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ه مجله تا اولین شمار شد پاس پروردگار هستی بخش را که به لطف و کرمش، توفیقی حاصلس

 از . یکیمکنیاستریو شیمی را با هدف ارائه مجموعه تحقیقات در حوزه های مختلف شیمی منتشر 

 نقش معل تولید در دنیا کشورهای از کدام هر و است علم تولید کشوری، هر در توسعه هایمولفه

 جمله از .باال بوده است یاربس های اخیر،ایی دارند. پیشرفت علم و تکنولوژی در دههمجز سهم و

 دلیل همین به ؛باشد می علمی نشریات توسعه و ظهور بروز، رشد علمی جهت الزم بسترهای

 نشریات این تردید بدون است. تخصصی نشریات انتشار علمی های اصلی انجمن اهداف از یکی

  و هشیپژو علمی، ی جدید دستاوردها که شوند می محسوب علمی جدید مهمترین منابع از

در همین  دهند. می قرار عالقمندان سایر و اساتید دانشجویان، پژوهشگران، دسترس در نوآوری را

 نگیزشا افزایش آگاهی و علمی، سطح ارتقاء جهت در گامی نشریه این انتشار با شدیم برآن راستا

 ته باشیم گامی. امید است توانسکنیم ایجاد دانشجویان در پژوهشی و علمی های فعالیت نجاما برای

، حترماساتید مهمچنین از  .هر چند کوچک در جهت ارتقاء سطح علمی شما عزیزان برداشته باشیم

اعضای هیأت تحریریه، و همه دست اندرکاران تهیه فصلنامه که در  انتشار و ارتقای سطح علمی 

 شیمی شکدهداناعضاء  تمامی از آید.فصلنامه، نقش اساسی داشته اند تشکر ویژه به عمل می

 نشاط حفظ ضمن تا اشندب داشته نشریه ینا در فعال مشارکتی تقاضامندم صنعتی امیرکبیر دانشگاه

 ما با همکاری به عالقه مندان تمامی .گردد پربارتر نیز فصلنامه جدید های نسخه نشریه، پویایی و

 .اشندب رتباطا  در سردبیر یا مجله تحریریه هیئت اب می توانند شریهن در

یده مهتاب حسینی س  

 سردبیر        

 

 

 سخن سردبیر



 

 

 

 

عرق انسان شامل اطالعات گسترده فیزیولوژیکی است، که 

ر د در بدن ای برای نظارت بر سالمتی منبع امیدوار کننده 

زمان واقعی بوده است. در سال های اخیر، تجزیه و تحلیل 

عرق محبوبیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا به روش های 

 .نمونه گیری تهاجمی نیاز ندارد

ترکیبات عرق و خون از نظر اسمزی مرتبط هستند، محتوای 

متابولیت های خاص در عرق می تواند مستقیماً منعکس 

اشد. تشخیص عرق می تواند به عنوان کننده بیماری ب

جایگزینی برای تشخیص خون مورد استفاده قرار گیرد و 

 . امکان کنترل مداوم را فراهم می کند

اخیراً، همراه با بازار آینده برای فناوری های مصرفی 

پوشیدنی، دستگاه های تعریق پوشیدنی عالقه تحقیقاتی 

وشیدنی به یی پتولید حسگرهای شیمیابیشتری پیدا کردند. 

دلیل کاربردهای بالقوه بسیار زیاد در زمینه های پزشکی، 

ایمنی شغلی، بهداشت و ورزش توجه بسیاری را به خود جلب 

 کرده است .

آغاز شده  0591عالقه در زمینه حسگرهای تعرق از دهه 

برمی گردد. از  0111اولین نسل حسگر تعرق به سال  است.

اران بودند. نوعی آرایه میکرو پیشگامان اولیه، لینچ و همک

حسگر متشکل از الکترودهای انتخابی یون حالت جامد 

Cl - و Na  ، + K+ کوچک که به طور همزمان غلظت عرق 

را تشخیص می دهد، ایجاد کردند. عرق تحریک شده توسط 

توسط تجهیزات مخصوص ساعت  0با پیلوکارپین 0 یونتوفورز

ده توسط مینی مچی جمع آوری شد. سیگنال بدست آم

کامپیوتر متصل پردازش و تجزیه و تحلیل شد. کل این سیستم 

را می توان نمونه اولیه اولین حسگرهای عرق پوشیدنی 

 نآپوکری و اکرین دسته دو به توان می را عرق غدددانست. 

 می ارهاش نیز سوم دسته  به گزارشات در اما. کرد بندی طبقه

                                                           
1 Iontohoresis 

 دشون می ظاهر بدن کل در اکرین عرق غدد .آپواکرین شود

 دودمح های مکان در فقط آپوکراین و آپوکرین که حالی در

 و است شیمیایی مواد از سرشار انسان عرق .شوند می ظاهر

 .کند منعکس را انسان بدن فیزیولوژیکی وضعیت تواند می

 معمولی pH مقادیر با اسیدی کمی مایع انسان اکریلی عرق

. است شده تشکیل( 55)% آب از عمدتاً  و است1/6 تا1/4 بین

 عرق میزان به وابسته عرق در شیمیایی اجزای از برخی غلظت

 جرایم توسط توانند می که هایی الکترولیت جمله از است،

 متابولیت همچنین و H، −HCO3 ،+Na ،-Cl+ یعنی عرق، غدد

 سلولهای ،متابولیک فعالیت به وابسته که الکتات مانند هایی

  .ندهست خودشان عرق غدد

 رایب عرق بر مبتنی پزشکی غربالگری تاریخی، نظر از

 عرق  Cl- به تهوابس بیماری یک که سیستیک، فیبروز تشخیص

 عرق در  K+و   Na+ مثال، عنوان به. است شده استفاده است،

 و هیپوناترمی بدن، آب کمبود عضالت، گرفتگی از

 هشدار تواند می عرق الکتات. دهند می خبر هیپوکالمی

 زا عرق در موجود گلوکز. دهد ارائه را فشار ایسکمی سریع

 است دهش گزارش. دارد ارتباط خون گلوکز با متابولیکی نظر

 .است مزمن و حاد استرس به مربوط عرق کورتیزول که

 

 

 

 

 

در سالهای اخیر تالش های تحقیقاتی بیشتری در زمینه توسعه 

 داده است. سیستم عامل های سنجش عرق پوشیدنی نشان

 فناوری طراحی حال در جهان سراسر در تحقیقاتی های گروه

 در افراد سالمت بر نظارت برای که هستند جدیدی های

 ن،ای بر عالوه. است شده گنجانده پوشیدنی های دستگاه

 حل هرا بین فاصله شده تأسیس های شرکت و ها استارتاپ

2 Pilocarpine 

 1  1                   استریو شیمی

  سیده مهتاب حسینی



 

 

 قعر سنسورهای و کرده پر را تجاری و تحقیقاتی های

 کامالً  دنیپوشی تعریق حسگر یک .آورند بازار به را پوشیدنی

 آنها ههم که است شده تشکیل زیادی های قسمت از یکپارچه

 جزءدو  .اند شده طراحی خاص استفاده مورد یک برای

 است.  سنسورو  جمع کننده عرقاصلی آن 

 پوشیدنی، حسگرهای در آوری فن اخیر های پیشرفت

 درک اما است، کرده تر آسان ار عرق اجزای شناسایی

 یک .کند می محدود را آن کاربرد عرق، از ما محدود

 ای منطقه و زمانی عرق تحلیل و تجزیه برای مهم گلوگاه

 سگرح اجزای از باال بازده با و یکنواخت ساخت به دستیابی

 .ستا سنجش الکترودهای و میکروسیال تراشه جمله از عرق،

 میزان اساس بر معموالً عرق آوری جمع مکانیسم انتخاب

 رقع سنجش دستگاه .است کاربر توسط شده تولید عرق

 باید تاس شده گرفته نظر در ورزشکاران برای که پوشیدنی

 مقابل در .ببرد بین از را فراوان عرق بتواند و داشته کافی حجم

 هستند، بیمارستان در تحرک بی بیماران ورزشکاران،

 تشخیص های دستگاه در عرق آوری جمع های مکانیسم

 آوری جمع برای هایی تکنیک از باید کاربران این برای عرق

 جمع اب پوشیدنی عرق سنجش .کند استفاده عرق کمی مقدار

 این شود می آغاز اکرین عرق یعنی آزمایش، نمونه آوری

 نسورس به متعاقباً گیرد، می نشات اکرین عرق غدد از که عرق

 .ندک گیری اندازه را هدف یتهایآنال غلظت تا شود می منتقل

 جمع، میکروسیال کننده جمعجمع کننده  های عرق شامل 

 است. پوست روی مستقیم کننده جمعو  جذب کننده

 جمع کننده میکروسیال

 شسنج های دستگاه در معموالً میکروسیال های تکنیک از

 کوچک های نمونه انتقال و آوری جمع برای پوشیدنی عرق

 و سازی محدود به میکروسیاالت .شود می استفاده عرق

 که کیکوچ مقیاس در مایعات نانولیتر/  میکرو دقیق کنترل

 قاطال هستند، حاکم جرم انتقال بر مویرگی نیروهای آن در

 هساد تواند می میکروسیالی های ویژگی طراحی .شود می

 تردهگس طور به آن با مرتبط مناسب ساخت های روش و باشد

 زا ساخت های تکنیک. است گرفته قرار همطالع مورد ای

 از استفاده اب انبوه تولید و لیزر کاری ماشین تا نرم لیتوگرافی

 بر مبتنی رویکردهای .است متفاوت سازی قالب

 بین که زیاد، باحجم عرق آوری جمع برای میکروسیاالت

 01 تا 01 بین تواند می که دارد وجود سنسور و عرق غده

 بر ظارتن برای است مفید  کروسیاالتمی .باشد میکرولیتر

 میزان آن در که تحرک کم بیماران برای اما ورزشکاران،

 یم دیده بیشتر غده/  دقیقه/ نانولیتر 0/1-0 ترتیب به عرق

 .است مناسب کمتر شود،

 .هدد می نشان را میکروسیالی عرق حسگر فرم پلت 0 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

-0: تاس زیر شرح دینب دستگاه این در میکروسیال ساختار

-0،  (PET)ترفتاالت اتیلن پلی از شده ساخته لیزری کامالً

. ولیدت پذیری مقیاس سهولت برای پزشکی درجه های چسب

 با ار تیروزین و اوریک اسید غلظت است قادر  دستگاه این

 ماژول یک در افراد تمرین از عرق های نمونه آوری جمع

 سرعت و01 ورودی با .کند کنترل ورودی چند میکروسیالی

 سیدنر برای سازی تازه زمان دقیقه، بر میکرولیتر 9/0 جریان

 برای دقیقه، 0-3 ترتیب به جدید آنالیت غلظت درصد 51 به

 .میکروموالر 01 به میکروموالر 01 از آنالیت غلظت تغییر

 هک دهد می نشان را میکروسیال دستگاه از ای نمونه 0شکل

 لویج موقعیت میزان تعیین با تعریق میزان تشخیص برای

 .است شده طراحی زمان در عرق جریان

 میکروسیالی عرق حسگر فرم پلت -0 شکل

 0  1                   استریو شیمی



 

 

 

 میکروسیال دستگاه از ای نمونه-0 شکل

 جمع کننده جذب

  بهبود نمونه آوری جمع برای توان می جاذب ماده یک از

 .کرد فادهاست دستگاه داخل به پوست از عرق کشیدن با یافته

  برانکارکه  باشند می مفید زمانی جذب های تکنیک

  اندازه هب بنابراین و هستند تحرک کم پوشیدنی سنسورهای

  واقع رموث میکروسیال دستگاههای تا کنند نمی عرق کافی

  ونهنم سریع آوری جمع به نیاز که هنگامیشوند، و همچنین 

  تا داد قرار پوست روی توان می را جاذب ماده یک .است

  در هک دستگاهی .ببندد دستگاه داخل  به پوست از را عرق

  هب میکرومتخلخل الیه یک از است شده داده نشان 3شکل

  الیه پنج .کند می استفاده عرق کننده جذب ماده عنوان

 شده آزمایش عرق جاذب مواد عنوان به دوست آب متخلخل

 سکاچا بازیافتی سلولزی اسفنج واتمن، سلولزی کاغذ:  اند

  آب انورتا پلی فوم پانسمان الکل، وینیل پلی اسفنج بریت،

 .مپیلکس سیلیکونی فوم پانسمان  و کندال دوست

  ایه تکنیک از بهینه طور به 4شکل در شده داده نشان دستگاه

  یم استفاده سازگار پوشیدنی عرق حسگر طراحی در جذب

  جمع سازی بهینه برای متعدد جذب اشکال و مواد از. کند

  امکان و سنسور تاخیر رساندن حداقل به برای عرق آوری

  رساندن حداقل به برای سنجش محل از عرق سریع ذفح

 .شود می استفاده عرق فیزیولوژی روی بر اثرات

 

 

 

 جمع کننده جذب در حسگر پوشیدنی نمونه ای از دستگاه-4شکل

 پوست روی مستقیم کننده جمع

 و حمل و عرق آوری جمع برای مکانیزمی طراحی جای به

 یرو مستقیماً توان می را سنسور سنسورها، به بعدی نقل

 دستگاه حفره درون عرق یا حالت، این در. داد قرار پوست

 تپوس ذاتی زبری یا شود، می جمع پوست روی بر مستقر

 یک .کند می عمل کننده جمع ساختار یک عنوان به خود

 این پوست روی مستقیم حس و آوری جمع عمده مزیت

 یورآ جمع اختصاصی مکانیسم ترکیب به نیازی که است

 ادهس توجهی قابل طور به را آن طراحی و ساخت که نیست،

 نمی برداری نمونه عرق از که هنگامی حال، این با. کند می

 یتوپوگراف شود، می احساس پوست روی مستقیماً اما شود

 اندازه نتایج در توجهی قابل طور به تواند می pH و پوست

 رایب زمیمکانی که آنجا از بعالوه،. کند ایجاد تداخل گیری

 مه ها آنالیت ندارد، وجود سنسور از عرق فعال بردن بین از

 شده گیری اندازه حجم در پوست طریق از هم و عرق از

 و جهانی نتایج ها گیری اندازه بنابراین و شوند می پخش

 عرق کننده جذب ماده عنوان به میکرومتخلخل الیه یک-3لشک

 2  1                   استریو شیمی



 

 

 داده نشان 9شکل در که دستگاهی .دهند می ارائه را متوسط

 شانن را یدنیپوش عرق سنجش دستگاه از ای نمونه است شده

 جمع برای یکپارچه حسگر با ای حفره دارای که دهد می

  .است پوست روی عرق تشخیص و آوری

 

 

 پوشیدنی عرق سنجش دستگاه از ای نمونه -9 شکل

 ولیدت حاضر حال در که پوشیدنی عرق سنجش های دستگاه اکثر

 ایه نمونه آوری جمع برای فوق های تکنیک از یکی از اند شده

 عایبم تکنیکی هر که آنجا از حال، این با. کنند می ستفادها عرق

 حال در نیز جایگزین آوری جمع های تکنیک دارد، را خود

 .هستند بررسی

 فن آوری های سنجش

 سنجش نوع دو به تقریباً  توان می را عرق سنجش اصول

 شامل ینور سنجش. کرد تقسیم نوری سنجش و الکتروشیمیایی

 ما ااینج در.  است غیره و لومینسانس و فلورسانس سنجی، رنگ

 سنجش فلورسنت، سنجش رایج، عرق سنجش روش نوع سه

 .کنیم می معرفی را سنجی رنگ سنجش و الکتروشیمیایی

 قعر در شناسایی قابل آنالیزهای و سنجش اصول این زیر جدول

 .کند می فهرست روشها این با را

 

 می نشان را زیستی حسگر یک مختلف اجزای شماتیک 6شکل 

 خاص بیولوژیکی گیرنده یک با عرق در هدف آنالیت. دهد

 را یولوژیکیب سیگنال زیستی مبدل سپس و کند می برقرار ارتباط

 کند می بدیلت نوری سیگنال یا پردازش قابل الکتریکی سیگنال به

 کند می ردازشپ بیشتر را سیگنال الکترونیکی دستگاه نهایت در و

 .شود می خارج آن از و( کردن فیلتر و یتتقو مثال عنوان به)

 

 زیستی حسگر یک مختلف اجزای شماتیک -6 شکل

 سنجش فلورسانس

 هب روش این. است نوری سنجش آوری فن یک فلورسانس روش

 هنگامی .است متکی فلورسانس شدت و آنالیت غلظت بین رابطه

 ،گیرد می قرار خاص تحریک نور معرض در فلورسنت ماده که

 آنالیز اب فلورسنت ماده هنگامیکه. شود می فلورسانس ایجاد باعث

 یرتغی فلورسنت سیگنال دهد، نشان خاصی واکنش نظر مورد

 حساسیت به توان می فلورسانس سنجش مزایای از .کرد خواهد

 (7)شکلکرد اشاره آن از استفاده سهولت و باال پذیری انتخاب باال،

 

 

 الکتروشیمیایی سنجش

 مانند) زیست به حساس مواد که است این شیمیاییالکترو سنجش

 ابتث الکترود روی را( غیره و هورمون آنزیم، بادی، آنتی ژن، آنتی

 سنجش فلورسانس -7 شکل

 0  1                   استریو شیمی



 

 

 داده انجام هدف های مولکول با را خاصی واکنش سپس و کرده

 یا کیفی تشخیص به تا کند می تولید الکتریکی های سیگنال و

  .(0)شکل برسد هدف های آنالیت کمی

 که است بالغ و رایج عرق آنالیز روش یک تروشیمیاییالک سنجش

 .ودش می استفاده پوشیدنی سنسورهای در ای گسترده طور به

 

 سنجش الکتروشیمیایی- 0 شکل

 سنجی رنگ سنجش

 ورط به که است نوری سنجش فناوری یک سنجی رنگ سنجش

 رابطه به روش این. شود می استفاده عرق تشخیص در ای گسترده

 در جشسن ماده وقتی. است متکی رنگ شدت و آنالیز غلظت بین

 دهد، می واکنش هدف آنالیت با خاص شیمیایی واکنش یک

 شخیصت رنگ، تغییر این کمیت تعیین با. کند می تغییر رنگ

 به سنجی رنگ سنجش .شود می حاصل عرق زیستی نشانگرهای

 نگر گیری اندازه امروزه. دارد نیاز نیز نوری تشخیص تجهیزات

 دهش گزارش. است کرده جلب خود به را بیشتری توجه جیسن

 ها تالکترولی و( الکتات و گلوکز مانند) ها متابولیت که است

 سنجی رنگ سنجش طریق از توان می را عرق در)Cl-  و  H+ مانند)

 .(5)شکل داد تشخیص

 انعطاف الکتروشیمیایی سنسورو همکارانش  Zhuدر این راستا 

 pH تشخیص برای کاره دو (PANI) آنیلین پلی فیلم بر مبتنی پذیر

 سنتز با PANI فیلم گزارش کردند.  انسان بدن عرق در الکتات و

 شود می تهیه اضافی سورفکتانت و قالب گونه هیچ بدون سطحی

 فیلم سطح. شود می منتقل بستری هر به آب سطح از راحتی به و

PANI سنسور .است تبلور از خاصی درجه دارای و صاف  

 

 سنجش رنگ سنجشی -5 شکل

 خوبی الکتروشیمیایی عملکرد PANI فیلم بر مبتنی پذیر انعطاف

 انعطاف PANI سنسور و. دهد می نشان الکتات و pH به نسبت را

 خوبی دتم طوالنی پایداری و پذیری انتخاب تکرار، قابلیت پذیر

 واقعی نمونه تشخیص برای نیز PANI سنسور حال، همین در. دارد

 متر pH با مطابق نتایج و شود می استفاده( انسان عرق و غذا نندما)

 .است PANI سنسور بودن اعتماد قابل دهنده نشان که است تجاری

 وردم صنعتی نظر از هم و تحقیق نظر از هم پوشیدنی عرق سنجش

 ال،ح این با. دهد می سوق بازار به را فناوری و گرفته قرار توجه

 در ثابت آزمایش روش یک عنوان هب هنوز عرق سنجش امروزه

 دلیل هب عرق که حالی در. دارد فاصله بهداشتی های مراقبت زمینه

 ایده یکاندیدای زیستی، نشانگر از غنی محتوای و ساده دسترسی

 اب همراه های چالش اما رسد، می نظر به بیمار بر نظارت برای آل

 عرق رد دموجو اجزای بالینی تفسیر و سنجش حمل، برداری، نمونه

 است توجه قابل هنوز
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 عنوان به که 01 دهه در خود پیدایش زمان بعدی از سه پرینت

 ای سابقهبی عالقه و توجه و شودمی شناخته نیز افزودنی تولید

 ردهک دریافت تحقیقاتی هایآزمایشگاه و صنعت سوی از را

 شدن فراگیر از زیادی کاربران بر این عالوه. است

 سدستر در ارزان نسبتا و رومیزی اندازه در چاپ هایدستگاه

 را اناتامک نهایت بی تقریباً بعدی سه پرینت. ندابرده بهره

 اربردک برای بنابراین،. کند می فراهم سریع سازی نمونه برای

کی، پزش مکانیک، جمله از متعددی تحقیقاتی هایزمینه در

 گرفته قرار توجه مورد شیمی بخصوص مواد و علمدارو، 

 Three-Dimensionalانگلیسی  به بعدیسه چاپ .است

Printing: 3D printing تعریف فرآیندی عنوان به توانمی را 

 نترلک رسوب اساس بر بعدی سه اشیاء ساخت برای که کرد

 ایینه ساختار ایجاد تا مواد متوالی های الیه دیجیتالی شده

 .شود می استفاده

میالدی مشاهده  0501بعدی در سال اولین فناوری چاپ سه

د این فناوری را به نام خوشد. دکتر کودامای ژاپنی اولین بار 

خوانده  سازی فورینمونه ثبت کرد. در آن زمان این فناوری

به این دلیل بود که این فناوری در واقع گذاری شد، این ناممی

تولید  یک برای اولیه ینمونه یهزینهبرای ساخت سریع و کم

 Chuck) چالز چاک هال سپس .طراحی شده بود انبوه

Hull)  میالدی دستگاه استریولیتوگرافی را به  0506در سال

 0503نام خود ثبت کرد. البته هال دستگاه خود را در سال 

هال بعدها گفت که اختراعش از تالش . اختراع کرده بود

در شرکتی حوزه صنعت او شروع شد:  برای حل یک مشکل

مبلمان کار میکرد که برای سخت کردن پوشش روی میزها 

کردند. او در طول کار مجبور بود استفاده می UV از نور

د کند گیری تولیهای پالستیکی را از طریق نوعی قالبنمونه

توصیف « فرایندی واقعاً خسته کننده»که خودش آن را 

گرفتن زمان و تالش الزم برای این کار، میکرد. او با در نظر 

ر تر و سریع ت به دنبال راهی بود که روند کاری خود را ساده

 اختراع این دستگاه شد.منجر به که در نهایت  کند

 افزودنی دتولی عنوان بعدی به سه پرینتهمانطور که گفته شد 

 ولیدت متضاد ساخت اصول از بعدی سه چاپ شود، می شناخته

 بعدی سه ماجسا تولید تفریقی در که کندمی پیروی تفریقی

 آسیاب، حفاری، مانند مواد حذف فرآیندهای از استفاده با

-انتخاب نوع این روش .شوند می ایجاد غیره و زدن برش اره،

 چیدگیپی مانند عوامل از برخی گرفتن نظر در به بستگی ها

 وردم تکرارهای تعداد رفته، کار به مواد شده، ساخته اشیاء

 هندهد نشان شی هندسی پیچیدگی. دارد هزینه البته و نیاز

. کندمی متمایز را روش دو این اول درجه در که است عاملی

 با وانت می فقط را توخالی قسمت چندین با پیچیده هایطرح

 این زیرا آورد دست به بعدی()چاپ سهافزودنی  ساخت

 چاپ الیه به الیه صورت به جامد هایقسمت با همراه قطعات

 یریمبگ نظر در که است مهم ها،تفاوت این کنار در. شوند می

 هایهزینه تواندمی )چاپ سه بعدی(افزودنی  مواد تولید که

 هدد کاهش کمتر انرژی با هایماشین از استفاده با را انرژی

 دده کاهش توجهی قابل میزان به را مواد ضایعات همچنین و

 (.0)شکل

 

 

 یقیتفر دیدر مقابل تول یشیافزاتولبد  -0 شکل
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 نیکتا رهگذر
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https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Hull
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 بعدی سه چاپ های تکنیک

تکنیک های چاپ سه بعدی را به هفت نوع طبقه بندی می 

(، اکستروژن مواد )شامل نوشتن IJPکند: چاپ جوهر افشان )

و مدل سازی رسوب ذوب شده ( DIW)جوهر مستقیم 

(FDM)  فوتوپلیمریزاسیون ،vat  ،به عنوان مثال(

، همجوشی بستر پودری. )از جمله  (SLA)استریولیتوگرافی 

و ذوب لیزری انتخابی  (SLS)تف جوشی لیزری انتخابی 

(SLM) تولید اشیاء چند الیه ،(LOM) جت بایندر ،(BJG) ،

 .(DED) و رسوب مستقیم انرژی

 

 مختلف چاپ سه بعدی تصویر شماتیک از تکنیک های -0شکل

 

 کاربرد پرینت سه بعدی در شیمی

چاپ سه بعدی به دلیل سادگی و توانایی آن در تولید سریع 

دستگاه های تحلیلی با هزینه کم، مورد توجه شیمیدانان 

توانند تحلیلی قرار گرفته است. اکنون محققان می

ای، با هایی را در محل، به صورت تک مرحلهدستگاه

ی پیچیده از چندین ماده در چند ساعت بسازند که هاهندسه

در  FDMقبالً هرگز نبوده است. چاپگرهای سه بعدی مانند 

حال حاضر توسط شیمیدانان تحلیلی برای ساخت دستگاه 

 ... و های میکروسیال، الکترودها، ستون های کروماتوگرافی

با هزینه کم و دقت باال و قطعات مرتبط با اندازه گیری های 

 زمایشگاهی استفاده می شوند.آ

 کروماتوگرافی

ه های مورد استفادترین تکنیکیکی از رایج کروماتوگرافی

ها است و برای بهبود عملکرد در برای جداسازی مخلوط

های صنعتی و تحلیلی به یک فاز ثابت با مورفولوژی روش

روش این های عمده در یکی از محدودیت منظم نیاز دارد.

واند تشکل، اندازه و موقعیت ذرات است که میشامل کنترل 

اثرات مخربی بر بازده جداسازی داشته باشد. یکی از زمینه 

های فعلی مطالعه، استفاده از چاپ سه بعدی برای ایجاد 

بسترهای کروماتوگرافی کامالً مرتب با هندسه ذرات مختلف 

 .است

نت یهای سفارشی پربسترنوادا و همکارانش، به عنوان مثال، 

سه بعدی را با اشکال ذرات مختلف از جمله هشت وجهی، 

وجهی استال، ایکوساهدری کوتاه شده چهار وجهی، هشت

هندسه ذرات واقعاً نوآورانه بررسی  مورد مطالعه قرار داد. 

نشان داده شده است. استفاده از پرینت سه  3شده در شکل 

افی ربعدی و توانایی کنترل دقیق در ساخت بستر کروماتوگ

 تحولی نو ایجاد کرده است.

دومین حوزه اصلی تحقیق، استفاده از چاپ سه بعدی برای 

ایجاد کانال ها و لوله های ستونی کروماتوگرافی نوآورانه 

است که می توانند با فازهای مرسوم تر بسته بندی شوند. این 

امر محدودیت تعداد قابل چاپ را دور می زند و در عین حال 

ظ های متفاوت را حفجاد ستون های فشرده با هندسهتوانایی ای

می کند. گوپتا و همکاران. جداسازی کروماتوگرافی را در 

های میکرو سوراخ چاپ شده سه بعدی با استفاده از کانال

آلیاژ تیتانیوم با تف جوشی لیزری انتخابی برای تولید 

(. 3)شکل اندهای فشرده، دما و فشار گزارش کردهستون

و همکاران همچنین از توانایی پرینترهای سه بعدی  گوپتا

 برای ایجاد ستون های غیر خطی استفاده کرد و ستون های

مختلف چاپ سه بعدی را در تیتانیوم برای جداسازی 

 .کروماتوگرافی مایع ساخت و طراحی کردند

 2  1                   استریو شیمی



 

 

 وضوح به د4 شکل در شده داده نشان هایکروماتوگرام

 دو به نسبت را بعدی سه رپیچما ستون از توجهی قابل مزیت

 که ردک تأکید باید اینجا در. دهد می نشان دیگر پیکربندی

 عمالً  یچیدهپ هایپیکربندی چنین با تیتانیوم هایستون تولید

 خواهد غیرممکن بعدی سه چاپ فناوری از استفاده بدون

  .بود

 

روماتوگرافی ستون ک  (2)ستون چاپ شده سه بعدی  "بسته بندی"واحدهای (1)-3شکل

 .مارپیچی سه بعدی چاپ شده

 

 هاکروماتوگرامعملکرد مقایسه طیف  -4 شکل

 الکتروشیمی در بعدی سه پرینت کاربرد

شیمی تجزیه می تواند از پیشرفت ها در این زمینه موضعی بهره مند 

شود زیرا رسوب چنین مواد رسانا بر روی سطوح می تواند 

را پشتیبانی کنند  ند شیمی ردوکسالکترودهایی تولید کند که بتوان

و بنابراین الکتروشیمی تحلیلی را انجام دهند. استفاده از چاپ سه 

 بعدی در الکتروشیمی تحلیلی اخیراً شتاب قابل توجهی یافته است.

یک تالش اولیه که توجه جامعه تحلیلی را به خود جلب کرد، کار 

برای  PolyJet ارکال و همکاران بود. که از یک چاپگر نوع 

های جریان استفاده کرد که با الکترودهای استاندارد ساخت سل

نصب شده در اتصاالت سیال معمولی استفاده می شد. نویسندگان 

از این دستگاه ها برای شناسایی مجموعه ای از آنالیت ها از جمله 

NO،دوپامین ،ATP   و اکسیژن با استفاده از الکترود نوع کالرک

این کار در این زمینه بسیار مهم بود زیرا انعطاف استفاده کردند. 

 پذیری تحلیلی قطعات پرینت سه بعدی و توانایی تجزیه و تحلیل

نمونه های زیست تحلیلی قانونی را با استفاده از دستگاه های ساخته 

 شده نشان داد. 

 کار هب همکاران و ایزومی توسط بعدی سه ریزالگوی سیستم یک

 لیتیوم های یباتر برای بعدی سه الکترودهای یدتول برای. شد گرفته

 𝐿𝑖4𝑇𝑖5𝑂12  کامپوزیت دوغاب یک نویسندگان .(LIBs) یونی

 روی سپس که کردند تهیهN-methylpyrrolidone  (NMP)  با

 نازلی ندچ کننده توزیع یک توسط آلومینیومی جریان کلکتور

 را هانآ فاصله و ودهاالکتر ارتفاع تغییر با توانمی که. شد چاپ

 اتدک و آند الکترودهای برای ترپیچیده هایمعماری بخشید. بهبود

 اند،شده ساخته Robocasting روش از استفاده با اخیراً  ها BIL در

𝐿𝑖4𝑇𝑖5𝑂12 و آند برای 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 چاپ دو هر کاتد برای 

 میکروباتری( 9شکل) درهم الکترود ترکیب یک و شدند بعدیسه

 مربع مترسانتی ژول 7/5 باالی انرژی چگالی دارای که شد مونتاژ

 است. مترسانتی واتمیلی 7/0 توان چگالی در

 

( ساخته شده 3D-IMA) یبعدسه یکروباتریم یهایاز معمار یکیشمات ریتصو -9 شکل

( جو ) 𝐿𝑖4𝑇𝑖5𝑂12 (LTO)( جوهر بطال با چاپ ) انیکننده جر( جمعالف) یبر رو

و  یو به دنبال آن تف جوش ،یمتریلیم 31 یهانازل قیاز طر 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 (LFP)جوهر 

 ی( بسته بندد)
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 ندهیآ یو چشم اندازهانتیجه گیری 

چاپ سه بعدی که گاهی اوقات به عنوان تولید افزودنی شناخته 

اه های د سریع دستگمی شود، به دلیل سادگی و توانایی آن در تولی

تحلیلی با هزینه کم، مورد توجه شیمیدانان تحلیلی قرار گرفته 

است. اکنون کارهایی که زمانی هفته ها برنامه ریزی و ماشینکاری 

به طول می انجامید، اکنون ممکن است در عرض یک روز تکمیل 

شوند. چاپگرهای سه بعدی در حال حاضر توسط شیمیدانان 

دستگاه های میکروسیال، الکترودها، ستون  تحلیلی برای ساخت

های کروماتوگرافی با هزینه کم با دقت باال و قطعات مرتبط با 

ها و اندازه گیری های آزمایشگاهی استفاده می شوند. طرح

های پذیری فایلدلیل انعطافتوان بههای اولیه را میهای نمونهمدل

stl ید، آپلود ، بهبود بخشمنبع باز، بین محققان به اشتراک گذاشته

و دانلود کرد. این قابلیت به تنهایی توانمند است، زیرا دانشمندان 

توانند از ماهیت منبع باز آن بهره ببرند. تنوع در سطح جهان می

دهد تا تعادل گسترده پرینترها و مواد سه بعدی به محققان اجازه می

ی ن فناوربهینه را بین هزینه و وضوح چاپ انتخاب کنند، اما ای

همچنان به بهبودهای بیشتر در وضوح فضایی و تنوع مواد چاپی 

نیاز دارد. چاپگرهای سه بعدی که می توانند وضوح باالیی در 

مقیاس نانو ارائه دهند، به دلیل هزینه بسیار باال و پالت محدود مواد 

برای ساخت دستگاه های کاربردی، هنوز از دسترس آزمایشگاه 

هستند. در حالی که شیمیدانان به طور فعال در  های دانشگاه دور

ه های پرینت سهای ساده برای تطبیق دستگاهحال بررسی طرح

بعدی با تجزیه و تحلیل شیمیایی هستند، ظرفیت چاپ محدود، نیاز 

به مواد پشتیبانی، پالت محدود مواد، و نیاز به پردازش پس از تمیز 

های فعلی حدودیتکردن، یا حذف مواد پشتیبانی برخی از م

مرتبط هستند. با چاپ سه بعدی که برای ادامه توسعه در این زمینه 

باید بر آن غلبه کرد. محدودیت ها به وضوح موانع غیر قابل حلی 

برای بهبود فناوری چاپ سه بعدی نیستند و همه نشانه ها حاکی از 

 هادامه توسعه سریع در زمینه تولید مواد افزودنی در طول دهه آیند

  است.
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افزایش مصرف سوخت های فسیلی منجر به اختالالت زیست 

محیطی جدی و غیرقابل برگشتی شده است که با گذشت 

کالتی مانند کمبود انرژی، زمان نیز تشدید خواهد شد. مش

آلودگی محیط زیست و گرم شدن آب و هوا که توسط 

وسایل نقلیه سنتی بنزینی با سوخت اصلی نفت یا گازوئیل به 

وجود آمده است، به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است. 

به همین دلیل منابع سوخت فسیلی سنتی مانند نفت محدود 

و مواد مضر  (GHG) ایاست و احتراق آنها گازهای گلخانه 

 .را منتشر می کند

های سراسر جهان نسبت به نقش گازهای عالقه، دولت

ای در تغییرات آب و هوایی در سال های جدید، گلخانه

های انرژی سبز ابتکارات متعددی را در زمینه فناوری

)خورشیدی، بادی و غیره( و وسایل نقلیه الکتریکی با 

ها حلدر هسته اصلی این راه سازی انرژیهای ذخیرهسیستم

 به راه انداختند

باتری وسیله ای است که انرژی شیمیایی را به انرژی 

الکتریکی تبدیل می کند، در واقع دارای یک یا چند پیل 

ژِی احیا انر _ولتایی است که طی واکنش های اکسیداسیون

الکتریکی تولید می کند. عمدتا دو نوع باتری وجود دارد: 

   ولیه ) باتری های غیرقابل شارژ( ، پیل های ثانویه پیل های ا

 .) باتری های قابل شارژ(

 :اولیه باتری

هایی هستند که وقتی انرژی ذخیره شده های اولیه، آنباتری

اره توان دوبشود، نمیها یک بار به طور کامل استفاده میآن

ی جها توسط هیچ منبع خارها استفاده کرد. این باتریاز آن

توانند مجدداً انرژی ذخیره کنند. به همین دلیل است که نمی

 .نامندهای یک بار مصرف میهای اولیه را باتریپیل

  :اولیه باتری انواع

د دی اکسی _کربن ، باتری آلکالین )روی  _باتری روی 

 _منگنز( ، باتری لیتیومی ، باتری نقره اکسید ، باتری روی 

 هوا

 :یهثانو باتری

وند. این شهای قابل شارژ به عنوان پیل ثانویه شناخته میاتری

توان با وصل کردن به شارژ، بارها و بارها ها را مینوع باتری

مورد استفاده قرار داد و قبل از اینکه نیاز به تعویض باتری 

های های متعددی از آن کرد. هزینه اولیه باتریباشد، استفاده

، های یک بار مصرف استوالً بیشتر از باتریقابل شارژ معم

ها اما مجموع هزینه مالکیت و اثر زیست محیطی این باتری

ا ها رتوان قبل از نیاز به تعویض، آنکمتر است، زیرا می

 .چندین بار به صورت ارزان مجدداً شارژ کرد

 :ثانویه باتری انواع

 _یکل ی نیون ، باتر _اسید ، باتری لیتیوم  _باتری سرب 

 کادمیوم _هیدرید فلز ، باتری نیکل 

اولین تالش ها برای ذخیره انرژی استفاده از باتری های سرب 

اسیدی بود. باتری های سرب اسیدی حالت شارژ/دشارژ 

دارند که به طور قابل توجهی پایدار است، اما برخی از معایب 

 برایاصلی آنها اندازه حجیم و وزن زیاد آنها است که آنها را 

استفاده در دستگاه های الکتریکی قابل حمل و سبک 

نامناسب می کند. الزامات اساسی برای ذخیره انرژی در 

ر سبک های اخیکاربردهای الکتریکی و الکترونیکی در سال

پذیری، چگالی انرژی باال و وزن، طول عمر طوالنی، چرخه

 -Ni) کادمیم_سرعت شارژ سریع می باشد. باتری های نیکل

(Cd فلز هیدرید_و نیکل (Ni-MH)  برخی از اولین دستگاه

های ذخیره انرژی هستند که در تجهیزات و دستگاه های 

الکترونیکی قابل حمل )تلفن، دوربین های دیجیتال و غیره( 

در هنگام قرار  Ni-Cd کاربرد پیدا کردند. در حالی که باتری

شان د نهای باال ظرفیت زیادی از خوگرفتن در معرض جریان

دهد که منجر به دهد، اما اثرات نامطلوبی را نشان میمی

توجه در طول عمر باتری، همراه با مسمومیت کاهش قابل
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 زهرا مختاری



 

 

 Ni-MH هشداردهنده در نتیجه اجزای آن شد. اگرچه باتری

طول عمر بیشتری داشت و سازگار با محیط زیست است، اما 

 (LIB) م یونبا چالش نشت مواجه شد. از این رو، باتری لیتیو

 با چشم انداز باالیی ابداع شد. 

چالش نشت مایع ایجاد شده توسط باتری های ثانویه معمولی 

به راحتی توسط الکترولیت پلیمری جامد در باتری های لیتیوم 

یون حل می شود و در یک معماری سبک وزن، حجم آن به 

اندازه فشرده کاهش می یابد و نیازهای دستگاه های قابل 

محدود کننده کاربرد  را برآورده می کند. عوامل اصلیحمل 

 گسترده باتری های لیتیوم یونی همچنان هزینه و ایمنی است

که تحوالت جدیدی برای رفع این محدودیت ها در حال 

سازی انرژی که های اخیر، فناوری ذخیرهدر سال. وقوع است

و مراه های هها، تلفنتاپتوسط اکثریت قریب به اتفاق لپ

شود، سایر امکانات الکترونیکی فشرده و سبک استفاده می

LIB  است. 

 

 

 

 

 

 

 یون لیتیوم های باتری تاریخچه

فناوری لیتیوم یون تا حدودی جدید است، چرا که تنها در 

 0577نیمه دوم قرن بیستم ظاهر شد. استنلی ویتینگهام در سال 

با  طمسئول توسعه اولین دستگاه بود. مشکالت ایمنی مرتب

توسط جان گودناف  0501رشد دندریت های لیتیوم در دهه 

با توسعه مواد فعال کاتدی جدید و مواد آند کربنی حل شد 

و از استفاده از آندهای فلزی لیتیوم اجتناب کرد. اولین باتری 

تجاری توسط سونی با استفاده از کار آکیرا یوشینو ساخته شد 

ین سه محقق به دلیل در بازار عرضه شد. ا 0550و در سال 

ارتباط کارشان در زمینه های ضروری، جایزه نوبل شیمی را 

 . دریافت کردند 0105در سال 

 یون لیتیوم های باتری مفهوم

بخش کلی الکترود مثبت ، الکترود  3به طور کلی هر باتری از 

منفی و الکترولیت تشکیل شده است که در باتری لیتیوم یون، 

انند لیتیوم تد یون لیتیوم یا ترکیبات لیتیوم مالکترود مثبت یا کا

کبالت اکسید و الکترود منفی یا آند از کربن ساخته شده 

است. عملکرد باتری لیتیوم یون، براساس واکنش های 

ردوکس است که انرژی را با حرکت یون های لیتیوم بین دو 

الکترود با قطب مخالف به نام کاتد و آند از طریق الکترولیت 

ره و تخلیه می کند. این حرکت مداوم یون های لیتیوم از ذخی

آند به کاتد و بالعکس برای عملکرد باتری لیتیوم یون بسیار 

مهم است. آند که به عنوان الکترود با بار منفی نیز شناخته می 

نشان داده شده است، یون های  0شود، همانطور که در شکل 

خلیه کند. یون های تلیتیوم را به داخل الکترولیت تخلیه می 

شده متعاقباً به کاتد منتقل می شوند که به آن الکترود با بار 

طی  در .مثبت نیز گفته می شود، جایی که جذب می شوند

فرآیند شارژ، انرژی همراه با جریان الکترون از کاتد به آند 

 هایشود یونگیرد که باعث میدر اختیار سیستم قرار می

 +Liهاجرت کنند تا اختالف بار ایجاد شده از کاتد به آند م

را جبران کنند. این واکنش در طی فرآیند تخلیه برگردانده 

با آزاد شدن انرژی به  Li+ می شود. در این حالت، یون های

حالت اولیه خود باز می گردند که می تواند برای کاربردهای 

 مختلف مورد استفاده قرار گیرد

 :زیر نشان داده شده استواکنش صورت گرفته توسط معادله 

𝐿𝑖𝐴𝑀 ↔ 𝐴𝑀 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− 

 

 الکترون است. e-ماده فعال و  AM در این معادله 
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 نمودار شماتیک از نحوه ی عملکرد باتری لیتیوم یون -0 شکل

 یون لتیوم های باتری آند

در باتری قابل شارژ است و بر اساس   آند عنصر بسیار حیاتی

وژی آن، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کلی خواص و مورفول

گرافیت به دلیل عملکرد خوب، هزینه کم و در  .باتری دارد

ی های لیتیوم یوندسترس بودن، ماده اصلی آند برای باتری

 . گرافیت دراستاست و در اکثر آندهای تجاری موجود 

LIB  های تجاری به دلیل پایداری آن برای نشاندن لیتیوم

ها به پایداری آنها برای LIB نبساط حرارتی کمرایج است. ا

حفظ ظرفیت تخلیه/شارژ حتی پس از سیکل های 

تخلیه/شارژ طوالنی کمک می کند. با این حال، ظرفیت 

میلی آمپر بر گرم( نسبتاً کم  370گرافیت برای نشاندن لیتیوم )

ها توجه بیشتری را   LIBاست و اگر این ویژگی بهبود یابد، 

های اخیر، خواهند کرد. خوشبختانه، در سالبه خود جلب 

 سازی مواد آندی مبتنی برتوجهی برای بهینههای قابلتالش

گرافیت انجام شده است و چندین ماده آند جدید از جمله 

د. ظرفیت و انسیلیکون، آلیاژ و اکسیدهای فلزی توسعه یافته

های تجاری به طور موثری از طریق توسعه  LIB طول عمر

آند جدید )به عنوان مثال، کامپوزیت سیلیکون/کربن( مواد 

 .یا مواد کاتدی غنی از نیکل جدید بهبود یافته است

 یون لیتیوم های باتری کاتد

های تجاری فعلی از اهداکننده یون لیتیوم در کاتد  LIB نام

گرفته شده است که تعیین کننده اصلی عملکرد باتری است. 

وم دار ده ترکیبی کمپلکس لیتیبه طور کلی، کاتدها از یک ما

،  2LiCoOشده ، به ویژه چندین ماده اکسید فلزی لیتیوم، مانند

4O2LiMn4 ، وLiFePO  تشکیل شده اند. با کاتدهای

مختلف، عملکرد باتری به طور قابل توجهی متفاوت است. با 

این حال، در مقایسه با لیتیوم فلزی، همه ترکیبات فوق 

نی دلیل ضرایب انتشار پایین و رسانایی یوامپدانس باالیی را به 

( و طول عمر  EE دهند که منجر به بازده انرژی)نشان می

شود. این محدودیت را می توان با ساخت کاتد از پایین می

مواد ترکیبی لیتیوم پودری ریز و اختالط با مواد رسانا )مانند 

کربن( با مخلوط کردن با یک چسب )مانند پلی وینیلیدین 

برطرف  پیرولیدون(-0-متیل-N )مانند وراید( و یک حاللفل

 کرد

 یون لیتیوم های باتری الکترولیت

ها عمدتا به دو دسته تقسیم می شوند،  LIB الکترولیت ها در

یعنی الکترولیت های مایع و الکترولیت های نیمه جامد/حالت 

های لیتیوم به های مایع از نمکجامد. معموالً الکترولیت

 LiBOB و  4LiBF ،6LiPF ، 2)2SO3LiN(CFمثال، عنوان 

یلن، های آلی )مانند کربنات اتشوند که در کربناتتشکیل می

بنات و متیل کرکربنات پروپیلن، اتیل متیل کربنات، دی

شوند. (. به طور معمول، الکترولیت های آنها حل میمخلوط

های نیمه جامد/حالت جامد از نمک های لیتیوم به عنوان 

مک های رسانا و ماتریس های پلیمری با وزن مولکولی باال ن

)به عنوان مثال، پلی وینیلیدین فلوراید، پلی )اتیلن اکسید(، و 

 شده اند هگزا فلوئوروپروپیلن تشکیل-پلی وینیلیدین فلوراید

 یون لیتیوم باتری عملکرد و ها ویژگی

های تجاری مورد استفاده در حال  LIB به طور کلی، انواع

 حاضر سکه ای، استوانه ای، منشوری و کیسه ای هستند

 .(0)شکل 
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( نوع cاستوانه ای، ( نوعb( نوع سکه ای، aشماتیک باتری های   -0 شکل

 ( نوع کیسه ایdمنشوری،

ای از اندازه مدل استاندارد های استوانهدر بیشتر موارد، سلول

های سلول، مانند 00691های کنند، یعنی سلولپیروی می

مورد استفاده در خودروهای تسال. به طور معمول، در طول 

چگالی انرژی  00691مونتاژ در تنش باال، باتری های سلولی 

نسبت به   Wh/L 691-611 ادرصد باالتری را ت 01حجمی 

سلول های منشوری و کیسه ای ارائه می دهند . اگرچه 

هند، دشان میای چگالی انرژی باالتری را نهای استوانهسلول

ای به دلیل کاهش حجم مرده در های منشوری و کیسهسلول

سطح ماژول و آزادی طراحی بیشتر، کاربرد بیشتری دارند. 

عالوه بر این، در مقایسه با سلول های استوانه ای، باتری های 

نوع منشوری و کیسه ای را می توان به راحتی برای 

 .محصوالت خاص سفارشی کرد

 یون لیتیوم های اتریب های کاربرد

 فرکانس تنظیم

هنگامی که بین تولید و مصرف برق ناسازگاری وجود دارد، 

سیستم های ذخیره انرژی می توانند ثبات ولتاژ و فرکانس 

منبع تغذیه را برای کاربردهای کوتاه مدت و بلند مدت حفظ 

  LIBکنند. از نظر بازده رفت و برگشت باال و چگالی انرژی، 

ل قابل توجهی را برای کاربرد نشان می دهند. یک ها پتانسی

مگاوات  0مگاوات/ 0با توان  LIB سیستم ذخیره انرژی

ساخته و به بهره برداری تجاری رسیده  0101ساعت در سال 

مگاوات در سال  06است که برای خدمات تنظیم فرکانس به 

 در نیویورک افزایش یافته است 0100

 یدپذیرتجد های انرژی سازی یکپارچه

های اخیر، رشد چشمگیر منابع تجدیدپذیر متغیر، در سال

سازی انرژی الکتریکی را ارتقا های ذخیرهتوسعه سیستم

 کند.پذیری بیشتری میدهد و آنها را ملزم به انعطافمی

ر توانند به طور موثسازی انرژی باتری میهای ذخیرهسیستم

ه ره کنند و ببرق تولید شده از منابع تجدیدپذیر را ذخی

پایداری و قابلیت اطمینان سیستم شبکه کمک کنند، که به 

نوبه خود استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر را ترویج 

 کنند.می

. است رتجدیدپذی انرژی اصلی منابع از یکی بادی برق تولید

 و صلف تأثیر تحت شدت به اینکه به توجه با حال، این با

 توجهی بلقا طور به بادی برق یدتول است، جغرافیایی موقعیت

 ولیدت پیک بین تطابق عدم این، بر عالوه. است وقفه دچار

 اضافی انرژی ذخیره. شود می مشاهده اغلب تقاضا و برق

 در کیالکتری انرژی تامین برای بادی مزارع توسط شده تولید

 حل راه یک رسد می خود اوج به برق تقاضای که زمانی

فتوولتائیک خورشیدی همچنین می مزارع برق  .است موثر

های یکپارچه برای ذخیره انرژی الکتریکی و  LIB توانند از

یکی از  .صاف کردن توان خروجی بهره مند شوند

های اصلی برای تولید برق فتوولتائیک خورشیدی، چالش

هایی است که نور خورشید وقفه در طول شب و در دوره

ک سیستم عامل عالی ها، یترکیب با باتری .شودمسدود می

 تواند با نوسانات برق با گرادیان باالدهد که میرا تشکیل می

 .(3)شکل و نیازهای برق در حالت ثابت کنار بیاید

 الکتریکی نقلیه وسایل

 هنقلی وسایل در لیتیومی شارژ قابل باتری کاربردهای

 زآمیموفقیت اثبات شده است. کاربردهای الکتریکی

 زارشگ خودرو نیز سازنده سه توسط یونی وملیتی هایباتری

 شآزمای نیز لیتیوم فلزی پلیمری هایباتری است و شده
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است.  ایمنی و اند, تنها عوامل محدود کننده هزینهشده

 ه ایندارند ک کاربرد فضا هم در اکنون یون لیتیوم هایباتری

 فضایی شاتل برای بزرگ باتری یک و ها ماهواره شامل

 وملیتی های باتری بالقوه کاربردهای از گردی یکی .است

 07 و ولت 40 باتری از استفاده با خودرو اندازی راه پلیمری،

Ah  است. 

 

 .نمودار شماتیک یک سیستم امالک مسکونی با ذخیره استاتیک و فتوولتائیک -3 شکل

ین نشان دهنده اتصاالت خنثی خطوط توپر نشان دهنده اتصاالت زنده و خطوط نقطه چ

 .هستند
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 بهبود و بیماری درمان الت،اختال و ها بیماری افزایش با

 متداول، داروهای .کردهاست پیدا اهمیتزیادی بیمار سالمت

 نیمه با دارو مکرر تجویز مانند رند، دا بسیاری های کاستی

 نمیتوان دلیل همین به ...و بیمار تمایل کاهش تر، کوتاه عمر

 آورد دست به دارو پایدار حالت و غلظت

 هدفمند صورت به ها رودا معایب،اصالح این به توجه با

 به دارو هدفمند و شده اصالح تحویل. است گرفته صورت

 محل، بودن اختصاصی دارو، شده ریزی برنامه انتشار دلیل

 یک توسعه برای .دارد باالیی تقاضای بیمار، تمایل افزایش و

 عنوان به پلیمرها هدفمند، یا شده اصالح دارورسانی سیستم

 زیست پلیمر یک . شوند می هگرفت نظر در ساختاری ستون

 بنابراین و داشته عظیمی رشد زیادش، مزیت دلیل به سازگار

 کلوییدی ذرات نانوذرات، . است بحث مورد داغ موضوع

 در و کنند می فراهم را هدفمند دارورسانی که هستند

 .دارند قرار نانومتر 011 تا 0 اندازه محدوده

 خواص و یمورفولوژ براساس نانوذرات مختلف انواع 

 کربن، بر مبتنی نانوذرات :از عبارتند شیمیایی و فیزیکی

 نیمه نانوذرات سرامیکی، نانوذرات پلیمری، فلزی نانوذرات

 زیست نانوذرات . غیره و چربی بر مبتنی نانوذرات رسانا،

 دارد نانوذرات سایر به نسبت که مزیتهایی دلیل به سازگار

 نانوتکنولوژی، و یمرپل علم در پیشرفت دلیل به همچنین و

 نانوذرات زمینه در گستردهای طور به که است موضوعی

 مزایای از برخی . است گرفته قرار تحقیق مورد پلیمری

 کنترل آن، آسان سازی آماده :از عبارتند پلیمری نانوذرات

 . غیره و دارو از حفاظت و خوب نگهداری آن، اندازه

 کلوئیدی ذرات عنوان به توان می را مری پلی نانوذرات

 از و کرد تعریف نانومتر 0-011 اندازه محدوده در جامد

 است ممکن که مصنوعی نیمه یا مصنوعی طبیعی، منابع

 ساخته باشند، ناپذیر تخریب زیست یا پذیر تخریب زیست

 ناپذیر تخریب زیست پلیمری نانوذرات از ابتدا در.  اند شده

  .شد ساخته نهاینگو پلیمری نانوذره اولین .شد استفاده

 پلی آمید، آکریل پلی مانند ناپذیر تخریب زیست پلیمر

 زیاد استفاده خاطر به اما ..... و متاکریالت متیل پلی استایرن،

 پاسخهای و سمیت جمله از بسیاری نقایص ذرات، نانو این از

 تخریب زیست پلیمری نانوذرات برابر در باال ایمنولوژیک

 زیست پلیمری نانوذرات دلیل همین به .شد مشاهده پذیر

 . کردند پیدا اهمیت پذیر تخریب

 یا پروتئینی دارویی، مواد توانند می مری پلی نانوذرات

DNA خاص سلول یا عضو یک دادن قرار هدف برای را 

 یا دارو سازی، آماده مختلف روشهای به بسته .کنند حمل

 ماتریکس به تواند می دیگر درمانی فعال ترکیب یک

 نانوذرات . شود گرفتار یا کپسوله متصل، حل، اتنانوذر

 نانوذرات. هستند غیرکروی یا نانوکپسول عموما مری پلی

 دارو موثره جز در که هستند آنهایی نانوکپسوله، پلیمری

 که حالی در است شده کپسوله پلیمری پوسته یک درون

 دیگر یا دارو که هستند آنهایی نانوکره، پلیمری نانوذرات

 . اند گرفته قرار پلیمری ماتریس یک درون مدجا ذرات

 شان 0 شکل در ها نانوکپسول و نانوکره تصویری نمایش

 . است شده داده

 

 الف( نانوکپسول  ب( نانوکره -0 شکل

 آن از استفاده دلیل به پلیمری نانوذرات از استفاده افزایش

 هدف به دارو تحویل ویژگی و هوشمند پلیمر یک عنوان به

 .است آن جانبی اثرات کاهش و

 به نیاز دارند، پایینی پذیری زیست که دارویی مولکولهای

 از درصد 41 بدن در که دارند تجزیه برابر در حفاظت

 پایین، پذیری زیست دلیل به جدید فعال دارویی ترکیبات

  این به پرداختن برای .شوند می رد داروسازی صنعت توسط
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 و پذیری زیست ایشافز برای حامل موضوع، سیستمهای

 در . اند یافته توسعه برابر تجزیه در دارو مولکولهای از دفاع

 نگاه میکنیم. حامل مبتنی بر تحویل نوع سه به ما اینجا،

 نانوذرات

 اصالح با .هستند نانومتر 011 -911 اندازه با معموال نانوذرات

 کاهش پذیری، زیست امکان بهینه سازی آنها، خواص

 به آنها را و دارد، وجود پایداری ایشافز و پاکسازی،

 بافت به خاص داروی یک تحویل برای ایده آل "حامالن"

 خوبی حاللیت نانوذرات میکند. خود تبدیل خاص هدف

 بزرگتر، و سطحی کوچک اندازه دلیل به نتیجه در و دارند

عنوان  به آنها درخواست . می دهند افزایش را پذیری زیست

 زیر موارد در آنها توانایی با ندهدفم رسانی مواد حامل

  :مییابد افزایش

o میکند عبور مغزی خونی سد از. 

o می شود ریوی سیستم وارد. 

o میکند عبور اندوتلیال سلولهای تنگ اتصاالت از. 

 . شوند بدن وارد اصلی مسیر سه طریق از میتوانند نانوذرات

 توسعه برای . خوراکی صورت یا به و استنشاق تزریق،

 ابتدا شما باید نانوذره، بر مبتنی "ایدهآل" رورسانیدا سیستم

 کنترل را بیرونی معلق ذرات چگونه بدن که کنید تعیین

 ماده"عنوان به را نانوذره یک اگر بدن . کرد خواهد

 به منجر طبیعی بدن و پاسخ ایمنی دهد، تشخیص "خارجی

 با توان می را موضوع این شد. خواهد بدن از آن پاکسازی

 کردن وارد با . کرد تصحیح ذره سطحی یژگیهایتغییر و

 پروتئینهای اتصال از سطح نانوذره، به پلیمری کمپلکس های

 می شود. جلوگیری ها آن به بدن پالسمای

 بیماریهای درمان برای داروها حامل عنوان به نانوذرات

نقص  سندرم و عصبی سرطان، اختالالت جمله از متعددی

 شده اند. کشف)ایدز( اکتسابی ایمنی

 مزایای دارای (HNTs) طبیعی هالویزیت نانولوله های

    هستند. هدفمند های دارورسانی حامل ساخت برای زیادی

 مقاله ی تحت عنوان تان و همکارانش در 0100 سال در

 رایب سلولی غشای با شده داده پوشش هالویزیت های نانولوله

 ارقر سرطان مورد بررسی فتوتراپی برای خاص نانوحامل

 ایزوتیوسیانات فلورسئین با ها HNT کار تحقیقاتی، در دادند

(FITC) ومد نوع نور کنندهحساس با و شدند گذاریبرچسب 

. شدند بارگذاری فتوتراپی برای (ICG) سبز ایندوسیانین

HNTs-FITC-ICG وجود دلیل به HNTs نانوحامل عنوان به 

 نانوحامل ینا. بود پایدار ساختاری نظر از محافظ عامل و

 زیست تا شد پیچیده (RBCM) قرمز گلبول غشای با بیشتر

-HNTs-FITC-ICG نانوحامل. دهد افزایش را سازگاری

RBCM نشان را باالیی همسازگاری و سلولی سازگاری 

-anti با بیشتر HNTs-FITC-ICG-RBCM دادند. نانوحامل

EpCAM برابر در هدفمند درمانی عملکرد تا شد مرتبط 

 ضد مزدوج نانوحامل و دهد، اختصاص آن به را سینه سرطان

 تجمع (EpCAM) اپیتلیال های سلول چسبندگی مولکول

 که داد نشان نتایج .داد نشان را خاص تومور توجهی قابل

 های سرطانی سلول دادن قرار هدف توانایی جدید نانوذرات

 نزدیک لیزر تحت نور باال سرطانی ضد کارایی دادن نشان و

 کاربرد بالقوه رو این از را دارا می باشند، (NIR )قرمز  مادون

 (. 0دادند )شکل  نشان خود از سینه سرطان درمان در ای

 

 NTs‐FITC‐ICG‐RBCM‐SA‐EpCA فرآیند سنتز -0شکل 

 ها لیپوزوم

)یا  دو شامل که هستند کروی های وزیکول لیپوزومها،

 به را خودشان وزیکولها این . فسفولیپید هستند بیشتر( الیه

 خواص دلیل داشتن به جذاب سیستم دارورسان یک عنوان

 که می دهند ارائه انعطاف پذیر فیزیکوشیمیایی و بیوشیمیایی

 لیپوزومها شوند. دستکاری راحتی به میدهد اجازه به آنها
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 دوست چربی ترکیبات ایجاد فردی برای به منحصر توانایی

 برای سانی مناسبدارور به را آنها و دارند دوست آب و

 دیگر مزایای از . کنند می تبدیل داروها از وسیعی طیف 

 پذیری زیست و مونتاژی خود برای آنها ظرفیت میتوان آن

 می ها لیپوزوم که حالی در که است ذکر شایان  .برد نام را

 در تغییری هر شوند، اصالح و دستکاری راحتی به توانند

 .میدهد افزایش ار شان پاکسازی و تشخیص شانس آنها

 ها میکروسفر

 میکرومتر0-0111 کوچک کروی ذرات ها میکروسفر

 به و شوند می تهیه خطی پلیمرهای از معموال که هستند

 .شوند می توصیف "آزاد دارورسانی سیستمهای" عنوان

 سیستم یک عنوان به آنها از استفاده بحث که هنگامی

 سودمند یویژگیها دارای آنها شود، می مطرح دارورسانی

 بدن با سازگاری بودن، پذیر تخریب زیست .هستند متعددی

 هم توانند می آنها . برد نام میتوان را راحت آنها تجویز و

 هدفمند دارورسانی برای هم و موضعی دارورسانی برای

 پلیمر ماتریس سراسر در دارو و گیرند  قرار استفاده مورد

 با توانند یم ها میکروسفر. شود می پراکنده میکروکره

 تهیه مصنوعی پلیمرهای یا و طبیعی پلیمرهای از استفاده

  .شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخریب زیست اینکه به بسته توان می را مصنوعی پلیمرهای 

 تداوم.  کرد طبقه  بندی ناپذیر، تخریب یا زیست هستند پذیر

 سمیت خطر بدن میتواند در غیرقابل تجزیه میکروسفرهای

 این با دهد افزایش طوالنی تر زمانی هایدوره  طول در را

 ندارند یکسانی ریسک پذیر، تخریب زیست حال، پلیمرهای

 می سازند. مناسبتر کاربردهای تزریقی برای را آنها و

 قرمز گلبولهای شامل دارویی های حامل دیگر روشهای

 هستند. مونوکلونال و آنتی بادی های نیوزومها رنگ شده،

 منابع:

[1] S. Pirtarighat, and et al. Green synthesis of silver 

nanoparticles using the plant extract of Salvia spinosa 

grown in vitro and their antibacterial activity assessment, 

J. Nanostruct. Chem. 9 (1) (2018) 1–9. 

[2] A. Pugazhendhi, and er al. Synthesis and 

characterization of silver nanoparticles using Gelidium 

amansii and its antimicrobial property against various 

pathogenic bacteria, Microbial Pathogenesis 114 (2018) 

41–45. 

[3] Rizvi S, Saleh A. Applications of nanoparticle 

systems in drug delivery technology. Saudi Pharm J. 

2018; 26(1), 64-70. 

 [4] Tan, C, and et al. Cell Membrane-Coated Halloysite 

Nanotubes for Target-Specific Nanocarrier for Cancer 

Phototherapy. Molecules 2021, 26, 4483.  

[5] Laura Elizabeth Lansdowne. Drug Delivery (2021). 

https://www.technologynetworks.com/drug-

discovery/articles/drug-delivery-322035. 
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را  یاوگسترده یدینقش کل هاانهیامروز، را شرفتهیدر جهان پ

 نیتریادیاز بن یکی. کنندیم یدانش باز یدرگسترش مرزها

 آموزند،یم طهیح نیدر ا نیکه متخصص یموضوعات

 یلوژروز افزون تکنو شرفتی. پباشدیم یاانهیرا یسازبرنامه

 یاهآسانتر به آن، سبب شده است روش یو دسترس انهیرا

در مطالعات و  یشگاهیآزما یهادر کنار روش یمحاسبات

محقق   کیشکل  نیکنند به ا دایپ یعیکاربرد وس قات،یتحق

 یتا بدون اتالف وقت، ابتدا برآوردها ابدییفرصت م

مطالعات  ،یعلم یهادهد و سپس با روش هیرا ارا یاانهیرا

  .کند لیخود را تکم

 یریکارگت که با بهاس ینظر یاشاخه یمحاسبات یمیش 

 نی. در اکندیم یمورد مطالعه را مدل ساز یهاستمیس انه،یرا

و  درویبه شمار م قیتحق نیبه عنوان ابزار آغاز انهیروش، را

بلکه  وابسته به ساختارها، یتجرب یهاآن نه تنها اندازه لهیوسبه

 زیرا ن یتجرب یهاروش یقابل دسترس از سو ریغ یهااندازه

از دانش  یاشاخه یمحاسبات یمیکرد. ش یابیارز توانیم

ر بر را د هانیها و تخماز روش یعیاست که گستره وس یمیش

 لیل مسابه ح یو تئور یاضیاصول ر یریارگکو با به ردیگیم

 ،یمولکول ساختار ینیبشیپ یو برا پردازد،یم یمیش

ه ب ییایمیش یهاواکنش نیها و هم چنمولکول یهایژگیو

 یمیمسائل ش یحل نظر یبرا ی. دو روش کلرودیمکار 

 ریغ ینظر یمیش  -0 یمحاسبات یمیش -0وجود دارد 

 .یمحاسبات

، های ساختاری و واکنش پذیریویژگی شیمی محاسباتی 

های کوچک و بزرگ بسپارها، جامدات های مولکولویژگی

ها مانند شکل مولکول، طول و زاوایای و دیگر سیستم

                                                           
1Semi-Empirical Methods  
2 Ab Initio Method 

ها مانند تعادل، ایزومرها، کنفورمرها، سیستم پیوندی، انرژی

ا، هها، طیفکنشانرژی حالت گذار، واکنش پذیری و برهم

های های فیزیکی و شیمیایی و بسیاری دیگر از ویژگیویژگی

ی بینی کند. در واقع شیمی نظری دانشتواند پیشسیستم را می

ری کارگیهای شیمیایی با بهاست که به توصیف پدیده

 پردازد.های فیزیکی مواد میژگیوی

ها و به توصیف تحلیلی مولکول شیمی غیرمحاسباتی

 پردازد.ها به صورت دستی میبندی آنفرمول

 (ESM)های ساختار الکترونی روش

های ساختار الکترونی بر پایه مکانیک کوانتومی روش

استوار است و به جای قوانین مکانیک کالسیک در 

انین جوید. قوین مکانیک کوانتوم سود میبرآوردها از قوان

 0506مکانیک کوانتومی از سوی شرودینگر، در سال 

از  ای بنیادیمکانیک کوانتومی شاخه. کشف شده است

فیزیک نظری است که در مقیاس اتمی به جای مکانیک 

رود و کالسیک و الکترومغناطیس کالسیک به کار می

بسیار  تواند با دقتیتر از مکانیک نیوتنی است و مبنیادی

ها را توصیف کند. قوانین مکانیک زیادی پدیده

های یک مولکول را از کوانتومی، انرژی و دیگر ویژگی

 آورند. دست میطریق حل یک معادله شرودینگر به

                       H E   

ای هحل دقیق این معادله تنها برای شمار کمی از سیستم

های ن پذیر است، ولی روشبسیار کوچک و ساده امکا

های ریاضی مبتنی بر ساختارهای الکترونی تقریب

تنی های مبگیرند. بر این پایه روشکار میناهمگونی را به

، )SEM( 0بر ساختار الکترونی به سه روش نیمه تجربی

های اصول آغازین ساختار الکترونی( و )روش 0آغازین

 ند.شوتقسیم می )DFT( 3نظریه تابعی چگالی

 

3 Density Functional Theory 
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 مصطفی ترکاشوند



 

 

 نظریه تابعی چگالی 

 (DFT). این روش که تحت عنوان تئوری تابعی چگالی 

ی ای در شیمی محاسباتشناخته شده است، به طرز گسترده

ه ها در بسیاری از موارد شبیشود. این روشکار گرفته میبه

 DFTباشند. برآوردهای های محاسبات آغازین میروش

)ارزانترین  Hartree-Fock ی تئوریبه همان برآوردها

  DFT هایروش محاسبات آغازین( احتیاج دارند. روش

شمار آوردن اثرات همبستگی الکترونی مورد به دلیل به

ا در یک هاین حقیقت که الکترون -اند نگرش قرار گرفته

سیستم مولکولی تحت تاثیر حرکات یکدیگر قرار 

ین اثر را تنها در ا  Hartree-Fockمحاسبات  -گیرندمی

گیرند، این تقریب موجب یک مقدار میانگین در نظر می

از صحت کمتری  Hartree-Fock شود که نتایجمی

از تحقیقات مکانیک کوانتوم در  DFTبرخوردار باشند.

و از  0دیراک-فرمی-و خصوصا از مدل توماس 0501سال 

ردند در کاصول اسلیتر که در شیمی کوانتوم فعالیت می

دست آمده است. بر پایه این نظریه، به 0591ل سا

یک سیستم، شامل انرژی آن  های حالت پایهویژگی

، ρ(r)سیستم، به صورت تابعی از چگالی احتمال الکترون

ولی در این روش، کوششی برای حل معادله . شودبیان می

شرودینگر و به دست آوردن تابع موج الکترونی مولکول 

ترین روش این روش که متداولگیرد. در صورت نمی

باشد کار گرفته شده در برآوردهای شیمی کوانتوم میبه

که  کندمستقیم چگالی الکترونی را جست و جو می طوربه

د که باشکند این تابع سه پارامتری میانرژی را کمینه می

های برآوردها با اطالعات سه پارامتر برای سنجش اندازه

  .شودپایه مولکولی وارد می

 و همکارانش گالوان-لرانگدر یک کار تحقیقاتی که 

و  DFT، 0QTAIMانجام دادند رویکرد های مفهومی 

 ANA) (آناندامید  داکینگ مولکولی برای مشخص کردن

 مورد بررسی قرار دادند.Tمسدود کننده کانال کلسیم   نوع 

                                                           
1 Thomas – Fermi – Dirac 

است که  یدیپیواسطه ل کی ( 2NO37H22C )دیآناندام

 یعمل م CB1 یها رندهیگ یون زادر گاندیبه عنوان ل

 . کند

ی یک ابزار کلیدی در زیست شناس،  داکینگ مولکولی

ای است. مولکولی ساختاری و طراحی داروهای رایانه

این است که حالت یا  پروتئین – هدف اتصال لیگاند

های متصل کننده اصلی لیگاند را با پروتئینی دارای حالت

 .ساختار سه بعدی شناخته شده پیش بینی کنیم

 یریذپ است که نفوذ یونیکانال  کی ،یمیکانال کلس

نوع  یمیکلس یها کانال دارد. میکلس یها ونیبه  یانتخاب

T ند که هست نییلتاژ پافعال شده با و یمیکلس یها کانال

 شوندیم رفعالیغ یسلول یغشا ونیزاسیپرپالرایدر طول ه

به  می. ورود کلسشوندیباز م ونیزاسیپالریاما سپس به د

را  یمتفاوت یکیولوژیزیف یها مختلف واکنش یها سلول

 یها و سلول قلب یعضالن یها به همراه دارد. در سلول

 ماً یقبا ولتاژ، مست یمیکانال کلس یساز صاف، فعال چهیماه

کانال  .کندیانقباض را آغاز م یتوزولیغلظت س شیبا افزا

صاف وجود  چهینه تنها در قلب و ماه Tنوع  میکلس یها

 تمسیدر س یعصب یاز سلول ها یاریدارند، بلکه در بس

 وجود دارند. زین یمرکز یعصب

 ن،یتئپرو نیآن در تعامل با چند ییتوانا لیبه دل دیآناندام

در درد  ی، که نقش مهمTنوع  میکلس یها از جمله کانال

مرتبط  دگانیل کیدارد،  یو اختالالت افسردگ کینوروپات

 یداریو پا ییایمیخواص ش قیدق فیرو، توص نیاست. از ا

 یبرا یممکن است اطالعات ارزشمند دیآناندام یساختار

 زیلارائه دهد. د آنا یکیولوژیب نهیزم کیرفتار آن در  درک

 ینظر فیتوص یبرا QTAIMو  DFT یمفهوم یها

 یساختار یداریو پا ییایمیش یریپذ خواص واکنش

 BP86/cc-pVTZبا استفاده از  د،یآناندام یها بیترک

 .ه استانجام شد  یتئور

2 Quantum theory of atoms in molecules 
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ی نشان م ، DFTبر اساس  ،عمومی یریپذ واکنش فیتوص

 نو شاخص الکترو ابدییم شیافزا ی آنکه سخت دهد

شکل نسبت به  U یها کانفورمرهر دو،  یراب یتدوس

 نی. همچنابدییکاهش م افتهی توسعه یها نفورمراک

و  یویو کاهش الکترونگات ییایمیش لیمقدار پتانس شیافزا

 دیمحلقه باز اتانول آ یها نفورمرادر ک یلیلکتروفشاخص ا

 یحلقه بسته مربوطه مشاهده م یبا ساختارها سهیدر مقا

 جفت های اتیبا توجه به خصوص ن،یشود. عالوه بر ا

ر نشان و پا یتوابع فوکو ریحداکثر مقاد ،یواکنش موضع

 ایحمله هسته دوست  یمکان برا نیتر که محتمل دهدیم

ته حلقه بس یها نفورمراواقع در ک لیدروکسیه، ژنیاکس

 .موجود در حلقه باز است لیکربون ژنیاکس ای دیاتانول آم

 وندیپ هیدر ناح لیله الکتروفحم یمکان برا نیمحتمل تر

ا است. ب دیآناندام یها کانفورمردر تمام  لیدوگانه آلک

درون  یدروژنیه وندیپ لی، تشکQTAIM جیتوجه به نتا

 یاراکند، د یم تیرا تثب دیکه ساختار آناندام یمولکول

 33/00 حلقه بسته باتیترک یکنش برا برهم یانرژ ریمقاد

 کیت که نشان دهنده اس مولبر  یلوکالریک46/00تا 

  .می باشد یکنش قو برهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نطقه م کیمشخص کرد که  یمولکول داکینگمحاسبات 

مکان  کیدر منافذ، به عنوان مسدود کننده منافذ، به عنوان 

از  Cav3.2 زوفرمیبا ا دیکنش آناندام برهم یبرا یاحتمال

 قسمت. شودیشناخته م Tنوع  میکلس یها خانواده کانال

ر که د تاس زیگر آب یایبقا یمسدود کننده منافذ حاو

عمدتاً  دیآناندام یینها لیآلک هیدر ناح یقطب ریآن قسمت غ

 یکند، در حال یم جادیا لیلکآ-لیآلک یکنش ها برهم

 S900مانده  ی( با باقدی)گروه اتانول آم یکه قسمت قطب

 تعامل دارد.

است به  ارائه شده ممکن یمفهوم DFTبر  یاطالعات مبتن

مشابه با  ییایمیش یها یژگیبا و ییداروها یطراح

اند، کمک کند  شده ییشناسا دیکه در آناندام ییداروها

 یها از جمله کانال د،یکنش آناندام برهم یها نیتا پروتئ

 را به هم متصل کنند Tنوع  میکلس

 منابع:

[1] I. C. Yeh, G. Hummer. J. Am. Chem. Soc. 124, 

(2002), 6563–6568. 

[2] T. A. Halgren. J. Curr. Opin. Struct. Biol. 5, (1995), 

205–210. 

[3] M. Rangel-Galván and et al. Conceptual DFT, 

QTAIM, and Molecular Docking Approaches to 

Characterize the T-type Calcium Channel Blocker 

Anandamide (2022). 

[4] M. Scherma, and et al. Brain activity of anandamide: 

a rewarding bliss, Acta Pharmacologica Sinica. 40 

(2019) 309–323. 
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 یا طلبانه جاه برنامه پایدار توسعه برای 0424 کار دستور

 ینتضم برای متحد ملل سازمان عضو کشورهای که است

 وافقتم آن با زمین سیاره فراگیر و پایدار متوازن، توسعه

  .اند کرده

 ضروری ابزار آنها. دارند برنامه این اجرای در مهمی سهم پایه علوم

 غذا، هب جهانی دسترسی مانند اتیحی های چالش با رویارویی برای

. نندک می فراهم را ارتباطی های فناوری و بهداشتی پوشش انرژی،

 در که نفری میلیارد 0 تقریباً تأثیرات تا سازند می قادر را ما آنها

 رایب و کنیم درک را کنند می زندگی زمین کره روی حاضر حال

 .کنیم اقدام تأثیرات این کاهش و کردن محدود

 به ایهپ علوم توسعه طبیعی، منابع از ما استفاده خالف بر اقع،و در

 انشد از ایمجموعه دیگر، نسل به نسلی از: است پایدار عالی طور

 حل برای آن از توانندمی بعدی هاینسل که کندمی ایجاد

االتی در سو. کنند استفاده شد، خواهند روروبه آن با که مشکالتی

 چگونه :مد که برای مثال عبات است ازاین زمینه پیش خواهند آ

 هایکمک بدون SARS-CoV-2 گیریهمه با توانیممی

 برای شده هانباشت اولیه شیمی یا ریاضیات فیزیک، شناسی،زیست

 کنیم؟ مبارزه دهه چندین

شده است  ادپیشنه که پایدار، توسعه برای پایه علوم المللیبین سال

 انسکنفر که ایقطعنامه وصیهت با شود، برگزار 0100 سال در تا

 این رب رساند، تصویب به آن نشست چهلمین در یونسکو عمومی

 این. ردک خواهد تمرکز پایدار توسعه اهداف و پایه علوم بین پیوند

 از که ودب خواهد ذینفعان همه کردن متقاعد برای نظیر بی فرصتی

 با ویژه به) فراگیر اقدامات طبیعت، از اساسی درک طریق

 منافع برای مشترک، آگاهانه اقدامات و( زنان بیشتر انمندسازیتو

 .بود خواهد مؤثرتر جهانی مشترک

 املیک الگوی است، کنجکاوی که پایه رکن اصلی علوم

 علمی یکنجکاو طریق از نسل هر: هستند پایدار توسعه برای

 ار خود پیشینیان توسط شده ساخته دانش مخزن خود،

 به ندهآی های نسل برای را بیشتری منابع و دهد می افزایش

 اشندب مشکالتی برای حلی راه دنبال به تا آورد می ارمغان

 هک است کاری برعکس این. ها روبرو خواهند شدبا آن که

 .دهیم می انجام سیاره طبیعی منابع با امروز ما

 نیاز علم هب پایدار توسعه اهداف به دستیابی برای همچنین ما

 نینهمچ و نوآوری، به آنها تبدیل آن، یجنتا: داشت خواهیم

 .همکاری های مختلف روش

 

 0424 کار دستور قلب در پایه علوم

 0109 سال در که (SDGs) پایدار توسعه هدف 07 از مورد چندین

 وسعهت کار دستور عنوان به متحد ملل سازمان عمومی مجمع توسط

 اب صراحت به رسید، تصویب به جهان های جمعیت همه پایدار

 آب. (SDG 3) رفاه و سالمت: است مرتبط علمی های پیشرفت

 پاک و صرفه به مقرون انرژی ؛(SDG 6) بهداشتی سرویس و تمیز

(SDG 7)هوا و آب اقدامات ؛ (SDG 13)آب زیر زندگی ؛ 

(SDG 14)خشکی در زندگی ؛ (SDG 15) .همه واقع در اما SDG 

 .رنددا فناوری و علم ورود و دخیل شدن به ها نیاز

 دانش از بمناس استفاده برای هایی مکانیسم شناسایی به پایه علوم

 هب ملل سازمان عضو کشورهای. کند می کمک فناوری انتقال و

 را یفناور تسهیل مکانیسم زیرا اند،برده پی موضوع این اهمیت

 .اند کرده ایجاد

 ویگفتگ تضمین برای را ضروری ابزارهای همچنین پایه علوم

 اجرای یبرا که کند می فراهم صلح و سیاسی ثبات ،چندفرهنگی

SDG برای الزم دانش و آموزشی های مهارت آنها. است ضروری 

 افاهد از حرکت برای کشورها که را هایی نوآوری کارگیری به

 یعملیات هایمدل. دهند می ارائه دارند، نیاز مؤثر اقدامات به کلی

 پایه معلو جامعه وسطت یافتهتوسعه سازیشبکه عملی هایروش و

 .است برخوردار اولیه اهمیت از هدف این برای نیز
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 نسیم بیگلی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما زندگی در پایه علوم

 در آزمایشات برای جهانی همکاری به جهت سرن در وب •

 توسعه مندقدرت های الگوریتم لطف به و شد اختراع بنیادی فیزیک

 .است یافته

 از یاریبس ویروسی منشا ییشناسا طریق از واکسیناسیون •

 .است یافته توسعه و تقویت ها بیماری

• GPS امکان تیناینش کوانتومی فیزیک و عام نسبیت نظریه بدون 

 .نبود پذیر

 و اختراع امکان که مادی علوم بدون ما همراه های تلفن •

 اساس که ریاضیات و کرده فراهم را ترانزیستور سازی کوچک

 .نداشتند وجود ،هستند افزارها نرم همه

 افراد عمر طول توجهی قابل طور به HIV/AIDS های درمان •

 می افزایش ها رتروویروس عملکرد نحوه درک طریق از را آلوده

  .دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ماو آینده

 یافته توسعه های روش و ها نظریه بر مبتنی که مصنوعی هوش •

 جنبه مامت بر است، السیگن پردازش و آماری فیزیک ریاضیات، در

 .گذاشت خواهد تأثیر ما جوامع های

 میشی بیومتاماتیک، لطف به ،DNA یابی توالی در پیشرفت •

 به تر،موثر فردی های درمان سمت به را پزشکی اکنون فیزیک، و

 .کند می هدایت سرطان برابر در مثال، عنوان

 فیزیک، رد پیشرفت به تجدیدپذیر انرژی ذخیره و تولید •

 .دارد بستگی مواد علوم و شیمی

 یمیش به همه سالم و پایدار تغذیه همچنین و آلودگی کاهش •

 .دارد بستگی سبز

 که اقی،چ یا دیابت مانند غیرواگیر، های بیماری با مبارزه •

 زیست دانش به هستند، گسترش حال در زمین کره سراسر در

 .دارد بستگی اساسی شناسی

 هب که دهد می ارائه جدیدی رویکردهای و شودمی جدیدی  دانش به منجر است، همچنین چارچوب از خارج تفکر مستلزم پایه علوم»

 است، تبلندمد گذاری سرمایه یک ینبنابرا و دارد زمان و صبر به نیاز این روند. شود منجر عملی کاربردهای به است ممکن خود نوبه

 چالش رایب نوآورانه های حل راه ارائه در کاربردی علوم و پایه علوم بنابراین،. است علمی پیشرفت هر نیاز پیش اساسی تحقیقات اما

 «.هستند یکدیگر مکمل است، مواجه آن با پایدار توسعه مسیر در بشر که هایی

 0131 سوی به: 0109 یونسکو علمی گزارش
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 چیست؟ برای: المللی بین سال

 

 تمام در ار ذینفعان پایدار، توسعه برای پایه علوم المللیبین سال

 گیریتصمیم فرآیندهای در علمی نتایج بهتر ادغام برای سطوح

 .کندمی بسیج پایه علوم فراگیر توسعه و عمومی

 علم در فراگیر مشارکت افزایش

 به ایلم که افرادی همه مشارکت علم در فراگیر مشارکت افزایش

 ای اجتماعی موقعیت منشاء، از نظر صرف هستند، کار این نجاما

 .است روریض پایه علوم پیشرفت برای جنسیتشان، یا جغرافیایی،

 :المللی علوم پایه در این زمینه بین اهداف سال

 .آن پیشبرد برای ابتکارات رهبری و فراگیر تحقیق به نیاز تأیید •

 .سطح ینباالتر در دانشمند زنان کردن برجسته •

 اندانشمند همه گردهمایی برای تسهیل سیاسی رهبران دعوت از •

 .تبادلی های برنامه و ها بورسیه برای و علمی های کنفرانس در

 علمی پرورش و آموزش تقویت

 تحقیق و پژوهش برای شور و ذوق را پایین سنین از علم آموزش

 که ندک می تشویق علمی مشاغل دنبال به را افراد و کند می ایجاد

 لمیع هایروش این، بر عالوه. است ضروری بشریت توسعه برای

 زندگی دیگر هایحوزه از بسیاری به توانمی را کنجکاوی و

 شهروندان آموزش به که رساند اجتماعی و ایحرفه شخصی،

 . کندمی کمک خودمختار و مسئول

 :المللی علوم پایه در این زمینهبین اهداف سال

 .دبیران آینده تربیت و پایه علوم آموزش ترویج •

 نوآورانه. های شیوه انتشار ترویج •

 قابل ورط به که را کشورهایی موفق هایبرجسته کردن تاریخچه •

  .اند داده توسعه را حوزه این توجهی

 

 

 پایه علوم مالی تامین

 حتی یا %0 تا اند شده متعهد کشورها جهان، مناطق از بسیاری در

 حقیقت های برنامه مالی تامین به را خود داخلی ناخالص تولید از 3%

 دده می نشان ها نمونه از برخی واقع، در. دهند اختصاص توسعه و

 را للیالم بین نفوذ و اقتصاد توسعه امکان هایی هزینه چنین که

 .هستند دور خود اهداف از آنها اکثر حال، این با. کند می فراهم

 :ایه در این زمینهالمللی علوم پ بین اهداف سال

 .پایه علوم از مالی های حمایت از هایی برجسته کردن نمونه •

 .به نمایش گذاشتن نتایج •

 زمینه در خود تعهدات به سیاسی برای عمل رهبران دعوت از •

 .پایه علوم مالی تأمین

 

 منابع:

[1] https://www.iybssd2022.org/en/home/ 

[2]https://www.iybssd2022.org/en/2022-the-year-of-

basic-sciences-for-sustainable-development/ 

[3] https://council.science/basicscience/ 
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و   ENAMINE یون واسطه با ارگانیک کاتالیز
IMINIUM 

 به هک است گرفته تصمیم سوئد علوم سلطنتی آکادمی

 نوبل جایزه میالن 0مک سی دبلیو دیوید و 0لیست بنجامین

 اعطا قارننامت ارگانیکی کاتالیست توسعه برای را 0100 شیمی

  .کند

 ردک ایجاد ها مولکول ساخت در انقالبی آنها ابزار

 نداد پیوند با را جدیدی هایمولکول توانندمی هایمیدانش

 اما زند،بسا یکدیگر به کوچک شیمیایی سازنده هایبلوک

 وندپی دلخواه روش به آنها که طوری به نامرئی مواد کنترل

 میالن کم دیوید و لیست بنجامین. است مشکل کنند، برقرار

 و جدید ابزاری توسعه خاطر به را 0100 شیمی نوبل جایزه

 ریافتد ارگانیک کاتالیز: مولکول ساخت برای مبتکرانه

 جدید داروهای مورد در تحقیق شامل آن کاربردهای. کردند

  .است کرده کمک شیمی شدن سبزتر به همچنین و است

                                                           
1 Benjamin List 

 میدانانشی توانایی به تحقیقاتی صنایع و هاحوزه از بسیاری

 مواد داننتومی که هستند وابسته هاییمولکول ساخت برای

 اهباتری در را انرژی دهند، تشکیل را بادوام و االستیک

 کار این. کنند جلوگیری هابیماری پیشرفت از یا کنند ذخیره

 های واکنش که هستند موادی که دارد نیاز کاتالیزورهایی به

 از خشیب اینکه بدون کنند، می تسریع و کنترل را شیمیایی

 در کاتالیزورها ال،مث عنوان به. شوند نهایی محصول

 مولکول به را اگزوز دود در موجود سمی مواد خودروها،

 هزاران حاوی همچنین ما بدن. کنند می تبدیل ضرر بی های

 رایب الزم های مولکول که است آنزیم شکل به کاتالیزور

 .برد می بین از را زندگی

 ستند،ه شیمیدانان برای اساسی ابزارهای کاتالیزورها بنابراین

 وعن دو فقط اصوالً که بودند باور این بر مدتها محققان اام

 و تلیس بنجامین. ها آنزیم و فلزات: است موجود کاتالیزور

 کردند دریافت را 0100 شیمی نوبل جایزه میالن مک دیوید

 از سومی نوع یکدیگر از مستقل آنها 0111 سال در زیرا

 می تقارننام کارگانی کاتالیز را آن. دادند توسعه را کاتالیزور

 .شود می ساخته کوچک آلی های مولکول روی بر و نامند

 این» :گویدمی شیمی نوبل کمیته رئیس اکویست، یوهان

 ادهس است، مبتکرانه که اندازه همان به کاتالیز برای مفهوم

 انددهکر تعجب مردم از بسیاری که است این واقعیت و است،

 .ایمنکرده فکر آن به قبالً چرا که

 

 

 

 

  

 ددارن کربن هایاتم از پایدار چارچوبی آلی کاتالیزورهای

 اینها. بندبچس آن به توانندمی تریفعال شیمیایی هایگروه که

2 David W. C. MacMillan 
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  سیده مهتاب حسینی



 

 

 گردگو نیتروژن، اکسیژن، مانند معمولی عناصر حاوی اغلب

 مه کاتالیزورها این که معناست بدان این. هستند فسفر یا

 .تاس ارزان آنها تولید هم و هستند زیست محیط با سازگار

 نشواک یک سرعت: است شیمی اساسی جنبه یک کاتالیز

 در خود هک یابدمی افزایش کاتالیزور یک افزودن با شیمیایی

 توسط 0039 سال در مفهوم این. شودنمی مصرف فرآیند این

 تعجب جای بیان شد.  .J.J. Berzelius سوئدی شیمیدان

 صنعت و ها دانشگاه در معمول طور به کاتالیز که نیست

 ولیها مواد صنعتی تبدیل از بسیاری در و شود می استفاده

 یشیمیای مواد و داروها مانند ارزش با محصوالت به شیمیایی

 یشب کاتالیز که است شده زده تخمین. دارد نقش کشاورزی

 می تشکیل را جهان داخلی ناخالص تولید از درصد 39 از

 نوبل، جایزه برنده) R. Noyori توسط که همانطور. دهد

 یزکاتال و سنتز در پیشرفت است، شده اشاره( 0110 شیمی

 مرتبط ارپاید فناوری های پیشرفت با شدت به نیز شیمیایی

 هاآنزیم طهواس با که بیولوژیکی، هایسیستم در کاتالیز. است

 .مشناسیمی ما که است حیات نیازپیش نیز شود،می انجام

 به ولا درجه در آلی کاتالیزورهای از ادهاستف سریع گسترش

 قتیو. است نامتقارن کاتالیزور هدایت در آنها توانایی دلیل

 آیدمی پیش هاییموقعیت اغلب شوند،می ساخته هامولکول

 درست - که شوند، تشکیل توانندمی مختلف مولکول دو که

. هستند یکدیگر ایآینه تصویر - ما هایدست مانند

 در هویژ به خواهند، می را اینها از یکی فقط اغلب شیمیدانان

 .داروها تولید هنگام

 ای کننده خیره سرعت با 0111 سال از ارگانیک کاتالیزور

 همچنان نمیال مک دیوید و لیست بنجامین. است یافته توسعه

 زورهایکاتالی که اند داده نشان و هستند پیشتاز زمینه این در

 های واکنش از بسیاری تحریک برای توان می را آلی

 ها،شواکن این از استفاده با. داد قرار استفاده مورد شیمیایی

 جدید داروسازی از را چیزی هر توانندمی اکنون محققان

 رشیدیخو هایسلول نور توانندمی که هاییمولکول تا گرفته

 رتیب،ت این به. بسازند بیشتری کارایی با کنند، جذب را

 رمغانا به بشر برای را سود یشترینب آلی هایکاتالیست

 .آورندمی

 القای برای را جدیدی اصول که آلی سنتز در تحوالت

 برای کند، می روشن واکنش مسیرهای کنترل و واکنش

 همیس امسال برندگان. است مهم بسیار رشته این پیشرفت

 سال از هاآن بدیع مفهومی کار. اند داشته زمینه این در پیشگام

 جلب خود به پژوهشی جامعه سوی از را زیادی توجه 0111

 انیکارگ کاتالیز در مدرن تحقیقات شروع دهنده نشان و کرد

 ادامه هم هنوز که آورد وجود به را تکاملی جرقه که است

 یون اتالیزک شامل تنها نه است، گسترده تحقیقاتی منطقه. دارد

ENAMINE  و IMINIUM ،هب ارگانوکاتالیز امروزه و است 

 و یریز برنامه در معمول طور به که است شده تبدیل زاریاب

 .ودش می استفاده دانشگاه در هم و صنعت در هم سنتز، اجرای

 

 منابع:

[1] https://www.nobelprize.org/uploads/2021/10/advanc 

ed-chemistryprize2021-3.pdf. 

[2]https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2021/pr

ess-release/  
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 m´erosبه معنای بسیار و  polýاصطالح پلیمر از دو واژه ی یونانی 

به معنای بخش تشکیل شده است که نشان دهنده ی ساختار 

 0مولکولی تکرار شونده آنها می باشد. همانطور که در شکل 

اشد ساختار مولکولی می بمیبینیم ، پلیمرهای دو بعدی دارای یک 

وگروه های انتهایی می   (RU)که شامل: واحدهای تکرار شونده

نظر از ابعاد پلیمرها، گروه های انتهایی و واحد های  باشند.صرف

تکرار شونده ، دو ویژگی ساختاری مولکول های پلیمر می باشد. 

از نظرتوپولوژی ، پلیمرهای خطی ، ساختار یک بعدی دارند. با 

از یک بعد به دو بعد میتوان به مورفولوژی سطحی از  حرکت

، افزایش سطح و افزایش خواص غشاهای متخلخل جمله: 

 الکترونیکی دست یافت.

 

 و انتهایی های گروه نمایش با همراه بعدی دو و خطی پلیمر از هایی طرح -0 شکل

 شونده تکرار واحدهای

 روش های سنتز

راحت به تک الیه ها و آزاد  در دسترس بودن مونومرها ، دسترسی

بودن در انتخاب اندازه تک الیه ها از مواردی هستند که در سنتز 

پلیمرهای دو بعدی در نظر گرفته می شوند. در اینجا ما دو روش 

 برجسته در سنتز پلیمرهای دو بعدی را بررسی میکنیم.

: این روش مبتنی بر 0تک کریستال به تک کریستال -0

مونومرهاست که تک کریستال ها از  0پوشیمیایی پلیمریزاسیون تو

قبل سازمان دهی شده اند. هر الیه درون کریستال از مونومر ها 

                                                           
1 Single crystal to single crystal 
2 Topochemical 
3 Contractions 
4 Exfoliation technique 

تشکیل شده است که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و آماده 

پلیمریزاسیون هستند. تشکیل پیوند هنگام پلیمریزاسیون ممکن 

ت که است موجب انقباض فواصل وان دروالس شودو مهم اس

مونومرها طوری طراحی شوند که از تشکیل ترک بدلیل 

در کریستال جلوگیری شود. پس از دستیابی به محصول  3انقباضات

پلیمری در پایان واکنش ، تک الیه ها توسط تکنیک الیه 

جدا کرد. اگر مونومرهای تک کریستال بتوانند تبدیل به 4برداری

ا بدون از دست دادن تک بلورهای پلیمری شود و جداسازی الیه ه

اندازه ی الیه های جداگانه همراه باشد ، یک سنتز ایده آل با این 

 9روش انجام داده ایم. وجود نقص هایی از جمله : دوقلویی شدن

و حفره ها درون یک تک کریستال می توانند مانع از یک سنتز 

تبلور  سازی روشایده آل پلیمرهای دو بعدی شوند، بنابراین بهینه 

، یک مونومر که دارای جایگاه های فعال 0م است. درشکل مه

دام تک الیه متبلور می شوند که هر ک الفین است به کریستال های

سپس این  فعال است. 6از این الیه ها نشان دهنده ی یک انباشتگی

تک کریستال ها با تابش نور پلیمریزه می شوند ، بطوری که الفین 

به سیکلو بوتان تبدیل می شود  ]0+0[-ها توسط واکنش حلقه زایی

و در مرحله ی آخر باعث ایجاد صفحات پلیمری دو بعدی تک 

 الیه می شود.

 

 سنتز پلیمرهای دو بعدی به روش تک کریستال -0شکل 

 

به وفور  7سطح مشترک)آب/هوا(: بسترهای پلی کریستالین-0

برای سنتز صفحات آلی از طریق جذب فیزیکی و شیمیایی 

های فعال روی بسترهای جامد استفاده شده است. سطح  مولکول

مایعات )مخصوصا آب( گزینه ای مناسب برای سنتز پلیمرهای دو 

5 Twinning 
6 Packing 
7 Polycrystalline substrates 
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 سایه شکوری  



 

 

بعدی است. ماهیت آمورف آب موجب از بین رفتن مشکالتی مثل 

عدم تطابق سطح با اندازه ذره مونومر می شودو همچنین کم بودن 

صر به فردی می سطح آب باعث فراهم آوردن مزایای منح 0زبری

را نشان می دهد که  0یک مونومر آمفیفیلیک a3شود.در شکل

دارای جهت گیری در سطح آب/هوا می باشد که در آن سه گروه 

هیدروکسیل در آب غوطه ور شده و واحدهای چربی دوست 

این مونومر در  b3تقریبا در سطح مشترک قرار میگیرند. در شکل 

لور خود به خود ، مونومر سطح مشترک پخش شده و در غیاب تب

در دو بعد متبلور شده و پلیمریزاسیون ناشی از تابش نور انجام می 

  شود.

 

 a): نشان دهنده ی روش سنتز پلیمرهای دو بعدی در سطح مشترک آب/هوا. -3 شکل

 شمایی از فرآیند سنتز b)ساختار مونومر 

ق فوکاربردها: پلیمرهای دو بعدی می توانند به عنوان غشاهای 

باریک برای جذب گاز استفاده شوند و با توجه به اینکه 

مونومرهایی که برای سنتز پلیمرهای دو بعدی استفاده می شوند 

  .نهایی نیز متخلخل است3ذاتا متخلخل هستند پس ماکرومولکول

اندازه منافذ بستگی به ساختار مونومری دارد که به عنوان واحدهای 

دارد. اینکه پلیمرهای دو بعدی  تکرار شونده در ساختار وجود

اندازه منافذ یکارچه دارند، ویژگی منحصر به فرد سات و به عنوان 

کاندیدی مناسب برای کارهای غشایی است. اندازه منافذ نقش 

دارند، به عنوان مثال اتم های  4مهمی مهمی در جدا کردن

 دسال برای نفوذ در گرافن نیازدارن 015هیدروژن به بازه ی زمانی 

، در حالی که پروتون ها با بار مثبت، نفوذ باالیی در میان پلیمرهای 

گاز 9دو بعدی دارند. غشاهای با ضخامت کمتر با توجه به اینکه شار

                                                           
1 Roughness 
2 Amphiphilic 
3 macromolecule 
4 Separation 

در سراسر غشا بیشتر است ، فرآیند جداسازی گاز سریع تر اتفاق 

 . می افتد

دو نوع مولکول گاز با نقاط زرد و سیاه نشان داده شده  4درشکل 

است که در معرض دو غشا با ضخامت متفاوت اما منافذ یکسان 

شار گاز باال در مقایسه با ورقه های ضخیم  a4قرار گرفته اند.شکل 

 دارد که برای جداسازی سریع تر گازها مورد توجه است. bتر 

 

 

 تاثیر ضخامت غشا بر جداسازی گازها -4 شکل

یمرهای دو بعدی متخلخل مساحت سطح ویژه از آنجایی که پل

باالیی دارند و سایت های فعال بیشتری را در دسترس قرار می دهند 

و همچنین اتم های خاصی را می توان در پلیمرهای متخلخل دو 

بعدی گنجاند، در نتیجه پلیمرهای متخلخل دو بعدی توجه زیادی 

و  ثال تانگرا در حوزه الکتروکاتالیز جذب کردند. به عنوان م

تحت +BDC,𝑁𝑖2+,𝐶𝑜2 همکارانش از ترکیب محلول های

-NiCo)آلی -یک چارچوب دو فلزیشرایط التراسونیک ، 

UMOFN)  نانومتر سنتز کزدند و به عنوان  3با ضخامت تقریبا

در شرایط  OER)6(الکتروکاتالیست برای واکنش تکامل اکسیژن

 mAcm01-2را در  mV3 7زادقلیایی استفاده کردند که پتانسیل ما

 را نشان داد.

 

 

5 flux 
6 Oxygen Evolution reaction 
7 overpotential 
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 نتیجه گیری 

به طور کلی استراتژی های بیشتری الزم است تا پلیمرهای دو  

بعدی جدید کشف شوند و با در نظر گرفتن ویژگی های پلیمرهای 

دو بعدی مثل: متخلخل بودن، مساحت سطح ویژه باال و قابلیت 

بدیل تانسیل خوبی در ذخیره و تتنظیم ساختار . انتظار می رود که پ

  انرژی هم داشته باشند.
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 و بدنمولی از که است معدنی ترکیب یک مولیبدن سولفید دی

 این. است𝑀𝑜𝑆2  آن شیمیایی فرمول. است شده تشکیل گوگرد

. شودمی بندیطبقه واسطه فلزات کالکوژنیددی عنوان به ترکیب

 کانی عنوان به که است اینقره رنگ سیاه جامد ماده این

 𝑀𝑜𝑆2. آید می وجود به مولیبدن اصلی معدن سنگ یبدنیت،مول

 نمی ثیرتأ آن بر اکسیژن و رقیق اسیدهای. است فعال غیر نسبتاً

  .ستا گرافیت شبیه مولیبدن سولفید دی ظاهر، نظر از. گذارد

𝑀𝑜𝑆2باند فاصله با مغناطیسی دیا هادی نیمه یکای توده 

 .است الکترون ولت 0,03 باند فاصله با سیلیکون به شبیه غیرمستقیم

 وژنیدکالکدی هایالیهتک خانواده از عضوی مولیبدن سولفید دی

 هستند، MX2 شکل به ها TMDC. است (TMDC) واسطه فلزات

 ها TMDC. است کالکوژن یک X و واسطه فلز یک M اینجا در

 هس از الیه تک هر که هستند ای الیه ضلعی شش ساختار دارای

 واندروالس پیوند با و است شده تشکیل (X-M-X) هم روی الیه

 ساختار سه در 2MoS. دهد می رخ S های اتم بین ای الیه درون

 ضلعی شش فاز ، (1T) مثلثی فاز: دارد وجود مختلف کریستالی

(2H) ، ودرال لوزی فاز و (3R) .در ها الیه تعداد نماینده اعداد 

 طابقتم کریستالی تقارن اب حروف که حالی در هستند واحد سلول

 های دستگاه برای و هستند هادی نیمه 3R و 2H فازهای. دارند

 قابل نیمه فلزی، 1T فاز برعکس،. هستند مناسب الکترونیکی

   .دهد می نشان خود از باالیی کاتالیزوری خواص و است تحمل

 یشب دمای تا آن کردن گرم با راحتی به توان می را 1T MoS2 فاز

  داد. تغییر 2H فاز به گراد سانتی درجه 311 از

و هر  Sبه شش اتم  یبه طور کوواالنس Mo، هر اتم 2Hشکل  در

مشاهده  0دارد، همانطور که در شکل  وندیپ Moبه سه اتم  Sاتم 

 شود یم

 

 جانبی نمای شماتیک تصویرMo( .b ) و S های الیه ضلعی شش ساختار( a) - 0 شکل

 داده نشان c با تکرار واحد یک در ها الیه تعداد. 2MoST/2H/3R 1 نوع ساختارهای

  .شود می

 روش های سنتز 

و چشم انداز  یعال کیخواص فوتوالکتر یدارا 2MoS هیتک ال

ه است که محققان را ب یپزشک ستیز نهیبالقوه در زم یکاربرد

کند.  یم بیترغ 2MoS یبردار هیال یمداوم روش ها یجستجو

و  یکیزیف یعمدتاً به روش ها هیتک ال 2MoSدر حال حاضر 

 یاسازمانند جد یکیزیف یهاشود. روش یم هیته ییایمیش

 یراب یکیکرومکانیم یروهایاز ن یزریل شیو پاال یکیمکان

 نیحال، ا نی. با اکنندیاستفاده م 2MoS یاتم یهاهیال یجداساز

 تیفیانبوه با ک دیتول یروش ها زمان بر و کار فشرده هستند و برا

است   عیما یبردار هیعمدتاً ال ییایمی. روش شستندیال مناسب نبا

 نیآلبوم ،Li ،+Na+از محلول مانند  ییکه به قرار دادن مولکول ها

 یها هیال نیب( PVP) دونیرولیپ لینیو یو پل (BSA) یسرم گاو

واج اما ای ییایمیش یروهایتوسط  ن یو سپس جداساز 2MoS یاتم

 .فراصوت صورت می گیرد

 بردکار 

 هایدیکالکوژن خانواده از ایالیه ساختار با مولیبدن سولفیددی

 مواد و الکتروشیمیایی فوتوکاتالیستی، زمینۀ در واسط فلزهای

 یسالها طی. دارد زیادی طرفداران و کاربرد ای،الیهبین میزبان

 هایسازه برای نانومتری هایاندازه  با مولیبدن سولفیددی اخیر
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 نیکتا رهگذز



 

 

 متفاوتی هایروش با نانومقیاس سازهای و ختسا و مهندسی

 و اصطکاک به مربوط هایویژگی علتبه. اندشده طراحی

 گسترده طوربه جامد کنندهروان یک عنوانبه آن، استحکام

 سیلیکون ایبر خوبی جایگزین میتواند این بر عالوه. میشود استفاده

های دگرافن در کاربر برای سرسختی رقیب و ترانزیستورها در

  .باشد. در اینجا به برخی از کاربردهای آن می پردازیم دیگر

 کنندهروان

 بین یواندروالس ضعیف برهمکنش دلیل به شد گفته که همانطور

 .دارد پایینی اصطکاک ضریب 𝑀𝑜𝑆2 سولفید، های اتم هایورقه

𝑀𝑜𝑆2 روان یک میکرومتر 0-011محدوده در ذرات اندازه در 

 که دارد وجود کمی هایاست. جایگزین رایج کخش کننده

 در سانتیگراد درجه 391 دمای در را باالیی پایداری و روانکاری

 در ماده این بنابراین کندمی ایجاد کننده اکسید هایمحیط

. کنندمی پیدا کاربرد هواپیما موتورهای مانند حیاتی کاربردهای

 با کامپوزیت یک 𝑀𝑜𝑆2 شود،می اضافه پالستیک به که هنگامی

 نآ اصطکاک کاهش باعث همچنین و یافته بهبود استحکام

 از عبارتند شوند پر  𝑀𝑜𝑆2با است ممکن که پلیمرهایی. شودمی

 بتنیم های کننده روان کاربردهای از هایینمونه. .. و تفلون نایلون،

 وتورم موتورهای مانند) زمانه دو موتورهای از عبارتند 𝑀𝑜𝑆2بر

 .ها گلوله و اسکی های واکس دوچرخه، ترمزهای(،سیکلت

 سرطان درمان

 وجهت تومور جدید درمان یک عنوان به حرارتی مایکروویو اخیراً،

 خود به جهان سراسر در بعدی دو نانومواد زمینه در را روزافزونی

 در مایکروویو انرژی جذب اساس بر کرده است. اساساً جلب

 دمای هب رسیدن با. است گرما تولید برای پاتولوژیک هایبافت

 صورت این در و روند می بین از پاتولوژیک های بافت معین،

 و استریل های ویژگی دارای نیز حرارتی و مایکروویو اثرات

 جذب خواص دارای 𝑀𝑜𝑆2نانوصفحات. باشد می ضدعفونی

 اندب هنایپ مایکروویو امواج توانند می که هستند، عالی مایکروویو

 ذبج نانوصفحات نازک ضخامت زیر در باال بسیار کارایی با را

 و S خالی جاهای مانند عیوب دارای 𝑀𝑜𝑆2 ورق نانو کنند. سطح

oM به عمدتاً نانوصفحه خود بزرگ سطح با همراه که است 

 کند. بنابراین، می کمک آن مایکروویو جذب عالی عملکرد

 جاذب مواد برای آل دهای انتخاب یک 𝑀𝑜𝑆2نانوصفحات

 غنی یاربس خون منبع یک دانیم، می که همانطور. هستند مایکروویو

 ماگر سریع دفع به منجر که دارد وجود تومورها ناحیه اطراف در

 به منجر زنی تومور و مایکروویو منبع بین فاصله افزایش. شود می

 و توسعه. شود می ناچیز درمانی اثر و مایکروویو حرارت کاهش

 تومورها در مایکروویو تشعشعات گرمایش تبدیل راندمان فزایشا

 و فو دلیل، همین به. دارد درمانی اثر بهبود برای زیادی پتانسیل

 ردندک پیشنهاد را مایکروویو آمبولیزاسیون عامل یک همکارانش

 در را مولیبدن سولفید دی هاینانوقرص عمدتاً که

 محصور  (MSMCs) سدیم آلژینات هایمیکروکپسول

 ترموگراویمتری، تحلیل و تجزیه اساس بر(. a-0)شکلکردمی

 .است 00%  تقریباً میکروکپسول در مولیبدن سولفید دی محتوای

 مورهایتو مایکروویو تابش تحت که داد نشان تحقیقات نتایج

 سرعت به تابش دقیقه 0 از پس MSMC با شده تزریق هایموش

 به تابش فرآیند در و شوندیم گرم گرادسانتی درجه 91 دمای تا

 در معموالً پروتئین. رسندمی گرادسانتی درجه 61 به دقیقه 9 مدت

. ودش تجزیه سرعت به تواند می سانتیگراد درجه 61 از باالتر دمای

 به توان می را MSMC  با شده تزریق سرطانی های سلول بنابراین،

به  MSMC روهگ کنترل، گروه با مقایسه در. برد بین از کامل طور

 را تومور مهار نرخ باالترینعالوه تابش مایکروویو 

 آمبولیزاسیون اثر ها MSMC این، بر عالوه(. c و b-0شکل)داشت

 داشتند توجهی قابل

 

 

 یکه برا ویکروویعامل حساس به ما کیبه عنوان  MSMC کیشمات ری( تصو-a 0 شکل

مهار  زانی( و مb) کیومور آناتومشود. اندازه ت یاستفاده م ویکروویما یدرمان حرارت

 روز. 03( در هر گروه پس از cموش )
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 سنسور

 باشد ضرم انسان سالمت برای تواند می گلوکز طبیعی غیر سطوح

. شود کزگلو با مرتبط متابولیک های بیماری باعث است ممکن و

 بالینی، تشخیص در گلوکز ساده و سریع دقیق، تعیین بنابراین،

 برای رموث روش یک. است حیاتی بیوتکنولوژی و غذایی صنایع

 رهایحسگ ساخت است، رایج حاضر حال در که گلوکز تشخیص

 گلوکز بر مبتنی زیستی حسگرهای مانند آنزیم، بر مبتنی زیستی

 مانند ،اطراف محیط به آنزیم فعالیت. است دهیدروژناز یا اکسیداز

 رحسگ تزیس نتیجه در و است، حساس رطوبت و  pH مقدار دما،

 برخی از هاستفاد با محققان بنابراین،. دارند ضعیفی پایداری آنزیم

 دموا عنوان به غیره و آلیاژها فلزی، اکسیدهای نجیب، فلزات

 روی رب شده تثبیت بیولوژیکی هایآنزیم جای به کاتالیزوری

 رب آنزیمی غیر زیستی حسگرهای ساخت برای الکترود سطح

 و وس رو، این از. اندکرده پیشنهاد مختلف فلزی نانوذرات اساس

 بر تنیمب آنزیمی غیر الکتروشیمیایی بیوسنسور یک همکاران

-هسته با شدهزئینتAu@Pt)-𝑀𝑜𝑆2( 𝑀𝑜𝑆2 هاینانوکامپوزیت

  نانوکامپوزیت با شده اصالح الکترود(. 3)شکل Au@Pt پوسته

(Au@Pt-𝑀𝑜𝑆2( برای را یوبخ بسیار الکتروکاتالیستی فعالیت 

 فلزی ود نانوذرات افزایی هم عملکرد دلیل به گلوکز اکسیداسیون

 لیدتق آنزیم یک عنوان به آن از توان می بنابراین دهد، می نشان

 .ردک استفاده گلوکز باالی ویژگی و حساسیت تعیین برای

 

 کی ساخت کیشماتو  )Au@Pt) -𝑀𝑜𝑆2تینانوکامپوزسنتز  کیشمات -3 شکل

  گلوکز. صیتشخ یبرا یمیرآنزیغ یستیز حسگر
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زئولیت ها آلومینوسیلیکات های متخلخلی هستند که از 

نشان دهنده ی اتم  Tتشکیل شده اند که  4TOچهاروجهی های 

می باشد.خواص زئولیت ها ارتباط نزدیکی با  SiوAl هایی مثل 

ویژگی های ساختاری آنها دارد، مثال فعالیت ، انتخاب پذیری و 

شده در واکنش های کاتالیزور  پایداری زئولیت های بکار برده

اسیدی بستگی به عوامل مختلفی نوع ، کشش و اندازه کریستال 

دارد. تعداد زئولیت های ممکن از لحاظ تئوری نامحدود است اما 

ساختار چارچوب مختلف توسط کمیسیون ساختاری بین  003تنها 

  المللی زئولیت پذیرفنه شده است.

 ساختار زئولیت ها 

تتراهدارال که با  SiO]4[4-و  AlO]4[5-ئولیت ها از بطور کلی ز 

اشتراک گذاری یک اتم اکسیژن به هم متصل می شوند، در شبکه 

(  و این دو ساختار به a0سه بعدی گسترش پیدا میکنند )شکل 

نمایش داده می شوند که نشان دهنده ی بلوک های  4TOوسیله ی 

اختمانی ثانویه می باشد. واحدهای س PBU)0 (ساختمانی اولیه 

 )2(SBU  را می توان به عنوان یک شبکه نامحدود تعریف کرد که

و  PBUارتباط بین  b0 از تکرار واحدها بدست آمده است ، شکل

SBU .را نشان می دهد  

 

                                                           
1 Primary building block 

 

 

 ساختار زئولیت -0شکل

 روش سنتز

روش سولوترمال یک اصطالح کلی است  روش سولوترمال:

ولیت استفاده می شود. آب حالل که از یک حالل برای سنتز زئ

مهمی است بنابراین اگر از آب به عنوان حالل استفاده شود به آن 

هیدروترمال گفته می شود. اگرچه از بسیاری از حالل های آلی 

مثل: متانول، اتانول، پنتانول، اتیلن گلیکول و پیریدین با موفقیت 

اده از فبرای سنتز زئولیت ها استفاده شده است. در صورت است

حالل یونی، از اصطالح یونترمال استفاده می شود. شمای کلی 

فرآیندهای سولوترمال ، یونترمال و هیدروترمال همراه با مثال هایی 

از حالل هایی برای این فرآیندها )بجز هیدروترمال که حالل آب 

آورده شده است. روش سولوترمال نه تنها  0است( در شکل 

ل: ستگی دارد ، بلکه به عوامل دیگری مثبستگی به دما و فشار ب

منابع واکنش دهنده ، میزان قلیایی بودن ، شرایط هم خوردن مواد 

 اولیه ، کاتیون های معدنی و نوع حالل بستگی دارد.

 

 روش سنتز سولوترمال -0 شکل

 

2 The secondary building unit 
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 کوری  سایه ش 



 

 

گرمادهی با مایکروویو، یک روش سریع روش مایکروویو: 

استفاده می شود. در این روش  است که از آن در سنتز زئولیت ها

، مایکروویوها به عنوان میدان های الکتریکی با فرکانس باال عمل 

می کنند که در نهایت واکنش با تولید گرما انجام می شود. عوامل 

( طول 3( قلیاییت 2O2/Al2SiO 0( نسبت مولی 0موثر بر این روش: 

  .( زمان تبلور9( دما 4موج تولید شده از منگترون 

تا  KHz01فراصوت با فرکانس های بین روش التراسونیک: 

MHz0  در سنتزهای شیمی بکار برده می شود. فراصوت تاثیر

زیادی در انواع مختلف سنتزها مانند سنتز انواع آمورف یا کریستال 

دارد و همچنین بدلیل تاثیر زیادی که بر بلورسازی دارد ، در زمینه 

گرفته است. از مزایای این روش سنتز زئولیت ها موردتوجه قرار 

می توان به ساده بودن ، سریع بودن واکنش ، نیاز نداشتن به 

امکانات پیچیده ، سرعت رشد باالی کریستال و مناسب بودن 

 .اندازه توزیع ذرات اشاره کرد

 کاربردها

زئولیت ها کاربردهای گسترده ای دارند ، ازجمله: به عنوان  

ست ) مثل تصفیه آب(،  حذف کاتالیست، مهندسی محیط زی

آالینده های رادیواکتیو، کاربردهای پتروشیمی ، بیوتکنولوژی ، 

جذب گاز و .... . زئولیت ها ترکیباتی با خواص تبادل یونی هستند، 

این رو می توان از آنها برای حل مشکالت سختی آب بکار  از

 نتعویض کنند. همچنی Na+را با یون  Ca+2وMg+2روند و یون های 

  می توانند از رسوب سورفکتانت ها جلوگیری کنند.

فلزات سنگین کاتیونی اثرات نامطلوب زیادی بر محیط و سیستم 

های بیولوژیکی دارد. جاذب ها و تبادل کننده های یونی مختلفی 

برای حذف فلزات سنگین از آب و فاضالب استفاده شده اند و از 

 وفقیت برای جذباین جهت زئولیت های طبیعی و صنعتی با م

  Hg+2وPb2+Zn,6+Cr,2+Cd,2+Cu,+2بسیاری از کاتیون ها از قبیل:

از آب های آلوده بکار گرفته شده اند. از ویژگی های زئولیت که 

توجه محققان را در این زمینه جلب کرده است می توان به : کم 

هزینه بودن، در دسترس بودن، ساختار متخلخل ، پایداری حرارتی 

                                                           
1 Zeolitic imidazolate framework 

بادل کننده یونی و مساحت سطح ویژه باال اشاره کرد. بدلیل باال ، ت

ویژگی های ذکر شده ، از زئولیت ها می توان برای حذف آالینده 

های آلی مثل : آنیلین ، سورفکتانت های کاتیونی ، فنول و آنتی 

 بیوتیک ها نیز استفاده کرد.

د نز ئولیت ها انتخاب پذیری خوبی در مقابل مولکول های گاز دار

 و از آنها برای حذف و ذخیره سازی گازهایی ازجمله:

S2,Hx,COx,NOxSO 2وH  استفاده کرد. مثال به منظور افزایش

استفاده  شده  0Zn/Co ZIF انتخاب پذیری از ساختار هسته پوسته 

 را از خود نشان داد. 2COاست که جذب باالیی از

 نتیجه گیری

تالی یلیکات های کریسبطور کلی زئولیت ها گروهی از آلومینوس 

هستند که شکل آن بررسی شد و می توان  0با ساختار ریز منخلخل

آن را از مواد اولیه ارزان و در دسترس تهیه کرد که چند روش 

سنتز آن بطور خالصه بررسی شد. بدلیل ویژگی هایی مثل متخلخل 

بودن و قادر به تبادل یونی ، کاربرد های فراوانی از جمله: به عنوان 

کاتالیزور ، جاذب مواد شیمیایی ، فرآیندهای مهندسی )مثل 

پاالیش نفت ، پتروشیمی( ، اصالح آلودگی هوا و تصفیه آب 

 دارند
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ه کلمه بیو پلیمر از دو واژه یونانی بیو و پلیمر ب؟چیست پلیمر بیو

رفته اد گمعنای طبیعت یا موجود زنده و پلیمر به معنای قطعات زی

هستند که از  یبزرگ یدرشت مولکول ها مرهایوپلیبشده. 

لکول مو یطوالن رهیشده اند. زنج لیتشک یادیز یتکرار یواحدها

 یم دیتوسط موجودات زنده تول یبه طور کل یمریپل یستیز یها

به  یکوواالنس وندیپ قیاز طر مرهایپل نیمونومر ا یشود. واحدها

ند چ. دهند لیکرا تش یبزرگ یاشوند تا ساختاره یهم متصل م

 ن،یاتکر ن،یچرب، ژالت یدهایاسز عبارتند ا مرهایوپلینمونه از ب

 مرهایپل نیا( 0.)شکل رهیو غ،مولکول های زیستی سلولز، نشاسته 

 یرو سال است که اردهایلیم یمصنوع یها کیبا پالست سهیدر مقا

 یادفصمشابه و ت یساختارها یمصنوع یمرهایوجود دارند. پل نیزم

ساختار کامالً  کیدر  یستیز یمرهایکه پل یدارند، در حال

 .مشخص مرتب شده اند

 

 انواع بایوپلیمرها -0 شکل

 طبقه بندی بیوپلیمرها

  یقه بندطب،  شوند یم یبر اساس منشاء آنها طبقه بند مرهایوپلیب

 .تنشان داده شده اس 0شکل بر اساس ساختار آنها در مرهایوپلیب

 

 قه بندی بیو مولکول هاطب -0 شکل

 ستیز طیدوستدار مح عتیو طب پایین نهیهز لیبه دل مرهایپل نیا

ر کم د ییزا یمنیو ا یسازگار ستیز ،یریپذ بیتخر ستیز

ه به ک مورد استفاده قرار خواهند گرفت یا ندهیبه طور فزا ندهیآ

مانند  هامریوپلیبهبود خواص ب یبرا یمختلف یروش هااین منظور 

ها و  تیکامپوزمانند  شده است جادیا وندیپ ای اختالط

شده  هیته یتسیز یمرهایبا استفاده از پل یمختلف یها تینانوکامپوز

فت، با یمهندس ،یپزشک ستیز یدر کاربردها مرهایپل نیا که

 . کاربرد دارند یو بسته بند یخودروساز

 ویژگی بیوپلیمرها

 یها یگژیخاص است و و یژگیو کی یدارا یستیز مریهر پل

خواص  مرهایوپلیمتفاوت باشد. ب یگریبه د یکیتواند از  یآنها م

عنوان ها را بهآن توانیکه م دهندیاز خود نشان م یمختلف

محصول و خواص پردازش  یهایژگیو ،یذات یهایژگیو

 .کرد یبندفهرست

 ت،یحالل ،ینگیانتقال، بلور یدما ،یچگال : مانند یذات یها یژگیو

 .یسیالکترومغناط خواص و تیگاز، شفاف سد ،یکیمکان

و شاخص  ته،یسکوزیقدرت مذاب، و: خواص پردازش مانند 

 .مذاب انیجر

 ش،ی)اصطکاک، سا یکیمقاومت مکان: خواص محصول مانند 

ضربه(، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر آب، ضد 

 ن،ییز)ت ییبایدر شعله، ز ریتاخ ای یریساکن، اشتعال پذ تهیسیالکتر

 بی)تخر یطیبراق، رنگ، اثر سطح، ثبات رنگ( و رفتار مح

 هیتجز ز،یدرولیه ،یکیمکان هی( ، تجزینور بیتخر ،یحرارت

 ی. ستیز

 کاربرد بیوپلیمرها

 تصفیه آب 

 یها کارخانه یصنعت عاتیضا ،یفاضالب خانگ قیاز طر ندهیآال

 گوشت، کشتارگاه ها، یبسته بند یکاغذ، دباغ، کارخانه ها

مواد  ،یاهیگ یمواد مغذ ،ییمواد غذا یفرآور یکارخانه ها

 باتیترک هیتجز ،یزراع یها نیاز زم دیوسیب یرواناب ها نده،یشو

 22  1                   استریو شیمی

 زهرا مختاری



 

 

مدت  یبرا مریوپلیب نیچند .شود یآب م ستمیوارد س رهیو غ یآل

ی غشاها حال، نیسنتز غشاها شناخته شده اند. با ا یبرا یطوالن

 یبیرکت لیحمل و نقل برتر، م یها یژگیو لیبه دل سلولز استات

ب، آب مناس یکیکم، استحکام مکان نیبه آب، جذب پروتئ یعال

و در  یعال ملیف لیتشک تیخاص ،یینمک زدا تیباال با ماه یدوست

 .شوند یداده م حیدسترس بودن آسان ترج

 پزشکی

شکل ) تقسیم بندی بیوپلیمر ها بر اساس کاربرد در زمینه پزشکی:

3) 

 

 یم بندی بیوپلیمر ها بر اساس کاربرد در زمینه پزشکیتقس -3شکل

 صنعت نساجی

منجر  ینتو س یمصنوع یعیطب افیمشکالت مربوط به استفاده از ال

شد.  یدر صنعت نساج یستیز یمرهایبه توسعه و استفاده از پل

بر نفت  یتنمب افیال یسبز رنگ برا نیگزیکه جا یستیز یمرهایپل

 توسط موجودات زنده ماًیکه مستق ییمرهایهستند، به عنوان پل

به نام  یستیز یشده از مونومرها قمشت یمرهایپل ایشوند  یم دیتول

 یرا م یمریوپلیمواد ب. شوند یم فیتعر ستیبر ز یمبتن یمرهایپل

 دیتول ی( براافیتوان به عنوان مواد خام )به عنوان مثال، ال

 .منسوجات نبافته استفاده کرد ایمنسوجات بافته شده 

 صنعت آرایشی بهداشتی

 دهند یم پوشش یشیلوازم آرا دیرا در تول یعیمنطقه وس مرهایوپلبی

به  دهایساکار یها و پل نیکاربرد داشته اند. پروتئ امیاال میو از قد

شود. آنها از منابع  یاستفاده م یشیطور گسترده در لوازم آرا

نگ آنها به بهبود ر(،4)شکل  شوند یم هیته یاهیو گ یوانیح

 یغذمواد م لیتحو شیافزا نیو همچن یپوست، بافت، درخشندگ

 .دهد یو چروک را کاهش م نیکنند که چ یکمک م

 

 طبقه بندی کلی بیوپلیمرها بر اساس کاربرد در صنایع بهداشتی -4 شکل

 و شتریمصرف کنندگان در مورد بهداشت ب ینگران شیافزا

 ا،رهیفایولسام دیدر تول مرهایوپلیتر به بمحصوالت سالم

عنوان عوامل فعال مانند به ایها سورفکتانت ای هاکنندهظیغل

ده نقش دا دکنندهیسف ایها، عوامل ضدچروک کنندهمرطوب

 از جمله مرها،یوپلیاز ب یگسترده ا فیدر حال حاضر، ط است.

استفاده  یشیآرا یها ونیدر فرموالس دها،یساکار یها و پل نیپروتئ

 .شود یم

 بندی موادصنعت بسته 

پوشش  یها کیتوان با تکن یرا م ریپذ بیتخر ستیز یمرهایپل

(، یازس لمیمحلول )ف یگر ختهیمختلف مانند اندازه سطح، ر یده

 نیکاغذ اعمال کرد. ا ایمقوا  یرو رهیو غ یفشار یریقالب گ

 قابل یمواد کاغذ نیمواد مختلف و همچن یپوشش برا یروش ها

بسته  یهستند که در کاربردها ییوادهاومیب ریموارد ز .اجرا هستند

 (9: )شکل  شوند یاستفاده م یبند

 تیو کامپوز دیپیبر ل یمبتن وموادیب،  نیبر پروتئ یمبتن یستیمواد ز

 د.مورد استفاده قرار می گیرن یدساکار یبر پل یمبتن وموادیب، 

 صنعت خودرو  

 یرفته مگدر نظر  یاهداف صنعت یبرا یبه عنوان فناور مرهایوپلیب

و، صنعت خودر دیسبز در تول یبه هدف فناور یابیدست یشوند. برا
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 یطیمح ستیز ،یخطرات اقتصاد شیاکنون بر افزا یخودروساز

قابل  یها ییرشد مواد سبک وزن از دارا .تمرکز دارد یمنیو ا

و  یداریبه پا یابیدست یبه هدف برا یابیدست یبرا افتیباز

ه مورد توجه قرار گرفت یو معدن یمعمول یپرکننده ها ینیگزیجا

 مورد استفاده قرار یو خودروساز یماسازیهواپ عیدر صنا که است

کاهش وزن منجر به کاهش مصرف سوخت و انتشار  د.رنیگ یم

 یمرهایها و پل نیکه از رز یشود. مواد یم یگلخانه ا یگازها

 کی)اغلب  سیاجزاء: ماتر شده اند از دو لیداخل خودرو تشک

 متیارزان ق ینفت( با پرکننده ها هیبر پا متیگران ق یمریپل نیرز

 ین مبتنکرب افیال .(قی)مواد تعل متیگران ق یکننده ها تیتقو ای

 یبرا ینیگزیعنوان جا به رندیگ یقرار م یمورد بررس نیگنیبر ل

ه کند ک یعمل م یتوخال برگالسیفا یها تیتالک و کامپوز

 .دشو یمنجر به کاهش وزن پانل ها م

 

 بیوپلیمرهای مورد استفاده در صنعت بسته بندی -9 شکل

 پیرینتر سه بعدی :

و  یبعد سه نتیپر یهایفناور یبرا یستیز یمرهایاستفاده از پل

مختلف هوافضا،  یهانهیاز آنها در زم دوارکنندهیاستفاده ام

 تیماز اه یوصنعتیب یو کاربردها یپزشکستیغذا، ز ،ینساج

 .برخوردار است یاجتماعو  یطیمحستیز ،یعلم

 ابرخازن ها و دستگاه های ذخیره انرژی :

در ابرخازن ها به عنوان مواد الکترود  یمریوپلیب یها تیکامپوز

 نیگنیز، لمواد سلول. شوند یاستفاده م تیبهبود عملکرد و ظرف یبرا

 ،یریپذ هیباال و تجز یدوام، استحکام کشش لیبه دل توزانیو ک

 .ساخت خازن هستند یبرا یپرکاربرد یستیز یمرهایوپلیب

 نتیجه گیری

 یمرهایبه سمت توسعه پل مریپل یعلوم و مهندس قاتیتحق راً،یاخ

 یبر رو کینشت پالست ریکاهش تأث یبرا یطیمحمناسب 

در  رانهیگسخت یها یکرده است. مقررات و نگران رییتغ ستمیاکوس

واد عه متوس یبرا یمحرکه اصل یروهاین ،یمعمول یمرهایمورد پل

 طیمح یخطر برا یو ب داریپا ر،یپذ بیتخر ستیز ر،یدپذیتجد

 یبررس نیرود ا یبه طور خالصه، انتظار م. هستند ستیز

 مربوط به مواد ندهیتوسعه آ یرا برا ییدستورالعمل هامختصر،

مناسب  ینوعمص ی طبیعی ومرهایپل ستیبر ز یمبتن داریپا یمریپل

 مختلف ارائه دهد یکاربردها یبرا
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ر  زندگی نامه علمی تان را ابتدا به صورت مختص .1

  بیان نمایید.

 تمام استاد شهرکرد در 0393 متولد جوانبخت مهران دکتر من

 تجزیه میشی رشته در امیرکبیر صنعتی دانشگاه شیمی دانشکده

 و داشته فعالیت علمی هیات عضو عنوان به0300 سال از. هستم

 نوانع به دکتری و ارشد کارشناسی پروژه 01 از بیش در تاکنون

 که ام داشته حضور مجری عنوان به ملی طرح 01 و راهنما استاد

 و ملی سطح در مقاله 011 از بیش ثبت و انتشار به منجر آنها نتایج

 به.  است شده ملی اختراع 01 و المللی بین اختراع 9 المللی، بین

 کتاب 0 و کشور داخل در کتاب 3 تدوین در مولف عنوان

 جلهم دو تحریریه هیات عضو. ام داشته همکاری الزویر انتشارات

ISI هستم داخلی پژوهشی-علمی مجله یک و   . 

 بیشتر شیمی هایجذابیت با دانشجویان اینکه برای .0

 رد درسی واحد که چیست شما  نظر شوند، آشنا

 اختصاص موضوع این برای شیمی هایدانشکده

 یابد؟

دو کار برای کاربردی و جذاب نمودن واحدهای درسی به نظرم 

می توان انجام داد: اول اینکه سرفصل های درسی به روز شود و با 

نیازهای کشور و صنعت همانگ شود، دوم اینکه همکاری های 

 دانشگاه و صنعت پررنگ تر شود.

 چیست؟ خالق شیمیست یک هایویژگی .2

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شیمی دان خالق در هر محیطی که قرار گیرد به دنبال تغییر 

 باالبردن بهره وری سیستم است.در جهت 

 مورد در مختصری توضیح است ممکن اگر .0

 یک یویژگ اینکه و بدهید بنیاندانش هایشرکت

 برای مهم پارامترهای و چیست خوب شرکت

 چیست؟ هاشرکت این اندازیراه

یت می فعال High Techشرکت های دانش بنیان در حوزه های 

 ادی در شرکت های دانش بنیانو اقتص ، نو. ایده های خالقانهکنند

مهمترین نکته در مورد این شرکت ها این تجاری سازی می شود. 

این شرکت ها روی نیازهای واقعی جامعه شکل  است که باید

بگیرند و بیزینس پلن قابل قبولی داشته باشند. این شرکت ها هرچند 

ریسک باالیی دارند ولی درصورت موفقیت باید ارزش افزوده 

 ابری داشته باشند.چند بر

 بین رد مشترک و اصلی هایضعفنقطه شما نظر به .1

 چیست؟ شیمی دانشجویان

 یاد ایدب همه نظرم به ولی نباشد مناسبی کلمه شاید ضعف نقطه

 استفاده بهترین خود های فرصت از هستیم مقطعی هر در که بگیریم

 دوران که بگیرد یاد باید هم دانشجو یک. باشیم داشته را

 آموزش، کسب جهت که است نظیری بی فرصت شجوییدان

 یا نگیزگیا بی با نباید و گرفته قرار اختیارش در تجربه و پژوهش

 .نمایند سلب خود از را فرصت این برنامگی بی شاید

 مصاحبه با آقای دکتر مهران جوانبخت

 مصاحبه کننده: مصطفی ترکاشوند
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 چه با تحصیل طول در شیمی دانشجویان .6

 هستند؟ روبرو هاییچالش

 رد ای هباانگیز و عالقمند فرد بودم دانشجو زمانیکه خودم من

 چند با شب 01 یا 5 ساعت اغلب که شکلی به بودم دانشگاه محیط

 نکورک در. کردیم می تمام را کارمان دانشکده انتظامات تذکر بار

 فکر ینهم برای و شدم سوم رتبه شیمی المپیاد و ارشد کارشناسی

 .سته دانشجویان بین انگیزه حفظ و ایجاد عامل مهمترین کنم می

 کشور در حاضر حال در که عیمناب به توجه با .2

 سطح در ها پروژه برخی انجام آیا هست موجود

 مونکشور صنعت به سودی گاها ،کهآزمایشگاهی

 باشد؟ می منطقی ،نمیرسونن

 ها ترسال این از یکی. دارد دوش بر مختلفی های رسالت دانشگاه

 حل .است خالق و کارآفرین متخصص نیروی تربیت و آموزش

 تحقیقاتی و علمی های پروژه طریق از امعهج و صنعت مشکالت

 ایجاد و جدید های فنی دانش توسعه. است بعدی موضوع است

 راگ. است دانشگاه بعدی رسالت بنیان دانش کارهای و کسب

 نطقیم نظرم به نباشد مذبور موارد از هیچکدام راستای در ای پروژه

 .نیست

 ابیارزی چطور پزوهش زمینه در را شیمی دانشکده .1

 کنید؟ یم

 سطح در و کاربردی شیمی دانشکده های پروژه اغلب خوشبختانه

 نظر زا شیمی دانشکده متوالی سال چندین. هستند باالیی علمی

 ایه دانشکده صدر در پژوهشی های فعالیت کیفیت و کمیت

 مرکز کی ایجاد با دانشکده است بهتر نظرم وبه است بوده دانشگاه

 را فناورانه دستاوردهای برخی یساز تجاری و توسعه زمینه رشد

 .آورد فراهم

 هر هک دارید علمی باالی سطح جنابعالی دکتر .2

 در اردد دوست شیمی رشته به مند عالقه دانشجویی

 و یدرسید سطح این به چگونه باشد، شما جایگاه

 چیست؟ دانشجویان به شما ی توصیه

 و القهع با ام کرده  سعی آن از بعد و دانشجویی مدت تمام در من

 به االییب حساسیت ها پروژه انتخاب در منظور این به باشم، انگیزه

 چند ارزش ها پروژه فناورانه و علمی دستاوردهای تا دهم می خرج

 داشته ار مرتبط اساتید و دانشجو از پروژه تیم تالش و زحمت سال

 از اریبسی تالش با تا شده باعث ها سال طی در رویکرد این. باشد

 نیاز عرف راستای در حدودی تا بتوانیم مستعد و خوب ندانشجویا

 به هم را توصیه همین. شویم واقع موثر کاری تیم حد در کشور

 اشتهد انگیزه با و هدفمند حضوری دانشگاه در که دارم دانشجویان

 .  باشند

 صورت هر به حاال) خودتون کاری زمینه  مورد در .14

 .الطف. دهید توضیح مقداری( دارید دوست که

 فناوری توسعه زمینه در من های پروژه بیشتر اخیر دهه یک در

 و یون-ویر و یون-سدیم یون،- لیتیم جمله از پیشرفته های باتری

 .است بوده پیشرفته مواد تولید همچنین

در حال حاضر قصد  انیدانشجو تعداد زیادی از .11

را دارند، نظر شما به  رانیدر خارج از ا لیتحص

موضوع  نیدر ا یمیبرجسته ش دیاز اسات یکیعنوان 

 ست؟یچ

با تحصیل و همکاری علمی در هرکجای دنیا موافقم ولی با با آنچه 

تحت عنوان فرار استعدادها و نخبگان مطرح می شود مخالفم. 

های علمی و فناوری با دنیا بیشتر  اساسا هرچه تعامل ما در حوزه

ود را با امل ختعبازگردند یا  شود به شرطی که این افراد به ایران

 کشور خودشان حفظ نمایند به نفع کشور است.
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 را شیمیایی عناصر که کسی اولین

 کرد  تعریف

 که ودب کسی اولین آکسفورد، دانشگاه شیمیدان بویل، رابرت

 هک کرد مشاهده او. کرد تعریف را آنها خواص و شیمیایی عناصر

 شوند، هتجزی تری ساده جزایا به توانند می مواد بیشتر که حالی در

. شود زیهتج بیشتر تواند نمی هیدروژن مانند شیمیایی عنصر یک

 .شود می تدریس شیمی درس های کالس در هنوز تعریف این

 

 

 الکتریکی ژنراتور اولین

. کرد ابداع 0030 سال در را الکتریکی ژنراتور اولین فارادی مایکل

 آهنربا کی حرکت با که ددا نشان فارادی انگلیسی، شیمیدان یک

 روی ایه الکترون تواند می سیم، پیچ سیم یک در عقب و جلو به

 لکتریکیا جریان و کند تحریک مغناطیسی میدان تغییر با را سیم

  .کند ایجاد

 

 

 DNA کشف

 لعهمطا حال در سوئیسی، شیمیدان میشر، فردریش ،0065 سال در

 عنوان هب که را "ئیننوکل" که بود انسان خون سفید های گلبول

DNA ینا با. کرد شناسایی ها سلول داخل در را شود می شناخته 

 نشد، درک کامل طور به 0590 سال تا جدید ماده این اهمیت حال،

 انجام اه باکتری و ها ویروس با را آزمایشاتی دانشمندان که زمانی

 .است زنده موجود یک ژنتیکی ماده DNA کنند تأیید تا دادند

 

 

 نخستین جایزه نوبل در شیمی 

 آلی دانشیمی و دانفیزیک هوفیاکوبوس هنریکوس وانت

 دینامیک قوانین کشف خاطر به 0510 سال در او .بود هلندی

 جایزه ننخستی کسب به موفق هامحلول در اسمزی فشار و شیمیایی

 در اما کرد، فرموله را اسمزی فشار قانون او .شد شیمی نوبل
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  سیده مهتاب حسینی



 

 

 اثیر گذارنیزت کند می مطالعه را مولکولی ساختار که یاستریوشیم

 گرفته رنظ در فیزیک شیمی بنیانگذاران از وانت هوف یکی. بود

 مولکول لتشکی چگونگی به شیمی بنیادی، سطح یک شود در می

 صورت تشکیل و ها مولکول و ها اتم برخورد نحوه و ها اتم از ها

 ،0001 و 0071 هایدهه طول در. پردازد می جدید فلکی های

 و هامولکول ساختار با رابطه در پیشگامی هایکمک وانت هوف

 فشار مورد در تئوری یک .کرد رویدادها مختلف هایتوالی

 که هاییمحلول در هاغلظت چگونه که دهدمی توضیح اسمزی

 هاجاز حالل به و شوندمی یکنواخت اند،شده جدا غشایی توسط

 نشواک به دیگر آثار. محلول ماده نه اما ند،ک عبور آن از تا دهدمی

 .پردازد می آنها بر دما تأثیر چگونگی و شیمیایی های

 

 

 

 دینامیت

 که ردک کشف ایتالیایی شیمیدان  آسکانیو سوبررو 0046درسال 

 حشتناکو منفجره ماده یک تواند می گلیسیرین کردن نیترات با

 .بسازد

 

 نیتروگللیسیرین

 ترونی تبدیل برای پرمخاطره و خطرناک کار یک نوبل آلفرد

 انفجارها از یکی 0064. داد انجام فروش قابل محصول به گلیسیرین

 او عداًب. شد او خانواده کارخانه کارگران و برادر شدن کشته باعث

 به اما کرد یبترک موفقیت با جیوه فولمینات با را نیتروگلیسیرین

 .شد ممنوع محصول این بیشتر خطرات و حوادث برخی دلیل

 گچ یک) دیاتومه خاک با نیتروگلیسیرین مخلوط 0066در سال

( قدرت ییونان به) دینامیت نام به موفقیت با( رسوبی سنگ مانند

  .شد نامگذاری

 ".قوی منفجره مواد عصر". رسید ثبت به دینامیت 0067 سال در

 

 

 ودخ زودهنگام ترحیم آگهی خواندن با نوبل آلفرد ،0000 سال در

 .شد شوکه بود، شده توصیف "مرگ فرشته" عنوان به آن در که

اص نوبل اختص جایزه به را خود ثروت که بخشی از باعث شد این

 .دهد

 

 آلفرد نوبل

 

 

 

First winner of the Nobel Prize in Chemistry 
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  شیمی نوبل جایزه برنده نخستین زن

 نوبل جایزه برنده که بود زنی اولین کوری ماری ،0513 سال در

 فیزیک در یکی: کرد دریافت بلنو جایزه دو مجموع در او. شد

 دوران طول در کوری(. 0500) شیمی در دیگری و( 0513)

 مطالعه به پاریس دانشگاه و سوربن دانشگاه در خود ایحرفه

 زشکیپ کاربردهای توسعه و جدید شیمیایی عناصر کشف پرتوها،

 .پرداخت رادیواکتیو مواد برای

 

ایروژل سبک ترین ماده جامد 

 جهان

 ،شود جایگزین هوا با و شود خارج کامل طور به مایع اگر ژل، از

 (.شود می نامیده زده یخ دود اوقات گاهی. )دهد می آئروژل یک

 

 از پس د،بو سدیم سیلیکات اسیدی تراکم انجام حال در کیستلر

 کاهش م،ک سطحی کشش با الکل با آب جایگزینی با ژل، تشکیل

  .کرد دریافت ژلآئرو یک نهایت در و کرد متوقف را حجم

 قیانوسا کالج از شیمی مهندس کیستلر، اس استیون توسط ایرژل

 .شد اختراع 0530 سال در کالیفرنیا آرام

 یک که کردند مشاهده فرانسوی راکت مهندسان 0571 دهه در

 ذخیره محیط و حرارتی عایق عنوان به هوا درصد 55 با آئروژل

 .است راکر های سوخت برای ایمن

 ماموریت اولیه هدف. )شد استفاده ناسا Stardust امهبرن توسط

(بود دار دنباله یک های نمونه آوری جمع ای ستاره غبار و گرد

 

 

 ای ستاره غبار و گرد روباتیک فضایی کاوشگر

 تترا از و است ترارزان ایروژل سیلیکا مختلف، هایآئروژل بین در

 .دشومی تهیه متانول و پایه اورتوسیلیکات، متیل

 

 منابع:

[1]https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1901/h

off/facts/ 

[2]https://stacker.com/stories/3959/50-famous-firsts-

science-history 

[3]https://www.aerogel.org/?p=46 
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 تشخیص آالینده ها در داخل لوله های آب

ز ای با استفاده امحققان یک صفحه سنسور منعطف و درون لوله

های کربنی برای نظارت مداوم بر کیفیت مایع ایجاد نانولوله

کردند. با اندازه گیری ولتاژ القا شده در داخل یک الیه نانولوله 

ار مختلف را تعیین کرد. این ککربنی، می توان غلظت آنالیت های 

می تواند منجر به بهبود قابل توجهی در خلوص مواد غذایی و 

 پاکیزگی محیط شود.

http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abm4349 

 

ینی مدت بهای یادگیری ماشینی برای پیشدانشمندان از الگوریتم

 اند.عمر باتری لیتیوم یونی استفاده کرده

به این ترتیب، پالسون معتقد است که الگوریتم یادگیری ماشینی 

 گویدمی تواند توسعه و آزمایش مواد باتری را تسریع کند. او می

د دارید، و آن را چند بار چرخه می بگویید که یک ماده جدی"

کنید. می توانید از الگوریتم ما برای پیش بینی طول عمر آن استفاده 

کنید و سپس تصمیم بگیرید که آیا می خواهید به چرخه آن به 

 ".صورت آزمایشی ادامه دهید یا خیر

اگر شما یک محقق در یک آزمایشگاه هستید، " :افزود وهمچنین

بیشتری را در زمان کوتاه تری کشف و آزمایش می توانید مواد 

 ".کنید زیرا روش سریع تری برای ارزیابی آنها دارید

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231127 

 

نانوساختارهایی با پایداری بهبود یافته 

 موثرتر نانو داروی سرطانیبرای توسعه 

اکثر داروهایی که امروزه استفاده می شوند تنها یک مکانیسم اثر 

دارند و ساخت داروهایی با عملکردهای چندگانه هم دشوار و هم 

گران است. محققان اخیرا راهی برای ایجاد نانوساختارهای 

های زیستی با تواند مولکولاند که میپایدارتر پیدا کرده

آوری کند، که به عنوان مثال، های مختلف را جمععملکرد

تواند داروی مؤثرتری برای سرطان ارائه دهد. نشان داده شده می

دارای تعدادی عملکرد زیست  DNAاست که نانوساختارهای 

ه توانند داروهای سرطان را بپزشکی مفید هستند، مانند اینکه می

ت، منتقل کنند. این ها مورد نیاز اسهای دقیق بدن که در آنمکان

می تواند اثر دارو را افزایش دهد و همچنین عوارض جانبی کمتری 

را در مقایسه با درمان مرسوم سرطان ایجاد کند. به عنوان مثال، 

دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون، با نسخه های طراحی شده 

) اتصال چهار طرفه(، موفق به اتصال و  4JWویژه این ساختارهای 

آوری آنتی بادی های مختلف شده است، که در ترکیب، جمع 

با شدت بیشتری به سلول های  Tتضمین می کند که سلول های 

سرطانی مهاجم حمله می کنند و در نتیجه تومورها را از بین می 

  برند.

http://dx.doi.org/10.1002/anie.202115275 

 01  1                   استریو شیمی

 نیکتا رهگذر

http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abm4349
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231127


 

 

 

تحقیقات می تواند سنتز خط مونتاژ 

حاوی آمین را امکان پذیر داروهای رایج 

 کند

اند یک تیم تحقیقاتی یک واکنش شیمیایی جدید را کشف کرده

 کند وهای سوم ارائه میکه راه ساده و سریعی برای ساخت آمین

باعث باز کردن دربی برای کشف ترکیبات دارویی جدید شده 

است. آمین یکی از رایج ترین ساختارهایی هستند که امروزه در 

یافت می شوند. آمین های سوم در برخی از تاثیرگذارترین داروها 

داروهای انسانی، از جمله آنتی بیوتیک ها، داروهای سرطان سینه 

و غیره یافت می شوند. علیرغم شیوع این دسته خاص از مولکول 

ها در داروها امروزه، بسیاری از پتانسیل عملکردی آمین های سوم 

ه است. دلیل آن این است که احتماالً دست نخورده باقی ماند

ای دهشها نیازمند شرایط خاص و کنترلفرآیند سنتی ساخت آن

کند، که های سوم جدید را محدود میاست که ذاتاً کشف آمین

رمان های غیرقابل دتواند طیف وسیعی از بیماریبه طور بالقوه می

را درمان کند. اکنون، یک تیم تحقیقاتی، یک واکنش شیمیایی 

ن، هیدروژ-د، یک واکنش جفت متقابل آمیناسیون کربنجدی

کشف کرده اند که سریعتر را ایجاد می کند. محققان بر این باورند 

که این می تواند برای کشف واکنش های جدید با نیتروژن نیز 

  مورد استفاده قرار گیرد.

http://dx.doi.org/10.1126/science.abn8382 

 

 

راهی بهتر برای ایجاد ترکیبات دارویی و 

 سایر مواد شیمیایی

کریستو سوووف، یکی از نویسندگان این مطالعه و استادیار شیمی 

و بیوشیمی در دانشگاه ایالتی اوهایو، بخشی از تیمی بود که در 

رق فعال شود ت با بابتدا به دنبال تهیه کاتالیزوری بود که می توانس

تا پیوندهای ترکیبات دارویی مورد نظر را ایجاد کند. این تحقیق 

کاربردهای گسترده ای در پزشکی و تولید محصوالتی مانند مواد 

و  (مانند آفت کش ها یا علف کش ها)شیمیایی کشاورزی 

 ها برای توسعه بیشتر تحقیقات خود،پالستیک های خاص دارد. آن

، یک شرکت داروسازی چند ملیتی، ادامه  erckMدر همکاری با 

خواهد داد تا سعی کند محصوالت دیگری را با استفاده از 

تر ایجاد کند. اما با های پیچیدههای دشوارتر و مولکولواکنش

آخرین کشف آنها، سووف گفت که او خوشبین است که کار 

 د.شوآنها برای ایجاد مسیرهای کامالً جدید در زمینه شیمی آغاز 

http://dx.doi.org/10.1126/science.abo0039 

 

ذرات آزاد شده توسط گلبول های قرمز 

حامل موثری برای ایمونوتراپی ضد سرطان 

 هستند

 های با اندازه نانو که توسطیک مطالعه نشان داده است که وزیکول

شوند، بستر مناسبی برای تحویل قرمز آزاد میهای گلبول

ایمونوتراپی برای سرکوب رشد و متاستاز   RNAهای مولکول

های فعال کننده   RNAسرطان سینه هستند. این مطالعه با موفقیت 

RIG-I   را با استفاده از ذرات کوچک متصل به غشای لیپیدی آزاد
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های خارج شده توسط گلبول های قرمز خون، به نام وزیکول 

برای سرکوب پیشرفت سرطان   (RBCEVs)سلولی گلبول قرمز 

تحویل داد. این تیم همچنین در مطالعات قبلی کشف کرده بود که 

این وزیکول ها حامل های درمانی ایده آل با توانایی طبیعی برای 

 رساندن مولکول های زیست فعال به بسیاری از انواع سلول هستند.

http://dx.doi.org/10.1002/jev2.12187 

 

روش جدید امکان سنتز آسان و همه کاره 

 مولکول های الکتون را فراهم می کند

ساختارهای الکتون در مولکول های طبیعی فعال بیولوژیکی رایج 

تیک بیو و در آنتی Cاست. آنها را می توان برای مثال در ویتامین 

اریترومایسین مشتق شده از باکتری یافت. شیمیدانان از دیرباز 

تکنیک هایی برای سنتز الکتون ها داشته اند، اما این تکنیک ها در 

تولید آنها کامالً محدود است. این دستاورد ساخت الکتون های 

متنوع و پیچیده را آسان تر از همیشه می کند. دکتر جین کوان یو، 

این روش باید به طور " :دنانک و برتا هاپ، می گویپروفسور فر

گسترده برای توسعه داروها، مواد پلیمری، عطرها و بسیاری از 

یو و آزمایشگاه او به دلیل  ".محصوالت شیمیایی دیگر مفید باشد

فعال "های خود در ساخت مولکول، به ویژه در مورد نوآوری

ی هااده از مولکولشناخته شده اند. این شامل استف "C-H سازی 

از  (H)کاتالیزور ویژه طراحی شده برای حذف یک اتم هیدروژن 

روی یک مولکول آلی و جایگزینی اتم هیدروژن  (C) اتم کربن 

ها است. هدف کلی توسعه تر از اتمبا یک خوشه پیچیده

به طور انتخابی  C-H سازی ها برای انجام فعالای از روشمجموعه

و  -انتخابی روی یک مولکول آغازین است  برای هر اتم کربن

تا های ارزان و نسبها برای تبدیل مولکولرویا استفاده از این روش

ساده به داروهای پیچیده و ارزشمند، پالستیک و موارد دیگر است. 

های جدید برای تولید صدها ساختار شیمیدانان اکنون از روش

انسیل ای آنها و پتهکنند که ویژگیالکتونی متنوع استفاده می

با همکاری آزمایشگاه بن  -های آینده توسعه آنها در داروسازی

 .کراوات، در حال بررسی است

http://dx.doi.org/10.1126/science.abq3048 

منحصر به فرد برای شکستن  زورکاتالی کی

چرخه  شها راه را برای افزای کپالستی

 هموار می کند کپالستی

ه اً برای شکستن پالستیک ساخته شده است، بکاتالیزوری که اخیر

پیشرفت فرآیندهای چرخش پالستیک ادامه می دهد. در سال 

، دانشمندان اولین کاتالیزور معدنی فرآیندی را برای تجزیه 0101

پالستیک های پلی الفین به مولکول هایی که می توانند برای تولید 

. وسعه دادندمحصوالت ارزشمندتر مورد استفاده قرار گیرند، ت

اکنون، این تیم یک استراتژی برای سرعت بخشیدن به تحول بدون 

قربانی کردن محصوالت مطلوب ایجاد کرده است. کاتالیزور در 

طراحی  Ames، دانشمند آزمایشگاه Wenyu Huangاصل توسط 

شده است. این شامل ذرات پالتین است که بر روی یک هسته 

ا منافذ یک پوسته سیلیسی ب سیلیسی جامد قرار گرفته و توسط

یکنواخت احاطه شده است که دسترسی به سایت های کاتالیزوری 

را فراهم می کند. مقدار کلی پالتین مورد نیاز بسیار کم است، که 

به دلیل هزینه باالی پالتین و عرضه محدود آن مهم است. در طول 

افذ نهای پلیمری بلند به درون مهای ساختارشکنی، زنجیرهآزمایش

س گیرند، و سپهای کاتالیزوری تماس میپیوندند و با مکانمی

د، تر که دیگر مواد پالستیکی نیستنها به قطعات کوچکزنجیره

شوند. آرون سادو، دانشمند آزمایشگاه ایمز و مدیر شکسته می

، توضیح داد که (iCOUP)های تعاونی مؤسسه بازیافت پالستیک

 ا ساخته است. هر کدام از این تغییراتاین تیم سه نوع کاتالیزور ر

های متخلخل با اندازه یکسان بودند، اما ها و پوستهدارای هسته

نانومتر.به گفته  1/9تا 5/0تا  7/0قطرهای مختلف ذرات پالتین، از 

Sadowتواند دهند که فعالیت می، نتایج مهم هستند زیرا نشان می

 02  1                   استریو شیمی

http://dx.doi.org/10.1002/jev2.12187


 

 

ت: نظیم شود. او گفها تمستقل از گزینش پذیری در این واکنش

ری بسازیم تتوانیم کاتالیزور فعالاکنون، ما مطمئن هستیم که می»

تر بجود، در حالی که از پارامترهای ساختاری که پلیمر را سریع

های زنجیره محصول خاص گیری طولکاتالیزور برای شماره

 کنیم.استفاده می

http://dx.doi.org/10.1021/jacs.1c11694 

 

نو کمربند کربنی موبیوس: نوار موبیوس ان

 های کربن ساخته شده استکه صرفاً از اتم

دانشمندان اولین نانوکربن مولکولی به شکل کمربند را با 

ی یک نانو کمربند کربن -توپولوژی باند موبیوس پیچ خورده 

را برای توسعه مواد نانو کربنی با  ساخته اند که راه -موبیوس 

ساختارهای توپولوژیکی پیچیده هموار می کند. به دست آوردن 

آل به عنوان به طور ایده -های ساختاری یکنواخت نانوکربن

یک چالش بزرگ در زمینه علم نانوکربن به  -های منفرد مولکول

منظور ارتباط صحیح ساختار و عملکرد است. بنابراین، سنتز 

های ساختاری یکنواخت برای توسعه مواد کاربردی در انوکربنن

پزشکی نانوتکنولوژی، الکترونیک، اپتیک و کاربردهای زیست

بسیار مهم است. با نگاهی به تاریخ، اشکال جدید کربن و 

ها همواره درها را به روی علم و فناوری جدید باز نانوکربن

کاربردهای  اند و منجر به کشف خواص، عملکردها وکرده

 اند. کار حاضر یکشده بینیالعاده و اغلب غیرقابل پیشخارق

که راه را برای توسعه مواد نانو کربنی با  استدستاورد پیشگام 

 مواد نوآورانه با علم تولدساختارهای توپولوژیکی پیچیده و 

  .استفاده از توپولوژی موبیوس هموار می کند

https://doi.org/10.1038/s44160-022-00075-8 

 

 

دانشمندان روسی یک ماده جدید فوق سخت 

 را سنتز کردند

دانشمندان روسی یک ماده فوق سخت جدید حاوی اسکاندیم و 

کربن را سنتز کردند. از مولکول های فولرن پلیمریزه شده با اتم 

در داخل تشکیل شده است. این کار راه را  های اسکاندیم و کربن

برای مطالعات آینده در مورد مواد فوق سخت مبتنی بر فولرن 

هموار می کند و آنها را به یک کاندید بالقوه برای استفاده در 

دستگاه های فتوولتائیک و نوری، عناصر نانوالکترونیک و 

است راپتوالکترونیک، مهندسی زیست پزشکی به عنوان عوامل کنت

دید و های جبا کارایی باال و غیره تبدیل می کند. کشف مولکول

رفت ها تقریباً چهل سال پیش یک پیشتمام کربنی معروف به فولرن

انقالبی بود که راه را برای فناوری نانو فولرن هموار کرد. فولرن ها 

شکل کروی دارند که از پنج ضلعی و شش ضلعی شبیه به توپ 

فره در چارچوب کربن مولکول های فولرن فوتبال است و یک ح

های فلز می تواند اتم های مختلفی را در خود جای دهد. ورود اتم

 هایهای کربن منجر به تشکیل متالو فولرنبه داخل قفس

و  فردشود که به دلیل ساختار منحصربهمی(EMF) ودرال درون

تیمی  .ها از نظر فنی و علمی مهم هستندخواص اپتوالکترونیکی آن

از محققان دانشگاه ملی علم و فناوری، مؤسسه فناوری مواد کربنی 

ه را ب FMEفوق سخت و جدید، برای اولین بار، اسکاندیم حاوی 

 دست آوردند و این فرآیند را مطالعه کردند.

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.12.040 
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شیمیدانان از گلوکز و اسید سیتریک یک 

 ندساخته ا یهچسب غیر سمی برای تخته سه ال

مواد مورد استفاده برای ساخت مبلمان منزل، دکوراسیون و کف، 

محصوالت چوبی مرکب هستند که در ورق های بزرگ عرضه 

 می شوند. اما چسب ها و رزین هایی که تخته خرده چوب، تخته

فیبر و تخته سه ال را کنار هم نگه می دارند معموال حاوی فرمالدئید 

آزاد کنند.  هستند و می توانند این سرطان زا احتمالی را در هوا

گزارش دادند، برای تولید یک چسب غیر سمی، گلوکز  محققان

را  -شکر و یک ماده تشکیل دهنده آب پرتقال  -و اسید سیتریک 

قاوم در برابر آب برای تخته سه ال به یک چسب چوب قوی و م

ترکیب کردند. هنگامی که نمونه های تخته سه ال در آب داغ یا 

در حال جوش خیسانده شدند، تنها نمونه هایی که با نسبت اسید 

ساخته شده بودند، دارای قدرت  1,6سیتریک به گلوکز باالتر از 

ققان محچسبندگی بودند که نیاز استاندارد را برآورده می کرد. 

این نتایج را به افزایش پیوندهای استری بین اسید سیتریک و چوب 

دهند که استحکام اتصال چوب و مقاومت در برابر آب نسبت می

-های اسید سیتریکگویند چسبدهد. محققان میرا افزایش می

  گلوکز نویدبخش صنعت محصوالت چوبی هستند.

https://doi.org/10.1021/acsami.2c02859 

 

روشی هوشمندانه برای تولید داروهای 

 جدید با استفاده از هوش مصنوعی

یک تکنیک هوش مصنوعی جدید توسعه یافته است که فقط 

توانند در کند که واقعاً میهای نامزدی را پیشنهاد میمولکول

های داروسازی از هوش مصنوعی آزمایشگاه تولید شوند. شرکت

نند. کوهای جدید استفاده میسازی فرآیند کشف داربرای ساده

های جدیدی را توانند مولکولهای یادگیری ماشینی میمدل

وانند با تهای خاصی هستند که میپیشنهاد کنند که دارای ویژگی

های خاصی مبارزه کنند و در عرض چند دقیقه کاری را بیماری

ها طول بکشد تا انسان به صورت دهند که ممکن است ماهانجام می

ی به آن دست یابد. ماروین سگلر، سرپرست تیمی که بر روی دست

یادگیری ماشینی برای کشف دارو در مایکروسافت ریسرچ 

آل، ما گوید: در حالت ایدهکند، میکار می کمبریج

حی ها را طراخواهیم که به طور خودکار مولکولهایی میالگوریتم

ین ند. درگیر اکنند و درخت سنتز را همزمان و به سرعت به ما بده

این رویکرد زیبا توسط پروفسور کولی و تیم یک گام " .کار است

بزرگ به جلو برای مقابله با این مشکل است. در حالی که کارهای 

اثبات مفهوم قبلی برای طراحی مولکول از طریق تولید درخت سنتز 

 اوجود دارد، این تیم واقعاً این کار را انجام داد. برای اولین بار، آنه

عملکرد عالی را در مقیاس معنی دار نشان دادند، بنابراین می تواند 

تأثیر عملی در کشف مولکولی به کمک رایانه داشته باشد. این 

ند تواانگیز است، زیرا در نهایت میکار همچنین بسیار هیجان

. ریزی سنتز به کمک رایانه فعال کندالگوی جدیدی را برای برنامه

ش بزرگی برای تحقیقات آینده در این زمینه بخاحتماالً الهام

 خواهد بود

https://arxiv.org/abs/2110.06389 
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که به عنوان گنجینه های میل و علمی در  ماری کوری دفتر یاداشت های آزمایشگاهی

  نظر گرفته می شوند، در جعبه های رسب دار در کتاخبانه میل فرانسه در پاریس نگهداری می شوند.
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ی
ی آل

 اساتید شیم

 آقای دکتر مجید عبدوس )استاد( 

 حوزه فعالیت: 

 دارورسانی

 پلیمریزاسیون

 بیومواد-مواد نانو

کاتالیستفوتو   کاتالیست-

)استاد( الهه کوثریدکتر  خانم   

لیت: حوزه فعا  

 ابرخازن

 سلول های خورشیدی

 پلیمریزاسیون

کاتالیستفوتو    کاتالیست-

 

 

  

جزیه
ی ت

 اساتید شیم

)استاد( حسین ساالر آملیآقای دکتر  

 حوزه فعالیت: 

 سنسور ها

 اندازه گیری فلزات سنگین

واد غذاییدر م   

 میکرو استخراج فاز جامد

کاتالیستفوتو    کاتالیست-

)استاد( مهران جوانبختآقای دکتر  

 حوزه فعالیت: 

یون لیتیوم های باتری  

 پیل های سوختی

 

( دانشیار)لیال ناجی دکتر خانم  

لیت: حوزه فعا  

 الکتروشیمی

 ابرخازن

 سلول خورشیدی

 فناوری جداسازی غشایی

کاتالیستفوتو   کاتالیست-

. 

 

ی
ی کاربرد

 اساتید شیم

( یار)استادزاهد احمدیدکتر  آقای  

 حوزه فعالیت: 

 پلیمر

 پلیمرهای زیست تخریب پذیر

 مهندسی بافت

  
 

ی
ی معدن

 اساتید شیم

ک
ی فیزی

 اساتید شیم

( )استادزهرا شریعتی نیا دکتر خانم  

 حوزه فعالیت: 

ادنانو مو  

 سلول های خورشیدی

 تصفیه آب

 کاتالیست

)استاد( حسن حسینی منفرددکتر  آقای  

 حوزه فعالیت: 

 کاتالیست

 شیمی سبز پایدار

 شیمی محیط زیست

 اکسایش نامتقارن

 

 

( یار)استادآقای دکتر محمدحسن موسی زاده   

 حوزه فعالیت: 

 ترمودینامیک

 حسگرها

 نقاط کوانتومی کربن

 کاتالیزور

( اری)استادسعیده  سرآبادانی تفرشی دکتر خانم  

 حوزه فعالیت: 

محاسباتی شیمی  

 تئوری تابع چگالی

 کاتالیست ها

 ab inito   تمحاسبا
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