنوانآبیوکبودزمردی
اندازه.استتوجهقابلوجالببسیارسبز

دهمکیسیلیکاتبرلیومششضلعیکانالهای
اتمازکوچکتربرابرپنجحدودیعنیمترمیلیارد
اینلداخبهآبهنگامیکهبنابرایناست،معمولی
اربسیفشارتحتواقعاًمیشود،تزریقکانالها
.میگیردقرارزیادی

هسازیهایشبیازاستفادهباآزمایشتیمپیشبینی
آبمولکولهایسازماندهینحوهمورددرمدرن

.استحلقویشکلبه

دانشمندان موفق به کشف حالت چهارم ماده در آب شدند

کیازاستفادهباپژوهشایندرحاضردانشمندان
رونینوتپراکندگیایجادتحقیقاتدرمعمولروش

وانمیتامرایننتیجهیدرمیکنند،کهتأییدرا
3۰حدوداًمطلقصفردرانرژیمتوسطگفت،
.استیخحالتازکمتردرصد

تحقیقاتتیمرهبربهعنوانکولسنیکوفالکساندر
تمخالفدرجدیدیافتههایکهاست،باوراینبه

انرژیاساسبرپذیرفتهشدهمدلهایباکامل
.استارتعاشیمودهای

رفتارهایآبمولکولهایمیرود،انتظاربههرحال
ویاییشیمزمینشناختی،مهمفرایندهایدرمشابه

جدیدهایویژگیکشفوباشندداشتهبیولوژیکی
تحرکنحوهبهبردنپیبرایدانشمندانبهآب
ومعدنیرابطهایکربنی،نانولولههایدرونازآن

.کردخواهدکمکسلولیغشاهای

IFLSCIENCE:منبع
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ه به طور مشترک توسط صنایع حشره کش نئونیکوتینوئید می باشد ککلوتیانیدین یک 
دها برای جایگزین شدن نئونیکوتینوئی. شیمیایی تاکدا و بایر توسعه یافته است

د توسعه یافته نیکوتین که یک حشره کش موثر است اما به سرعت تخریب می ش
سان ها و همچنین جایگزین آفت کش های قدیمی تر که برای سالمت ان. اند

.دشدنپستانداران مضر بودند 
ی  اخیرا یافته های دانشمندان اتحادیه اروپا نشان می دهد که آفت کش ها

اتحادیه اروپا به مدت  . دریسک باالیی برای زنبورها به وجود می آورن” نئونیکوتینوئید“
از بین رفتن  حداکثر دو سال استفاده از سه آفت کش متداولی که تصور می رود عامل

استفاده  2013ال اتحادیه اروپا ازس. شمار باالیی از زنبورهای عسل هستند را ممنوع کرد
.دکررا ممنوع ” امتیامتوکس“و ” ایمیداکلوپرید“و ” کلوتیانیدین“از سه آفت کش 



Jean-Pierre Sauvage Sir J. Fraser Stoddart Bernard L. Feringa

The Nobel Prize in Chemistry 2016 was awarded jointly to
Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa

"for the design and synthesis of molecular machines".




