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نجمن 
فناوری اطالعاتعلمی شیمی ا

ادهمچندیایکازاستفادهباآندرشیمیاییاحتراقعملکهاستموتوریمایع،پیشرانموتور
درنده،اکسیدکنو(سوخت)احیاشوندهاینمجموعه.میپذیردانجاممایع،احیاشوندهواکسیدکننده
ذخیرهپرتابگرموشکدرمخازنیدرتفکیکشده،صورتبهپیشراناین.میشوندنامیدهپیشراناصطالح

واحتراقایجادباعثوشدهتزریقاحتراقمحفظهبهراکت،شدنروشنهنگامومیشودنگهداریو
مزایایدلیلبهتوانستهاندجامدپیشرانموتورهایفناوری،پیشرفتباامروزه.میشودرانشنیرویتولید
موشکهایی.ندبگیرفضاییصنایعدررامایعپیشرانموتورهایجایزیادیحدتادارند،کهزیادینسبتاً
تفادهاسکنندهایتقویتموشکهایعنوانبهاغلبکنند،میاستفادهجامدپیشرانسوختازکه

پیشرانختسوازخودبزرگترموشکهای.میکنندتأمینرابزرگترموشکهایاولیهنیرویکهمیشوند
موشکهایجزءارتفاعمتر45باجامدسوختکنندهمصرفموشکهایبزرگترین.میکننداستفادهمایع

.میشوندمحسوبمتحدهایاالتفضاییشاتلکنندهتقویت

۲|یافتندبه روشی برای تولید ماده از نور خالص دست دانشمندان |
۳|شدخورشیدی کامال شفاف جایگزین پنجره ها و نمایشگرها خواهند صفحات |
۳|کاغذالکتریسیته در ذخیره ی |
4|اتمینوع جدیدی از پیوند کشف |
5|شدندموفق به تولید آلومینیوم شفاف دانشمندان |
5|استرفتار عجیب  ماده ای که همزمان رسانا و عایق کشف |
۶|نیست، دیگر سخت ترین ماده جهان الماس|
۷|مخدر صنعتی وادم|
۸|چرخه بیوژئوشیمی|
۸|افرادجدید در تشخیص هویت روشی |
۹|نانوشیمی|
۱۰|مفیدبه سوخت مایع کارخانه ها  دود مضر تبدیل |
۱۱|نوبل شیمی|
۱۱|کنندغربال های گرافنی آب دریا را به آب شرب تبدیل می   |
۱۲|شویدمحتمل به عنوان ماده  تاریک آشنا گزینه 5با |
۱۳|احداث جاده  خورشیدی در فرانسه|
۱4|پنیر و هروئین مشابهاعتیادآور فرآیند |
۱4|؟چیستزیست توده |
۱5|کربنجدید برای جداسازی هیدروژن از متان بدون تولید دی اکسید روشی |
۱۶|؟بوی محیط می تواند روی عملکرد مغز تاثیرگذار باشدآیا |
۱۷|می شودحس خشنودی و در شکالت تلخ که منجر به آرامش شناسایی ماده ای |
۱۸|انسانو افزایش طول عمر لیتیوم |
۱۸|های یونیپیشرانهبا مریخبه سفر |
۱۹|آورندکه طی چند ثانیه شارژ شده و چند روز دوام می باتری هایی |
۱۹|شیشهطول عمر موج صوتی در داخل کنترل |
۲۰|شیمی سطح|
۲۱|معرفی کتاب|
۲۲|آزمایشگاهساخت سیالی با جرم منفی در محیط |
۲۳|خودرولیزری آلومینیوم و فیبرکربن در صنعت اتصال |
۲۳|اَبَرآلیاژ : فناوری نوپدید|
۲4|شیمی تخم مرغ |
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1. Alexey Gorshkov
2. University of Maryland 
3. Blue Laser 
4. University of Utah 

افتنددست یبرای تولید ماده از نور خالص دانشمندان به روشی 

هستند،گریکدیبهتبدیلقابلمادهوانرژیکهمیگویدمابهفیزیک
ظرنازامامیدانیمراحقیقتاینتئوریلحاظازاستسالهااگرچه
است،امدهنیدستبهمادهبهانرژیتبدیلدرچندانیموفقیتتجربی
یکاتدانشمنداننورازمادهتولیدروشکشفبامیرسدنظربهحال
.شدهاندنزدیکبزرگیافتهیاینبهرسیدنقدمی

وبپیوندندهمبهنوروزنبیوعجیبذراتاستممکنچگونه
.گیردبشکلاتمهامیانعجیبنیروهایودهند،تشکیلرامولکولی
:دمیگویمتحدهایاالت۲مریلنددانشگاهاز۱گورشکاوالکسی
ازشدهتهشناخنوعیآوردهایمدستبهنورتبدیلازکنونتاکهچیزی

مادارد،دهششناختهمولکولهایبهشبیهساختاریامانیستمولکول
رنوازپیچیدهتریساختارهایساختچگونگییادگیریحالدر

موفقارباولینبرایما.شدخواهدمنتهیمادهتشکیلبهکههستیم
.یمکنمتصلیکدیگربهمحدودفاصلهایدررافوتوندوشدیم
نفوتویانورذرهیدوچگونهکهمیدهدنشانتئوریدرروشاین

بدونگر،یکدیازکوتاهفاصلهایدرومتناسبموجیطولدرمیتوانند
حرکتدیگریککناردرنامتناهیزمانیتاشوندقفلیکدیگربهاینکه
دودهدمینشانکهگرفتهنشأتتحقیقیازروشاینایدهی.کنند

متصلریکدیگبهگازنوعیدرونازحرکتهنگامدرمیتوانندفوتون
هاندشدموفقدانشمندانفرآیندایندرخاصیتنظیماتبا.شوند

حالتیبهشبیهدرستاینوبدهندقراریکدیگرکناردررافوتونها
شکیلتراهیدروژنمولکولیکدیگرکناردرهیدروژناتمدوکهاست

.میدهند

الشچکنیم؟خلقواقعیموادینورازتوانستخواهیمزمانیچهپس
کهاستشرایطیایجادوروشاینکردناعمالچگونهروپیش

مثالوانعنبه.دارندنیازیکدیگرکناردرگرفتنقراربرایفوتونها
میاناتصالاولینشدندموفقدانشمندان۲۰۱۳سالدروقتی

ونهافوتازپرتوهاییجفتبودندمجبورآنهاکنند،ایجادرافوتونها
درونازرابودنانومتر4۷۹خاصموجطولبا۳آبیلیزراینجادرکه
سرعتکاراین.کنندشلیکروبیدیوماتمهایازسردیشدتبهگاز

هبیکدیگربهآنهااتصالتسهیلباعثوکردهکمرافوتونها
کوانتومتبدیلفرآیندایجادومیانشانجاذبهینیرویوسیلهی
.شدشدنجفتمکانیکی

:میگویدبارهایندرگورشکاو
کهچرانیستآسانکاریوجههیچبهیکدیگربهفوتونهاچسباندن

اینباد،میکننعبورتعاملیهیچبدونیکدیگرازآنهامعمولطوربه
واندمیتکهاستالکترومغناطیسیمیدانیکدارایفوتونهرحال

وتونفرویبرمیتواندتغییراتاین.دهدتغییرراخوداطرافمحیط
.کندادایجآنهامیانموثریمتقابلارتباطوبگذارداثرآنبهنزدیک
یکیوسیلهبهامااستضعیفبسیاراثراینمعمولطوربهاگرچه
.دادافزایشراآنزیادیحدتامیتوانمناسبرسانای

پیوترهاییکامتولیدبهمیتوانفرآینداینازکاربردیموردیعنوانبه
رایبکارمشغولجهانسراسردردانشمندان.کرداشارهنورسرعتبا

نورسرعتازرسریعتچیزیهیچوهستندسریعترکامپیوترهاییتولید
4یوتایدانشگاهازمنونراجش.دنداروجوداطالعاتانتقالبرای

تراشهیازجدیدینوعرویبرکارمشغولکهمتحدهایاالت
:دمیگویارهبایندراستنوربرمبتنیکامپیوترهایبرایسیلیکونی
لکترونابهبایدبرسندشماکامپیوتربهکههنگامینوریاطالعات
تمیسیسرویبرمابود،خواهدسرعتگلوگاههمینوشوندتبدیل
جفتواتصالبا.باشدنورپایهیبرآنمراحلتمامکهمیکنیمکار

ازشپردبرایروشاینازتوانستخواهنددانشمندانفوتونهاکردن
زمانیوانرژیمیتواندفرآیندایننهایتدروکنند،استفادهاطالعات

ودریافتوالکترونبهنوریکابلهایاطالعاتتبدیلبرایکه
رامیشودفصرالکتریسیتهپایهیبرسیستمهایتوسطآنهاپردازش

عتسرحداکثرباوندرنداوزنفوتونها.برداردمیانازکاملطوربه
صالاتایجادوآنهاسرعتکاهشپسمیکنند،حرکتشدهشناخته
.دکنآشکاررافیزیکازدیگریرازهایمیتواندمیانشان

SCIENCEALERT:منبع
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گاز و پالسما. مایع . جامد 

نوعیوگیاهیسلولزشاملسادهنسبتاموادازاستفادهباتازگیبه
لکتریکیابارذخیرهیتواناییکهاستشدهساختهکاغذیآب،وپلمیر

دررایبزرگتحولمیتواندصنعتیتولیدِصورتدرکاغذاین.داردرا
وجودهبدیگرالکترونیکیقطعاتوخازنهاوباتریهاساختزمینهی

.دآور
سوئد۲ینگلینکوپدانشگاهدرآلیالکترونیکآزمایشگاهپژوهشگران
الکتریکیانرژیذخیرهیتواناییکهیابنددستکاغذیبهتوانستهاند

شدهساختهرساناپلیمریکونانوسلولزهاازمادهاین.داردخوددررا
ادونسدمجلهیدرپژوهشایندستاوردهایمورددرمقالهای.است

وسانتیمتر۱5قطربهگردصفحهییک.استشدهمنتشر۱ساینس
بارفارادیکاندازهیبهمیتواندمیلیمتردهمچندحددرضخامتی
ارمقدباهماندازهواقعدرمقداراین.کندذخیرهخوددرالکتریکی
مادهی.دارندوجودبازاردرامروزهکهاستسوپرخازنهاییظرفیت
قراراستفادهموردوشدهشارژبسیاریدفعاتمیتواندشدهساخته
.دگیر

رشیدیخوصفحاتساختبهموفقمیشیگاندانشگاهدرپژوهشگران
معمولیشیشههایجایگزینراآنهامیتوانکهشدندشفافی
توانندمیتنهانهشفافبسیارخورشیدیصفحاتاین.کردپنجرهها
دیلتبخورشیدازانرژیتولیدجهتکاربردیابزارهایبهراپنجرهها

هاینمایشگرطریقازانرژیتولیددرآنهاازمیتوانبلکهکنند
یاوتبلتهایاهمراهتلفنهمچونامروزیهوشمندابزارهای

.بردبهرهخودروهاشیشههای

ورتصشفافخورشیدیصفحاترویبرزیادیآزمایشهایتاکنون
بهتهاند،نداشهمراهبهراآمیزیموفقیتچنداننتایجکهاستگرفته

نهاییخروجیانرژیدرنیزراباالییانرژیبازدهیکهخصوص
یتشفافعدمزمینهایندراصلیمشکالتازیکی.داشتنخواهند
افرادردیگامروزهالبته.استآنهابودنرنگییاشیشههااینکافی
اماکنبرخیدرهنوزالبتهنیستند،رنگیشیشههایطرفدارزیادی
.دارندراخودخاصکاربردهایرنگیشیشههایخاص

دیدجخورشیدیصفحاتاینزدهایدحدسکنونتاحتماکههمانطور
ازنورمرییبخشجذبجایبهشفافیتحداکثربهدستیابیبرای

تانندمیکاستفادهانرژیتولیدجهتخورشیدنورنامرییبخشهای

ند شدصفحات خورشیدی کامال شفاف جایگزین پنجره ها و نمایشگرها خواه

باکاریناحقیقتدر.آیندنظربهرنگبیکامالباالشفافیتضمن
یشهشلبههایقسمتبهنورهدایتباکهمیشودانجاممولکولهایی

انرژیتامیرسانندخورشیدی۱فتوولتاییکسلولهایبهراآن
.شودتولیدآنهاطریقازنیزالکتریکی

بهرامواداینمیتوانخورشیدیصفحاتاینسازندگانگفتهیبه
نوررخفروسنزدیکوفرابنفشبخشازتنهاکهدادتغییرگونهای
صفحاتهبوکردهتبدیلفروسرخامواجبهراآنتاببرندبهرهخورشید

مریییفطدرمواداینکهجاییآنازحقیقتدر.برسانندفتوولتاییک
مچشبراینامرییتقریباراآنهامیتوانندارندانتشارییاجذب
اضرححالدرمحصولایناگرچهتیماینگفتهیبه.دانستانسان
ظارانتمیتوانامامیگذاردسرپشتراخودتوسعهیاولیهیمراحل
پشتراخودصنعتیوانبوهتولیدمراحلراحتیبهآیندهدرکهداشت
.شودبازارواردمناسبقیمتیباوگذاشتهسر

یروشبابودامیدوارمیتوانخورشیدیصفحاتاینازاستفادهبا
نیایدظاهرینمایدرتداخلیهیچکهصورتیبهودردسرکمبسیار

رتجدیدپذیالبتهوپاکرایگان،انرژیازنیایدپیشاطرافمان
ساختمانهاینمایدرصفحاتاینازمیتوان.بردبهرهخورشیدی

ابزارهایردراآنهایابردبهرههستندشیشهجنسازبیشترکهبلند
روزافزونعطشتاکردواردتبلتهایاکتابخوانهاهمچونهوشمند

.یابدکاهشقدریانرژیبهابزارهااین

رارقصفحاتاینبازدهیافزایشراهابتدایدراکنونهمتیماین
ونیستباالچنداناکنونهمصفحاتاینبازدهیهرچندودارند
اینبازدهیبرایرادرصد5هدفگذاریتیمایناست،درصد۱حدود
کهامروزیرنگیصفحاتباقیاسدرکهاستگرفتهنظردرابزارها

مشروح.میآیدمناسبنظربهدارندبازدهیدرصد۷حالتبهتریندر
Advancedنشریهیدرپژوهشاین Optical Materialsمنتشر
.استشده

GIZMAG:منبع

کاغذدرالکتریسیتهذخیرهی

ذیرتجدیدپوپاکانرژیهایگسترشبرایتالشهاامروزدنیایدر
رهیذخیروشهایبایدآنپیدرواستشدنبیشترحالدرروبهروز
هیذخیربرایجدیدروشهایوبروندبهینهشدنسمتبههمانرژی
وتابیآفروزهایهمچونمتغیریشرایطگرفتننظردربابایدانرژی
.دیابنگسترشروزوشبوزمستانوتابستانابری،
وهشپژهمکارانازیکیوآلیالکترونیکپروفسور۳کریسپینخاویر

:میگویدبارهایندر
یدورنسبتازمانهایازکهمیکندکارخازنهاییهمانندالیهاین

اینیمتوانستهاکهاستایندادهایمانجامماکهکاری.داشتهاندوجود
خیمضصفحاتمیتوانیمما.دهیمتوسعهوساختبعدسهدررامواد
نتیسلطانستیتویازگروهپژوهشگرانسایر.بسازیمهممادهایناز

.هستندکنتاکیدانشگاهودانمارکصنعتیدانشگاه

.1Photovoltaic

.2Linköping University

.3Xavier Crispin
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یکهمانندظاهردرمیشودشناخته۱توانکاغذِنامباکهمادهاین
مادهنایساختاریشالودهی.میرسدنظربهنازکپالستیکیورقهی

ازتفادهاسباوبودهسلولزفیبرهایصورتبهکهاستنانوسلولزی
نانومتر۲۰ضخامتبهنازکیفیبرهایبهمواداینآبزیادبسیارفشار

افزودنباادامهدروآبدرسلولزفیبرهایکردنحلبا.میشوند
شاهدنهایتدرمحلول،به(PEDOT:PSS)نامبابارداریپلیمرهای
۲ادبرگرژسپ.بودخواهیمفیبرهارویپلیمرهاازپوششیشکلگیری

درتداشهمکاریآزمایشگاهاینانجامدرکهکسیودکترادانشجوی
:دمیگویبارهاین
درونفیبرها،یدآمیدستبهیندآفراینازپسکهمادهایدر

.دیکنمعملالکترودهاهمانندآنهابینمایعوبودهپلیمریالیههای
انتقالزانمیدراستتوانستهشدهساختهتازهپلیمریسلولزیمادهی
اندبرسثبتبهراجدیدجهانیرکوردیکالکترونهاویونهاهمزمان

انرژیرهذخیبرایرامادهاینشگفتانگیزتواناییواقعدرامراینکه
رشگستووریآفراهمبرایرازمینهمادهاینسوییاز.میدهدنشان

وهاباتریخالفبر.استساختهفراهمبیشترذخیرهیهایظرفیت
ساختهسادهایموادازکاغذاینهستند،موجودامروزهکهخازنهایی

.دسترسانددرسادگیبهکهپلیمرهاییوتجدیدپذیرسلولز،استشده
ایخطرناکشیمیاییمواددارایواستسبککاغذاینهمچنین
روژهیپ.هستهمضدآباینهاهمهیکناردرونیستسنگینفلزات

کارواستشدهسرمایهگذاریوالنبرگبنیادتوسطتوانکاغذهای
۳برگنماگنوسپروفسور.بودشدهآغاز۲۰۱۲ازآنپژوهشی

:دمیگویلینکوپینگآلیالکترونیکآزمایشگاهسرپرست
ازینیوگذاشتهاندآزادپژوهشهایمانانجامبرایراماامرمسئولین

.دارنداطمینانمابهآنها.نداریمآنانبهطوالنیگزارشهایتحویلبه
زمانامامهستیفشارزیرنهایینتیجهیبهرسیدنبرایمااینکهبا

.بودشدهدادهمابهمطلوبنتیجهیبهرسیدنبرایالزم
:ازعبارتندکاغذاینتوسطشدهثبترکوردهایازموردچهار

هترتیبمقدارشارژوذخیرهدرالکترونیکآلیبهمقادیربباالترین.۱
فاراد۲یککلمبو

رساناهایباالترینمقدارجریانالکتریکیاندازهگیریشدهدرمیان.۲
آمپرآلیبهاندازهییک

الکترونهاباالترینظرفیتبرایانتقالهمزمانیونهاو.۳
زیستوربهدریکتران(رساناییسراسری)باالترینمقدارترارسانایی.4

سیمنزاندازهییک
SCIENCEDAILY:منبع

1. power paper 

2. Jesper Edberg 
3. Magnus Berggren 

اتمیپیوندازجدیدینوعکشف

.نامیدند4رایدبرگپروانهایمولکولرافرضیمولکولمحققاناین
صورتولمولکالکترونهایمانندپروانهتوزیعدلیلبهنامگذاریاین

بهموفقمحققانازگروههمانسال۱5ازپسحاال.استگرفته
کردهپیشبینیقبلسال۱5راآنوجودکهشدندمولکولیتماشای
کامالاتمیپیوندکشفبهموفقمذکورتیمتحقیق،اینطیدر.بودند

.استشدهنیزجدیدی
کهچراهستندخاصبسیاررایدبرگمولکولهای
نرمالدحازبیشتربرابرهزارتاصدبینفاصلهایآنهاالکترونهای

۱۰۰دمایتاروبیدیمگازکردنسردباشدندموفقگروهاین.دارند
۱لمعاددمااین.کنندپیدادستپیوندنوعاینبهکلویننانو
.است(سلسیوسدرجه-۲۷۳)مطلقصفرمیلیونیومده

ازلکترونازیادبسیارفاصلهیدلیلبهرایدبرگ،پروانهایمولکولهای
جودوازکهحاالوهستندعادیمولکولهایازبزرگتربسیارهسته،
نیکیالکترولوازمتوسعهیدرآنهاازمیتوانیمهستیم،مطمئنآنها
بسیاررژیانمولکولهااینکهچراکنیم؛استفادهنیزمولکولیابعاددر

ازهگرواینتحقیقنتایج.دارندنیازحرکتبهشروعبرایکمی
Natureنشریهیدرمحققان Communicationsاستشدهمنتشر.

وجودهکشدهانداتمیپیوندازجدیدینوعکشفبهموفقدانشمندان
هایمولکول.بودشدهپیشبینیقبلسال۱5یعنی۲۰۰۲سالدرآن

لهیفاصخودهستهیازالکترونکهمیآیندوجودبهزمانیرایدبرگ
قراردیدشبرانگیختگیحالتدراتممیشودباعثکهبگیردزیادی
.باشدداشته
۲۰۰۲سالدراماهستندمعمولبسیارخودخودیبهاتمهااین

هااتماینکردندپیشبینیپردو،دانشگاهدرمحققانازگروهی
تشکیلکهبدهندمولکولتشکیلوکنندجذبراهمدیگرمیتوانند

.نداشتهمخوانیزمان،آندراتمهاازمادرکباپیوندیچنین
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چرا فلوراید برای دندان هایتان مفید است؟

ملعجامهیبشررویاهایازدیگریکیبهتاشدهاندموفقمحققان
.کننددیلتبواقعیتبهمینمود،نیافتنیدستکهراآنچهوپوشانده

شدهاندفقموآمریکادریایینیرویتحقیقاتیآزمایشگاهدردانشمندان
آلومینیومندیدبااینازپیششاید.کنندتولیدشفافآلومینیومتا

ازدورمادهایچنینوجود۱ستارگانجنگنظیرفیلمهاییدرشفاف
خودبهواقعیترنگموضوعاینامروزهامامیرسید،نظربهحقیقت
اینهبشفافآلومنیومتشریحدرسانگرا،جاسدکتر.استگرفته

ادهاستفآنساختبرایمعدنیمادهییکازکهکردهاشارهموضوع
آلومیناتازاستفادهباشفافآلومینیومسانگرا،گفتهیبه.استشده

بسیارمادهاینبودن،شفافبرعالوه.استشدهتهیه۲منیزیوم
یشه،شبامقایسهدر.استشیشهازمقاومتروسختترمستحکمتر،
کههاییمحیطدرمیتواندوداشتهباالتریمقاومتشفافآلومینیویم

داشتهبهتریبسیارعملکردفرسایشبرابردردارند،حضورشنوآب
.باشد

آنازشتریبیاطمینانبابتوانتامیشودباعثشفافآلومینیوموجود
انواعساختدرمثالبرای.کرداستفادهشیشهبامقایسهدر

فافشآلومینیومازمیتوانمیگیرند،قرارسررویکههدستهایی
مقایسهدرنیزبیشتریمقاومتبودن،شفافبرعالوهکهکرداستفاده

اینبهومآلومینینوعاینساختفرایندمورددرسانگرا.داردشیشهبا
زیریوممنیزآلومیناتپودردادنقراربامیتوانکهکردهاشارهموضوع
البته.ردکتولیدراشفافآلومینیومشده،وکیوممحیطیکدروفشار
نارکدرمناسبحرارتوفشارشدنواردازساختپروسهیطیباید

حاصلاناطمینمنیزیومآلومیناتبیندرافتادهدامبههوایتخلیهی

درباشد،برقرارمادهاینتولیدبرایشرایطتمامکهصورتیدر.کنیم
تولید،زاپسالبته.بودخواهیمشفافآلومینیومتولیدشاهدپایان

کهداردوجودنیزخشهاوخطرفعوزنیپولیشنظیرمراحلی
ایکاربردهجملهیاز.میبخشدبهبودرانهاییمحصولشفافیت
شهایپوشساختدرمادهاینازاستفادهبهمیتوانشفافآلومینیوم

ازیشبمادهاینتولیدهزینهیکهصورتیدر.کرداشارهگلولهضد
وشیهایگدرمحصولاینازاستفادهانتظاردربایدیابد،کاهشپیش

.باشیمهوشمندگجتهایسایروهوشمند

ubergizmo:منبع

ندشدشفافآلومینیومتولیدبهموفقدانشمندان
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ژگیهایویدارایکهمادهنوعیدریافتهاندکمبریجدانشگاهدانشمندان
عملعایقورساناصورتبههمزماناست،الکتریکیخاص
بهنجرمموضوعاینایسنا،ازنقلبهخبرآنالینگزارشبه.میکند
چگونگیازدانشمنداندرکوشدخواهدموادازجدیدیگروهارائه
.کردخواهدتغییردستخوشرافلزاترفتار

شدهشناختهمحققانبرایاینازپیشکهتوپولوژیکیعایقهای
صورتبههمزمانالکترونهایشان،مکانبهبستهمیتوانندهستند،
عنوانهبمواداینداخلیبخشمیشودگفته.کنندعملرساناوعایق
لمیعتیمحال،اینبا.رساناستنیزآنهاسطحومیکندعملعایق
بهموسوممادهایداخلیبخشدریافتخودتحقیقاتجدیدتریندر

صورتبههمهمزمانمیتواندخود(SmB6)ساماریومهگزابورید
.کندعملرساناصورتبههموعایق

اتاقدمایدرکهاستKondoعایقنوعیساماریومهگزابورید
تعامالتکلوین5۰ازپایینتردماهایدرامااستخوبیرسانای
هبمواداینمیشودموجبآنهاالکترونهایبینعجیبوپیچیده
هستند،عجیبموادازدستهاینگرچه.کنندعملعایقصورت

.کردهانددرکخوبیبهراآنهارفتاردانشمندان

کردشاهدهمعلمیتیمکهساماریومهگزابوریددربارهگیجکنندهنکته
چنیندهدمینشانمادهاینالکتریکیمقاومتاندازهگیریکهبوداین

یشتربتحلیلهایحال،اینبا.میکندرفتارعایقعنوانبهمولفهای
.استخوبیفلزهمزمانواقعدرمادهایندادنشان

میشود،نزدیکمطلقصفربهمحیطدمایکهزمانیهمچنین
اینوودمیشبیشتردمارفتنپایینبامادهاینکوانتومینوسانات

انشمنداند.داردتناقضمعمولیفلزهایرفتاربرحاکمقوانینبارفتار
ینامیشودگفتهامانکردهانددرکراعجیبرفتارایندلیلهنوز

برایهستند،عایقنهورسانانهکهجدیدموادگروهدرویژگی
.میشودمشاهدهکهاستبارنخستین

دربارهنیکنونظریاتمنفردمادهیکدرعایقفلزدوگانهرفتارکشف
اینیاتجزئ.میبردسوالزیررافلزاتوعایقهابینبنیادینتناقض
.استشدهارائهScienceمجلهدرتحقیق

ایسنا:منبع

.1Star Trek 

.2magnesium aluminate

تکشفرفتارعجیبمادهایکههمزمانرساناوعایقاس
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-کیوهبموسومراجامدکربنازجدیدیفازپژوهشگرانازگروهی
آنازاستفادهباکهدادهاندنشانوکردهکشف(Q-carbon)کربن

هواعادیفشارواتاقدمایدرراقیمتیارزانالماسهایمیتوان
حالدر.هستندیکسانمادهییکازمجزاییفرمهای،فازها.ساخت
اما.دهستنکربنازشدهشناختهجامدفازدوالماسوگرافیتحاضر

-یوکبهموسومنادریوجدیدجامدفازوجودازنشاناخیرتحقیقات
.دارد(Q-carbon)کربن
کارولینایایالتیدانشگاهپژوهشیگروهاصلیعضونِرایانجِی

:میگویدشمالی
التحدرجدیدفازاین.ساختهایمراکربنجامدفازسومیناکنونما

-کیو.ودشیافتسیاراتازبرخیهستهیدرتنهااستممکنطبیعی
بمحسوکربنازنادریبسیارفازآنکهبرعالوه(Q-carbon)کربن

شمنداندانشگفتیموجبکهداردنیزعجیبیبسیارخواصمیشود،
مانندمواردیبهمیتوانآنخواصمهمترینجملهیاز.استشده

مجاورتدرحتیآندرخششوالماسازسختترجنسیداشتن
گرافیت،والماسبرخالفQ-carbon.دکراشارهانرژیپایینسطوح

:دمیگویرابطهایندرنرایان.است۱فرومغناطیس
امکانپذیرراچیزیچنیننیزخودتصوراتدرحتیابتدادر

آن"کارتابع"پایینسطحوQ-carbonباالیاستحکام.نمیدانستیم
رایبمناسبگزینهایبهراآن،(الکترونآزادسازیبرایآنتمایل)

کردهدلبالکترونیکینمایشیصفحاتجدیدفناوریهایتوسعهی
درآنقابلیتQ-carbonویژگیمهمترینکنونیشرایطدراما.تاس

چرااست؛الماسساختارایجادفرایندکردنسادهتروهزینههاکاهش
مختلفایعصنوپزشکیدنیایدرگستردهایبسیارکاربردالماسکه
سیاربمیزاناعمالمستلزممصنوعیالماستولیدحاضرحالدر.دارد

درالماستولیدجدید،شیوهیباامااست؛فشاروحرارتازباالیی
ارکوسازاماواستامکانپذیرنیزمحیطعادیفشارواتاقدمای

است؟چگونهجدیدشیوهی

دانشمندان.میگرددبازQ-carbonساختفرآیندبهپرسشاینپاسخ
آغازتیکپالسپلیمریاشیشهمانندزیرالیهایباراخودکارابتدادر

ساختارکهکربنازنوعی)۲آمورفکربنازروکشیسپسکردند؛
.دکردناضافهآنبه(نداردمنظمیکریستالی

بهرعتسبهدمامیکند،برخوردکربنبهلیزرازکوتاهیپالسوقتی
-کیوازالیهایدماسریعکاهشبامیرسد؛سلسیوسدرجهی۳۷۲۷
مغشوشباپژوهشگراناما.میشودتشکیل(Q-carbon)کربن

سردسرعتتغییربهقادرلیزر،پالساعمالزمانوزیرالیهساختن
درالماسساختارهایایجادبهقادرآنهابنابراینهستند،مادهشدن

Q-carbonهستند.
:میگویدنرایان

الیههایونانوداتهامیکروسوزنها،نانوسوزنها،ساختبهقادرما
ادموانتقالنظیرکاربردهاییدراستفادهبرایالماسازمسطحی
مناسبدماییسوئیچهایساختصنعتی،فرآیندهایبدن،بهدارویی
.مهستی"قدرتالکترونیک"وباالدماهایبرای

کهندهستباریکیفوقالعادهسوزنهایمیکروسوزنها،ونانوسوزنها
انوداتهان.میشونداستفادهباالبسیاردقتباپزشکیکاربردهایدر

یایمغناطیسمیدانهایتولیدتواناییباریزبسیارساختارهای
.دهستنکوچکبسیارالکتریکی

العاتاطازباالییبسیارحجمذخیرهسازیدرمیتوانساختارهاایناز
.کرداستفادهنورانتشاردستگاههایساختهمچنینوانرژیو

:دمیگوینرایان
نابراینب.هستندیگانهایکریستالیساختاردارایالماسقطعاتاین

دراین.استباالترکریستالپلیساختارباموادیازآنهااستحکام
محیطهوایفشارواتاقدمایدرشدهیادقطعاتکهاستحالی
فادهاستچشمجراحیدررفتهکاربهلیزرازعمالما.میشوندساخته

وسعهیتبهمنجرکهآنبرعالوهشدهیادفرآیندبنابراین.میکنیم
هزینهیصرفمستلزمنیزآنانجامشد،خواهدجدیدکاربردهای

.استپایینیبسیار
خبررسریعتوسادهترفرآیندیطیقیمتارزانالماسساختامکان
ربعالوهکهچرابود؛خواهدصنایعازبسیاریبرایخوبیبسیار

دجدیروشانجامبراینیزکمتریبسیارابزارهایهزینهها،کاهش
بهنسبتQ-carbonبودنسختتروجودباچرااما.استنیازمورد

اینخپاسنمیکنیم؟الماسجایگزینمختلفصنایعدرراآنالماس،
.داردقرارتوسعهابتداییمراحلدرهنوزجدیدفازکهاست

:میافزایدپایاندرنرایان
خواصبررسیحالدروداریمراQ-carbonنوارهایتولیدامکانما
درچندانیاطالعاتوداریمقرارراهابتدایدرکماکاناماهستیم؛آن

یزیاداطالعاتما.نداریمراآندرتغییراتاعمالچگونگیخصوص
لماساجنسازنانوداتهاییمیتوانیمبنابراینداریم؛الماسمورددر
سوزنیمیکرویانانوداتساختامکانحاضرحالدراما.کنیمتولیدرا
.مهستیآنرویبرکارحالدرکماکانونداریمQ-carbonجنساز

SCIENCEALERT:منبع
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ستنیجهانمادهسختتریندیگرالماس،

1. Ferromagnetic
2. amorphous carbon
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انرژی تجدیدپذیر در ایران

صنعتیمخدروادم
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مالی

است۳اکستازییعنیمشهورروانگرداندهندهیتشکیلفعالمادهی
مادهیقویترین(C11H15NO2)اکستازیکریستالهایتصفیهیازو

مالیقدرتمندبسیارزاییتوهم.میآیددستبهمالییعنیروانگردان
باود؛شمنتهیمرگنهایتدرومغزیهمیشگیصدماتبهمیتواند

یاکستازبهنسبتمالیدراکستازیکریستالهایخلوصرفتنباال
همانند.دمیکنپیداافزایشقربانیاندرمادهاینوحشتناکتأثیرات
یناتأثیراتازتوهمباهمراهباالشدتبهاطمینانحساکستازی

دگانکننمصرفبرایوحشتناکحوادثیدادنرخباعثکهاستماده
.میشودآن

اوکسانساب

کاهشبرایمحدوددزهایدرکهاستمسکننوعی4باپرونورفین
هیدروکدونوهروئینمانندقویمخدرهایترکحالدرمعتاداندرد

شدهعرضهبازاردرSuboxoneنامباکهمادهاین.میشودتجویز
یکعنوانبهآنمصرفاعتیاد،درماندرموفقیتعلیرغماست

نندگانکمصرفنیمیازبیش.استیافتهافزایشجدیدمخدرمادهی
وزنیدخو.میکننداستفادهتفریحیاستفادههایبرایآنازمادهاین
پرونورفینبامصرفسوروانیمخربتأثیراتازقسمتیتنهازنیدیگر
.تاس

LIVESCIENCE:منبع

.1desomorphine 

.2Tetrahydrocannabinol

.33,4-Methylenedioxymethamphetamine

.4Buprenorphine

ترکیباتبهمرگسوداگرانداروسازیوشیمیاییصنایعپیشرفتبا
ازترمخرببرابرچندینتأثیریکهآوردهاندرویجدیدیوارزانقیمت
.دمیگذارباقیکنندگانمصرفبدنوذهنبرسنتیمخدرهای
آنازانسانکهاستنعمتهاییبزرگترینازاختیاروهوشیاری
تقدرحیوانوانسانمیاناصلیتفاوتنوعیبهوشدهبهرهمند
خدرمموادسودجویانمیشودگفته.استتصمیمگیریواستدالل
تأثیرهکمیکنندمعرفیآوراعتیاداثراتفاقدراروانگردانوصنعتی

سیاربصنعتیمخدرهایواقعدرامامیگذارد،باقیانسانبرمحدودی
.کردتصورمیتوانکههستندچیزیآنازویرانگرتر

کروکودیل
وحشتناکترین۱دزومورفیننامبهخیابانیمخدرموادازگروهی
رزانقیمتامشتقیگذاشت؛خواهندباقیقربانیاندرراممکنتأثیرات

مانیساختتینریاوالکلبنزین،نفت،درکه(C18H21NO3)کدئیناز
.یکنندمتزریقبدنشانبهپوستیزیرصورتبهمعتادانوشدهحل
باقیودخازراشدهفاسدگوشتوپوستاززبروتیرهبخشیمادهاین

دیلکروکویاگوشتخوارنامبهتاشدهباعثامرهمینکهمیگذارد
نندکترکرامادهاینبهاعتیادشدهاندموفقکهافرادی.شودمشهور

عمیقزخمهایودرد.بردخواهندرنجآنمخرباثراتازعمرآخرتا
وتکلمدرلمشک،اندامقطعواستخوانبهآسیببدن،رویبر

بعواقازبخشیفقطمغزیمختلفآسیبهایوحرکتیمهارتهای
.استکروکودیلازاستفاده

2C-P

ودوجبهمادهاینازاستفادهبامصنوعیتوهمازناشناختهاینوع
روانگردانیاثراتباقویبسیارمخدری2C-P(C13H21NO2)میآید؛
سپساعتچندمادهاینمخربتأثیرات.استمدتطوالنیوشدید

طولساعت۲۰تا۱۰بینگزارشهاطبقومیشودشروعمصرفاز
.کشیدخواهد

بوتانحشیشروغن

حروفبایاوگوشمومموم،عسل،کهربا،نامهایبامادهاین
سیاربشکلبوتانحشیشروغن.میشودشناختهنیزBHOاختصاری
(THC)۲جواناماریدهندهیتشکیلمؤثرمادهیازشدهایمتمرکز
تنفسراآندودومیسوزانندداغفلزیتوسطرامادهاین.است

دهندهیتشکیلموادازبوتانحشیشروغناینکهعلیرغم.میکنند
دادندستازکهداردآنازفراتربسیارتأثیراتیامااستجواناماری

ازیکیتنهامیگیرندقرارآندودمعرضدرکهافرادیدرهوشیاری
.استآنها
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ویندمیگگردشیبهبیوژئوشیمیچرخهزمینی،وجغرافیعلومدر
و(کرهزیست)جاندارانطریقازشیمیاییعنصریکیامولکولهاکه
.دمیکننطیرامسیری(آبکرهوزمینجولیتوسفر،)جاندارانغیر

ومیگرددبازشروعنقطهبهکهاستتغییراتازمجموعهایچرخه،
.شودتکرار

زیستشناسی،«بیو»واژههایاز«بیوژئوشیمی»اصطالح
تمامیکهاستمعنیبدانوگرفتهشدهاندشیمیوزمینشناسی«ژئو»

مغذیموادگردش.هستندشاملچرخهنوعایندرعواملاین
ازغیرهوآبوم،کلسیفسفر،نیتروژن،اکسیژن،کربن،مانندشیمیایی
شناختهیمیبیوژئوشچرخهعنوانبهفیزیکیوبیولوژیکیجهانطریق

دررچهاگمیشود،بازیافتوتکرارهربارعنصراینواقع،در.میشوند
آندرکهباشدداشتهوجودمخازنیاستممکنچرخههاازبعضی
مانطورهمثالبرای.شودانباشتهطوالنیزمانیدورهیکبرایعنصر
چرخهطریقازهمیشهآباستدادهشدهنشاننموداردرکه
.میشودبازیافتآب
وندکمیسپریرابارشومیعان،تبخیر،فرآیندهایچرخهایندرآب
دیگرو،شیمیاییترکیباتعناصر،.بازمیگرددزمینبهتازهوپاک

بخشیکازودیگرارگانیسمبهارگانیسمیکازمادهاشکال
وشیمیبیوژئمختلفچرخههایطریقازدیگریبخشبهزیستکرهاز

.میشوندمنتقل

همموشدهشناختهخوبیبهکهبیوژئوشیمیچرخههایمهمترین
:هستند
کربنچرخه
نیتروژنچرخه
اکسیژنچرخه
فسفرچرخه
گوگردچرخه
آبچرخه
سنگچرخه

رایبکهدارندوجودبسیاریچرخههایاقلیمتغییرباحاضرحالدر
الحدرشدتبهبشراثراتومیگیرندقرارمطالعهموردباراولین
ههاییچرخ.استناشناختهچرخههایاینتعادلوشدت،سرعت،تغییر
چرخهوجیوهچرخه:ازعبارتندگرفتهاندقرارمطالعهموردتازگیبهکه

ههایگونمیتواندواستانسانیفعالیتهایازناشیکهآترازین
.دهدقرارتاثیرتحتراخاصی

ویکیپدیا:منبع

اثرناسک.داردفراوانیاهمیتامنیت،حوزهیدرافرادهویتتشخیص
یتهوتشخیصدررایجروشهایجملهازچشمشبکیهیوانگشت
ازرداریالگوبباتارفتهاندمغزسراغبهپژوهشگرانبارایناما.است
بهانسانهاهمهیظاهردر.کنندشناساییراافرادهویتآن،امواج

اخیرتحقیقاتاما.میدهندیکسانیپاسخمحیطمحرکهای
انسانهاماکهاستدادهنشان۱بینگهمتوندانشگاهپژوهشگران

گفتهیبهناب.هستیمفردبهمنحصرمیرسد،نظربهکهآنچهازبیشتر
ندیدغذا،چونمحرکهاییبهانسانهاازیکهرپاسخمحققان،این
باواندمیتپاسخهااینواستمتفاوتبسیارکلماتیامشهورافراد
.کندمتمایزیکدیگرازراافراددرصد۱۰۰دقت
زااستفادهباوکردندانتخابرانفر۵۰پژوهشگرانمطالعه،یکطی

آنهامغزیفعالیت(EEG)۲الکتروانسافلوگرامهدستهای
ازهریکبهکهبودشکلاینبهکارنحوهی.کردنداندازهگیریرا

افرادغذا،ازمختلفتصویر۵۰۰آزمایش،ایندرشرکتکنندگان
انتخابخاصیهدفباموجودتصاویر.شددادهنشانکلماتومعروف
فردبهحصرمنعاطفیپاسخبهترینبتوانندپژوهشگرانتابودندشده
توانستندرانپژوهشگترتیباینبه.کننددریافتشرکتکنندگانازرا
باراافرادتکتکرایانه،توسطEEGپاسخهایازحاصلنتایجباتا

هکهستندباوراینبرمحققان.کنندشناساییدرصد۱۰۰دقت
درچشم،یشبکیهاسکنیاانگشتاثربهنسبتمغزیامواجالگوهای
امواجیالگومقابل،در.میکندعملدقیقتروموثرترافرادشناسایی
هکداردوجودامکانایننادریموارددرواستتغییرپذیرفردمغزی
که"۳الزلوسارا"پرفسور.برودسرقتبهشخصیکمغزیالگوی

کند،میفعالیتتحقیقاتیتیمسرپرستوروانشناسعنوانبه
کسیوتنیسسرقتقابلعنوانهیچبهانگشتاثرالگوی:میگوید
در.ندکایجادجدیدیانگشتاثرآن،سرقتازاستفادهبانمیتواند

شپژوهدر.دارندراشدنربودهقابلیتمغزیامواجالگویکهحالی
آزمایش،درحاضرداوطلبانازنفر۳۲بهپژوهشگرانگذشته،مشابه
اینمغزیامواجتحلیلازپسوکردنداکتفاکلماتدادننشانبهتنها
شده،دریافتامواجالگویآنهادرصد۹۷برایکامپیوتر،توسطافراد

ازاگونپنتهمکاریبااخیرمطالعهیدرکهاینتا.بودفردبهمنحصر
مغزیواجامالگوبرداریواندازهگیریبرایپیشرفتهتریسیستمهای

منحصرمغزیالگوییکافراددرصد۱۰۰برایباراینوشداستفاده
.آمددستبهفردبه

DIGITALTRENDS:منبع

1. Binghamton University
2. electroencephalogram headsets
3. Sarah Laszlo

جدید در تشخیص هویت افرادروشی چرخه بیوژئوشیمی
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نانو دارو چیست؟

همانمیتواندرشتهاینگرایشهایشیمیدانان،دیدگاهاز
درکهباشدشیمیفیزیکوتجزیهمعدنی،آلی،شیمیگرایشهای

راخوددجدییافتههاینتایجتامیگرددبررسیومطالعهنانومقیاس
از.کنندارائهمربوطهمهندسانبهخاصمورددرانبوهسازیبرای

وامعهجنیازهاینوعبهبستهگرایشهااینشیمی،مهندساندیدگاه
.شودیبنددستهمتفاوتطوربهمیتواندنیازهاآنآوردنبرتوانایی

وجودیرهغورنگوپلیمرمطالعهزمینهدرخوبیپتانسیلهایایراندر
انو،نمواد،سنتزسطحشیمیازعبارتندشیمینانوواحدهای.دارد

...وپلیمرهانانونانو،موادشناسایی

:استزیرگرایش4دارایدکتریدورهدرشیمینانو

نظریشیمینانو
پلیمرفناورینانو
معدنیموادنانو

لسوپرامولکو

|1396بهار|3شماره|فناوریوشیمیدانشجویینشریهفاز

.1Richard Feynman 

.2Geoffrey Ozin 

.3self-assembly 

نانوشیمی

الشده از کریستال هاى اکسید روى و صفحات طدستكارى  SEMتصویر 

سهاطالعاتفناوریوژنتیکدانشهمراهبهنانوفناورییانانوشیمی
مینرافناوریاینواقعدر.هستندسومهزارهناپذیراجتنابپدیده
کلیهبهجدیدرویکردیبلکهکردمعرفیجدیدیرشتهعنوانبهتوان
کلیاستواژهاینانوفناوری.تاسنانومقیاسدرموجودفنونوعلوم
اطالقنانومقیاسباکارعرصهدرپیشرفتهفناوریهایتمامبهکه

نانومتر۱۰۰تا۱حدوددرابعادینانومقیاسازمنظورمعموالً.میشود
.دمیباش
فاینمنریچاردتوسط۱۹5۹سالدرنانوفناوریجرقهاولین

تحتانیسخنریکطیفاینمن.شدزدهنوبلجایزهبرندهفیزیکدان۱
راونانفناوریایده"داردوجودپایینسطوحدرزیادیفضای"عنوان
اتمهاازمستقیمبهرهبرداریامکانفاینمن،نظرطبقبر.ساختمطرح

انزمآنتاکهاستسنتزیشیمیازقویتریشکلمولکولهاو
استادگوچینوریوتاینتوسطباراولیننانوفناوریواژه.میشداستفاده
راواژهایناو.شدجاریهازبانبر۱۹۷4سالدرتوکیوعلومدانشگاه
میباشد،نانومترحددرآنهاابعادیکهدقیقیموادساختتوصیفبرای
.بردکاربه
نوینیروشهایهستند،توجهقابلکوانتومیاثراتکهنانوابعادحددر

جفریپرفسور.میشودامکانپذیرشیمیاییواکنشهایانجامبرای
ختهشنانانوفناوریپدربعنوانکاناداتورنتودانشگاهدر۲اوزین

"ریزابعاددرسنتزنانوشیمی؛"عنوانتحتاوتاثیرگذارمقاله.میشود
کهردمیکپیشنهادمقالهاین.دادقرارتاثیرتحترازمینهاینکل

کلیهدرادموباالیبهپایینازسنتزبهمیتواندشیمیاصولچگونه
هب.شوداعمالسلسلهمراتبیسازندهواحدهایباطولیمقیاسهای

نانویابعادحددرسازندهواحدهایازاستفادهبادیگر،عبارت
یکبهخودیهخودبطوربهکهشیمیاییاطالعاتباشدهبرنامهریزی

ادیابعمحدودهدرمیتوانندکهساختارهاییبهشدهکنترلشیوه
سنتزیشیمیازعلم،این.کنند۳خودآراییباشندداشتهقرارمتفاوتی

شکلها،اندازهها،بانانوموادآوردنبدستبرایموادشیمیو
،معینخودآراییمشخصویژگیهاینقایص،سطحی،ویژگیهای

تفادهاسمعیناستفادههایوکارکردهابهدستیابیبرایشدهطراحی
.میکند

زشکیپتاشبهرساناهاازوسیعمحدودهیکدرنانوشیمیکاربردهای
فقطهکمیکنداستفادهشبهرساناهاییازنانوشیمی.میگیردقرار

بهرساناهاشچقدرهر.میکنندمنتقلمعینیشرایطدرراالکتریسیته
.بودخواهدکوچکترمحصولمیشوند،عادیرساناهایازکوچکتر
برخیمهاربراینقرهازمعینینانوذراتکهداردوجودشواهدی
ساختبرایهمچنیننانوفناوری.هستندمفیدباکتریهاوویروسها
ازقویتربرابر۱۰۰۰دوچرخههاییمیشوند،تمیزخودکهشیشههایی

انوشیمینمحصولمهمترین.میشوداستفادهآنازسبکترامااستیل
بکسحالعیندرومقاومبسیارکههستندکربنینانولولههای

.میشودتصوررشتهاینبرایروشنیبسیاریندهآ.هستند

ایراندرشیمینانورشته
موادمعلشناختشیمی،مهندسیوشیمیعلممشخصههایازیکی

دروپژوهشومطالعهمحض،علومدرکهاستموادمهندسیو
.استنظرموردانبوهتولیدمهندسی،
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به سوخت مایع مفیدها  دود مضر کارخانه تبدیل 

مضریگازهاتوانستهاند،مختلفآزمایشهایانجامبااخیراًدانشمندان
این.دکننتبدیلمایعمفیدسوختبهراکارخانههادودکشازخروجی

.داردپاکمحیطزیستوانرژیصرفهجوییرویمستقیمتأثیرکار

باچیندرمفیدسوختبهمضرخروجیگازهایتبدیلآزمایش
میتوانعظیمدستاورداینباواقعدراست،کهگرفتهصورتموفقیت
کارخانههایبرقتولیدایستگاههایازخروجیگازهایازبسیاری
یدمفسوختبهراغیرهوالستیکوفوالدتولیدهمچونمختلف

.کردتبدیلقابلاستفاده

دانشگاهازتحقیقگروهاعضایازیکیاستفانوپالسگریگوریدکتر
ستمسیطراحیکهداشتاظهارگاردینروزنامهباگفتگودر۱امآیتی
به،گیردمیصورتپیوستهویکپارچهبهصورتخروجیگازهایتبدیل
آنخروجیازوتزریقشدهمضرگازسیستم،ورودیازکهنحوی
.میآیدبیرونمفیدمایعسوخت

یهاولتستهایچین،شانگهایشهرحومهدرواقعآزمایشیکارخانه
یمدتازبعدوگذاشتسرپشتموفقیتبا۲۰۱5سپتامبردرراخود
حالتازبزرگتربرابر۲۰باتجارینیمهکارخانهایتحقیقتیم

.کردندراهاندازیراآزمایشی

لیتر۲و۱بدیلتباراکارابتداتحقیقتیم:استفانوپالسدکترگفتهبه
کهرساند،لیتر۱۰۰۰بهراآنبعدیگامدروکرد،شروعآزمایشگاهدر
رامایعسوختلیتر۲۰۰۰۰تولیدتوانستکارخانهایبزرگنمونهدر

باآندرهکاستژنتیکتخمیرمهندسیفعالیتایناساس.کندثبت
یاکسیددگازومونوکسیدکربنهیدروژن،مخلوطباکتریهاازاستفاده
در،شوندمیتبدیلاستیکاسیدبهسنتزیگازهایعنوانبهکربن
.شودمیاستفادهمایعسوختعنوانبهآمدهدستبهمحصولنهایت
باتجاریسطحدرراطراحیشدهسیستمبتواندگروهایناگرحال

تنهانههددنشانصنعتیجامعهبهکاراییبهترینبابزرگترمقیاس
دودکشازخروجیمضرگازتنهزارانبازیافتبرایراراهمیتواند
مناسببسیارجایگزینیمیتواندبلکهکند،بازنیروگاهها

آنهافرآوریوتولیدهزینهکه،باشدپاکزیستیسوختهایبرای
.باالستبسیار

ویون،کارینگتدامیاندکترباگاردینروزنامهمصاحبهازبخشیدر
حاضرحالدرکهدانستهحملونقلاصلیحیاترامایعسوخت
املعراحملونقلومیشودمشتقنفتازفسیلیسوختبهعنوان
بهادامهدرهمچنین.میداندجهانیکربنازچهارمیکتولیداصلی

سیلیفسوختهایبرایممکنجایگزینبهعنوانزیستیسوختهای
وادمانواعتولیددررقابتدلیلبهحاضرحالدرکهمیکند،اشاره
.نداردراالزماقتصادیتوجیهباالقیمتهایباغذایی

چرخهیتموفقبامیتواندتیماینآیاکهدید،وماندمنتظربایدحال
بهنمقرواقتصادیسطحیکدررامضردودهایازمایعسوختتولید
گریدیتیمهایصورتاینغیردر.کندطراحیچینکشوردرصرفه
.کردخواهنددنبالرامسئلهاین

SCIENCEALERT:منبع

:دروسسرفصل

استپژوهشی-آموزشیواحد۳۲جمعااختیاریواصلیدروسشامل
.دشومیارائهدانشگاهبرنامهریزیشورایتصویبباکه

دروس اصلی 

۳ ریاضیاتپیشرفتهدرنانوتکنولوژی

۳ مکانیککوانتومی

۳ اصولنانوتکنولوژی

۳ سمینار

۹ پروژه

اختیاریدروس

۳ آماریدینامیکترمو

۳ نانودرانتقالپدیدههای

۳ بیونانوتکنولوژی

۳ نانومقیاسدرسطحیهایپدیده

۳ نانوموادکاربردوساخت

۳ نانولوژیتکنووشیمی

۹ نانومقیاسدرسازیشبیه

همراهبهادامهدروشدهاخذدانشجووسیلهبهواحد۱۲دورهابتدایدر
شجودانآموزشیبرنامهوپروژهاستادآموزشیواحدهایدیگرگذراندن
یبرارسدمینظربهدروسعناوینبهتوجهبا.گرددمیمشخص

یمیشباآشناییخصوصبهوقویعلمیپایهنانودنیایبهورود
وانندتمیرشتهاینفارغالتحصیلدانشجویان.استضروریکوانتومی

هکتوسعهایوتحقیقهایبخشدرخصوصبهمراکزوصنایعدر
مشغولد،پذیرنمیراشیمیمهندسیوشیمیرشتهفارغالتحصیالن

.دشونپژوهشبه

تبیان:نبعم

1. Massachusetts Institute of Technology
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ماده و انرژی تاریک چیست؟

ریهآولویتمایکلکارپلوس،مارتینبه۲۰۱۳سالشیمینوبلجایزه
شیمیاییهایسیستم۱چندمقیاسیمدلهایتوسعهخاطربهوارشل

.شداعطاکمپلکس
بهتیکیپالسمیلههایوهاتوپازاستفادهبااینازپیششیمیدانان

هرایانبامدلسازیامروزهامامیپرداختند؛مولکولیهایمدلساخت
آریهولویتمایکلکارپالس،مارتین،۱۹۷۰دههدر.میشودانجام
ورکدبرایکهکردندایجادقدرتمندبرنامههایبرایبنیادیوارشل

رایانهایهایمدل.هستنداستفادهموردشیمیاییفرآیندهایپیشبینی
بسیارمروزاشیمیهایپیشرفتبیشتربرایواقعیتکنندهمنعکس
.دهستنحیاتی
یکازکسریدر.میدهندرخنورسرعتباشیمیاییهایواکنش

.جهندمیدیگریرویبهاتمیهستهیکازهاالکترونمیلیثانیه،
دردهشاجراهایگامهمهتجربیبطوربتواناستغیرممکنتقریبا
یوههایشکمکبااکنون.کردنقشهبرداریراشیمیاییفرآیندیک
رایانههاه،شدشیمیداناناینبراینوبلجایزهکسببهمنجرکهجدید

سمیخارهایبازکاتالیزورتصفیهمانندشیمیاییفرآیندهایمیتوانند
.دهندنمایشسبزگیاهاندررافوتوسنتزیا

|1396بهار|3شماره|فناوریوشیمیدانشجویینشریهفاز

شیمینوبل
سعیهکداشتهاهمیتبسیارآنجاییازوارشلولویسکارپالس،کار

کامالومیکوانتفیزیککناردررانیوتنکالسیکفیزیککردهاند
شیوهدواینازیکیازبایدشیمیداناناینازپیش.دهندقرارمتفاوت
اسباتمحازکهبوداینکالسیکفیزیکقدرت.میکردنداستفاده
زرگببسیارهایمولکولمدلسازیبرایمیشدوبودهبرخوردارساده
هسازیشبیبرایتواناییاشعدمآنضعفنقطهاماکرداستفادهآناز

انتومیکوفیزیکازشیمیدانانروایناز.بودشیمیاییهایواکنش
بسیاریمحاسباتقدرتنیازمندمحاسباتیچنیناگرچه.میبردندبهره
وچککبسیارهایمولکولبرایآنازمیشدتنهارواینازوبودهزیاد

.کرداستفاده
شیوههاییوکردهاستفادهحوزهدوهراز۲۰۱۳شیمینوبلبرندگان

.دمیکننادهاستفکوانتومیوکالسیکفیزیکدوهرازکهکردندابداع

ایسنا:منبع

.1Multiscale modeling 

اچهراهحلهاییپیشرویم.مسئلهیآبهرروزبحرانیترمیشود
ههایگرافناکسایدتوجهزیادیرابهعنوانگزینغشاهایدارد؟وجود

درحال.امیدبخشبرایفناوریهایجدیدتصفیهبهخودجلبکردهاند
راحاضرغشاهاییبهدستآمدهاستکهمیتوانندنمکهایمعمول

.غربالکنند

کردنمفراهبرایراعملیوواقعبینانهپتانسیلیجدید،پژوهشهای
ندارند،یدسترسآبیمنابعبهکهنفرمیلیونهابرایسالمشربآب

دانشگاهدردانشمندانازگروهیجدیدیافتههای.میدهندنشان
غشاهای.استرسیدهانتشاربهنانوتکنولوژینیچرژورنالدرمنچستر
عملخوبآب،تصفیهیوگازجداسازیدرپیشیناکسایدگرافن
توسعهنگرافملیانستیتویدرکهاکسایدیگرافنغشاهای.دکردهان
کوچک،نانوذرههایکردنفیلتردرخوبیبسیارقابلیتشدهاند،داده

نایبا.دادهاندنشانخودازبزرگنمکهایحتیوآلیمولکولهای
نمکفناوریهایدرمعمولنمکهایکردنغربالبرایتاکنونحال
دهنشاستفادهدارد،نیازتریکوچکغربالهایبهحتیکهزدایی
.دبودن

اهایغشکهشدمشخصمنچستردانشگاهدرپیشینپژوهشهایدر
شوندمیمتورمآرامیبهمیشوند،ورغوطهآبدروقتیاکسایدگرافن

ویونهاامامیشوند؛ردآنازآبباهمراهترکوچکونمکهای
روه،گاینحاضرحالدر.کنندعبورنمیتوانندبزرگترمولکولهای

رااسبمناستراتژییکودادهتوسعهراجدیداکسایدگرافنغشاهای
خلتخلاندازهی.یافتهاندآبمجاورتدرغشاتورمازجلوگیریبرای
جداشورآبازرامعمولنمکهایمیتواندوشدهکنترلدقتباغشا
آبابعمناقلیمیتغییرات.دکنمناسبنوشیدنبرایراآنوکرده

لحادرثروتمندکشورهایدلیلهمینبهمیدهند؛کاهشراشهری
.هستندنمکزداییفناوریهایزمینهیدرتحقیق

غربال های گرافنی آب دریا را به آب شرب تبدیل می   کنند

بآمولکولهایازقفسیمیشوند،حلآبدرمعمولنمکهایوقتی
ریزسوراخهایبهمورداین.میشودایجادمولکولهایشاناطرافدر

آبهمراهبهنمکعبورازتامیدهدامکاناکسایدگرافنغشاهای
اهاغشاینازسرعتبهمیتوانندآبمولکولهای.کنندجلوگیری
مناسبزدایینمکفرایندهایبرایغشاهاایندلیلهمینبهبگذرند؛
.یستندنمناسبنمکزداییبرایتنهایافتهتوسعهغشاهای.هستند
رادیجدیفرصتهایتخلخلهااندازهیاتمیابعادبودنتنظیمقابل
رانهایومیتوانندغشاهااین.میکنندایجادمصنوعیغشاهایبرای

.کنندفیلتراندازهشانبراساس

درصدچهارده،۲۰۲5سالتاکهاستکردهپیشبینیمللسازمان
فناوریاین.شدخواهندروبروآبمنابعکمبودباجهانجمعیت
هککشورهاییدرویژهبهجهان،سراسردرراآبتصفیهمیتواند

.دکنمتحولباشند،داشتهبزرگزدایینمکواحدهاینمیتوانند
phys.org:منبع
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کنیمنگاههستیجهانبهنیزتلسکوپهاپیشرفتهترینبااگرحتی
در.کردخواهیممشاهدهراآندرموجودمادهیازناچیزیکسرتنها

گرم5حداقلهستی،جهاندرموجوداتمگرمیکهرازایبهحقیقت
اتدانشمندانکهداردوجودتاریکمادهیبهموسومنامرئیمادهی
تاریک،مادهیوجودبهماباوردلیل.دنشدهانآنشناساییبهقادرکنون

دیگرپدیدههایوکهکشانیخوشههایگرانشیکششمشاهدهی
توسطآنداشتننگهپابرجابرایخوشههردرموجودمادهی.است

نیزتیرهاینامرئیمادهیمقداریبایدبنابرایننیستکافیگرانش
مادهایننیستیم،آگاهآنماهیتازهنوزمااما.باشدداشتهوجود

نسجازذرهیک.دباشناشناختهوجدیدذراتازترکیبیمیتواند
ضعیف،قوی،بنیادینیروینوعچهارطریقازمیتواندتاریکمادهی

باشدداشتهبرهمکنشدیگرموادباگرانشیوالکترومغناطیسی

ویدمحتملبهعنوانمادهتاریکآشناشگزینه ۵با 

1396بهار |3هشمار|فاز نشریه دانشجویی شیمی و فناوری |

ومیکندعبورزمینازمربعسانتیمترهرازWIMPذرهیهزار۱۰۰
شبرهمکنخوداطرافموادباگرانشوضعیفنیرویطریقازتنها
کهمیدهندنشانریاضیمدلسازیهایWIMPوجودفرضبا.ددارن

بامیزاناینکهباشدعادیموادبرابر5تقریبابایدمادهاینمیزان
هبموضوعاین.داردهمخوانیهستیجهاندرتاریکمادهیفراوانی
خودیاولیهحالتبهباردارذراتبازگشتدلیلبهکهاستآنمفهوم

WIMPذراتشناساییبهقادریکدیگر،باآنهابرخوردحیندر

جرمنخود،طبیعیحالتبهباردارذراتبازگشتکهچراشد،خواهیم
آزمایشهاییدرآنمشاهدهیبهقادرماکهمیشودنوریتولیدبه

پژوهشهایدربارهاWIMPذرات.هستیمXENON100نظیر
موردفیزیکاستانداردمدلازفراترسطوحدرخصوصبهگستردهای

کهودمیشپیشبینیپژوهشهااینبراساس.گرفتهاندقرارمطالعه
.دباشداشتهوجودبایدذرهایچنین

۱.The WIMP
برهمکنشباسنگینذرات
ذراتی۱(WIMP)فضعی

هاآنماهیتکههستندفرضی
هکموادیانواعباکاملطوربه
متفاوتداریمآشناییآنهابا

نیرویطریقازذراتاین.است
امکانسیالکترومغناطی
امراین.ددارنبرهمکنش
ینامرئبرایتوجیهیمیتواند
رد.باشدفضادرمادهاینبودن
تقریباثانیههر

۲.MACHO

مخفف۲(MACHO)واژهی
هالهایجسممفهومبهعبارتی

بهوبودهسنگینفشردهی
ینههاگزنخستینازیکیعنوان

مطرحتاریکمادهیعنوانبه
شاملاجساماین.استشده

ایستارههونوترونیستارههای
ودهب"کوتوله"سفیدوقهوهای

.ندهستعادیموادازترکیبیو
ساماجاینبودننامرئیدلیلاما

میزاناتصفربینبازهیدرآنهاتوسطنورانتشارمیزانکهاستآن
میزانپایشآنهامشاهدهیراههایازیکی.تاسکمبسیار

نورپرتوهایکهطورهمان.استدوردستستارگاندرخشندگی
نورایپرتوهمیشوند،منحرفعظیمجسمیکنزدیکیازگذرهنگام
نروشبراینزدیکترجسمیکتوسطاحتماالدوردستدرمنبعی
پدیدهنایمیشوند،متمرکزدوردستدردیگرجسمیناگهانیساختن

کتاریوعادیمادهیمیزانبهتوجهبا.داردنامگرانشیهمگرایی
مقدارمحاسبهیبرایپدیدهاینازمیتوانیمکهکشان،یکدرموجود
کافیرمقداوجودکهمیدانیمحالاینبا.کنیماستفادهپنهانمادهی

یمادهاززیادفوقالعادهحجمدادنپوششبرایتاریکاجسامایناز
.تاسذهنازدورموجود،تاریک

۳.The Axion

.کنندمیحرکتآهستگیبهکههستندکمجرمباذراتیاکسیونها
کنشبرهمامکانضعیفنیرویطریقازتنهاونبودهباردارذراتاین
هباکسیونهاکهمیشودباعثموضوعاین.دارندرادیگرموادبا

خصوصبهجرمهایبااکسیونهاییتنها.باشندشناساییقابلسختی
ینااگرکهچرادهند،شرحراتاریکمادهینامرئیماهیتمیتوانند

اگر.ودبخواهندرویتقابلباشند،سنگینتریاسبکترکمیذرات
یکهبشدنتبدیلوواپاشیامکانباشندداشتهوجوداکسیونها

بهادرقآنکهبرایبنابراینداشت،خواهندرا(فوتون)نوریذرهیجفت
حالدر.مباشیجفتهاییچنیندنبالبهبایدباشیمآنهاشناسایی

ضعیفنیرویمیدهد،پیوندهمبهرااتمهاهستهیقوینیروی
نیرویاست،هستهایواپاشیمانندذراتواپاشیمسئول

نیرویومیکنداثرالکتریکیباردارذراتبینالکترومغناطیسی
مادهایهاینکبرای.استگرانشیبرهمکنشهایمسئولنیزگرانشی

بایسیالکترومغناطنیرویطریقازبایدباشد،مشاهدهقابلفضادر
یانورشارانتبهمنجربرهمکنشاینباشد،داشتهبرهمکنشدیگرمواد
خواهدتلسکوپتوسطشناساییقابلالکترومغناطیسیتشعشعاتسایر
.دش

مادهیمیرود،احتمالکهداردوجودگزینهتعدادیحاضرحالدر
یکطریقازگزینههااینازکدامهرباشد،آنهاجنسازتاریک
ازنمونه5بااینجادر.دارندبرهمکنشدیگرموادبامنحصربفردروش

.دشخواهیمآشناگزینههامحتملترین

1. weakly interacting massive particle
2. massive astrophysical compact halo object
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هدفاباکسیونتاریکمادهیآزمایشنظیرآزمایشاتیحاضرحالدر
.هستندانجامحالدرروش،اینبااکسیونهایافتن

Theذره.4 Kaluza-Klein

درموجودنامرئیپنجمبعدیکوجوداساسبرکلین-کالوزانظریهی
ومقعوعرضارتفاع،شدهیشناختهفضاییبعدسهکناردرفضا
نظریهیبردرآمدیپیشکهنظریهاین.استشدهمطرحزمان

ازودمیراحتمالکهمیکندپیشبینیراذرهایوجوداستریسمان
پروتون۶5۰تا55۰معادلجرمیذرهاین.باشدتاریکمادهیجنس
.داشتخواهد

ویسیالکترومغناططریقدوبهبرهمکنشداشتنامکانذرهایچنین
گرفتهقراربعدیدرآنکهدلیلبهحالاینبا.داشتخواهدراگرانشی

راآنسمان،آبهنگاهباصرفانمیتوانیمنیستیم،آندیدنبهقادرکه
بهیواپاشحیندرذرهاینآنکهدلیلبهخوشبختانه.کنیممشاهده
شناساییهبقادرآزمایشاتیانجامبامیشود،تبدیلفوتونونوترینو

قدرتمندیشتابدهندههایکماکانحالاینبا.بودخواهیمآن
ذرهاینشناساییبهقادربزرگهادرونیبرخورددهندههمچون
.نشدهاند

5.The Gravitino

ذرهایوجودهستند،ابرتقارنوعامنسبیتازترکیبیکهنظریههایی
ظریاتینازیکیابرتقارن.میکنندپیشبینیراGravitinoبهموسوم
این،میکندتوجیهفیزیکدنیایدررابسیاریمشاهداتکهاست
ذراتیافوتوننمونهعنوانبه)بوزونذراتکلیهیکهمیکندبیاننظریه

.دارندفوتینوبهموسومابرهمزادی(نور

کهداردار(زاویهایمومنتومازنوعی)اسپینعنوانباخاصیتیابرهمزاداین
فرضیذرهابرهمزادگراویتینو.استنیمهصحیحعددیکدرتفاوتشان
نشگرانیرویواسطهیعنوانبهکهمیرودگمانواستگراویتون

کمیجرمگراویتینوکهابرگرانشمدلهایازبرخیدر.میکندعمل
.آوردحساببهتاریکمادهیعنوانبهراآنتوانمیدارد،
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برایبمناسجایگزینیوپاک،وتجدیدپذیرمنبعیخورشیدیانرژی
اهشکبرایدنیاسطحدرزیادیدولتهای.استفسیلیسوختهای

ومشوقهاگلخانهای،گازهایانتشارازجلوگیریوهواآلودگی
حتیاینیروگاههادرخورشیدیپنلهایازاستفادهبرایتسهیالتی

صدقخالقانهحرکتیدرفرانسهدولتاما.میدهندارائهخانههاسقف
.بپوشاندخورشیدیپنلهایباراجادههاسطحدارد

برایرا۱سوالرودنامباخورشیدیمسیراولین۲۰۱4سالدرهلند
طولبیشترمتر۷۰کهمسیراین.ساختدوچرخههامروروعبور

راخانهیکسالیکمصرفنیازموردانرژیماه۶ازبعدنداشت،
اهلندیهپروژهیهرچند.شودظاهرانتظارهاازفراترتاکردتامین
توسطاحداثدستدرپروژهیبامقایسهدرامابود،جذابوموفق

هکاستکردهاعالمفرانسهدولت.استکوچکبسیارفرانسویها
خورشیدیپنلهایازاستفادهباآیندهسال5ظرفداردقصد
.کنداحداثجادهکیلومتر۱۰۰۰

ادههایجتوسعهیکهکُال،فرانسویزیرساختشرکتاعالماساسبر
جادهاینازکیلومتر۱دارد،عهدهبررا۲واتوینامبافوتوولتاییک

در.کندتامینرانفریهزار5شهریکخیابانهاینوراستقادر
درصد۸عبارتیبهیانفر،میلیون5برقجادهاینپروژه،افتتاحصورت
.کردخواهدتامینرافرانسهجمعیت

کامالًاییکفوتوولتروشهایسایربامقایسهدرکُالشرکتتکنولوژی
اختزیرسبردنبینازبهنیازیشرکتاینروشدر.استنوآورانه

ازواتویپنلهای.نیستعمرانیفعالیتهاییافعلیجادههای
قرارتالپلیکریسسیلیکونازنازکالیهییکدرونکهسلولهایی

کاربهالتآسفرویمستقیمصورتبهمیتوانندوشدهتشکیلدارند
.شوندگرفته

مقاومگیبارندمقابلدرتاشدهاندمحصوررزینیبستریکدرسلولها
ابتامیدهدپنلبهراامکاناینهمالیهمیلیمتری۷قطر.باشند
.کندمنطبقآسفالتشرایطباراخودگرمابهتوجه

:آمدهواتویوبسایتتوضیحاتدر

.ارددبرقتولیدقیمتبهبستگیمربعمترهردرواتویقیمت"
آندرکهمیشود،سنجیده۳پیک-واتواحدبافوتوولتاییکانرژی
لیلدبهحاضرحالدر.گرفتدرنظربایدنیزراخورشیدنورشرایط
جادههایساختفرآیندمیشوند،نصبدستیصورتبهپنلهااینکه

کارمشغولکُالشرکتمهندسانامااست؛زمانبربسیارخورشیدی
اینوندمیکبهینهرانصبزمانکههستندمکانیکیفرآیندیروی

مقیاسدرخورشیدیجادههایساختفرآینداز۲۰۱۷سالدرشرکت
.کردخواهدرونماییصنعتی
بنزینرویبرمالیاتافزایشازراپروژهاینهزینهیاستقرارفرانسه
.کندتامین

FORBES:منبع

فرانسهخورشیدیاحداث جاده  

رنگ چیست؟

.1SolaRoad

.2Wattway

.3watt-peak 

https://en.wikipedia.org/wiki/Photino
https://en.wikipedia.org/wiki/Photino
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کهاردداینازنشانمیشیگاندانشگاهتوسطشدهانجامتحقیقات
همراهبهاعتیادآوریخاصیتدارد،وجودپنیرآنهادرکهغذاهایی

بهند،باشکردهپیدااعتیادخوردنبهکهافرادیاساس،اینبر.دارند
نشانبیشتریتمایلشده،استفادهآنهادرپنیرکهغذاهاییخوردن
.میدهند

کهغذاهایی،میشیگاندانشگاهتوسطگرفتهصورتتحقیقاتبراساس
واستهناخاعتیادیدچارنوعیبهراافرادشده،استفادهآنهادرپنیراز

ازخودتحقیقاتانجامبرایمیشیگاندانشگاهدرمحققان.میکنند
تیاداعاستانداردازمحققان.کردهانداستفادهداوطلب5۰۰ازبیشوجود
تفادهاسباکهاستروشیاستاندارداین.کردهانداستفادهYaleغذای

سپس.کرداندازهگیریراخوردنبهفردیکاعتیادمیتوانآناز
گرفته،قرارآنهارویپیشکهغذایی۳5میانازداوطلبان

عه،مطالایندومبخشدر.کردهاندانتخابرانمونههااعتیادآورترین
انتخابرانمونههاییترتیببهنظر،موردغذای۳5میانازافراد

.استسختبسیارآنهاخوردنازجلوگیریکهکردهاند

نتایجهبنگاهیباتحقیقاینخصوصدرنکتهجالبترینشایداما
یجهنتاینبهکاربرانپاسخهایبررسیبامحققان.شودمشخص
.استتزاپیافراد،توسطشدهمشخصغذایاعتیادآورترینکهرسیدهاند
ههایرتبدرغذاهااعتیادآورترینعنوانبهنیزپنیرخودوچیزبرگر
چیپس،زاباالترنظرموردگزینههایکهاستجالب.گرفتهاندجابعدی

پیتزاتاهشدباعثچیزچهاما.گرفتهاندقرارشیرینیهاانواعوشکالت
پرچربپنیرازاستفادهاست،روشنپاسخبرسد؟جایگاهیچنینبه

شدههارائاطالعاتبراساس.استدادهانتقالباالرتبههایبهراپیتزا
اشد،بچربغذاکهاندازههراست،تحقیقایننتایجازبرگرفتهکه

انجامنپیشیتحقیقات.میشودبیشترآنخوردنبرایافرادتمایل
رهایرفتاسوءمصرف،صورتدرکاربرانازشماریکهدادهنشانشده

سوءمصرفمورددرموضوعاینومیدهندنمایشخودازراخاصی
.استصادقنیزغذا

بودنداراعلتبهپنیرکهکردهاشارهنکتهاینبهبرناردنیلدکتر
ادآوراعتیبسیارمیشود،کازومورفینایجادباعثکه۱کازئینپروتئین
رارقاستفادهموردپنیرحاویغذایکهزمانیتغییراتاین.است

ظهاراچنینخصوصایندروی.میشودایجادهضمفرآینددرگرفت،
:استکردهنظر

گیرندههایبهپنیردارغذایخوردناثردرشدهایجادکازومورفین
ساساحایجادباعثمورفینوهروئینهمچونوشدهمتصلاوپیوئید
اهیتمزیادیحدتاپنیراینکهبهتوجهبا.میشوندکاربردرآرامش
ازسرشاریمنبعاینروازداده،دستازراخودآبوداشتهجامد

ثیرتامورددربیشتریتحقیقاتبایدالبته.استکازومورفین
ورمضخوراکییکپنیر.شودانجامانسانهابدنرویکازومورفین

راذاییغمادهیایننبایدکهنیستمعنیبدیناینامااست،پرچرب
کهیایذغموادچنیناینمصرفدربایدبلکه.دادقراراستفادهمورد
تعادلند،هستخونچربینظیربیماریهاییعاملوچربیسرشارمنبع
.کردرعایترا

ESQUIRE:منبع
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هروئینوپنیرمشابهاعتیادآورفرآیند

1. Protein Casein

موادازکهاستانرژیتجدیدپذیرمنبعیکبیومسیاتودهزیست
زیستیاءمنشکهزبالههاییکلیهبهطورکلی.میآیددستبهزیستی
.میشوندامیدهنبیومسباشندآمدهپدیدسلولیتکثیرازوباشندداشته
امامیشود،همسوزاندنقابلزیستیزبالههایشاملتودهزیست
ینزمفرایندهایطیکهفسیلیسوختمانندزیستیموادشامل
.میشودننفتیاسنگذغالمانندیافتهاند،شکلتغییرشناسی
دیمقبسیارزماندرتودهزیستدرریشهفسیلیسوختهایاگرچه

عتطبیزیستیچرخهازآنهادرموجودکربناینکهدلیلبهدارند،
وجدرموجودکربناکسیددیتعادلآنهاسوزاندنوشدهاستخارج

امروزه.نمیگردداطالقآنهابهتودهزیستعنوانمیزند،همبهرا
آمدهدستبهزیستیسوختهایکهاستشدهمشخص

میتواندجهانکشاورزیمحصولهایوجنگلهاپسماندهایاز
رارقبشردسترسدرانرژیخامنفتتنمیلیارد۷۰اندازهبهساالنه
.استجهاندرانرژیساالنهمصرفبرابر۱۰میزاناینکهدهد

زیراردببهرهگرماتولیددربیشترسوختهااینازمیتوانهمچنین
تودهتزیس.شوندچشمگیریاقتصادیجوییصرفهباعثمیتوانند
.میشودهمسوزاندنقابلزیستیزبالههایشامل
،مایعسوختهایسرما،حرارت،برق،تولیدقابلیتتودهزیست

.شدبامیداراراشیمیاییمفیدکاربردهایانواعوگازیسوختهای
داراونانرژیهایمنابعانواعدیگرمیاندربزرگیسهمتودهزیست
رمینچهاطبیعی،گازونفتسنگ،ذغالازپسبطوریکهباشدمی
انرژیازدرصد۱4حدودمنبعاین.میباشددنیادرانرژیبزرگمنبع
.مینمایدتامینراجهاناولیه

ویکیپدیا:منبع

زیست توده چیست؟
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زباله های پالستیکی

.1Endohedral Fullerenes 

.2Karlsruhe Institute of Technology

.3Quartzl
.4Thomas Wetzel 

نقیمتتریگرانعنوانبهامروزبهتاپالتینیومیاطال،الماس
محققانحالاینبا.میشدندشناختهجهاندرموجودمادههای
رینارزشمندتکهشدهاندمادهایساختبهموفقآکسفورددانشگاه

ازمیکروگرم۲۰۰شده،برگزارحراجیآخریندر.استگرفتهلقبماده
بابرابرانسهردرکهشدهقیمتگذاریدالرهزار۳۳محصولاین
.شدخواهددالرمیلیارد4.۲

بهکهدهشتشکیلخاصیمولکولیساختارازشدهساختهجدیدمادهی
رشمابهمولکولیفولرن.میشودشناخته،۱وجهیدرونفولرننام

فولرن.استشدهایجادکربناتمهایزوجتعدادازتنهاکهمیرود
یااتمباکهمیآیدحساببهفولرنمشتقاتازیکیوجهیدرون

ونکنتا.استشدهمحبوسفولرنپوستهیدروناضافیاتمهای
لحااینبا.استشدهساختهوجهیدرونفولرناززیادینمونههای
وداردمشخصیکابردآکسفورددانشگاهدرشدهدادهتوسعهنمونهی

طوربه.استGPSدستگاههایواتمیساعتهایدراستفادهآن
وN@C60شکلبهساختاریازمواداینگفتمیتواندقیقتر

N@C70۷۰یا۶۰ازقفسیدرونکهمفهوماینباشدهاندتشکیل
.داردقرارنیتروژناتمیککربن

تهاساعایندر.میبرندبهرهسزیمازمعمولطوربهاتمیساعتهای
حولبهانرژیمختلفالیههایبامدارهاییدرسزیمالکترون55

رون،الکتهرتوسطمدارتغییربا.درمیآیندگردشبهنوکلئوس
کانسفرکهجاآناز.میشوندتولیدمشخصفرکانسیباموجهایی

معیارکیعنوانبهمیتوانبوده،ثابتمدارتغییربارهردرشدهتولید
ازردقیقتبسیاروکرداستفادهآناززماناندازهگیریبرایخوب

حجمهکمیآیدحساببهسوختیاصلیمنابعازیکیطبیعیگاز
بهزدیکنشدهمنتشرآمارطبق.استدادهتشکیلمتانراآنبیشتر
ابکهاستطبیعیگازازآمریکاییشهروندانانرژیازدرصد۲۸

رایبجدیدراهیکردنپیدا.میشودآزادکربناکسیددیآن،سوخت
ارشمبهتحقیقاتیمراکزدرمهمموضوعاتازیکیمتانسوخت
ممهموضوعزمینگرمایشجملهازبحثهاییشدنمطرحبا.میرود
متاندرموجودانرژیبتوانکهاستراهیکردنپیدادانشمندانبرای
سهمؤسمحققانتازگیبه.کردآزادهواکیفیترویتاثیربدونرا

توانستهاندتجربیروشیککمکبهآلمان۲کارلسروههفناوری
درانمت.بپردازندمتانسوختنبهکربناکسیددیشدنآزادبدون

،خوددهندهیتشکیلاجزایبهمتانشکستعنوانتحتفرآیندی

.میشودشکستهسانتیگراددرجهی۷5۰دمایدر،کربنوهیدروژن
داردضورحتحقیقادبیاتدرکهاستدههایچندمتانشکستفرآیند
آنتهایمحدودیجملهازکربنناخالصیوپایینتبدیلضریبولی
اعارتفباجدیدراکتوریمحدودیتهااینحلبرایدانشمندان.است
آنساختدرزنگضدفوالدو۳کوارتزازکهکردهاندطراحیمتر۱.۲

ازییباالمقاومتخوردگیبرابردرراکتوربدنهی.استشدهاستفاده
.میدهدنشانخود
تزریقمذابقلعازستونهاییدرمتانحبابهایروشایندر

ورتصبهآنساختارازکربن،رویهسطحبهمتانحرکتبا.میشوند
اچرمیرسدخودحداقلبهروشایندرناخالصیومیشودجداپودر
طبق.کردجداآنازراکربنپودرگرانوالرهایمیکرومیتوانکه

تواناییراکتوراین4وتزلدکترتحقیقاتیگروهسرپرستاظهارات
درجهی۱۲۰۰دمایدردرصد۷۸تبدیلضریبباهیدروژنتولید

کهوالرماژنمونهییکبهرسیدنبرایحالاینبا.داردراسانتیگراد
بیشترتوسعهیوتحقیقسالسهبهبردبهرهصنعتدرآنازبتوان
نایازاستفادهباکهمیدهندنشاناولیهمحاسبات.استاحتیاج
کیلوگرمهرتولیددردالری۳.5تا۲صرفهجوییبهمیتوانفناوری

.کردپیدادستهیدروژن
GIZMAG:منبع

روشی جدید برای جداسازی هیدروژن از متان بدون تولید دی اکسید کربن

تیمدیگرطرفدر.میآیدحساببهزماناندازهگیریسنتیروشهای
دقیقترتعیینبرعالوهکهدارنداعتقادمادهاینسازندهیتحقیقاتی

بنابراین.بردبهرهنیزGPSساختدرمادهاینازمیتوانزمان
نعتصبرایکهمیآیندحساببهنیزمیلیمترییکجابهجاییهای
نظربهمفیدبسیاررانندهبدوناتومبیلهایساختواتومبیلسازی

نترلکراماشینهااینزیادیبسیاردقتبامیتوانکهچرامیرسد
.دکر

ماشهوشمندگوشیهایدرجدیدفولرناینازکهکنیدفکرحاال
هرراوچککبسیاراتمیساعتیکمیتوانبنابراین.شونداستفاده

میاتساعتهایکهمیافتداتفاقحالیدراین.کردحملخودباروز
.هستندکوچکاتاقیکاندازهبهوحجیمبسیارامروزی

IFLSCIENCE:منبع
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هکاستجدیددرمانیروشهایازیکیآروماتروپییارایحهدرمانی
.باشدداشتهانسانسالمتیدرمثبتیتاثیراتمیتواند

مامغزیدعملکررویمیتواندکهاستپنجگانهحواسازیکیبویایی
رویبردمیکنیاستشمامشماکهبوییهر.بگذاردبهسزاییتاثیر

هیپوکاموسملشاکهسیستماین.میگذاردتاثیرمغزلیمبیکسیستم
شمادررالذتوانگیزهترس،عاطفی،احساساتاستمغزآمیگدالو

:میگوید۱آمریکاییژورنالدرشدهمنتشرمقالهی.میکندکنترل
دربواستشمامکهمیدهدنشانانسانمغزازتصویربردارینتایج"

ازمیتوانراوبتاثیردیگر،عبارتیبه".داردتاثیرمغزلمبیکسیستم
.کردمشاهدهافرادمغزاسکنطریق

PubMedدادههایپایگاهگزارشبهبنا ازاستفادهبارایحهدرمانی""
یکآروماتترکیباتدیگرواسانسشاملکهگیاهیروغنهایومواد
ردعملکوروانخو،وخلقبهبودکاراینازهدف.میشودانجاماست،

حلراهیکعنوانبهروشاینازحاضرحالدر".استافرادفیزیکی
التمشککاهشحتیونگرانیاسترس،رفعبرایطبیعیدرمانی
.میشوداستفادهسرطانیبیماران

رایحه درمانیتاثیرات

استشمامکهدادنشان۱۹۹۰سالدربررسییکازحاصلنتایج
اینبتهال.ببردباالراتمرکزوهوشیاریسطحمیتواندنعناعاسانس
نخواهداثریچنیننعناعقرصخوردنکهکرداضافهبایدهمرانکته

تیجهناینبهپژوهشگراندیگر،تحقیقاتیمطالعهییکدر.داشت
.دهدافزایشراحافظهدقتمیتواندنعناعاسانسکهرسیدند

طحسرزماریاسانساستشمامکهکردندمشاهدهانگلیسیمحققان
یبررسباژاپنیپژوهشگران.میبردباالترراحافظهوهوشیاری
اسانس،ایناستشمامکهرسیدندنتیجهاینبهاسطوخودوساسانس
.میدهدافزایشکارانجامحیندرراتمرکز

کهدادنشان۲ژورنالدرانگلیسیمقالهییکدرشدهمنتشرنتایج
بهواندمیتریاضیمسائلحلازقبلاسطوخودوساسانساستنشاق

.کنندحلسریعترودقیقتررامسائلتاکندکمکافراد
-کمتوجهیاختاللبهمبتالکودکانرویبرکهمطالعهایطی

ووتیورفعلاستنشاقکهدادنشاننتایجگرفت،صورتبیشفعالی
نایعالیمکاهشومغزعملکردبهبودباعثمیتواندسدراسانس
.شوداختالل

ولیموهیرایحاستشمامکهرسیدندنتیجهاینبهژاپنیپژوهشگران
بعددراسطوخودوسوپرتقالاسانساستشماموصبحگاهدررزماری

.شودعواقموثرآلزایمریبیمارانمغزعملکردبهبوددرمیتواندظهراز
کهرانیکارگکهدادنشانژاپنیپژوهشگرانمطالعهیازحاصلنتایج
خطایدرصد54میکردند،استشمامرالیمواسانسکارحیندر

خطاکاهشدرصداینکهاینضمنداشتند؛سایرینبهنسبتکمتری
صورتدرودرصد۳۳بهیاسگلاسانساستشمامصورتدر

.میرسیددرصد۲۰بهاسطوخودوساسانساستشمام

اسانسهااینازمیتوانمیکندپیداشیوعآنفوالنزاکهفصلهاییدر
کیازحاصلنتایج.کرداستفادهویروسومیکروبکشتنبرای

یپتوساکالوترنججوشاندنازحاصلبخارکهاستدادهنشانبررسی
کهحالیدر.کندنابوددقیقه۱۰ازبعدراآنفوالنزاویروسمیتواند

یناشمعدانیواسطوخودوسهندی،سنبلمثلجوشاندههاییبخار
هکدادهاندنشانآزمایشها.میکنندنابوددقیقه۳۰ازبعدراویروس
واندمیتآویشنوترنجدارچین،حاویرقیقخیلیمحلولهایحتی

.ببردبینازراآنفوالنزاویروس

اسانسهااستشمامشد،گفتههممطلبابتدایدرکههمانطور
شافزایراافرادذهنیوضوحودقتحافظه،هوشیاری،سطحمیتواند

هینتیج.شدخواهدآنهابهرهوریافزایشباعثآندنبالبهکهدهد
ساسانمیتوانیدشما.بودخواهددرآمدافزایشهم،بهرهویافزایش
خودشخصیتجربهییاوتحقیقاتنتایجطریقازراخودمناسب
تشماماسهستید،متنفرخاصیاسانسبویازچنانچه.کنیدانتخاب
ایفاماشبهرهوریافزایشدرمثبتینقشنمیتوانداسانسآنبوی
یاواقاستنشاستشمام،صورتبهمرسومطوربهاسانسهااین.کند

اینازاستفادهبرایراهسادهترین.میشونداستفادهخوراکیمصرف
.استاستنشاقحالتهماناسانسها

INC:منبع

باشد؟تاثیرگذارمغزعملکردرویمیتواندمحیطبویآیا

1. National Library of Medicin

2. International Journal of Neuroscience 
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در.بودندشدهاعمالپژوهشاینروندروینیزمحدودیتهابرخی
ازنمرهایخودمودبرایمیبایستشرکتکنندگاننخست،وهلهی

یشپآنهاحسسنجشبرایشدهگرفتهنظردرمختلفسطح۱۶بین
زماناتماموروزسیازپس.میدادنداختصاصرااستآزمایشاز

جودوکهنکتهای.میگرفتصورتبایدکارهمیندوبارههمآزمایش
براینمیتوانندفردخودنظربرمتکیگزارشهایکهاستایندارد
.باشنداعتمادقابلچندانسنجشهااین

رابطهیه،گرفتصورتمطالعهیکهباشیمداشتهنظردرهمچنینباید
بنابراین.نکردنمایانافرادمودتقویتوپلیفنولهامیانرامشخصی

بهبوددلیلالزومتلخشکالتکهبگوییممطمئنطوربهنمیتوانیمما
نتیجهقطعبهبتوانیماخیرآزمایشازاینکهیاواستبودهافرادمود

داشتهسروکارپدیدهاینبااستممکنزیستیفرایندنوعیکهبگیریم
.باشد
شهایپژوهبیشتردرموجود،شواهدطبقکهاستگفتنیسوییاز

هنوزوودمیشبزرگنماییاندکیسالمتیحوزهیوشکالتبامرتبط
کهاستاینآنوداردوجودمسلمواقعیتیکمیانایندرهم

شآزمایاین.میشودوزناضافهبهمنجرشکالتحدازبیشخوردن
درتلخشکالتخوردناحتماالکهمیکندتصریححالهربهولی

طبقبر.باشدمفیدافرادبرایمیتواندشدهکنترلدوزهای
امانجتلخشکالتدربارهیاینازپیشکههمدیگریپژوهشهای

ایمرآلزریسککاهشباعثمیتواندمادهاینکهشدهمشخصشده،
.شودبدنعروقیعملکردهایدربهبودهاییبهمنجرهمچنینو
اینلیاصعلتپلیفنولهاآیااینکهبهبردنپیبرایحاضرحالدر

یازنبیشتریپژوهشهایبهخیریاهستندافراددرآرامشافزایش
آندرد،بودهاناتفاقاینباعثپلیفنولهاکهشودمشخصاگر.است

آنهاازادهاستفبرآوردبرایهمبیشتریبررسیهایمیبایستصورت
یناخوشایندیهایاواضطرابوخشمقبیلازعارضههاییدرماندر

کتهینحالهردر.شودانجامافرادتحملآستانهیوحوصلهبامرتبط
همردیگعلمیدلیلیکماکهاستاینفعلیحالتدرخوشایند

ستاوردهایدکهاستگفتنی!یافتهایمتلخشکالتازبردنلذتبرای
.استشدهمنتشرسایکوفارماکولوژیژورنالدرپژوهشاین

SCIENCEALERT:منبع

یشودشناساییمادهایدرشکالتتلخکهمنجربهآرامشبیشتروحسخشنودیم

است؟شعله ی آتش در فضا به چه شکل 

.1Polyphenol
.2Matthew Pase

.3Swinburne University of Technology

گفته.استافرادبینخوراکیموادمحبوبترینازیکیتلخشکالت
شافزایهمانندجانبیعواضبرخیداشتنوجودبامادهاینمیشود
نجرممیتواندشودمصرفشدهکنترلدوزهایدرکهصورتیدروزن،
ورضایتمندیافزایشواضطرابکاهشزمینهیدربهبودهاییبه

.شودآلزایمراحتمالکاهشهمچنین

لختشکالتازکمیمقدارخوردنکهاستدادهنشانجدیدبررسی
این.ودشفردرضایتوخشنودیحفظوآرامشافزایشباعثمیتواند

نامبهآنتیاکسیدانگونهایاززیادیمقداردارایشکالتنوع
.است۱پلیفنول

رتصوهردرشکالتحدازبیشمقدارخوردنکهاستمسلمالبته
دریدانآنتیاکسازمیزانیچهکهندارداهمیتیواستمضرفردبرای
زاپارهایدرکهماهاازدستهایبرایپژوهشاینشایداما.باشدآن

.باشدخوشایندمیخوریمتلخشکالتزیادینسبتامقادیریاوقات
نایذهنیسالمتحوزهیسودمندیهایخوشبختانه،یامتاسفانه
کالتهاشسایرواستشدهشناساییتلخشکالتبرایتنهابررسی
مقادیرهاینکیاونیستندپلیفنولداراییاسفیدشکالتهمچون

ازگزارشنگارندهیگروهسرپرست۲پیسمتیو.دارندراآنازکمی
:میگویداسترالیا۳سویینبورندانشگاه

هبودبرویمیتواندشکالتکهشدهگفتههموارهگریختهوجسته
تیننخسازیکیشایدبالینیدرماناین.باشدموثرافرادروحیهی

رویارپلیفنولهامثبتتاثیراتمیتوانستکهبودپدیدههایی
حالدرگروهشوپیس.دهدنشانافرادتحملآستانهیوحوصله
ذهنیایعملکردههمچنینوحوصلهرویبرپلیفنولهاتاثیربررسی
تکیفیدرافزایشیگونههیچبررسیهاطیکهحالیدر.بودند

التشکپیاپیمصرفباآنهاآزمایشازپسافرادذهنیعملکردهای
بردندیپنکتهاینبهپژوهشگرانبود؛نشدهمشاهدهروزسیمدتبه
.ستاشدهحاصلبهبودهاییافرادذهنیسرزندگیوحوصلهرویکه

۶5تا4۰بینسنیبازهیدرسالممردوزن۷۲رویپژوهشاین
شکالتازمخلوطهاییفرایندایندرشرکتکنندگان.افتاداتفاقسال
شکالتهاایندروکردندمصرفمتوالیروز۳۰مدتبهراتلخ

وجودپلیفنولمادهیازمیلیگرمصفریاو5۰۰،۲5۰مقادیری
میبردندبهرهمیلیگرمی5۰۰پلیفنولهایازکهافرادی.داشت

رضایتمندیحسوآرامشازبررسیهاپایاندرکهشدمشاهده
.بودندبرخورداربیشتری
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میوهگسمغذاییرژیمبهلیتیومکردناضافهتحقیقاتاینجریاندر
را۱(۳کینازازسنتگلیکوژن)نامبهشیمیاییترکیبیکتولیدروند

نامبهریدیگشیمیاییترکیبشدنفعالبهدرنتیجهوکردمسدود
NRF-2ارنددوجودنیزانسانبدندرترکیباتایندویهر.شدمنجر

یسلولبازسازیزوالوسلولهاتخریبازجلوگیریعاملNRF-2و
کردنعالفبالیتیومکهمیکنندگمانمحققاندلیلهمینبه.است

وتخریببرابردرسلولهامقاومتافزایشباعثNRF-2غیرمستقیم
.میشودکهولتروالشدنکنددرنتیجه

طبیعیتحالبهنسبترامیوهمگسعمرلیتیومکمدزتحقیقایندر
اهشکباعثآنبیشترمقدارولیدادافزایشدرصد۱۶میانگینبهطور
قاومتمافزایشباعثلیتیومکممقدارمصرفاینبرعالوه.شدعمر
ژیمرکهمیوهایمگسهایدرراچربیتولیدوشداسترسبرابردر

درراتحشاینمقاومتحتی.کردمتوقفداشتند،زیادقندباغذایی
.استکردهپیداافزایشحشرهکشنوعچندینمقابل

نسانادرمشابهیتأثیراتلیتیوممصرفکهنیستمشخصهنوز
وهومومیوهمگسمشترکژنتیکیویژگیهایولیداشتخواهد

صورتدرحتیهرچند.میکندتقویترااحتمالاینساپینس
کمدزرفمصکهنیستتضمینیهیچمسئله،اینبودنامکانپذیر

حتیشکلهربه.دهدافزاشدرصد۱۶نیزراانسانعمرطوللیتیوم
پزشکتجویزبافقطبایدحتمالیتیومبرسد،اثباتبهمسئلهایناگر

خواهدپیدرناگواریعواقبآنخودسرانهیمصرفوشودمصرف
.داشت

نشواک:میگویدسالمسالمندیموسسهیسرپرست،۲پارتریجلیندا
بسیارند،میکنمصرفلیتیومپاییندوزکهمگسهاییدرمشاهدهشده
زندهیموجوداتدرGSK-3مطالعهیمابعدیقدم.استامیدوارکننده
برایلیتیومبرمبتنیداروییرژیمیکایجادهدفباپیچیدهتر
.استانسانرویبرآزمایش

IFLSCIENCE:منبع

انسانطول عمر لیتیوم و افزایش 

1. GSK-3 

2. Linda Partridge 

هایدغدغهازیکیهموارهسوختیهایپیشرانهبامریخبهسفر
بهسفریونیهایپیشرانهجدیدنسلطراحیباامابوده،دانشمندان

.نیستمحالامریدیگرفضااعماق
تراقاحازپسسوختاست،سادهبسیارشیمیاییهایپیشرانهعملکرد

نیوتندومقانونبنابروشودمیخارجفضاییموشکازسرعتبه
عملکرداماکند،میحرکتبهشروعراکت،(واکنشوکنش)

شدنشارژباهاپیشرانهایندراست،متفاوتیونیهایپیشرانه
برایاماکنند،میحرکتکاتدبهآندازمثبتبارباهایونها،الکترود

قرارتابشموردهاالکترونازپرتوییتوسطنشوندآندجذبکهآن
.شوندمیموشکحرکتموجبپیشرانه،ازخروجباسپسوگیرندمی

امادادندمیانجامدرستیبهراخودکارقبل،نسلهایپیشرانههرچند
پیدرارباالییاستهالکوهزینهفیزیکی،الکترودهایازاستفاده
استفادهباراهاپیشرانهازجدیدیمدلناسادانشمندانبنابراینداشت،

.کردندطراحیمجازیهایالکتروداز
دامبهمغناطیسیمیدانتوسطکههاالکتروناجتماعازطرح،دراین
بهدیگرطرفازشود،میتشکیلمجازیصورتبهکاتدبودند،افتاده
میداندامدرهاآنها،الکترونازهایونبودنترسنگینعلت

پرتویتوسطشدنخنثیازپسوشوندنمیگرفتارمغناطیسی
میکموشحرکتباعثورفتهپیشرانهخروجیسمتبهمغناطیسی،

.شود

هایماموریتاجرایدربزرگیقدمیونیهایپیشرانهقبلیطراحی
زمانآند،رکنادرمغناطیسیمیدانازاستفادهدلیلبهامابودفضایی

اینباحتیوشدمیمحدودساعت۱۰.۰۰۰بهفضاییهایماموریت
تادشباعثموضوعاین.نبوداجراقابلنیزمریخبهسفرها،پیشرانه

اینجدیدهایطرحرویبرفرانسهتحقیقاتمرکزدردانشمندان
یهکنندتولیدمحلدادنتغییربااولقدمدرکنند،کارهاپیشرانه
پیشرانهازاستفادهزمانبهبودبرسعیآندباالیدرمغناطیسیمیدان
محققامراینآندازشدهمنتشرمغناطیسیمیدانتداخلبااماداشتند،

.نشد
مغناطیسیمیدانکنندهتولیدیلولهمحلتغییربادومطرحدر

یمغناطیسمیدانامواجتداخلازوبرسندخودهدفبهتوانستند
.دشمسیستکاراییبهبودباعثتغییراینکهکنندجلوگیری
یجهنتدروسوختمصرفچشمگیرکاهشباجدیدیونیهایپیشرانه
بهنیزمریخازدورترهایماموریتتاشوندمیباعثفضاپیما،وزن

.باشداجراقابلراحتی
GIZMODO:منبع

یونیهایپیشرانهبامریخبهسفر
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باترینوعیاولیهنمونه(UCF)فلوریداسنترالدانشگاهپژوهشگران
روزمثلهمبازشارژ،بارهزار۳۰ازپسحتیکهاندساختهابرخازنی

ظرفیتابهاییباتریتوانمیفرایندایناساسبر.کندمیکاراول
ازبیشتربرابر۲۰کهکردتولیدسریعالعادهفوقشارژسرعتوباال

.آورندمیدوامکنونییونی-لیتیومهایسلول

استفادهابگویدمیدانشگاهایندکترایفوقمحقق«چودارینیتین»
بهوکردشارژثانیهچندطیراموبایلتوانمیفوق،تکنولوژیاز

.نموداستفادهآنازمجددشارژبهنیازبدونهفتهیکمدت

اآنهدرزیراشوند،میشارژسرعتبههاابرخازنبدانیداستالزم
بهنیازوگیرد،میقرارمادهسطحرویایستاصورتبهالکتریسیته

یبرا.بودنخواهدمرسومهایباتریهمچونشیمیاییهایواکنش
یماستفادهباالمساحتبادوبعدیمادههایورقهازابرخازنساخت
.ندهستالکترونزیادیالعادهفوقتعدادنگهداریبهقادرکهشود

رویپیشچالشگویدمیفلوریداسنترالدانشگاهازجانگاریک
به.دبوهاابرخازندراستفادهموردمواددیگرباگرافنترکیبآنها،

ضخامتبا(TMD)دوبعدیفلزیموادگرفتندتصمیمآنهادلیلهمین
الکتروناتبپیچانند،رسانابعدیتکهاینانوسیمدوررااتمچندتنها
.گردندمنتقلبیرونیالیهبهمرکزیبخشازسرعتبهها
تراکموعسریفوقشارژقابلیتباایمادهبهتوانمیفرایند،اینبا

اولیهمراحلدرهنوزتحقیقاینالبته.یافتدستباالتوانوانرژی
رددستاواینجانگ.داردنیاززیادیزمانبهآنسازیتجاریوبوده
رافوقدفراینتاکنندمیتالشآنهاتیمونامیده،«مفهوماثبات»را
.رسانندثبتبهپتنتقالبدر

باشد،کیالکترونیهایدیوایسانتظاردرخوبیآیندهشایدحالاینبا
نقلیهوسایلتوانمیفناوریاینسازیتجاریصورتدرزیرا

کاملورطبهدقیقهچندطیکهکردطراحیراباالبردباالکتریکی
.شوندنمنفجرکهساختقویباتریباهاییموبایلیاشوند،شارژ

engadget:منبع

پیل های ابرخازنی؛ باتری هایی که طی چند ثانیه شارژ شده و چند روز دوام می آورند

کنترل طول عمر موج صوتی در داخل شیشه

جامواعمرطولکنترلبرایراراهکاریییلدانشگاهپژوهشگران
عمر،شیشهداخلدرحرکتهنگامصوتاگرچه.دادهاندتوسعهصوتی
طوللکنترحتمبهطورامادارددیگرمحیطهایبهنسبتبیشتری

،۱لییدانشگاهپژوهشگرانحالاینبا.نیستسادهایکارآن،عمر
واندمیتکهیافتهاندصوتیامواجعمرطولافزایشبرایراراهکاری

.باشدسودمندمختلففناوریهایتوسعهیدر

بهرایزریلپرتوییکار،اینبرایییلدانشگاهپژوهشیتیماعضای
آنرتیبتبدینوکردندشلیکنوریفیبرشیشهایموجبَریکداخل

طریقازارآنوکندتولیدفرکانسیکدرراصوتیتاساختندقادررا
به.هددگسترشدیگر،فرکانسیدرقویآکوستیکموجیکایجاد

ردنکروشنباکهاستآنمانندموضوعاینپژوهشگران،گفتهی
زمانمدتوکنیدایجادراجدیدیفرکانسخودتان،صوتیسیستم
.دهیدافزایشراصوتیکپخش

خطوطجمله،ازفناوری،مختلفبخشهایدرشیشهکهآنجاییاز
یراخدستاوردبنابرایندارد؛کلیدینقشینوریفیبردیتای

توسعهیدرجدیدیراهکارهایزمینهسازمیتواندپژوهشگران،
.باشدباالدقتباحسگرهایواطالعاتپردازشسیستمهای

یاپردازندههادرنورجایبهصوتازاستفادهمانندراهکارهایی
فناوریاینازاستفادهتازیادیزمانهنوزدرحالیکه.شبکهلینکهای

ظارانتمیتوانحتمبهطورامااست؛ماندهباقیتجاریمحصوالتدر
یراخدستاوردمبنایبرکهداشتبیشتریفناوریهایتوسعهی

.شدهاندپایهگذاریییلدانشگاهدانشمندان
engadget:منبع

است؟یک اتم واقعا چقدر کوچک 

.1Yale University

https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide
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شیمی سطح
همطالعبهکهاستفیزیکشیمیعلمازشاخهای۱سطحشیمی
یکرویابتداهادهندهواکنشآندرکهپردازدمیهاییواکنش
کنشوابرایکاتالیزورعنوانبهسطحاینکهشوندمیجذبسطح
دروشدهجداسطحازمحصوالتواکنشازبعد.نمایدمیعمل
یکویرواکنشیکهوقتی.ماندمیباقیتغییربدونسطحنهایت
رموثمیزانآنوزنبهنسبتسطحمساحتمقداردهد،میرخسطح
اییسیلیکسطوحبرخی.دهدمینشانواکنشدرراسطحآنبودن
عنوانبه.باشندمیگرمهردرمربعمتر۲۰۰۰برابرسطحیدارای
یرغآلیملکولیکواکنشبهتوانمیسطحیواکنشازمثالی
لیکاسیسطحرویبرمبایاوپالتینسطحرویهیدروژنبااشباع
.نموداشاره
ویصنعتمختلفهایبخشدرسطحشیمیوسطحیهایپدیده
هایواکنشمثالبرای.استبرخوردارفراوانیاهمیتازصنعتیغیر

سبچخوردگی،ها،کنندهروانچونموضوعاتیسطح،رویکاتالیزی
هایواکنشوحیاتموادشیمیاستخراج،عملیاتها،کنندهپاکها،
.باشندیمشیمیاییهایپدیدهازمتأثرهمهالکتروشیمیاییهایسل

ت؟چیسپوشش

کهه،پایمادةازکمترضخامتبااستالیهای«پوشش»کلیطورهب
شاندنننحوةوضخامتاینتغییربا.میشودنشاندهآنرویپوشش
کاربردهایبراینیازموردپوششهایانواعپایه،مادةرویپوشش
.میآوریموجودبهراخاص

بپوشانیم؟دیگرمادةباراماده ایبایدچرا

برطرفبرایموادخواصازکهاستگرفتهیادزمانمروربهانسان
فمختلموادخواصازاستفادهبا.کنداستفادهخودنیازهایکردن

تفادهاسبهخوبیآنازوافزودمحصولبهجدیدیقابلیتهایمیتوان
رداربرخوزیادیاهمیتازخواصبهتوجهپوششدهی،صنعتدر.کرد
بهنرموکسباستفلزیآلومینیوم.آشناییمآلومینیومباهمه.است
درداردمثالًزیادیکاربردهایصنعتدرسبکیهمینخاطر

د؛کرایجادخطآنرویمیتوانهمناخنباحتیولیهواپیماسازی،
شتهداراالزمسختیکهمناسبیپوششبا.داردکمیسختیِآلومینیوم

با.ودنیفزآنوزنبرحالعیندروکردزیادراسختیمیتوانباشد،
ادموبرایجدیدیکاربردهایمیتوانمکانیکیخواصازاستفاده
تمقاومچگالی،مانندشیمیایی،وفیزیکیخواص.کردکشف

.میگیرندقرارطبقهبندیایندرهم...والکتریکی

ایهپمادةباکنند،نفوذپایهمادةبهاسیدهامثلخورندهمواداگر
درندفرآیاین.میآورندوجودبهتغییرآنخواصدرومیدهندواکنش
اثرردباشد،آهنازکهکشتیایبدنة.استخطرناکبسیارصنعت

اهدخومواجهدریاقعریادلدرفاجعهایچهبازمانگذشتباخوردگی
بدنه،(میشودخورده)میزندزنگآهن:استدرستحدستان!شد

رامرگبایحادثهومیشودغرقکشتینهایتدروبرمیداردترک
!سادگیهمینبهآوردمیبوجود

یجانامنیتهمکنیم،استفادهزنگضدپوششیکازاگرولی
الوه،عبه.افزودهایمکشتیعمربرهموکردهایمتأمینرامسافران
اثرردکهاستهزینهایازکمترخیلیکاراینانجامهزینةافزایش
.بیایدوجودبهاستممکنکشتیبدنةدیدنآسیب

ابلیتقباخوردگیضدپوششتولیدبهموفقاراکدانشگاهمحققان
رخورداربدلیلبهآنآلیاژهایوآلومینیم.شدندشوندگیترمیمخود
دراریبسیکاربردهایمناسبفیزیکیومکانیکیخواصازبودن
اکسیدیهالییکازشدنپوشیدهدلیلبهفلزاین.یافتهاندصنایع

دخوازمحیطهاازبسیاریدرخوبیخوردگیبهمقاومتیکنواخت
یاکسیدالیهاینمحیطهاازبسیاریدروجوداینبا.میدهدبروز

وجترینرایازیکیپوششاعمال.کندایجادراکافیحفاظتنمیتواند
.هستندخوردگیضدخاصیتبهدستیابیبرایروشهابهصرفهترین

واملعنفوذبرابردرمتراکمسطحیکایجادپوششاصلیوظیفه
وجبمپوششایندرنقصایجادکهداشتتوجهبایدامااستخورنده
رمیمتخاصیتبنابراین.شدخواهدخوردگیپیشازبیشتشدید

شوندگیترمیمخودقابلیتباخوردگیضدپوششتولید
هایپوششخواصمهمترینازیکیمیتواندپوششیکشوندگی
.شودگرفتهنظردرخوردگیمحافظ

سمیغیر،سازگارزیستمادهیکعنوانبهکیتوسانطبیعیپلیمراز
در.کنندمییادخوردگیبازدارندگیخاصیتباپذیرتخریبزیستو

محیطداروستدکامپوزیتینانوپوششتشکیلبررسیبهتحقیقاین
یخوردگمحافظپوششیکعنوانبهسریماکسید-کیتوسانزیست
نایازاستفاده.استشدهپرداختهآنآلیاژهایوآلومینیمبرای

زینجایگمیتواندزیستمحیطداردوستوسازگارزیستپوشش
اولیهوادمبهتوجهبا.باشدمشابهسمیپوششهایبرایخوبیبسیار
الاعمفرایندبودنآسانوارزانهمچنینوپوششاینقیمتارزان

1. Surface chemistry
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کاربردهاومبانی:فناورینانوزیستکتاب

نانوموادزسنتزیست،ونانومرز)فناورینانوزیستبرایمقدمهشامل
سنتزاهی،گیهایعصارهازاستفادهبانانوذراتسنتزفناوری،زیستبا

قالبهاونهاپروتئیازاستفاده،میکروارگانیسمهاازاستفادهبانانوذرات
زیستدرنانولولهایغشاهای،(نانوذراتسنتزدرDNAمانند

باهاجداسازیای،نانولولهغشاهایسازیآمادهوتهیه)فناوری
شاهایغمولکولی،تشخیصمبنایبرجداسازیای،نانولولهغشاهای
وآنزیمینانوراکتورهایبیوشیمیایی،حسگرهایبعنواناینانولوله
نانولولهونانوسیمیمولکولیزیستحسگرهای،(نانوآزمایشلولههای

inتشخیصبراینشدهنشاندارای vitroبیماریهاسایروسرطان،
نانوفناوری،کاربردهایبرایکوچکپپتیدهایخودتجمعی

،الگودارمولکولیتجمعبراییافتهخودتجمعDNAنانوساختارهای
شتقمقالبهایازاستفادهبانانوساختارهاونانوذراتتجمعوسنتز
وکواالنسیمزدوجهای:نانوذراتوپروتئینهاوزیستیشده

.باشدمیغیرکواالنسی

درجدیدپژوهشی-علمیمطالبواطالعاتارائهکتاب،اینهدف
فناوریتنانوزیسمبانی.باشدمیفناورینانوزیسترشدبهروزمینه

باتترکیجداسازیحسگری،زیستمانندآنکاربردهایهمچنینو
تزسنپپتیدها،خودتجمعیای،نانولولهغشاهایتوسطزیستی

وزیستینانوکامپوزیتهایسنتز،DNAتوسطالگودارنانوساختارهای
استامید.گیرندمیقراربررسیوبحثموردزیستینانوقالبهای

وعلمیمطالبازبسیاریدرکوآشناییراهگشایبتواندحاضرکتاب
ومحققانبرایفناورینانوزیستجذابعلمزمینهدرجدید

جامعهبهخدمتجهتدرموثریومثبتگاموآنبهعالقمندان
.باشدعزیزایرانعلمی

انجمنشیمیایران:منبع

ایران ذکر است این کتاب برای اعضای انجمن شیمیقابل 
بیر قابل تخفیف از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرک% 20با 

.تهیه است

لطوهمچنینبود؛خواهدپایینپوششاعمالشدهتمامهزینه،آن
ذشتهگدر.میرودبشمارآنهاقوتنقاطازیکینیزپوششهااینعمر
وندهشترمیمخوردگیضدپوششهایبهعنوانکروماتپوششهایاز

رومکیونمحیطیزیستمخرباثراتدلیلبهامامیشد،استفاده
کیطرحایندر.شدمحدودپوششهااینازاستفادهظرفیتی،شش

خزنمیکبهعنوانکیتوسانزمینهباکامپوزیتینانوپوشش
هیافزایندعنوانبهسریماکسیدذراتنانووخوردگیبازدارندهی
اینت؛اسشدهسنتزمکانیکیخواصوشوندگیترمیمخودخاصیت
طهایمحیدررازیرالیهخوردگیبهمقاومتکامپوزیتینانوپوشش
.میدهدافزایشکلرداروبازیاسیدی،

ژلسلوآبکاریوری،غوطهجملهازمختلفیروشهایطرحایندر
وزیتیکامپنانوپوششتولیدبهینهیشرایطبهدستیابیجهت

مهادادراست؛گرفتهقرارارزیابیموردسریماکسید-کیتوسان
آنهابهینهمقادیروبررسیدهیپوششفراینددرمؤثرپارامترهای

ویشوندگترمیمخودخواصنهایتدروتعیینپوششاعمالجهت
شدهلیدتوپوششهایاین.استشدهبررسیپوششهااینریزساختار

بسیاریخوردگیبهمقاومتافزایشمنظوربهمیتوانندطبیعیمواداز
ساختمانسازی،صنایعجملهازمختلفیصنایعدرآلیاژهااز

کاربهاییدریصنایعوپتروشیمیوگازنفت،صنایعاتومبیلسازی،
ساختوانعنبااختراعیکتحقیقاتیطرحایننتایجاز.شوندگرفته
پایهربکامپوزیتینانوشوندهترمیمخودوسازگارزیستپوشش

ثبتارهشمبهوآلومینیمآلیاژهایرویبرسریماکسید/کیتوسان
.استرسیدهثبتبه۸4۸۳۸

اشکانردکتونژادحسنحسیندکترتالشهایحاصلتحقیقاتاین
مجلهدرکارایننتایج.استاراکدانشگاهعلمیهیاتاعضاینوری،

۱Journal of Electrochemical Science Internationalبه
.استرسیدهچاپ

nano.ir:منبع

معرفیکتاب

شلیک گلوله در فضای بدون جاذبه

۲۱۱۸تا۲۱۰۶،صفحات۲۰۱۶،سال۱۱جلد1.
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هبموفقکهکردهانداعالممتحدهایاالتدرپژوهشگرانازگروهی
بهیقادقمادهاینوشدهاندآزمایشگاهدرمنفیجرمباسیالیساخت
کمیبخواهیماگر.دمیرسنظربهشگفتآوردارد،کهنامیاندازهی
درکهکنیماشارهچنینمیتوانیمشویم،دقیقترمنفیجرمتعبیرروی
دیگر،شدهیشناختهفیزیکیجسمهرتقریباخالفبراخیر،سیال

بهحرکتجایبهسیالکنید،واردفشاریآنبهشماکههنگامی
.تگرفخواهدشتابعقبسمتبهجلو،سوی
اینیاصلپرسشبازگردیم؛عقببهگامیکاینجادراستبهتراما

ضی،فرحالتدرباشد؟منفیجرمدارایمیتواندچگونهمادهکهاست
بارکیکهباشدشیوهایهمانبهمنفیجرمداشتنبهقادربایدماده

.باشدثبتمیامنفیصورتمیتواندومیکندعملآنطبقالکتریکی
لمعجهاندرهنوزامامیرسد؛نظربهمنطقیکاغذرویفوقتحلیل
نبدومیتوانندواقعااشیاآیاکهداردوجودبحثموضوعاینروی
بر؟باشندمنفیجرمدارایکنند،نقضراموجودفیزیکیقوانیناینکه
Fفرمولبااغلبراآنکهنیوتندومقانونپایهی = maبیان

مااگر.نآشتابدرجسمجرمحاصلضرببااستبرابرنیرومیکنند،
موردیروینبابرابرشتابآندرکهکنیمبازنویسیصورتیبهراآن
قراریمنفراجرممقداررابطهایندروباشدجسمجرمبرتقسیمنظر

.دبوخواهدمنفیشتابمانتیجهیصورتآندردهیم،
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هآزمایشگامحیطدرمنفیجرمباسیالیساخت

1. Bose-Einstein condensate
2. Physical Review Letters
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خالصدرصدصداسیدسولفوریکازبیشتراسیدیقدرتبااسیدیاسید،سوپر
تعریفاساسبر.است-۱۲بابرابر(H0)هامتاسیدیتابعدارایکهمیباشد
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سدستردرتجاریصورتبهکهاسیدهاییسوپر.استخالصاسیدسولفوریک
تریفلیکبهمعروف(CF3SO3H)اسیدتریفلوئورومتانسولفونیکشاملهستند
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