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وانتابلک  ،سیاهترین ماده جهان
مواد شگفتانگیز ساخته شده به دست بشر
نظریه همه چیز :ماده چیست؟
آلودهترین مکانهایی که با آنها در تماس هستید!
چرا شیشه شفاف است؟

“Nothing exists except atoms and empty space; everything else is
opinion.”
D EMOCRITUS (460–370 B. C.)
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انرژی هیدروژن ترکیب تکنولوژیکی انرژیهای تجدید پذیر و هیدروژن به عنوان مکانیزم ذخیره یک
منبع انرژی پاک و پایدار به حساب میآید .هیدروژن به عنوان سوخت ،انرژی زیادی دارد ،در عین حال
ماشینی که سوخت آن هیدروژن خالص باشد هیچ آلودگی تولید نمیکند .هیدروژن را میتوان با حرارت
دادن مولکولهای هیدرو کربن ،در فرآیندی تحت عنوان "تبدیل" هیدروژن به دستآورد .در این فرایند
هیدروژن از گاز طبیعی گرفته میشود .با استفاده از جریان الکتریکی نیز میتوان آب را در فرآیند
الکترولیز به اجزای سازنده خود یعنی اکسیژن و هیدروژن جداسازی نمود .برخی از جلبکها و باکتریها
از نور خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده کرده و تحت شرایط خاصی هیدروژن آزاد میکنند .اغلب
خودروهای هیدروژنی تولید شده همچون تویوتا میرای (تصویر) از باتریهای سوختی با الکترولیت پلیمری
بهره میبرند .باتریهای هیدروژنی ساختار بستهی مملو از مواد شیمیایی ندارند ،بلکه میتوان آنها را با
گاز هیدروژن شارژ کرد.

پاییز هزار رنگ
در فصل پاییز هنگامی که هوای سرد موجب کاهش
فرآیندهای حیاتی میگردد فعالیت برگ به پایان میرسد به
بیان سادهتر اینکه اجزای دستگاه کارخانه برگ پیاده
میشوند کلروفیل به مواد متنوعی که از آنها ترکیب یافته
تجزیه میشود و مواد غذایی قابل دسترس به منظور ذخیره
سازی برای استفاده در بهار به تنه درخت منتقل میگردد.
آنچه که در حفرههای سلولی برگها باقی میماند نوعی
ماده آبکی است که در آن مقداری قطرات چربی ،بلور و
تعداد معدودی اجسام زرد رنگ که به شدت نور را منکسر
میسازند مشاهده میشوند که عامل زرد شدن رنگ
برگها در پاییز به شمار میروند.
غالبا میزان قند در برگها بیش از آن است که بتواند به
سرعت به درون درخت انتقال یابد .در این حالت ترکیب
شیمیایی آن با سایر مواد  ،رنگهای متنوعی را بوجود
میآورد که بین قرمز روشن و قرمز مایل به قهوهای در
نوسان است .در مخروطداران که برگهای خود را در
پاییـــز از دست نمیدهند به قهوهای روشن بدل میشود
که خود عامل روشنتر شدن رنگ برگها در بهار میباشد.
زرد
رنگدانههای زرد در برگها حضور دارند و زمانی که رنگ
سبز کلروفیل کاهش مییابد در برگ درخت قدرت می
گیرند .برای رنگ سرخ شرایط کمی پیچیده تر است .به
طوری که رنگدانههای قرمز رنگ آنتوسیانین در برگها
وجود ندارند اما با فرارسیدن پاییز تولید میشوند .این رقابت
به تازگی کشف شده است و بعضی تحقیقات نشان می
دهند که چرا درختان برای ایجاد رنگدانه های سرخ در
برگها از منابع مختلفی بهره میگیرند
سرخ
توضیحات متفاوتی برای قرمز شدن برگهای درختان ارائه
شده است .از پخش دوباره آمینو اسیدها به بخشهای دیگر
درخت تا استراتژی دفاعی گیاه در مبارزه با حشرات از جمله
این توضیحات هستند .در حقیقت شتهها که مولکولهای
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آلی را میمکند جذب رنگ زرد درختان میشوند درحالی
که به شدت از رنگ قرمز واهمه دارند .بنابراین رنگ سرخ
برگهای بعضی از درختان ثمره یک مبارزه طوالنی تکامل
میان گیاهان و حشرات است .تفاوتهای رنگهای برگ
درختان در پاییز از  35میلیون سال قبل آغاز شده است .در
آن زمان مناطق وسیعی از زمین پوشیده از جنگلهای
همیشه سبز یا درختان حاره ای بودند .در هزارههای
یخبندان و دورههای خشک بسیاری از درختان دستخوش
تکامل شده و به درختان برگ ریز تبدیل شدند.
در ادامه ،درختان فرایند تولید رنگدانههای سرخ را برای
مبارزه با حشرات توسعه دادند .در آمریکای شمالی و آسیای
شرقی ،سلسله جبالی که در جهت شمال به جنوب امتداد
می یافتند این امکان را فراهم میکردند که گیاهان و
حیوانات از عرضهای جغرافیایی پایین تر به عرضهای
جغرافیایی باالتر مهاجرت کنند و به این ترتیب توانستند از
مناطق پوشیده از یخ عصرهای یخبندان خارج شوند .همراه
با این گیاهان حشرات دشمن نیز مهاجرت خود را آغاز
کردند .به این ترتیب جنگ برای بقا بدون وقفه ادامه یافت.
رنگ قرمز روشن و ارغوانی درختان به دلیل وجود ماده
رنگی آنتوسیانین  ۱است .آنتوسیانین یک آنتی اکسیدان
قوی در گیاهان و میوههایی مانند سیب قرمز ،لبو ،انگور
بنفش و گلهای بنفشه و سنبل است .در برخی گیاهان این
ماده در پاییز در اثر متوقف شدن گلوکز ایجاد میشود.
وقتی برگ پوسیده میشود آنتوسیانین به قسمتهای
پایینی گیاه نفوذ میکند تا در طول زمستان و تا فرارسیدن
بهار از سایر بخشهای گیاه محافظت کند.

منبع:دانشنامهرشد
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1. Anthocyanin

تشخیص جنسیت از طریق آمینواسیدهای اثر انگشت

کشف یک اثر انگشت جدید در صحنهی جرم قدم
بسیار مهمی در تشخیص متهم اصلی و مجرم
خواهد بود؛ به ویژه اگر بتوان اطالعات مربوط به
آن اثر انگشت را هر چه سریع تر یافت .فرآیندی
که امروزه نیز به بررسی جامعی از بانک دادهها نیاز
دارد که طبیعتا زمانبر و طوالنی خواهد بود .اما چه
میشد اگر امکان حذف بخش بزرگی از متهمان به
محض پیدا شدن اثر انگشت وجود داشت؟
فناوری نوین تشخیص اثر انگشت این امکان را به
کارآگاهان خواهد داد تا بتوانند به سادگی ماهیت
فرد دارنده اثر انگشت را از نظر جنسیتی تعیین
کنند .شیوهی جدیدی که این فناوری به کار گرفته
است بر پایهی دو برابر بودن سطح آمینواسیدهای

عرق زنان نسبت به مردان کار میکند .در این
روش ،اثر انگشت بر روی یک قطعهی پالستیکی
قرار میگیرد که توسط محلول هیدروکلریک اسید
شسته و سپس گرما داده میشود .این
فرآیندآمینواسیدهای موجود در محلول را وادار به
واکنش خواهد کرد که منجر به شناسایی جنسیت
قاتل خواهد شد.
در آزمونهای اولیه با این روش ،تا  ۹۹درصد دقت
در تعیین نتیجه وجود داشت؛ ضمن این که
آزمونهای شبیهسازی بر روی سطوح مختلف نیز
توانست جنسیت فرد را به خوبی تعیین کند .در واقع
هدف این پژوهش بهره گیری از دادههای بیشتر
قابل دستیابی به کمک اثر انگشت است؛ به گونهای
که در بسیاری از موارد که توانایی استفاده از
روشهای معمول به دلیل به هم خوردگی اثر
انگشت وجود ندارد ،بتوان اطالعات کافی از مدارک
موجود استخراج کرد.
این روش ،روشی بسیار مفید در کنار آنالیز  DNAو
تشخیص الگوی اثر انگشت خواهد بود .جزییات این
پژوهش در نشریهی علمی Chemistry Analytical
به چاپ رسیده است.

شیمی سبز ،که شیمی پایدار نیز نامیده میشود
فلسفه تحقیقاتی شیمی و مهندسی شیمی است که
هدف آن طراحی محصوالت و فرآیندهایی میباشد
که با محیط زیست سازگار بوده و خطرات ناشی از
مواد شیمیایی در آن محیط به حداقل برسد .در
حالی که شیمی محیط زیست ،شیمی محیط
زیست طبیعی است و از مواد شیمیایی آالینده در
طبیعت بحث میکند .شیمی سبز به دنبال کاهش و
جلوگیری از آلودگی در محیط زیست میباشد.

آلودهترینمکانهاییکهباآنهادرتماسهستید!
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ساخت شیشه نشکن با استحکامی نزدیک به فوالد

بهتازگی دانشمندان موسسهی علوم صنعتی دانشگاه
توکیو ) (IISموفق به ساخت نوعی شیشه شدهاند
که گفته میشود تقریبا بهسختی فوالد است .این
اختراع بسیار مفید ،گذشته از افزایش محدودیتها و
موانع غیرقابل عبور برای قهرمانهای فیلمهای
اکشن بیگمان باعث بهبود مافوق تصور دوام و
مقاومت گجتهای الکترونیکی قابلحمل و
گوشیهای هوشمند خواهد شد.
با توجه به افزایش استفاده از شیشه در تمام
جنبههای زندگی مدرن ،چنین پیشرفتی تاثیری
بسیار قابلتوجه و مفید بر زندگی ما دارد .کافی
است خودرویی را تصور کنید که شیشههای آن در
مقابل هر نوع ضربهای مقاوم هستند یا ساختمانی
که در کنار زیبایی استفاده از شیشه در قسمتهای
مختلف آن ،از استحکام غیرقابلباوری برخوردار
است یا حتی لیوانهایی که در صورت رها شدن از
دست شما و برخورد با زمین ،صحیح و سالم باقی
میمانند .با اینوجود از ساخت شیشه نشکن در
آزمایشگاه و رسیدن آن به مراحل تولید تجاری و
قرار گفتن آن در دسترس عموم راه درازی در پیش
است .ماده مخصوص در ترکیب این نوع شیشه
نشکن ،اکسید آلومینیوم یا آلومینا است که در حال
حاضر در انواع پالستیک و رنگهای مقاوم به کار
میرود و ویژگی بارز آن سختی زیاد است .آلومینا
که در جدول مرجع سنجش سختی مواد معروف به
مقیاس موهس ۱در جایگاه دوم و با

۴

فاصلهی کمی بعد از الماس قرار دارد ،در صورت
ترکیب شدن با دیاکسید سیلیسیوم یا سیلیس
بهمراتب سختتر میشود.
ولی نوآوری اصلی در ساخت شیشهی مذکور،
روشی است که برای ترکیب عناصر شیمیایی
بهصورت معلق در هوا و بدون تماس با هیچ
سطحی به کار میرود که اصطالحا به نام تکنیک
آئرودینامیک شناور شناخته میشود.
تا پیش از این ،همه تالشها برای افزودن آلومینا
به سیلیس با شکست مواجه شدهاند؛ چرا که
بهمحض ترکیب شدن این دو ماده در یک ظرف و
تماس با جدارههای آن ،ترکیب اولیه بهسرعت و
قبل از رسیدن به ساختار مولکولی موردنظر تبدیل
به شیشه میشود .ولی با حذف نیاز به استفاده از
ظرف و انجام واکنش به صورت شناور در هوا ،این
مشکل حل شده است .شیشهی تولیدشده با این
روش حاوی  5۰درصد آلومینا و کامال شفاف است
و از لحاظ استحکام و خاصیت ارتجاعی رقیبی
سرسخت برای آهن و فوالد به شمار میرود.
یکی دیگر از مزایای این شیشهی جدید ،بینیازی
آن از داشتن ضخامت زیاد برای افزایش استحکام
است که این ویژگی ،آن را به گزینهی بسیار
مناسبی برای استفاده در تجهیزات رایانهای همراه
فعلی یا هر نوع دستگاه الکترونیکی در آینده تبدیل
میکند.
در حال حاضر هنوز مراحل زیادی برای آمادهسازی
این محصول با هدف تولید انبوه و استفاده تجاری
وجود دارد؛ ولی محققان ژاپنی اطمینان زیادی به
موفقیت این طرح و حتی افزایش استحکام آن در
آیندهی نزدیک دارند .اگر افتادن گوشی هوشمند از
دستتان باعث توقف لحظهای قلب و دلهرهای
ناخوشایند میشود ،میتوانید امیدوار باشید که به
زودی گوشی شما در مقابل هرگونه ضربهای به
معنای واقعی مقاوم خواهد شد.
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منبعSCIENCEALERT :
1. Mohs scale

پیدایش یک منبع جدید از انرژی پاک
پژوهشگران روشی را برای تولید انرژی الکتریکی از
جلبک سبزآبی پیدا کردهاند .جلبکهای سبزآبی یا
سیانوباکترها به فراوانی در همه جا یافت میشوند .به
تازگی سلولهای انرژی ساخته شدهاند که میتوانند از
سیانوباکترها برای تولید الکتریسیته استفاده کنند.
با توجه به اهمیت موضوع گرمایش زمین و نشست
اخیر رهبران جهان در فرانسه دربارهی تغییرات
اقلیمی و گرمایش زمین به نظر میرسد کنترل
گرمایش زمین در آینده یکی از چالشهای بزرگ
کشورها و دانشمندان باشد.
کارشناسان میگویند ما باید تا پایان این قرن بتوانیم
به میزان تولید کربن بسیار کم برسیم .برای رسیدن
به این هدف ،وابستگی ما به سوختهای فسیلی باید
به کمترین مقدار خود برسد .اما پرسش این است که
چه سوختی جایگزین آن خواهد شد؟ پژوهشگران
دانشگاه کونکوردیا در مونترئال برای این پرسش
پاسخی یافتهاند و آن پاسخ جلبکهای سبزآبی
هستند .در گزارشی که در مجلهی تکنولوژی منتشر
شد ،گروهی از پژوهشگران به سرپرستی پروفسور
موثوکوماران پاکرسامی  ۱نوآوری خود را اینگونه
توضیح دادند :یک سلول انرژی که میتواند از
فوتوسنتز و تنفس جلبک سبزآبی انرژی الکتریکی
تولید کند .پاکرسامی در این باره میگوید:
هر دو فرایند فتوسنتز و تنفس وابسته به جابجایی
زنجیرههای الکترونها هستند .با گیر انداختن
الکترونهای آزاد شده از جلبک سبزآبی در هنگام
فتوسنتز و تنفس ،ما میتوانیم از انرژی الکتریکی که
این گیاهان به صورت طبیعی تولید میکنند بهره
برداری کنیم.
شاید بپرسید چرا جلبک سبزآبی؟ پاسخ این است که
چون این گیاه در هرجایی یافت میشود .جلبک
سبزآبی با نام سیانوباکتر هم شناخته میشود .این
جلبکها پررونقترین میکروارگانیزمهای روی کرهی
زمین هستند .آنها در دامنهی گستردهای از
زیستگاهها در همهی عرضهای جغرافیایی یافت
میشوند و برای همیشه هم وجود خواهند داشت.
همهی گیاهان و جانوران نخستین کرهی زمین در
ساختار خود به سیانوباکترها وابسته هستند چون
سیانوباکترها اکسیژن میسازند و زمینهی الزم برای

شکوفایی بیشتر و پدید آمدن ساختارهای نوین را
فراهم میکنند .پاکرسامی در این باره میگوید:
ما با بهرهمندی از فرایندی که به طور پیوسته در
سراسر کرهی زمین روی میدهد یک فناوری تازه و
ارتقاپذیر ساخته ایم که میتواند به پیدایش روشهای
ارزانتر در تولید انرژیهای بدون کربن بیانجامد .البته
این نوآوری هنوز در گامهای نخست برای ساخت
است و به گفتهی پاکرسامی ما هنوز تا ارتقا این
فناوری برای راهانداری در سطح تجاری و صنعتی راه
بسیاری در پیش داریم.

سلولهای انرژی فوتوسنتزی به تازگی در مقیاس
کوچک فراهم شدهاند و این سلولها از آند ،کاتد و
یک پردهی تبادل پروتون ساخته شدهاند.
سیانوباکترها یا جلبکهای سبزآبی هم درون یک
محفظه دیگری جا میگیرند .سیانوباکترها همراه با
آغاز فوتوسنتز ،الکترونهایی را به سوی بخش رویی
الکترود آزاد میکنند .یک جریان بیرونی هم به
دستگاه وصل میشود تا الکترونها را بیرون کشیده و
آن را برای تولید توان به کار ببرند .از آنجایی که
پاکرسامی و گروهش در حال گسترش دادن این
پروژه هستند .وی امیدوار است که سلولهای انرژی
فتوسنتزی میکرو به زودی در کاربردهای گوناگون
همچون گوشیهای تلفن همراه و رایانهها به
بهرهبرداری برسند .شاید روزی برسد که این سلولها
بتوانند همهی برق الزم برای جهان را فراهم کنند.
منبعSCIENCEDAILY :

تاثیرگالیومبربدنهموبایل

Muthukumaran Packirisamy .1
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نانو به زبان ساده

سمانه بزاز ـ دانشجوی کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی

سالمی به گرمای محبت همه ی اساتید دلسوز و بچه
های خوب دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی،
راستش خیلی فکر کردم که چطوری شروع کنم اولین
نوشتهی این صفحه رو که در نهایت به این نتیجه
رسیدم هرچه از دل برآید امیدوارم که بر دل هم نشیند.
قبل از اینکه از نانو و کاربردهای این علم به روز دنیا بگم
میخوام صمیمانه از همتون بخوام قدر تک تک
لحظههایی که کنار هم هستید و میخندید و فکرهای
بزرگ میکنید رو بدونید و از بهترین زمان و فرصتی که
دارید استفاده کنید تا قشنگترین نتیجهها رو بگیرید.
فکر میکنم بهتر باشه با توضیحی از رشته نانو شروع
کنیم :

نانوتکنولوژی یا فناوری نانو رشتهای از دانش کاربردی و
فناوری محسوب می شود که موضوعات گستردهای را
تحت پوشش خود دارد ،موضوع اصلی علم نانو نیز مهار
ماده یا دستگاههایی در ابعاد کمتر از یک میکرومتر،
(معموالً حدود  ۱تا  ۱۰۰نانومتر) است .در حقیقت نانو
تکنولوژی فهم و بکارگیری خواص نوینی از مواد و سیستم
هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی ،که به
طور عمده از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالسیک
حاصل شده است از خود نشان میدهند.
نانو شیمی یکی از شاخههای دانش شیمی است که به
تحلیل و بررسی شیمی مواد در مقیاس ذرهای نانومتری
خواهد پرداخت ،این دانش در زمینههای متفاوتی مانند
سوخت ،پوشاک ،دارو ،پلیمر ،رنگ ،خوراک و به طور عمده
هر آنچه که به شیمی و مهندسی شیمی مربوط میشود ،به
کار می رود .دستیابی به فراوردههای با کیفیت و کمیت
بهتر و به عبارتی ارزانتر ،محکمتر ،سبکتر و کاراتر از
مزایای توجه به فناوری نانو و کار و تولید در این مقیاس
میباشد .هم اکنون اهمیت علم نانو در زمینه های مختلف
مانند علم شیمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و
درکشورهای در حال توسعه از جمله ایران ،نقطه امید
بسیاری از پژوهشگران و حتی سیاستمداران برای جبران
عقب ماندگیهای علمی کشور به حساب می آید.
و به بیان بنده نانو علم کیمیاگری و توانایی دست کاری
اتمها برای رسیدن به نسبت سطح به حجم سطح باالتر و
خاصیت های شدیدتر است .و در ضمن  2۰دانشگاه کشور
در رشته نانو در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد.

۶

بدانیدکهشمارهاول:
زئولیت  ۱چیست؟
از نظر من این مهم ترین بدانید بود و دلیلش هم اینه که
به صورت قاطع میتونم بگم تمام کالس ها از ما پرسیدن
میدونید خواص نانویی جناب آقای زئولیت خان رو؟ و ما
هم ناچارا آموختههای استاد قبلی رو به بعدی منتقل
میکردیم .پس شما بدانید و لطفا به خاطر بسپارید و البته
این به خاطر سپردن رو نسبت به درس هاتونم عملی کنید.
زئولیتها ساختارهای آلومینوسیلیکاتی و مولکولهای
غربالی و کندویی مانند هستند که حفرهایی در ابعاد زیر
نانومتر تا نانومتر دارند .اینها مواد غیر سمی و بی خطر
برای محیط زیست هستند و به عنوان کاتالیست و
جداسازیی شیمیایی و همچنین مبادله کنندههای یونی
استفاده می شوند 45 .نوع زئولیت به طور طبیعی و ۱5۰
نوع زئولیت مصنوعی در حال حاضر موجود است .شبکه
زئولیت معموال شامل قسمتهایی از  SiO4 4-و AlO4 5-
در شبکه کئوردیناسیون چهاروجهی هستند ( یادآور معدنی)
که اتمهای اکسیژن بین آنها به صورت مشترک قرار گرفته
اند .زئولیتها به دلیل اندازه مشخص حفرات از گزینش
پذیری باالیی هم برخوردارند.

| فازنشریهدانشجوییشیمیوفناوری| شماره | ۲پاییز1395

1. Zeolite

تحولی تازه در صنایع دارویی

کشف الکل و شکر در دنباله دار الوجوی

ایزومرهای نوری از جمله اجزای فعال داروها به
شمار میروند .در  ۹۹درصد داروها ،تنها یکی از
جفت ایزومر نوری یک ترکیب شیمیایی به کار
گرفته میشود .پژوهشگران دانشگاه توکیو روشی
تازه برای تهیه ایزومرهای نوری رولیپرام یافته اند
که بازده باالیی دارد و می تواند جای روش سنتی
را بگیرد.

تیم بین المللی منجمان به تازگی به کشفیات
جدیدی دست یافتهاند ،آنها متوجه شدهاند که
دنباله دار الوجوی که در سال  2۰۱4توسط تری
الوجوی کشف شد ،حاوی منابع عظیمی از الکل،
شکر و  2۱ماده آلی دیگر است .نیکوالس بیور با
مشاهداتی که بر روی این دنباله دار انجام داد،
میزان الکل خارج شده از این دنبالهدار را در زمان
اوج فعالیتش  5۰۰گالن در دقیقه اعالم کرد،
همچنین با مشاهدات بعدی که انجام شد ،میزان
آب آزاد شده از این دنباله دار  2۰تن در هر ثانیه
تخمین زده شد.

پروفسور شوکوبایاشی  ۱و گروه پژوهشی اش موفق
به تولید کاتالیزگری ناهمگن از نوع بی تحرک
شده اند و از آن در یک فرایند هشت مرحلهای و
پربازده برای تهیه ایزومر های نوری رولیپرام 2
استفاده کرده اند .هم اکنون تهیة جزء فعال داروها
به روش سنتی جریان دارد که در آن همهی
واکنشگرها در آغاز واکنش با یکدیگر در می آمیزند
و اجزای مطلوب پس از انجام واکنش ،از این
مخلوط جدا می شوند .این روش نیاز به انرژی
زیادی دارد ،شامل مراحل بسیار است و تولید مواد
زائد در آن چشمگیر است .روش جدید که با استفاده
از کاتالیزگر همراه است نیازی به جدا یا خالص
کردن مواد حد واسط و فراوردهها از کاتالیزگر ندارد.
همچنین از دید مصرف انرژی روشی به صرفه
است .این فناوری جدید برای تهیه مواد شیمیایی
مختلف همچون مزه دهندهها و کودهای شیمیایی
نیز به کار می رود.

این دنباله دار به طور متوسط دارای دوره تناوب ۱۱
هزار و  5۰۰سال است اما به علت گرانش سیارات
منظومه شمسی ،گردش این دنبالهدار به دور
خورشید حدود  ۸۰۰۰سال طول میکشد .گام بعدی
تحقیقات بر روی این دنباله دار این است که آیا
مواد آلی پیدا شده متعلق به ابر سازنده خورشید و
منظومه شمسی ما است یا به زمانهای قبل از به
وجود آمدن منظومه شمسی ارتباط دارد.
منبعENGADGET:

چراشیشهشفافاست؟
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Prof shu Kobayashi
Rolipram
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شیمی دارویی
شیمی دارویی گسترهای از علوم دارویی است ک ه
اصول شیمی و زیست شناسی را برای ایجاد
واکنشی که میتواند منجر به مواد دارویی جدید
شود ،به کار میبرد .هدف از ایجاد این رشته تربیت
کارشناسانی است که ضمن داشتن تواناییهای
مشترک با سایر گرایشهای شیمی بتوانند به طور
اختصاصی تر به عنوان کارشناس در صنایع مرتبط
با تولید مواد اولیه شیمیایی  -دارویی و یا موسسات
آموزشی و تحقیقاتی حوزه های مربوط به شیمی
زیستی از جمله داروسازی فعال باشند.
رشته دکتری تخصصی شیمی دارویی با بکارگیری
علوم شیمی و زیست شناسی ،به بررسی و تبیین
مکانیسم عملکرد داروها می پردازد .به عبارت
سادهتر به استفاده از دانش شیمی با هدف درمان در
سیستم های زیستی می پردازد و هدف اصلی آن
تربیت افراد متخصص در امر تحقیق ،تولید مواد
اولیه دارویی مورد نیاز و توسعه صنایع داروسازی در
کشور است.

فارغ التحصیالن رشته دکتری تخصصی شیمی
دارویی توانایی انجام فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی
و خدماتی در زمینه سنتز مواد اولیه دارویی  ،طراحی
دارو  ،کنترل دارو  ،تعیین ساختمان و سنتز مواد
موثر گیاهی و مواد جدا شده از میکرو ارگانیسم ها
را خواهند داشت.

۸

دانشگاههایی که در رشته دکتری تخصصی شیمی
دارویی پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه
آزمون دکتری تخصصی داروسازی سال ۹3
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته های مورد تأیید برای شرکت در آزمون
دکتری تخصصی شیمی دارویی براساس دفترچه
آزمون دکتری تخصصی داروسازی سال ۹3عبارتند
از:
دکتری عمومی داروسازی
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کارشناسی ارشد شیمی دارویی

منبعiranianpath.com:
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مواد شگفتانگیز ساخته شده به دست بشر
بشر همواره به دنبال کشف مادههای جدیدتر بوده
است .اما در این میان برخی از مواد کشف شده به
قدری شگفتانگیز و تاثیرگذارند که شاید شناخت
بیشتر آنها بسیار جالب و هیجانانگیز باشد.
تاکنون مواد شگفت انگیز بیشماری همچون مواد
فوقسبک استفاده شده توسط ناسا تا فلزاتی که با
دمای دستتان ذوب میشوند ،کشف شده است.
هواژل ۱

هواژل سبکترین مادهی جامد کشف شده تا به
امروز است .این ژل جالب در واقع سبکترین
مادهی جامد جهان است .از زمان ساخت این ژل
توسط دانشمند آمریکایی ساموئل کیستلر  ،از این
ژل در زمینههای گوناگونی استفاده میکنند .هواژل
در صنعت هوافضا برای جمعآوری غبارهای قسمت
دم یک ستارهی دنبالهدار کاربرد دارد ،سازمانهای
دولتی برای ساختن چادرهای ضدآب و عایق از آن
استفاده میکنند و همچنین در تولید لباسهای
عایق گرما که به منظور حفاظت افراد از گرمای
زیاد استفاده میشود .ناسا از اسم مستعار دود آبی 2
برای این ماده استفاده میکند چون این ماده تا
حدودی شبیه یک هولوگرام است .علت جالب بودن
این ماده وجود چند ویژگی متناقض به طور
همزمان در این ماده است .این ژل سخت بیشتر
جرمش از هواست و بنابراین مثل اسفنج خیلی
سبک است ،البته تفاوت زیادی با اسفنج دارد .در
عین حال این ماده

این ماده برای پس زدن گرما و مقاومت در مقابل
عبور گرما خیلی خوب است .همانطور که در
شکل میبینید این ماده میتواند شاخهی گل سرخ
را از شعلهی آتش حفظ کند .مولکولهای منحصر
به فرد این ماده میتوانند مانند یک دستکش
بیسبال عمل کنند! این مولکولها میتوانند ذرات
ریزی را که با سرعت زیاد در حرکتند بدون آسیب
رساندن به ساختار آنها جذب کنند.
این ویژگی در انجام پروژهی ناسا موسوم به
ماموریت استارداست 3مورد استفاده قرار گرفت.
هواژل بسته به نوع استفادهی مورد نظر میتواند از
مواد معدنی گوناگونی نظیر سیلیس ساخته شود.
سیلیس فراوانترین مادهی موجود در پوستهی
کرهی زمین است .هواژل در یک چرخهی سرمایش
و گرمایش تحت فشار ساخته میشود که این کار
باعث میشود بعد از خشک شدن هم ماده شکل
اولیهی خود را حفظ کند .هواژل ساخته شده بخش
عمدهاش از هوا است که این کار باعث میشود به
رغم جامد بودن فوقالعاده سبک باشد .این ماده را
میتوان به یونولیت یا مادهی سبزرنگ مورد استفاده
در گلسازی که گلهای مصنوعی درونش کاشته
میشود ،تشبیه کرد.

چاپسهبعدیسبکترینمادهجهان
.1
.2
.3

Aerogel
Blue Smoke
Stardust mission
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نانو الیاف الماس ۲

فروفلوئید ۱

فروفلوئید مایع مغناطیسی است که شکلهای
شگفت انگیزی به خود میگیرد .این ترکیب که از
ذرات مغناطیسی شکننده (معموال آهن) تشکیل
شده مایعی است که پس از قرار گرفتن در میدان
مغناطیسی شکلهای حیرت انگیزی به خود
میگیرد .حرکت این ماده در میدان مغناطیسی
موزون و به نوعی شبیه رقص است .هر ذرهی
منحصر به فرد در فروفلوئید با یک عامل فعال
پوشیده شده است که این مادهی عامل مانع جذب
ناگهانی ذرات مغناطیسی به همدیگر میشود.
البته این ذرات مانند آهنرباهای معمولی نیستند .این
ذرات جزو موادی دسته بندی میشوند که
دانشمندان آنها را پارامغناطیس مینامند .خاصیت
ذرات پارامغناطیس این است که وقتی در میدان
مغناطیسی قرار میگیرند تبدیل به آهنرباهای
کوچک میشوند که به دور خود چرخیده و
بهآهنرباهای مجاور میچسبند.
فروفلوئید در سال  ۱۹۶3توسط دانشمند ناسا استیو
پاپل ( )Steve Pappellبه عنوان نمونهی اولیه
برای سوخت موشکی ساخته شد که قرار بود
فضاپیما را پس از قرار گرفتن در میدان مغناطیسی
به سمت جلو پیش ببرد .ویژگی جالب فروفلوئیدها
این است که در آن واحد هم رفتارهای مایعات و
هم رفتارهای جامدات را دارند.

این مادهی فیبری از آرایش اتمهای کربن به
صورت زیگزاگی در کنار هم ساخته میشود و
احتماال سختترین و مقاومترین مادهی ساختهشده
به دست بشر تا به این روز است .بر اساس یک
تحقیق در سال  2۰۱4مقاومت این مواد حتی از
مقاومت الیاف نانو کربنی هم بیشتر است .این ماده
به طرز شگفتآوری نازک است ضخامت این ماده
فقط به اندازهی سه اتم کربن است یعنی حتی از
یک تار مو هم نازکتر است .چون این ماده به
تازگی کشف شده است مسلما بررسی دقیقتر
ساختار آن نیاز به تصویرهایی با توان تفکیک باالتر
دارد.

همچنین ،ویژگیها و رفتار این ماده قبل از اینکه
مورد استفادهی تجاری قرار گیرد نیاز به درک و
دریافت عمیقتری دارد .اگر همهی فرضیات کنونی
در مورد نانوالیافهای الماس درست باشد این مواد
از نظر تئوری میتوانند برای ساختن یک آسانسور
از سطح زمین تا فضا استفاده شوند .گزینههای
دیگر همچون فوالد تحت تاثیر نیروی وزن خود به
راحتی خواهند شکست.
منبعBUSINESSINSIDER:

ببینید:
رفتار بسیار جالب فروفلوئیدها

8.98 MB
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Ferrofluid
Diamond nanothreads

1.
2.

نوبل شیمی
جـایزه نوبل شیمــی در سال  2۰۱4به اریک
بتزویگ از موسسه پزشکی هوارد هیوز آمریکا،
اشتفن هل از موسسه مکس پالنک در گوتینگن
آلمان و ویلیام مورنر از دانشگاه استنفورد آمریکا
اختصاص یافت .جایزه نوبل شیمی به دلیل ساخت
میکروسکوپ فلورسنس فوق واضح  ۱به این سه
شیمیدان تعلق گرفت.
میکروسکوپ فلورسنس فوق واضح و پیشی گرفتن
از محدودیتهای تلسکوپ نوری برای مدتهای
طوالنی ،میکروسکوپ نوری با یک محدودیت به
عقب رانده شده بود و آن ،نداشتن وضوح بهتر از
نیم طول موج نور بود .برندگان نوبل شیمی امسال
با کمک مولکولهای فلورسنت توانستند این
محدودیت را رفع کنند .دستاورد عظیم آنها
میکروسکوپ نوری را به بعد نانو رساند .در سال
 ،۱۸73ارنست آبه ،فیزیکدان آلمانی یک حد
فیزیکی را برای حداکثر وضوح میکروسکوپ نوری
سنتی مقرر کرد .این وضوح هیچگاه نمیتوانست
بهتر از  ۰.2میکرومتر باشد .اریک بتزیگ ،اشتفن
هل و ویلیام مورنر برای عبور از این حد توانستند
جایزه نوبل شیمی  2۰۱4را از آن خود کنند .با
دستاورد آنها ،میکروسکوپ نوری اکنون میتواند به
داخل دنیای نانو ورود کند.

دو اصل جدا از هم در این سال پاداش گرفتند .یکی
منجر به روش میکروسکوپی کاهش گسیل القایی
توسط اشتفن هل در سال  2۰۰۰بود که در آن پرتو
لیزری برای تحریک مولکولهای فلورسنت به
منظور درخشیدن آنها و دیگری برای لغو همه
فلورسانسها بجز نمونههای حجم نانومتری استفاده
میشود .اسکن کردن نمونه بطور نانومتری میتواند
تصویری با وضوح باالتر از حد مقرر آبه بوجود
بیاورد.
داریک بتزیگ و ویلیام مورتر بطور جداگانه پایههای
دومین روش موسوم به میکروسکوپی تک مولکولی
را بنا نهادند .این روش بر امکان خاموش و روشن
کردن فلورسنس مولکولهای جداگانه تکیه دارد.
دانشمندان چندین بار از یک منطقه تصویربرداری
کرده و هربار به چند مولکول محدود اجازه
درخشیدن میدهند .قرار دادن این تصاویر به یک
ابرتصویر نهایی با وضوح سطح نانو منجر میشود.
اریک بتزیگ برای اولین بار در سال  2۰۰۶از این
روش استفاده کرد.
منبع :ایسنا

نظریههمهچیز:مادهچیست؟
.1

Super-resolution microscopy
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باتری های لیتیومی جدید تا  ۵برابر شارژ بیشتری نگه میدارند
لیتیوم پراکساید بهینهترین روش نیست ،بنابراین
هنوز محققان برای راهحلی جایگزین در تالش
هستند .اکنون این تیم از محققان روشی را توسعه
دادهاند که به جای ذخیره انرژی درون لیتیوم
پراکساید که خیلی سریع تخلیه میشود ،میتواند
بسیار بهینهتر باشد و در عمل باتری طول عمر
بیشتری داشته باشد .زمانی که باتری در حال شارژ
شدن است ،لیتیوم به یون مثبت تبدیل میشود و با
سریع تمام شدن شارژ باتری دستگاههای موبایل

اکسیدها ترکیب میشود .زمانی که در استفاده

یکی از بزرگترین دغدغههای کاربران گوشیهای

لیتیوم و اکسید جدا از یکدیگر هستند ،انرژی مورد

هوشمند و یکی از مشکالت تولید کنندهها برای

نیاز را آزاد میکنند .لیتیوم سوپراکساید یک مزیت

فروش بیشتر محصوالت است .زمانی که باتری

بسیار بزرگ دیگر نیز دارد :شبیه به باتریهای

گوشی ما شارژ نداشته باشد ،با خاموش شدن

لیتیوم یون سیستمی بسته دارد .بسته بودن سیستم

دستگاه دیگر نمیتوانیم هیچ استفادهای از

هم به این معنی است که به اجزای اضافی نیاز

دستگاهمان داشته باشیم .اما ظاهرا محققان به نتایج

ندارد و تنها نیاز است شبیه به دیگر باتریهایی که

جالبی برای حل این مشکل دست یافتهاند .یک

هماکنون استفاده میکنیم ،شارژ شود.

تیم بینالمللی از دانشمندان توانستهاند نوعی باتری
را توسعه دهند که میتواند تا پنج برابر بیشتر از

این کشف جدید در زمینه باتریها خیلی راحت

باتریهای لیتیوم یون انرژی درون خود ذخیره کند.

میتواند راهی برای توسعه بیشتر این نوع از

این نمونه که هنوز در مراحل آزمایشی قرار دارد

باتریها را باز کند .در کنار طول عمر باتری که

لیتیوم ایر  ۱نام گذاری شده چرا که هنگام خالی

قصد بیشتر کردن آن را داریم برای بیشتر کردن

کردن شارژ ،اکسیژن آزاد میکند .در طرح فعلی که

تعداد دورههای شارژ باتری نیز باید افزایش پیدا

از باتری لیتیوم ایر مشاهده میکنیم ،این باتریها از

کند .امیدواریم به زودی این نوع باتریها را که

لیتیوم پراکساید استفاده میکنند .پایانه مثبت این

احتماال میتوانند با ذخیره  5برابری انرژی  5برابر

باتریها لیتیومی ،فلزی است که با اکسیژن درون

باتریهای کنونی شارژ نگه دارند ،در گوشیهای

هوا واکنش نشان میدهد و انرژی را درون

هوشمند و تبلتها ببینیم.

ورقههای شیمیایی ذخیره میکند.

1۲

منبعIFLSCIENCE :

| فازنشریهدانشجوییشیمیوفناوری| شماره | ۲پاییز1395

1. lithium-air

با وانتابلَک  ،۱سیاه ترین ماده جهان بیشتر آشنا شوید
دانشمندان سال گذشته ماد هیای به وسیلهی فناوری
نانو ساختهاند که طبق ادعای آنها ،سیاهترین مادهی
ساخته شده به دست بشر به شمار میرود.
رنگ سیاه یکی از مهمترین رنگها به شمار میرود .با
وجود این که بیشتر افراد حتی نمیتوانند سیاهتر شدن
رنگ سیاه و وجود رنگی باالتر از سیاهی را تصور کنند،
دانشمندانی از مرکز نانوسیستم  Surreyدر انگلستان،

و گفته میشود که باالترین درصد جذب ثبت شده

سال گذشته موفق به ساخت مواد فوقالعاده سیاهی

تابهحال را از آن خود کرده است .وانتابلک به وسیلهی

شدهاند که وانتابلَک نامیده میشود .دستیابی به چنین

فرآیند رشد دادن نانوتیوبهای کربنی در دمای پایین

موفقیتی در راستای مد و زیبایی نیست؛ این ماده برای

ساخته شده است .فرآیند توسعهی این ماده دو سال به

استفاده در تصویربرداریهای اِلِکترو اُپتیکال و

طول انجامیده و هماکنون میتوان از این ماده به

سیستمهای فراگیری هدف به منظور بهبود حساسیت

صورت ساختارهایی شبیه به آلومینیوم و سنسورهای

دستگاههای یاد شده ،کاربردی خواهد بود .به عنوان

پیروالکتریک در سیستمهای تصویربرداری استفاده

نمونه میتوان به استفاده از این ماده در بخشی از

کرد .بن ینسن ،مدیر ارشد فناوری نانوسیستم

تلسکوپ ،به منظور افزایش توانایی مشاهدهی

 Surreyمیگوید :ما در حال افزایش تدریجی تولید

ستارههای کم نور اشاره کرد .مرکز  Surreyادعا

خود به منظور پاسخگویی به نیازهای اولیه

میکند که مادهی جدید تحت عنوان وانتابلَک انقالبی

مشتریهایمان در بخشهای دفاعی و صنایع هوا و

در صنعت رنگ و اشیاءسبکوزن و نیز مواد حساس به

فضا هستیم .به عالوه ،پیش از این هم اولین سفارشات

حرارت مانند آلومینیوم به شمار میرود؛ ضمن این که

خود را تحویل دادهایم.

مادهی یاد شده ،جاذب  ۹۹.۹۶درصد از تشعشعات است

منبعCNET :

نامگذاری عناصر جدید توسط انجمن بین المللی شیمی محض و کاربردی
عنصر شماره  : ۱۱3نیهونیم  ( Nhبرگرفته از نام ژاپنی «نیهون» به معنی «سرزمین آفتاب تابان»)
عنصر شماره  : ۱۱5موسکوویم  ( Mcبرگرفته از نام شهر مسکو )
عنصر شماره  : ۱۱7تِنِسیم  ( Tsبرگرفته از نام ایالت تنسی آمریکا )
عنصر شماره  : ۱۱۸اوگانِسون ( برگرفته از نام دانشمند روسی  ،یوری اوگانسیان )
الزم به یادآوری است که عناصر شماره  ۱۱4و  ۱۱۶جدول تناوبی
قبالً به ترتیب « فلِروویم » و « لیوِرموریم » نامگذاری شده بودند.

ببینید:چرخهکربن

Vantablack .1
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دانشمندان موفق به کشف حالت چهارم ماده در آب شدند
دانشمندان با تحتفشار قرار دادن شدید
مولکولهای آب در بین بلورهای شش ضلعی
سیلیکات برلیوم به حالتهای جدید و
منحصربهفردی از ماده دست یافتند.
دانشمندان آزمایشگاه ملی  Oak Ridgeدر
تنسی آمریکا ،مولکولهای آب را بین بلورهای
ششضلعی سیلیکات برلیوم فشرده قرار دادند و
رفتارهای کامال جدیدی از آن را کشف کردند .در
این آزمایش مولکولهای آب با توجه به قوانین
مکانیک کوانتومی حرکتهای خاصی شبیه
تونلهای کوانتومی را به اجرا درمیآورند.
ذرات در داخل تونلهای کوانتومی بهراحتی از موانع
انرژی عبور میکنند ،بهعنوانمثال اگر شما یک ذره
کوانتومی را در داخل جعبهای قرار دهید که انرژی
الزم برای عبور از جعبه را ندارد ،باز به راحتی با
پرش میتواند از آن عبور کند .در این مورد نیز
مولکولهای فشرده شده آب در کریستال سیلیکات
برلیوم نمیتوانند همیشه در موقعیت خاصی پایدار
بمانند ،و باید پخش شوند.
به گفته الرنس آنویتز ،با این کشف درک جدیدی
از رفتار آب و نحوه بهرهگیری از انرژی آن بدست
آمد و عالوه بر آن در آزمایش تحت فشار تونلهای
کوانتومی ،مشاهده مولکولهای آب در حلقههای
زمردی کبود و آبی بهعنوان برلیوم سیلیکات آبی و
سبز بسیار جالب و قابل توجه است .اندازه
کانالهای ششضلعی برلیوم سیلیکات یک دهم
میلیارد متر یعنی حدود پنج برابر کوچکتر از اتم
معمولی است ،بنابراین هنگامیکه آب به داخل این
کانالها تزریق میشود ،واقعاً تحت فشار بسیار
زیادی قرار میگیرد.

دانشمندان حاضر در این پژوهش با استفاده از یک
روش معمول در تحقیقات ایجاد پراکندگی نوترونی
را تأیید میکنند،که در نتیجهی این امر میتوان
گفت ،متوسط انرژی در صفر مطلق حدوداً 3۰
درصد کمتر از حالت یخ است.
الکساندر کولسنیکوف بهعنوان رهبر تیم تحقیقات
به این باور است ،که یافتههای جدید در مخالفت
کامل با مدلهای پذیرفتهشده بر اساس انرژی
مودهای ارتعاشی است.
بههرحال انتظار میرود ،مولکولهای آب رفتارهای
مشابه در فرایندهای مهم زمینشناختی ،شیمیایی و
بیولوژیکی داشته باشند و کشف ویژگیهای جدید
آب به دانشمندان برای پی بردن به نحوه حرکت
آن از درون نانولولههای کربنی ،رابطهای معدنی و
غشاهای سلولی کمک خواهد کرد.
منبعIFLSCIENCE :

پیشبینی تیم آزمایش با استفاده از شبیهسازیهای
مدرن در مورد نحوه سازماندهی مولکولهای آب
به شکل حلقوی است.
ماریجواناوتاثیرآنبرمغز
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کلوتیانیدین یک حشره کش نئونیکوتینوئید می باشد که به طور مشترک توسط صنایع
شیمیایی تاکدا و بایر توسعه یافته است .نئونیکوتینوئیدها برای جایگزین شدن
نیکوتین که یک حشره کش موثر است اما به سرعت تخریب می شد توسعه یافته
اند .همچنین جایگزین آفت کش های قدیمی تر که برای سالمت انسان ها و
پستانداران مضر بودند شدند.
اخیرا یافتههای دانشمندان اتحادیه اروپا نشان میدهد که آفتکشهای
“نئونیکوتینوئید” ریسک باالیی برای زنبورها به وجود میآورند .اتحادیه اروپا به مدت
حداکثر دو سال استفاده از سه آفتکش متداولی که تصور میرود عامل از بین رفتن
شمار باالیی از زنبورهای عسل هستند را ممنوع کرد .اتحادیه اروپا ازسال  2013استفاده
از سه آفتکش “کلوتیانیدین” و “ایمیداکلوپرید” و “تیامتوکسام” را ممنوع کرد.

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".

