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تبرپایی چیدمان اندازه گیری میزان آلودگی زدایی آب بر پایه پدیده فوتوکاتالیس

3*سیده مهری حمیدیو 2یاسر العیسی، 1سیده طاهره سجادیان

های فوتوکاتالیزوری به نیمه رسانابثثث

کاربرده شده در تصفیه آب، بایستی از لحاظ

شیمیایی و بیولوژیکی خنثی و از نظر 

ولید فوتوکاتالیزوری فعال باشند، به راحتی ت

و استفاده شوند و همچنین با نور خورشید 
فعال گردند

چکیده

.  ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشجوی کارشناسی ارشد1
.  ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشجوی دکترا2

.  ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ، ، پژوهشکده لیزر و پالسمادانشیار3

مشاهدات

مراجع

[1] Inyinbor Adejumoke, A., Adebesin Babatunde, O., Oluyori Abimbola, P., Adelani Akande Tabitha, A., Dada Adewumi, O. and 
Oreofe Toyin, A., 2018. Water pollution: effects, prevention, and climatic impact. Water Challenges of an Urbanizing World, 33, 
pp.33-47.
[2] Kemacheevakul, P. and Chuangchote, S., 2021. Photocatalytic Remediation of Organic Pollutants in Water. In Water Pollution and 
Remediation: Photocatalysis (pp. 1-51). Springer, Cham.
[3 ]Shabani, M., Haghighi, M., Kahforoushan, D. and Haghighi, A., 2019. Mesoporous-mixed-phase of hierarchical bismuth 
oxychlorides nanophotocatalyst with enhanced photocatalytic application in treatment of antibiotic effluents. Journal of Cleaner 
Production, 207, pp.444-457.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

روزلودگیآگذارد،میتاثیربشرزندگیبرشدتبهکهمحیطیزیستمهممسائلازیکی
ترینجدیازیکیبهآبآلودگیاخیرا.[1]استجهانسراسردرشیرینهایآبافزون

آلیهایآالیندهورنگهاانواعتشخیص،اینبرعالوه.[2]استشدهتبدیلدنیامسائل
،تازگیبه.[3]استکردهبدترراجهانیآبوضعیتآبیهایمحیطوخاکدرسمی
ازکمیتعداداما،استشدهانجامفوتوکاتالیززمینهدربزرگیپیشرفتاگرچه

استفادهآلیهایآلودگیتخریبدرمرئینورازموثرطوربهتوانندمیهافوتوکاتالیست
زیستمحیطدوستداروجذابروشیکآلیهایآالیندهفتوکاتالیستیتخریب.کنند
خریبتمحصوالتبهآنهاتبدیلوخورشیدیانرژیازکارآمداستفادهبرایراهیکهاست
وژیتکنولیکعنوانبهفوتوکاتالیستیروشنوینفناوریدر.دهدمیارائهسمیغیر

جدیدیهایتوکاتالیستوفکهاستمطلوب،بنابراین.استشدهمعرفیموفقوسریع
جهتآلیهایآلودگیتخریبجهتمرئینورازاستفادهبامناسبچیدمانباهمراه
حلدرتواندمیخورشیدیفوتوکاتالیزورهایرودمیانتظار.دهیمتوسعهآبتصفیه
.شودردهبکاربهزیستمحیطوانرژی،آبیعنیدنیابرترمشکلدهازمشکلسهحداقل

ایندر.استبرخوردارایویژهاهمیتازابتصفیهجهتکارآمدومناسبچیدمان
بیهشنورمنبعازاستفادهباصرفهبهمقرونومناسبچیدمانیازاستفادهباپژوهش

.استشدهپرداختهآبتصفیهجهتخورشیدطیف

وشیمیاییظلحاازبایستیآب،تصفیهدرشدهکاربردهبهفوتوکاتالیزوریهایرسانانیمه
وشوندتفادهاسوتولیدراحتیبهباشند،فعالفوتوکاتالیزورینظرازوخنثیبیولوژیکی
دوبعدینمونهنظر،موردنمونهپژوهشایندر.گردندفعالخورشیدنورباهمچنین
بااستشدهتولیدنرملیتوگرافیروشباکهSrTiO3پروسکایتساختاربامتناوب
آزمایشایندراستفادهموردچیدمان.استگرفتهقرارآزمایشموردنظرموردچیدمان

نورهایتابشازجلوگیریبرایتاریککامالمحفظهوهواپمپ،uv-visالمپشامل
بهمستقیمصورتبهکهوات36تواندارایاستفادهموردالمپ.محفظهداخلبهمزاحم
.شودمیتابیدهنمونهسطح

وشدآمادهمقطرآبلیترمیلی250دربی-رودامینازگرممیلی2مقدارابتدادر
حاویآزمایشلولهدرنظرموردنمونه.شداستفادهآزمایشبرایآنلیترمیلی10سپس

بتخریفرایندطولدراکسیژنوجودکهجاییآنازوشددادهقراربی-رودامینمحلول
ناکسیژپمپباهمراههواییجریانیکنظرموردآزمایشلولهدروناستمهمبسیار
درالمپمستقیمتابشتحتنمونه،چیدماناولیهمراحلسازیآمادهازبعد.شداعمال

درساعت3زمانیبازهآزمایشایندرکهمعینزمانمدتدرتاشددادهقرارمحفظه
ذبجطیف،نظرموردزمانگذشتازبعد.گیردقراربررسیموردبودشدهگرفتهنظر

باموالًمعمحلولتخریبمیزانکهشدگرفتهتخریبمیزانمحاسبهبرایبی-رودامین
بدسترزیرابطهازاستفادهبا(فوتوکاتالیزازپس)نهاییواولیهجذبحداکثرمقایسه

:آیدمی
A0−𝐴

A0
= میزان تخریب

ستی به ترتیب مقادیر جذب اولیه و نهایی فرایند فوتوکاتالیAو A0در این رابطه،  که 
ست در الزم به ذکر ا. مقدار جذب با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام شد. است

یان هوا آزمایش قرار گرفت تا تأثیر نور مرئی و جربی بدون  نمونه مورد -رودامینابتدا ، 
همان طور که مشاهده می شود بعد از گذشت زمان  مورد نظر . شود بر روی آن بررسی 

ب آلودگی رنگ محلول تغییر یافت که توانستیم با نمونه مورد نظر همراه با چیدمانی مناس
های مختللف PHهمچنین میزان تخریب در این آزمایش در . را از آب حذف کنیم

.بررسی شد

مراحل و چیدمان 
اندازه گیری 

از رنگ  UV -Visجذب طیف
تخریب شده با نمونهبی -رودامین

.بهینه تحت تابش نور مرئی

نمونه 
مورد نظر چیدمان 

آزمایش

درتخریبمیزانبررسی
PHمختلفهای

بعمنازاستفادهباصرفهبهمقرونومناسبچیدمانیباپژوهشایندر
یمتوانستاستبرخوردارایویژهاهمیتازکهخورشیدطیفشبیهنور

.کنیمحذفنظرموردنمونهباهمراهآبازراآلودگی
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تولید پروتئین تک یاخته با استفاده از ضایعات کشاورزی

3ناصر فرخیو 2ساناز درّی دولت آبادی، 1عطیه صدیق زادگان

چکیده

.ندانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم و فناوری زيستي، دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ايرا1
.دانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم و فناوری زيستي، دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ايران2

مشاهدات

مراجع

[1] Grossi, G., Goglio, P., Vitali, A. and Williams, A.G., 2019. Livestock and climate change: impact of livestock on climate and mitigation

strategies. Animal Frontiers, 9(1), pp.69-76.

[2] Jiang, C.Y., Dong, L., Zhao, J.K., Hu, X., Shen, C., Qiao, Y., Zhang, X., Wang, Y., Ismagilov, R.F., Liu, S.J. and Du, W., 2016. High-

throughput single-cell cultivation on microfluidic streak plates. Applied and Environmental Microbiology, 82(7), pp.2210-2218.

[3] Raziq, A., Lateef, M., Ullah, A., Ullah, H. and Khan, M.W., 2020. 02. Single cell protein (SCP) production and potential substrates: A

comprehensive review. Pure and Applied Biology (PAB), 9(3), pp.1743-1754.

[4] Sharif, M., Zafar, M.H., Aqib, A.I., Saeed, M., Farag, M.R. and Alagawany, M., 2021. Single cell protein: Sources, mechanism of

production, nutritional value and its uses in aquaculture nutrition. Aquaculture, 531, p.735885.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

.استاديار گروه زيست شناسي سلولي و مولکولي، دانشکده علوم و فناوری زيستي، دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ايران3
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تولید پس از برداشت فرآوری و بسته بندی توزيع مصرف

رفنمودار ضایعات جهانی مواد غذایی به تفکیک نوع محصول در مراحل مختلف تولید تا مص

MSPروش 

جهت کشت 
هامیکروارگانیسم

SMRsروش 

ه گیری زجهت اندا
تجمع تک یاخته ها

پروتئین منابع
تک سلول

میزان محتوای 
)%(پروتئین

میزان محتوای 
خاکستر

میزان محتوای 
نوکلئیک 

اسید

میزان محتوای 
چربی

خصوصیات ویژه میکروارگانیسممثال تصویر

ريزجلبک 70-60 10-8 8-3 20-7 رشد فتوتروفیک Chlorella 

vulgaris

ريزجلبک 70-60 10-8 8-3 20-7
تولید اسیدچرب 

3امگا
Desmodesmus sp.

مخمرها 50-30 10-5 10-6 6-2
استفاده از انواع 

مواد اولیه
Saccharomyces 

cerevisiae

مخمرها 50-30 10-5 10-6 6-2
ا تولید ويتامین ه
و ريزمغذی ها

Candida utilis

باکتری ها 80-50 7-3 12-8 3-1
حاوی پروتئین 

باال
Methylococcus 

capsulatus

باکتری ها 80-50 7-3 12-8 3-1
رشد بر روی 

c1سوبسترا 
Cupriavidus 

nectar

پروتیست ها 20-10 - - -
تولید اسیدچرب 

3امگا
Schizochytrium 

limacinum

غذاییمرژیازناشی)سوءتغذیهبامرتبطبیماری هایگسترشباامروزهجهانیسالمتسازمانگزارشطبق

دیگرویسازدام هاتوسطگلخانه ایتولیدگازهایدلیلبهزمینگرمایشویک سواز(کافیپروتئینفاقد

صوالتمحتبدیلوپروتئینیمنابعتولیدهزینه هایافزایشجمعیت،رشدنظیرعواملیوهستیمروبه رو

اداقتصقالبدرضایعاتاین.اندبخشیدهشدترامسئلهاین(درصد30ازمتجاوز)ضایعاتبهکشاورزی

مخمر ها،تری ها،باکتخمیرازحاصلپروتئین)تک یاختهپروتئینتولیددرکاربردپتانسیلچرخشیزیستی

.دارندرا(حیواناتوانسانغذاییرژیمتنظیمبرایمناسبجلبک ها،کشتیارشته ایقارچ های

ضایعات کشاورزی

خط تولید پروتئین تک سلول

خوراک دام و طیور و غذای انسان

،روتئینپمیزانوسلولتکپروتئینتولیددراستفادهموردمیکروارگانیسم های

آن هااسیدنوکلئیکوخاکسترچربی
استکمتریاسیدنوکلئیکمیزانوبیشترپروتئیندارای،مناسبتکیاختهپروتئینیک

رتخمیفرایندطولدرمیکروبیرشدبرایالزممغذیموادحاویکهبستر؛غوطهورتخمیر

مدیریتوآمادهرابسترمداومطوربهکنندهتخمیر.می ماندباقیمایعصورتبههمیشه،است

ولمحص،می شودبرداشتمختلفتکنیک هایباکنندهتخمیرازمنظمطوربهمحصولومی کند

.می گرددذخیرهخشکصورتبهوشدهفیلتریاسانتریفیوژ

وجودآزادآبآندرکهجامدبستریکدرهامیکروبدادنقرارازپس؛جامدحالتتخمیر

چندمدتبهومی دهندرسوبصافیسطحرویبررابستراینبرنج،یاگندمسبوسمانندندارد

.می شوددادهقراردماکنترلاتاقدرروز

فرایند.نددارنیازآماده سازیبهومی شوداستفادهجامدحالتبهبیشتربسترنیمهجامد؛تخمیر

کسیژناانتقالفازی،چندسیستمکردنمخلوطوزدنهممانندعملیات هاازبسیاریشاملکشت

تشخیصبرایکهاستبیوراکتوریکU-loopکنندهتخمیر.استاطرافمحیطبهگرماحذفو

.استشدهطراحیگرماانتقالوتودهشناساییو
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طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس در اندازه گیری غلظت ناخالصی ها در فیلم الیه نازک  استفاده از آنالیز 
 مولیبدن سنتز شده توسط دستگاه کندوکاش مغناطیسی جریان مستقیم در فشارهای کاری متفاوت

 1،مجید قناعت شعار1،سیده مهری حمیدی2مهدی جهانفر... 1محسن کیایی،، 1احمدی مالسراییمرتضی ، 2*جوادی آناقیزیسعید 

 چکیده

 seyedmortezaahmadi@gmail.com,m_hamaidi@sbu.ac.ir,Mohsen.kiaei@outlook.comm-ghennatshoar@sbu.ac.irلیزر و پالسما،دانشگاه شهید بهشتی؛پژوهشکده .1
 jahanfar61@gmail.com saeed.javadi.anaghizi@gmail.com,آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی؛ .2

 مشاهدات

 مراجع

javadi, S., Ahmadi  M., asemi.M. ghannatshora, M., 2021. Plasma-treated room temperature synthesized CuCrO2/Au/CuCrO2 on 
Polyethylene terephthalate: Towards a high-performance flexible p-type transparent conductor Elsevier, V723,, pp.13582. 
 
Morteza Asemi, Morteza Ahmadi, Majid Ghanaatshoar, Preparation of highly conducting Al-doped ZnO target by vacuum heat-
treatment for thin film solar cell applications, Ceramics International,V44,issu11,P12862-12868 
 
Seyedeh Mehri Hamidi Sangdehi, Saeed Javadi Anaghizi, Mehdi Jahanfar, Scanning Electron Microscope: Principles of operation, 
NAISL, Quarterly, 2017,Volume 1, Number 1,Pages 41 − 46,Print ISSN: 2588-6401,Online ISSN: 2588-641X 
  

 بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات  

 حیاتی امری انسان انرژی روزافزون های مصرف برای جایگزینی عنوان به خورشیدی سلولهای
 درمورد مطالعه پربازده خورشیدی های سلول ساخت همچنین و سازی بومی پیرو در .است

 کاهش منظور به خورشیدی سلول الیه پایه پوشش .گرفتیم پیش را متفاوت خورشیدی سلولهای
 همین در .است گرفته قرار بررسی مورد ها سلول کارایی افزایش و سطح مجدد ترکیب سرعت

  های سلول پایه های پوشش  ساخت در توجه مورد تازگی به مولیبدن نازک  های فیلم راستا
 خانواده از زمین فراوان غیراورگانیک عناصر از استفاده تازگی به .است گرفته قرار خورشیدی
 سلولهای انبوه و تر صرفه به تولید راستای در خورشیدی سلولهای ساخت در کستریت و کالکوگیند
   کالکوگیند خانواده در پایه پوشش این .است  کرده پیدا گیری چشم افزایش صنعت در خورشیدی

 الیه  .است گرفته قرار استفاده مورد نازک الیه این خورشدی های سلول (Cu2ZnSnS4) کستریت و
 وجود به  مغناطیسی کندوکاش ترکیب و ، DC مستقیم جریان رادیویی، فرکانس توسط مولیبدن

 و شبکه پارامتر فیلم نازک الیه متفاوت، توان و فشار توسط پارامتر چینش در تغییر با .میاید
 اندازه و شبکه ساختار اعمالی، فشار افزایش با دهدو می تشکیل آن به مرتبط سطح ساختارشناسی

 اهمی و شبکه ساختار مغناطیسی کندوکاش ترکیبی موبیدن الیه .کند می چیدا افزایش شبکه
  آوردن وجود به همچنین و دیگر های الیه از استفاده برای مولیبدن خلوص .دهد می نشان را بهتری

 فشار با sio2 زیرالیه روی را موبیدن نازک الیه مطالعه، این در .است حیاتی اهمی تماس صفحه یک
 روبشی آنالیز همراه به ایکس پرتو پراش سنجی طیف انرژی اعمال و کندوپاش مختلف های

 پیش های مطالعه در آنالیز این نتایج .رفته کار به نمونه در ناخالصی میزان تعیین منظور به الکترون
 خواهد کمک خورشیدی سلول تولید جهت به موبیدن نازک الیه پارامترهای  انتخاب زمینه در رو

 .کرد
 پرتو انرژی پراش سنجی طیف ,مولیبدن نازک  های فیلم ,خورشیدی سلولهای :کلیدی کلمات
 مستقیم جریان مغناطیسی کندوکاش دستگاه ایکس،

 

 :آزمایش های روش
  وش های .شد استفاده مغناطیسی پاش کندو دستگاه از نظر مد نازک های الیه سازی آماده برای تحقیق این در

 CVD شیمیایی بخار رسوب و PVD فیزیکی بخار رسوب روش دسته دو به را نازک الیه های تشکیل
  الیه های ساخت در فیزیکی بخار رسوب روش های از یکی اسپاترینگ یا یونی کندوپاش .می کنند تقسیم بندی

 ..می شود محسوب نازک
 

گاز ( آند دستگاه)و قطب مثبت ( کاتد دستگاه)در این روش با اعمال یک اختالف پتانسیل بین قطب منفی 
به   Ar+یون های . را می دهد Ar+آرگون موجود در محفظه دستگاه یونیزه شده و تشکیل محیط پالسمای 

که در قطب منفی قرار دارد حرکت کرده و با برخورد به کاتد منجر به کنده شدن ( فلز هدف)سمت کاتد 
 اتم های ماده هدف و انتقال آن ها به سطح زیرالیه شده و الیه نازک تشکل می شود

  و سطح پروفایل اندازه گیری آن توسط که شود می محسوب نازک الیه آزمایشگاه های در کلیدی ابزارهای از پروفایلومتر
  نمونه ابعادی ویژگی های و سطح زبری  میزان نانو، مقیاس در بعدی سه و بعدی دو صورت به مختلف الیه های ضخامت

  حرکت با که می باشد غیر تماسی تداخل پایه بر روشی اپتیکی، پروفایلومتر .می دهد قرار کاربر اختیار در را آنالیز مورد
 ضخامت و گرفت اندازه می توان را پله ارتفاع و بلندی و پستی نمونه، به رساندن آسیب بدون سطح روی بر (tip) سوزن

  از .است سطح توپوگرافی مشخصه یابی برای مفید ابزاری که نمود مشخص را سطح زبری میزان یا و کرد تعیین را الیه
 و شده ساخته قطعه بحرانی اندازه گیری های جهت میکروفلوئیدیک و میکروالکترومکانیک ادوات در می توان ابزار این

 .کرد استفاده سطح زبری و ضخامت تعیین

نتایج  ضخامت سنجی فیزیکی حاکی از ایجاد الیه مطلوب نانومتری بوده سپس با توجه به اهداف مظالعه به انالیز  
 SEMدر صورتی که دستگاه آنالیز . است SEMیک افزونه در میکروسکوپ های الکترونی  EDAXعنصری ، آنالیز 

باشد، عالوه بر تصویر برداری از سطح نمونه، داده های مربوط به عناصر تشکیل دهنده  EDSمجهز به آشکارساز 
نه تنها طیف وسعی ار عناصر شیمیایی بلکه میتوان  EDAXبا استفاده از آنالیز . نمونه نیز قابل استخراج می باشد

 .دادتشخیص توزیع و پراکندگی عناصر در نمونه را نیز 

 ایکس پرتو پراش سنجی طیف انرژی اعمال و کندوپاش مختلف های فشار با sio2 زیرالیه روی را موبیدن نازک الیه
 های مطالعه در آنالیز این نتایج .رفته کار به نمونه در ناخالصی میزان تعیین منظور به الکترون روبشی آنالیز همراه به

 .کرد خواهد کمک خورشیدی سلول تولید جهت به موبیدن نازک الیه پارامترهای  انتخاب زمینه در رو پیش
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در سنتز نانوذرات سیلیکا و قالب گیری ویروسکاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی 

مشاهداتچکیده

مراجع

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

ترینمسریعنوانبههاآنباالیانتشارسرعتوویروسهابودنخطرناکبهتوجهباامروزه
مهمترینجزوویروسیپاتوژنعاملیکسازیآشکارمدرن،دردنیایعاملترینوپاتوژنیک

رویکردنایتحققباعثتواندمیویروسقالبگیریسنتزرواست،ازاینپزشکییدرحوزهمسائل
وپمیکروسکازسیلیکااستفادهنانوذراتیمطالعههایراهازیکی.شودنزدیکیدرآیندهمهم

آنهارابودنسومونودیسپرنانوذراتیواندازهسایزتوانستیمآنکمکبهکهاستروبشیالکترونی
.کرداستفاده(ویروسگیریقالبذرات)VIPبرایحاملعنوانبهوازآنهامشخصدقیقطوربه

.استمادهباالکترونیپرتویبرهمکنش(SEM)روبشیالکترونیمیکروسکوپعملکردمبنای
کارسازرهاآشسمتوبهخارجهاییوفوتونالکتروننمونهتاازکردهبمبارانرانمونهالکترونیپرتوهای

نمونهسطحازمتقابلتصویرتوانندمیهالسیگناازایومجموعهتبدیلسیگنالبهدرنهایتکهشود
زماندرمناسبهایSNPسنتزتشخیصاینازهدف.دهدنمایشبرصفحهلحظهبهلحظهصورتبهرا

.استSEMکمکبه،متفاوتودورهای

چرخه زندگی ویروس در بدن انسان( 1شکل 

ازسنتزپس.شداستفادهاستوبرروشازپژوهشدراین(SNP)سیلیکانانوذراتسنتزبرای
سیلیکانانوذراتکهشدحاصلنتیجهاینSEMازآمدهبدستتصاویربهتوجهبانانوذرات

مناسبتریننانومتر250تا200وسایزساعت22زمانییبازهودر800-600-400دردورهای
.استVIPوطراحیساختبرایگزینه

سیلیکانانوذراتشدهسنتزهاینمونهازروبشیالکترونیمیکروسکوپتصاویر(4شکل

VIP[2]وساختویروسنشاندنمراحل(3شکل

VIPکمکبهبرداریتصویرازپسسنتزشدهگیریقالبذراتهایSEMضخامتلحاظاز
البقذراتمناسبترینوبررسیپایداریوخوددرسطحبازهایحفرهوحضورشناساگرالیه

احتمالباشدبیشترVIPسطحبررویبازهایحفرهتعدادهرچهشد،لذاانتخابویروسیگیری
صورتربهتآزمایشگاهیهایدرتستویروستشخیصودرنتیجهبیشترویروسبهآناتصال

.گیردمی

[1]استوبرروشمراحل(2شکل

میفراهمراشناساگرموادطراحیامکانکهمختلفسنتیکهایها،استراتژیسالدرطول
طریقازسنتیکشناساییواحدهایساختامکانویروسیزنیاندوقالبیافتهتوسعهکنند،

ردنکخارجازبعدکه.دهدمیالگوکمکبهرااختصاصیعملکردیمونومرهایپلیمریزاسیون
پایجایواقعدرکه.رادارداصلیالگوبرایاتصالجایگاهکهشودمیپلیمریایجادباعثالگو

.استنانوذرهبررویویروس

مراجع

[2] Cumbo, A., Lorber, B., Corvini, P.F.X., Meier, W. and Shahgaldian, P., 2013. A synthetic nanomaterial for virus 

recognition produced by surface imprinting. Nature communications, 4(1), pp.1-7

[1] Rahman, I.A. and Padavettan, V., 2012. Synthesis of silica nanoparticles by sol-gel: size-dependent properties,

surface modification, and applications in silica-polymer nanocomposites—a review. Journal of Nanomaterials, 2012

2،دکتر مهدی جهانفر1زینب علیدادی

تهرانبهشتیشهید،دانشگاهمولکولی-سلولیشناسیزیستزیستی،گروهوفناوریعلوم،دانشکدهارشدکارشناسی.1

تهرانبهشتیشهیدمولکولی،دانشگاه-سلولیشناسیزیست،گروهزیستیوفناوریهایعلوماستادیار،دانشکده.2

 [3]های سنتز شده نهایی VIp(5شکلمی

TEOS+H2O+solvntent

(catalist)

• Hydrolyze and 
conservation

Colloidal silica • Ageing

Silica gel
• Drying and calcination

Bulk or silica powder

[3] Combo, A.2013.Virus imprinted particles, UnIBASEL, pp-138
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کاربرد و تاثیر فرآوری پالسما در تثبیت و رشد نمونه های زیستی بر روی
نانوداربست های سه بعدی تولید شده به روش الکترواسپینینگ

2دکترمهدی جهانفر،1پریسا عباسیان

چکیده

.ایران،تهران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران،علوم و فناوری زیستی،دانشجو کارشناسی ارشد1
.ایران،تهران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران،علوم و فناوری زیستی،استادیار2

مشاهدات

مراجع

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

سالدرزگاالکتریکیتخلیهپدیدهدرپالسماواژهباراولین
السماپ.شدمطرحالنگمویرنوبل،جایزهبرندهتوسط1928

توسطهکشودمیگفتهایشدهبرانگیختهگازبهفیزیکدر
علمی،تعریفیکطبقبر.شودمیایجادانرژیاعمال

رفتارکهاستخنثیوباردارذراتازخنثیشبهگازپالسما
بردنباالوسطحشیمیاییتغییردلیلبهودارندگروهی
عاملیهایگروهوجودآوردنبهبامقطعسطحکیفیت
چههرچسبندگیواتصالبرایپلیمرسطحرویبرمتفاوت

ستفادهامورد(سلولیردهمثالبرای)زیستینمونهبابهتر
.گیردمیقرار

انرژیوآبدوستیخصوصیاتبهبودجهتپژوهشایندر
فشاردرالکتریکدیسدتخلیهپالسمایازنانوالیافسطحی
براییکالکتردیسدتخلیهپالسمای.شدبردهبهرهاتمسفر
وتثابفرکانسدرکاریبهینهشرایطدرآزمایشهاتمامی
6پیک KHz11ولتاژ kvپسمنظوراینبرای.شدتنظیم

ابعادردنانوفیبرشده،الکتروریسینانوفیبرسازیآمادهاز
1×1𝑐𝑚2هولدرسمپلرویبرهانمونهوشددادهبرش

جهتاولالیه.بگیردقرارپالسمامعرضدرتاشددادهقرار
مدوالیهوتوریبدونسردپالسمایمعرضدرسوراخکاری

قرارتوریباسردپالسمایمعرضدرسطحاصالحجهت
برایمختلفشرایطسهسلولیهایتستانجامبرای.گرفت

یالکتروریسدوالیهنانوالیاف(1:شدگرفتهنظردرنانوفیبرها
حاصالدومالیهوپالسماباشدهسوراخکاریاولالیهشده،
اولهالیشده،الکتروریسیدوالیهنانوالیاف(2.پالسماباشده
.السماپباشدهاصالحدومالیهوپالسماییسوراخکاریبدون

بدوناولالیهشده،الکتروریسیدوالیهنانوالیاف(3
.ماپالسبانشدهاصالحدومالیهوپالسماییسوراخکاری

نبدوکهاستپالسماسطح،اصالحنوینهایروشازیکی
طحیسخصوصیاتبهبودجهتموادبالکهایویژگیتاثیربر

هکاستدادهنشانتحقیقات.شودمیبردهبکارداربست
ویانرژوچسبندگیپالسما،معرضدرپلیمریهایداربست

میدستبشیمیاییساختارتغییرطریقازمناسبیآبدوستی
ایتاونهسطوحتوپوگرافیبرمثبتیاثراتهمچنینوآورند

متریفلوسایتوازحاصلنتایج.گذاردمیسلولچسبندگی
برشدهکشتزندههایسلولدرصدکهدادنشانهانمونه
هایلولسازبیشترپالسماباشدهاصالحنانوالیافسطحروی

نمونههمچنین.استنشدهاصالحنانوالیافرویبرشدهکشت
نانوداربسترویبرشدهدادهکشتهایسلولحاویکهای

بودپالسماباشدهسطحاصالحوسوراخکاریبدونهای
نمونهدوابمقایسهدرراسلولیقطبیتومانیزندهبیشترین

.دادنشاندیگر

1.Helmke A, Gerling T, Weltmann KD. Plasma Sources for Biomedical Applications. InComprehensive Clinical Plasma 
Medicine 2018 (pp. 23-41). Springer, Cham.
2.Bellan PM. Fundamentals of plasma physics. Cambridge University Press; 2008 Jul 31.

داده های  خروجی  فلوسایتومتری  مربوط  به  سلول های  کشت  شده  بر  سطح  نانو  الیاف 
  سلول های  کشت  شده  بر  سطح   نانوالیاف  سوراخ کاری  و اصالح سطح شده با پالسما (  1  
 سلول های  کشت داده  شده  بر سطح  نانوالیاف  بدون سوراخ کاری  و  اصالح  سطح  شده  با پالسما(  2 
ما سلول های  کشت  داده  شده  بر  سطح  نانو الیاف بدون  سوراخ کاری  و بدون  اصالح  سطح  با پالس(  3 
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هاي کشاورزي با استفاده از روشدار موجود در خاکتخمين ميزان ازت در کودهاي نيتروژن
کجلدال

2مهرداد مراديو1مهدیه اسمعيلی زارع

چکيده

.  ایران، اصفهان، کاشان، دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و فناوری نانو1
.  علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایرانپژوهشکده دانشیار، 2

مشاهدات

مراجع

[1] Zazouli, M. A., Bagheri Ardebilian, M., Ghahramani, E., & Ghorbanian Alah Abad, M, 2009. Principles of
compost production technology. Tehran: Khaniran, p. 25.

بحث و نتيجه گيري

روش/محاسبات/ آزمایشات

دار،فسفاتدار،نيتروژنهايکودانواعبهدارندکههاییکمبودبربناهاخاک
اصخهايرنگدليلبهعامفرهنگدرکههاکوداین.کنندمیپيدانياز..وپتاسيم

نيز(دارمپتاسيکود)قرمزکودو(نيتروژنه)سفيدکود،(فسفاته)سياهکودبهخود
خاکبهمتخصصنظروشناسیخاکدقيقهايآزمایشازبعدهستندمعروف
مککباکههستنددارنيتروژنهايکودشده،ذکرعناصربيناز.گردندمیتجویز

ریقتزخاکبهگياهزنیجوانهاوایلدرمعموالهاکوداین.شوندمیساختهآمونياک
بهارفصل.آیدمیحساببهگياهنمودورشدبرايمهمعناصرازیکیزیراگردندمی

اندازه.دباشمیکودنوعاینازاستفادهبرايفصولبهترینجزءپایيزفصلاوایلو
کنترلرداساسیآناليزهايازیکیکودها،نوعایندرپروتئينونيتروژنکلگيري

گيريزهاندابرايعمومیروشیککجلدالروش.شدبامیکيفيتتضمينوکيفيت
1883سالدرباراولينبراي،کهباشدمیوکودخاکدرپروتئينونيتروژنميزان
تعيينايبرروشاینازتاکنونوگردیدارائهکجلدالنامبهدانمارکیدانشمندتوسط
مرحلهسهبهکلازتگيرياندازهکجلدال،روشدر.شودمیاستفادهازتميزان

ازت،صددربرآوردمنظوربه.گرددمیبنديتقسيمتيتراسيونوتقطيرهضم،کلی
ورتصبهموجودازتونموده،هضمسولفوریکاسيدتوسطرانظرموردنمونهابتدا

صورتبهراآمونيومسولفاتدرموجودازتسپس.گرددمیتبدیلآمونيومسولفات
ازادهاستفباونمودهتبدیلآمونيومبوراتبهاسيدبوریکتوسطوآزادآمونياک

مصرفیاسيدمحاسبهباآنگاهونمایندمیتيترراآننرمال0/1اسيدسولفوریک
ISIRIاستانداردطبقآزموناین.آیدمیبدستازتمقدار .پذیردمیانجام9626

1/66تا1/25کلینيتروژنمقدارشاملهايخاککشاورزي،هايپژوهشطبقبر
.[1]شودمیگرفتهدرنظرمجازنيتروژنباهايخاکعنوانبهدرصد

:آزمایشانجامروش

300وکاتاليزورعنوانبهمنيزیماکسيدگرم2باهمراهرانمونهازگرم10مقدار
وتهریخکجلدالهضمبالنداخلدرايشيشهپرلعددچندومقطرآبليترميلی

داردارقرمبردزیردرکهگيرندهدرارلن.کنيممیمتصلکجلدالدستگاهبهراآن
2بوریکاسيدليترميلی25مقدار(باشدمحلولداخلمبردانتهايکهنحويبه)

رنگحالتایندرکهریختهالکلیدرصد0/1اورانژمتيلمعرفقطرهچندودرصد
.شدخواهدرنگقرمزآن

جوشبهدقيقه10ظرفآنمحتویاتکهنحويبهدادهحرارتراهضمبالنآنگاه
آنچهحالتایندرکهدهيممیادامهراتقطيرعملدقيقه25جوشزمانازآید،

گرنشده،گيرندهارلنمحتویاتجذبوتقطيرباشدموجودنمونهدرفراربازهاي
پسس(گرددمیقلياییمحيطاینکهعلتبه)آوردخواهددرآبیرنگبهرامحلول
تانرمال0/1سولفوریکاسيدوسيلهبهراشدهتقطيرمحلولوکردهقطعراحرارت

.نمایيممیتيترقرمزرنگظهور
0/0014معادلنرمال0/1سولفوریکاسيدليترميلیهراینکهبهتوجهباحال

ددرصگرمميلیحسببررافراربازهايمقدارباشدمیازتگرمميلی1/4یاوگرم
:نمایيممیمحاسبهزیررابطهاز

ميلی گرم بازهاي = براي نمونه نرمال 0/1مقدار مصرفی اسيد × 1/4×100
TVNفرار

سنتزدرازتکود.استنيتروژنیاازتگياه،برايمهمغذاییعنصرجملهاز
یبرخوکلروفيلساختاريجزوودارداساسینقشهاپروتئينوآمينهاسيدهاي

هارگبسبزرنگرفتنبينازسببعنصراینکمبود.باشدمیگياهیهايهورمون
.شودمیگياهرشدشدنکمو

:داردنقشیچهگياهدرازتکود
داردنقشهاآنزیمجملهازهاپروتئينساختندر
RNAوDNAمانندهانوکلئوپروتئينساختدر

گياهسبزینهساختدرمنيزیمبهکمک
گياهیهايهورمونبرخیساختدرشرکت
ATPوADP،AMPمثلانرژيهايحاملساختمانازجزئی

:شاملگياهاندرازتکمبودهايعالمت
عمومیکلروزیاهابرگشدنزردنهایتدروکمرنگسبز

ریشهرشدشدنکم
گياهساقهشدنبلندوباریکحدازبيش

.شودمیخوشهدردانهشدنکموخوشهشدنکوچکسبب،غالتدر
يازنموردکجلدالروشازاستفادهباخاکدرموجودازتمقدارتعييننتيجه،در
مقدارودبهببرايدیگراطالعاتبهبستهراالزماقداماتآنازآگاهیبابتوانتااست
.بدهيمانجامخاکازت
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حساسآزوسپیریلیوم برازیلنس بر میزان فسفاتیدیل کولین ارقام گندم مقاوم و اکتری بتأثیر 
تحت تنش شوری

2، ایمانه دهقانی*1محبوبه ریاحی

چکیده

بی، گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری ، دانشکده علوم و فناوری بیولوژیکی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایرانمر1
بی، گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری ، دانشکده علوم و فناوری بیولوژیکی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایرانمر2

مشاهدات

مراجع

Lei, L., Chen, L., Shi, X., Li, Y., Wang, J., Chen, D., Xie, F. and Li, Y., 2014. A nodule-specific lipid transfer 

protein AsE246 participates in transport of plant-synthesized lipids to symbiosome membrane and is essential 

for nodule organogenesis in Chinese milk vetch. Plant Physiol, vol, 164, pp. 1045.

Gonzalez, L.E., Keller, K., Chan, K.X., Gessel, M.M. and Thines, B.C., 2017. Transcriptome analysis uncovers 

Arabidopsis f-box stress induced 1 as a regulator of jasmonic acid and abscisic acid stress gene expression. 

BMC Genomic, vol, 18, pp 533.

Deng, T., Yao, H., Wang, J., Wang, J., Xue, H. and Zuo, K., 2016. GhLTPG1, a cotton GPI-anchored lipid 

transfer protein, regulates the transport of phosphatidylinositol monophosphates and cotton fiber elongation. 

Sci. Reports, vol, 6, pp. 1.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

.استاهیگیسلولهایتوسطلیپیدهاتولیدمحیطی،تنشهایبهگیاهواکنشهایازیکی
میهیلتسوزیکوالرغیرطریقازراچربیانتقالوضوحبههاپروتئینکهاستشدهگزارش

ازیباتیترککهدارندباالییاهمیتچربیانتقالهایپروتئین،هاپروتئینمیاندر.کنند
،چربسیدهایامانند،آبگریزهایمولکولو(هاکولینفسفاتیدیلمانند)فسفولیپیدهاقبیل

Acyl-CoAدکننمیمنتقلغشاداخلدرراکوتینمونومرهایوگلیکولیپیدها،چرب.
تخمسرخ،گندمرقم18شدهگیریاندازهزنیجوانههایشاخصاساسبر،منظوراینبرای

ازوزهرپنجنهالهای.شدندانتخابشوریبهحساسومقاومارقامعنوانبهترتیببهقدسو
هایسویهسبرازیلنآزوسپیریلیومباکتریباتلقیحبدونیاتلقیح،قدسوتخمسرخارقام

SP245, SP7میزانوکلچربیقبیلازموثرهترکیباتمیزاندرارزیابیبرایکه
غذاییلولمحطریقازگیاهچهبهشوریتنش.گرفتندقراراستفادهموردکولینفسفاتیدیل

زانمیوکلچربیقبیلازموثرهترکیباتمیزانابتدامطالعهایندر.شداعمالهوگلند
شدمقایسهییباکتریاوشوریتنشتحتوشاهدشدهکشتگندمگیاهدرکولینفسفاتیدیل

طیقبر.گردیدتعیین(HPLC)باالکاراییبامایعکروماتوگرافیآنالیزهایازاستفادهباو
،حالاینبا.بودیافتهافزایش%12چربیمیزانکهکردیممشاهدهتلقیحازحاصلنتایج
بیشترین.دادندافزایشرا%42چربیمیزانتلقیحباهمراهشوریوتیمارشوریتیمارتحت
کهکردذکرتوانمی.شدمشاهدهشدهتلقیحگیاهاندر(PC)کولینفسفاتیدیلمقدار
الانتقهایژنبیانتواندمیبرازیلنسآزوسپیریلیومازSp7وSp245هایسویهباتلقیح
فسفاتیدیلالمثعنوانبه)فسفولیپیدهابیشترانتقالباعثکهدهدافزایشرالیپیدیدهنده
.دارندسیگنالینگنقششوریتنشبهگیاهانواکنشدرکهشودمی(کولین

0

1

2

3

4

C C+B C+S C+DTT C+B+S C+B+DTTP
C

 c
o
n
te

n
t 

(µ
g
 g

-1
 F

W
)

Sensitive cv. Tolerant cv.

کولینفسفاتیدیلمقدارتعیین
سیستمیکرویخارجیاستانداردکالیبراسیونروشباکولینفسفاتیدیلمقدارتعیین

HPLC (KNAUER AZURA)دکتورباUV Lambda 25 UV-Visانجام
AgilentمعکوسفازC18ستونیکرویبرکروماتوگرافیآنالیز.شد Zorbax

C18H10ریکفسفاسیدومتانولنیتریل،استواز،متشکلمتحرک،فاز.شدانجام
85٪(v/v90:3:1)2/0قطرباپورمیلیفیلترهاییکسریطریقازفازاین.بود

دادهحویلتستونبهسپسوشدهجداوشدهفیلتردستگاهبهتزریقازقبلمیکرومتر
1000منظورهمینبه.شداستفادهاستانداردعنوانبهخالصPCابتدا.شودمی

باوکاستمحلولتاشدحلیونیزهدیآب-استونیتریللیترمیلی1درPCمیکروگرم
µgml-1غلظت ازمختلفهایغلظتبااستانداردمحلول.آیددستبه1000

زیرسطحوجذبمقداراساسبرPCاستانداردمنحنیوشدتهیهکولینفسفاتیدیل
Folchطتوسشدهگزارشروشازاستفادهبافسفولیپیدهای¬عصاره.شدترسیمپیک

٪20حاویمتحرکفازحاللیکدرشدهاستخراجفسفولیپید.آمددستبههمکارانو

8/0ریانجسرعتباای¬رایانهحاللتحویلسیستمیکازاستفادهبا.شدحلکلروفرم
پیوترکامتوسطهاداده.بودشدهتزریقدستگاهبهنمونهحجمدقیقهدرلیترمیلی

.شدتحلیلDL-800کروماتوگرافیکارگاهمدلبرمبتنی
ها¬دادهآماریآنالیز

م،رقعواملشاملتصادفیهای¬بلوکطرحیکدرفاکتوریالآزمونقالبدرآآزمایش
استفادهباFمقادیروها¬دادهواریانسآنالیز.شدانجامتکرار3باشوریوتلقیح

ای¬چنددامنهآزموناستفادهباها¬میانگینمقادیر.آمددستبهSPSSافزار¬نرم
.شدمقایسه%5داری¬معنیسطحدردانکن

متداوللیپیدهایتمامانتقالبهقادرهاLTPکهانددادهنشانمتعددیمطالعاتدر
خیرهذمنابعموثرترینلیپیدها.هستندفسفولیپیدهامانندcyl-CoAباپیوندو

ســازپــیشوداخلـیهـای-انـدامگیـرضـربهوعایقیکعنوانبهوهـستندانرژی
ایغـشاهدربیشترآنهاساختمانینقــش.باشــند¬مــیهــا¬هورمــونازبرخــی
نقـشداراینیزها¬تنشبرابردرمقاومتبرایلیپیدها.باشـد¬مـیسـلولی

استفسفولیپیدازکالسیک(PC)هاکلولینفسفاتیدیل.باشنــد¬مـیاســـاسی
تحتPCمیزانکهرسدمینظربه.هستندبیولوژیکیغشایاصلیجزءیککه

هایروتئینپتوسطفسفولیپیداینهمچنینوکند¬میتغییرنیزمختلفتیمارهای
بیشتردرهمچنینPCاین،برعالوه.شوند¬میمنتقلچربیدهمدهانتقال

قیح،تلوشوریتنشتحت.داردتنظیمینقشگیاهاندرسیگنالینگمسیرهای
موالرمیلی10درغلظتکهحالیدریافت،افزایشکولین¬فسفاتیدیلمحتوای

ازهاپروتئینایننقشهمکارانودنگ.یافتکاهشPCمحتوایدیتیوتریتول،
مربوطژنهایبیانبینارتباطهمچنینوفسفولیپیدهاانتقالدرGhLTPG1قبیل

نتقالاهایپروتتئینکهآنجااز.دادنشانرافسفولیپیدیمحتوایوپروتئینهااینبه
اهاغشبهکولینفسفاتیدیلمانندفسفولیپیدهاانتقالباعثهاچربیدهنده

مختلفتیمارهایبهپاسخدرLTPوPCتغییراتالگوهایشباهتشود،¬می
بارازیلنسبآزوسپیریلومتوسطکهگفتتوان¬می،بنابراین.باشدمنطقیتواند¬می

تواند¬میاحتماالًهاچربیدهندهانتقالپروتئینهایبهمریوطهایژنبیانافزایش
.شودغشاPCمحتوایتراکموترکیبدرتغییربهمنجر
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فش آن الین با ساخت نانو فیبر های پلی اکریلو نیتریل و پلی وینیل الکل با تشعشع فرابن
استفاده از دستگاه الکتروریسی برای تثبیت آنزیم گلوکزاکسیداز

دکتر داریوش مینایی طهرانی4سعید جوادی آناقیزی ، 3دکتر مهدی جهانفر ،*2،سپیده اسدی1

چکیده

نوه میکروبیولوژی وبیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایراکارشناسی ارشد ، گر1
نوه میکروبیولوژی وبیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم و فناوری زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایرااستادیار ، گر2

مشاهدات

مراجع

[1]. Zeytuncu, B., Akman, S., Yucel, O. and Kahraman, M., 2014. Preparation and characterization of UV-cured hybrid polyvinyl alcohol 

nanofiber membranes by electrospinning. Materials Research, 17, pp.565-569.

[2]. Afshari, E., Mazinani, S., Ranaei-Siadat, S.O. and Ghomi, H., 2016. Surface modification of polyvinyl alcohol/malonic acid nanofibers by 

gaseous dielectric barrier discharge plasma for glucose oxidase immobilization. Applied Surface Science, 385, pp.349-355. 

[3]. Jesionowski, T., Zdarta, J. and Krajewska, B., 2014. Enzyme immobilization by adsorption: a review. Adsorption, 20(5-6), pp.801-821. 

[4]. Avila, M., Burks, T., Akhtar, F., Göthelid, M., Lansåker, P.C., Toprak, M.S., Muhammed, M. and Uheida, A., 2014. Surface functionalized 

nanofibers for the removal of chromium (VI) from aqueous solutions. Chemical Engineering Journal, 245, pp.201-209. 

[5]. Mohamad, N.R., Marzuki, N.H.C., Buang, N.A., Huyop, F. and Wahab, R.A., 2015. An overview of technologies for immobilization of 

enzymes and surface analysis techniques for immobilized enzymes. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29(2), pp.205-220.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

بودنداراومناسببسیارتماسسطحآوردنفراهمدلیلبهآنزیم هاتثبیتبرایبستریعنوانبهالیافنانوازاستفادهامروزه
پیوندراندمانکاهشآنزیمتثبیتمحدودیت هایازیکی.استگرفتهقرارتوجهموردشده،کنترلومشخصیاندازهباحفرات

.می پردازندآنزیمتثبیتبسترسطحاصالحبهاشعه،تابشجملهازمختلفیروش هایبامحدودیت،اینرفعبرای.استبسترباآنزیم
تهیهدرصد3و1هاینسبتباالکتروریسیفرآیندجهت(PAN)نیتریلاکریلوپلیو(PVA)الکلوینیلپلیهایپلیمرمحلول

آنزیم.شداستفادهآنزیمتثبیتبسترعنوانبهنانوالیافازنهایتدروشدتابانده(UV)فرابنفشیاشعهفرایندحیندروشد
استفادهاییتوانهمچنینوشدهتثبیتآنزیمفعالیتسپسوشدتثبیتهابستررویسطحیجذبروشبه(GOx)گلوکزاکسیداز

.گردیدگیریاندازهاسپکتروفتومتردستگاهازاستفادهباوسنجیرنگروشبهآنزیمازمجددی
یدهریسنانوالیافسازگاریزیستبهبودباعثپلیمریترکیببهPVAافزودنکهدادنشانشدهتثبیتهایآنزیمفعالیتبررسی

نشانشاهدینمونهبهنسبترابرابری4فعالیت،PVAدرصد3حاوینمونه یرویشدهتثبیتآنزیمکهطوریبهگردیدهشده
پسنانوالیافیساختارهایحفظباعثUVیاشعهکهمی دهدنشان(SEM)روبشیالکترونیمیکروسکوپازحاصلتصاویر.داد
بافریمحیطخلداراآنزیمکمتریسرعتباودارندراخوددرآنزیمحفظبرایبیشتریتواناییبنابرایناستشدهآنزیمتثبیتاز

حاویینمونهدربار12تاشدهتثبیتهایآنزیمازمجدداستفاده یامکاننیزآنزیمفعالیتمتوالیگیریاندازه.می کنندرها
PVA3٪دادرا.
روشبهثبیتتانتخابکناردربسترباآنزیمپیوندراندمانافزایشوسطحاصالحبرایالکتروریسیفرآیندحیندرUVازاستفاده

وPANبودنگریزآبخاصیتبهتوجهبا.می گرددصنعتدرتولیدمراحلهمچنینوهزینهکاهشموجبسطحی،جذب
میزانباالیافینانوتولید(٪3)بهینهدرصدباپلیمردواینترکیبازاستفادهشده،تجاریPVAترکیبپایینیویسکوزیته

راخونقندحسگرنظیرمختلفهایاستفادهجهتآنزیمتثبیتبرایبستریکمتر،جهتهزینه یصرفباباالسازگاریزیست
.می سازدمیسر

آماده سازی محلول پلیمری جهت الکتروریسی
در پوم گر3و 1مجموعا )می حج-وزنی% 3و 1ل های محلوا بتدپلی آکریلو نیتریل، ا/ لکلاینیل وپلی ف لیااساخت نانوای بر

حالل میلیلیتر 10و پلی آکریلونیتریل در لکل اینیل وپلی  DMF ستریر روی اساعت ت دو به مدل ین محلواسپس و تهیه شد 
1لوـمحل. دوـت شـیکدسل گرفت تا محلوارقراد جه سانتیگردر80ی ماو دچرخش متوسط  سید احجمی مالونیک -نیوز %

ق تای امادر دساعت 2ت   سپس به مدو ه شد ـگانه تهیاجدرت بصو( مقطرآب میلیلیتر 10در سید امالونیک در پوم گر1/0)
ین ، اسیدامالونیک و لکل اینیل وپلی ای برف صاو یکدست ل محلول حصواز پس . گرفتارستریر با چرخش متوسط قرروی ا
ه ـبه و دـشط با هم مخلو( سیدامالونیک ل محلوم گر1لکل با اینیل وپلی ل وـمحلمرـگ2)1ه ـب2نی وزها   با نسبت ل محلو

ه ستگاده از دستفاابا ی پلیمرل محلود در موجوی هابکامل حباف حذاز پس . گرفتنداررـتریر قـسروی ااعت ـس1ـدت م
.شدم نجاالکتروریسی ایط مختلفی اشردر ی ـیسورلکترا

سنجش فعالیت آنزیم به روش رنگ سنجی

-اـبتاز و یدـکساوکز ـزیم گلـنآقتی وست که رت این صوافعالیت سنجی به روش 
وع رـشاز یدـکسانزیم گلوکز ، آگیرنداریک محیط قرن در کسیژ، آب و اوکزـگل-دی

روژن هیدن و الکتو-لتاد-زگلوکدیرعت ـه سـبده و رـنش کـکواالیز ـه کاتـب
. دکسید حاصل میشواپر o-Dianizidin HPRو (Horseradish 

Peroxidase) به کاتالیز وع شرپراکسیداز نزیم ، آگیرندار یک محیط قردرنیز
نهایت ده و در کر o-Dianizidin لـحاص(یـبآ-بزـسگـنراـب)هشدکسیدا

بهیانگررینتغییاانمیزانمیتوفوتومتروسپکتراازدهستفااباسپس. ددمیگر
فعالیت انمیزنتیجهدروکنشواازحاصلکسیداپرروژندـهیانزـمیرـیگدتیرعبا

.آوردبدستلمحلودردموجوازکسیداگلوکزنزیمآ

والیاف نتایج سنجش فعالیت آنزیم های تثبیت شده بر روی نان
نانوالیافیهمهبرای(کالریمتری)سنجیرنگروشبهتثبیتازپسآنزیمیفعالیتگیریاندازه

وتثبیتازپسروزیکحداقل)خشکو(تثبیتازپسدقیقه40-30)مرطوبشرایطدر
مجددیاستفادهقابلیتوپایداریبررسی.شدانجامتکراربارسهبا(محیطدمایدرقرارگیری

دوهردریزنمداومفعالیتساعتیکازپسآنزیمفعالیتگیریاندازهبا،شدهتثبیتهایآنزیم
ویرشدهتثبیتآنزیمفعالیتمیزانبررسیبرای.گردیدبررسی،خشکومرطوبشرایط

460در(HRPونانوالیافکردناضافهازقبل)سوبسترامحلولنوریجذبمیزانابتدانانوالیاف،
که)الیافنانودادنقرارازپسشد،گفتهقبلفصلدرکههمانطورسپس.شدگیریاندازهنانومتر
آنزیمیولمحلافزودنواسپکتروفتومترهایلولهدر(شدهتثبیتآنهارویاکسیدازگلوکزآنزیم

HRP،نانومتر460موجطولدردقیقهپنجمدتبهدقیقهیکهرنمونههرنوریجذبمیزان
،حقیقتایندرشدهاستفادهآنزیمفعالیتسنجشروششدگفتهکههمانطور.شدگیریاندازه
ازدامکهرنوریجذبمیزانازسوبسترامحلولنوریجذبمیزانبنابراینستسنجیرنگروش
بقطسپسوشدمحاسبههانمونهازکدامهربراینوریجذبمیزانتغییرات.شدکسرها،نمونه

درکهآمدبدستهانمونهازکدامهربرایاکسیدازگلوکزآنزیمنسبیفعالیتمیزانزیرمحاسبات
.استشدهدادهنمایشنمودارصورتبه3-15شکل

ای نتایج سنجش توانایی استفاده ی مجدد از آنزیم ه
تثبیت شده بر روی نانو الیاف

PAN/PVAنانوالیافشده،مطرحنتایجبهتوجهبا تابشبدون3%
روشبا،Unit37.4اکسیدازگلوکزآنزیممحلولکهUVیاشعه
ازرابینسفعالیتمیزانبیشترینشد،تثبیتآنرویبرسطحیجذب
آنزیمازمجددیاستفادهتوانایینمودار،3-18شکل.دادنشانخود
ازمتوالیسنجشدوازدهطیرانانوالیافاینرویشدهتثبیتهای

میمشاهدهکههمانطور.استدادهنشانالیافنانواینآنزیمیفعالیت
نجاهپازبیشاستفاده،باردوازدهازپسشدهتثبیتهایآنزیمشود،

.استکردهحفظراخودفعالیتازدرصد

ده تا با که آبدوستی و زیست سازگاری قابل توجهی دارند برای تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز استفاده شPVAکه دارای مقاومت باالیی ست در کنار الیاف PANدر این تحقیق از الیاف 
برای پیوند بیشتر این الیاف در کنار هم استفاده شده UVروشی مقرون به صرفه و اقتصادی محدودیت این الیاف را رفع کرده و از مزایای هر دو ی این مواد بهره برده شود و از اشعه ی 

.است

یش آنزیم های تثبیت تثبیت، رهاطح روش جذب سطحی یکی از ساده ترین و اقتصادی ترین روش های تثبیت آنزیم می باشد ولی به دلیل برقراری پیوند های غیرکواالنسی آنزیم با س
زیم و بستر تشکیل برای رفع این مشکل به اصالح سطح بستر تثبیت آنزیم می پردازند تا پیوند های موثر تری بین آن. شده یک محدودیت قابل توجه برای این روش محسوب می شود

( .44)شود 

و گاما و همچنین استفاده از پالسما ، Xو  UVمانند روش های متعددی برای اصالح سطوح وجود دارد که از جمله ی آن ها می توان به استفاده از گلوتارالدهید ، تابش اشعه هایی 
هوشمند، دارو رسانیند روش های قدیمی ولی موثر تری مثل گلوتارالدهید دارای مضرات فراوان محیط زیستی و محدودیت های زیادی در کاربرد های زیستی و پزشکی مان. اشاره کرد

( .45)امروزه با بکارگیری از تکنولوژی های جدید، روش های کم خطر تری را برای این هدف استفاده می کنند . تثبیت آنزیم و مهندسی بافت می باشند

Wei-Han Lin andWei-Bor، 2013در سال  Tsai با مقایسه ی دو روش گلوتارالدهید و تابشUV برای برقراریCross Link بین الیاف ژالتین به منظور کارایی بهتر در
ن میزان زنده مانی قابل توجه و همچنیات مهندسی بافت ، دریافتند که اگرچه روش گلوتارالدهید تغییرات موثرتر و بیشتری را بر روی سطوح الیاف اعمال می کند ولی با توجه به مضر

( . 46)از کارایی بیشتری برخوردار است UVسلول های کشت داده شده بر روی الیاف، روش 

را بررسی کردند و افزایش فعالیت آنزیم های PEO/اثر پالسمای دی الکتریک را بر روی تثبیت آنزیم استیل کولین استراز روی نانو الیاف کیتوسان2015دره کی و همکاران در سال 
اثر پالسمای دی الکتریک را بر تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز 2016همچنین افشاری و همکاران در سال ( . 47)تثبیت شده و افزایش توانایی استفاده مجدد از آنزیم را مشاهده نمودند 

ند م را گزارش نمودمالونیک اسید به منظور استفاده در زیست حسگر های تشخیص قند خون را بررسی نمودند و افزایش میزان فعالیت و پایداری آنزی/روی نانو الیاف پلی وینیل الکل
(48. )

را در حضور ایمیدازول بررسی کردند و نتایج SiO2در هنگام الکتروریسی را بر روی هیبریداسیون پلی وینیل الکل و UVاثر تابش اشعه ی و همکاران Zeytuncu،2014در سال 
و همچنین افزایش پایداری الیاف بواسطه ی حفظ ساختار UVنسبتا مشابهی در زمینه ی تغییر ساختاری نانوالیاف با پژوهش ما ، از جمله افزایش قطر نانو الیاف پس از تابش اشعه ی 

جام آزمون همچنین با ان. وردندت آنانو الیاف در محیط آبی و افزایش گروه عاملی هیدروکسیل و همچنین عدم مشاهده ی تغییر مشخص در ساختار الیاف قبل و پس از تابش را بدس
BET (Brunauar - Emmett - Teller) دریافتند که حجم حفرات داخل نانو الیاف نیز در اثر تابشUV همانند )افزایش یافته است که می توان در زمینه ی تثبیت بایومولکول ها

(.  49)از آن بهره گرفت( دارو ها و آنزیم های مختلف

 Crossدقیقه تا یک ساعت ،  به منظور برقراری 5پس از سنتز الیاف به روش الکتروریسی در بازه های مختلف زمانی از UVو همکاران از تابش اشعه ی  Choi، 2005در سال  

Link بین الیافPoly Butadiene استفاده کردند و افزایش مقاومت کششی و پایداری دمایی الیافCross Link ( .50)شده را مشاهده نمودند

Zhou اثر مقدار زمان تابش 2012و همکاران در سالUV و نانوکریستال های سلولز را بر برقراریCross Link و فعالیت فتواکسیداتیو را بینPEO   وPETA را بررسی نمودند و
فرصت کافی برای برانگیختن رادیکال های آزاد و ایجاد گروه های UVدقیقه می باشد و کمتر از این زمان ، اشعه ی 40اعالم کردند که با زمان بهینه برای بهترین میزان عملکرد 

(.51)عاملی بر سطح پلیمر ها را ندارد 

ه  و بدون تابش اشعه تفاوت محسوسی در ساختار خود نداشتند  و فقط افزایش قطر نانو الیاف اشعه خوردUVکه در فصل قبل گفته شد الیاف سنتز شده تحت تابش اشعه ی همانطور 
PVAدر کنار  PANساختار خود را بهتر حفظ کرده که نشان از عملکرد مناسب UVمشاهده شد ولی پس از تثبیت آنزیم و قرارگیری در محیط بافری الیاف سنتز شده تحت تابش 

.دارد

-ATRبا برررسی طیف های  FTIR پلیمر ها با یکدیگر می توان گفت که اشعه یUVت باعث شکسته شدن پیوند های گروه نیتریل و  در نتیجه تشکیل رادیکال های آزاد و در نهای
.تشکیل گروه های هیدروکسیل بیشتری شده است

ت و دسکه در حد میکرومتر است و قطر نانوالیاف که در سطح نانومتر است انتظار می رود که این اعمال اثر بر روی گروه های عاملی را به طور یکUVبا توجه به عمق نفوذ اشعه ی 
یز این گفته را تایید کرده لیز های انجام شده نآنایکنواختی مشاهده شود و در نتیجه تثبیت نانو الیاف و نهایتا فعالیت آنزیم ها در همه جای بستر تحت تابش اشعه ، بهبود یافته باشد که 

.  است
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حوزهنآدرکهاستمهميمفاهيمواصطالحاتباآشنايي⸲حوزهيکدرعمليمهارتکسبياآشناييوفراگيريبرايگامنخستين

رايبراهاآندرازساليانطيدرتدريجبهآنپديدآورندگانونظرانصاحبکهاستاصطالحاتيوهاواژهمنظورواقعدر.استمتداول

وبيخبهباشدپژوهشگراختياردراگرکههستندکليدهاييهمانندعلميهراصطالحات.اندبردهبکاروکردهوضعايويژهمقاصدومعاني

متاسفانه.گيردبکارودريافتهروشنيبهراحقايقوبگشايدرافنودانشآنبهمربوطنظرموردمعانيناگشودههايدربتواندمي

بااستمتداولآزمايشگاهيحوزهدرکهآنچهنظيرپژوهشيقلمرودرمفاهيمبرخيهنوزکشوردرپژوهشطوالنيسابقهرغمعلي

آننهايينتيجهکهشودميناصوابهايبرداشتومهمهايچالشبروزموجبموارديدرموضوعاين.استروبروجديابهامات

وهاچالشازبرخينوشتازايندر.استمهماموربرخيازغفلتوماليمنابعاتالفوکشوردرکاريموازيوتکرارياموربهپرداختن

فاهيممزمينهايندرداردضرورتلذا.استگرديدهموشکافيوتحليلهاآنازناشيمشکالتواستشدهبررسيحوزهايندرابهامات

بروززاتاشودتبيينخوبيبهمتخصصينهاينشستطيآزمايشگاهيحوزهويژهبهپژوهشيحوزهبامرتبطهايسازمانتوسط

.شودجلوگيريکشوردرماليمنابعاتالفواشتباهات

موردعانيمناگشودههايدربتواندميخوبيبهباشدپژوهشگراختياردراگرکهاستکليدهاييواقعدرعلميهراصطالحات
علمسالةسيصددوران.[2]دريابدروشنيبهرانظرموردحقايقوبگشايدرافنودانشآنبهمربوطگفتاريونوشتارينظر
وهاارتخانهوزبرايپژوهشواژهواندداشتهتوسعهوپيشرفتدربديليبينقشمفاهيموهاواژهکهاستدادهنشانمابهنوين

اداريعرفدرپژوهشواژهکهاستآنهاپرسشاولينازيکي.داردمحورينقشدارندفعاليتپژوهشحوزهدرکهمراکزي
کشورشيپژوهمراکزکهگذشتهسالهفتادطولدرسنديکتنهاگرفتهانجامهايبررسياساسبر.داردمعناييچهماکشور

سالبهمربوطواستپژوهشيمراکزمورددرفرهنگيانقالبشورايمصوبةهمآنکهشديافتاستگرديدهتأسيسما
کهاسدشنميکسيراپژوهشگروشودميانجامپژوهشيمرکزيکدرکهداندميکاريراپژوهشمصوبهاين.باشدمي1368

ستاضروريوکرداستنباطاداريحکمشودنميهاآناززيراداردنقدجايتعاريفاين.کندميکارپژوهشيمرکزيکدر
وسلواوسندجملهازاستکردهمنتشرزمينهايندرسندهاييپيشهاسالاروپاجامعة.گيرندقرارتوجهمورداصالحبراي
پژوهشيمفاهيمواقعيتعريفبرايمدتايندراگرچه.[3]استشدهمنتشرتاکنوننيزآنازويراستچندکهفراسکاتيسند
راهاريادنظامبههاآنورودومفاهيماينافتادنجاتاهنوزرسدمينظربهولياستگرفتهصورتزياديهايتالشکشوردر

شيپژوهرشدواداريرشدکند،نميپيدامفهومومعنياستانداردبدونصنعتکهگونههمانلذا.استپيشدرطوالني
ژوهشيپواژگانصحيحگيريبکاروتعريفروايناز.شودميروبروجديهايچالشبامفاهيماستانداردسازيبدونهمکشور
ديجهايپيچيدگيوابهامدارايکشورماندرپژوهشيواژگان.باشدداشتهکشورعلميتوسعهدرموثريکمکتواندمي

انونقدرهموارهکهاستايمقوله«مطالعه»عنوانکهاستمعتقدکشورمانانديشمندانازيکيارتباطهميندر.هستند
يفتعرتاکنونامادهد؛مياختصاصخودبهراپژوهشياعتباراتدرصدپنجوبيستحدودسالههمهوشودميذکربودجه
مورددرابهامهمين.[3]نيستمشخصفنيوعلميهايپژوهشياهافعاليتباآنتمايزونشدهديدهآنازواضحي

مراکزآياکرد؟تلقيپژوهشيواحدتوانميدهدميارائهپژوهشيخدماتکهراواحديآيا.داردوجودنيزپژوهشيواحدهاي
آيادارد؟وجودپژوهشيواحدهايديگرو(R&D)توسعهوتحقيقواحدميانتفاوتيچه.هستند؟پژوهشيمراکزرسانياطالع
ميلهوعينتوليدواحدآياشود؟ميتلقيپژوهشدرسيکتبتدوينآياهستند؟پژوهشيمراکزدانشگاهيانتشاراتمراکز

نبودياوهامابعلتبهنوعاينازديگرهايپرسشبسياريوشود؟ميتلقيپژوهشيواحدساختمانيکاربردهايبرايپليمري
تحتکشوراجراييهايدستگاهکههاييپروژهسياههبهنگاهي.انديافتهآميزمناقشهپاسخيياواندماندهپاسخبييامفاهيم
تندهستجربيتوسعهنوعازهاآنتماميشايدکهدهدمينشاناندکردهمنتشراخيرهايسالدرکاربرديهايپژوهشعنوان

زباندر«اربردک»لغتحدازبيششفافيتعلتبهشايدمتأسفانه،.الملليبينشدهاستانداردمعنايبهکاربرديپژوهشنهو
ملموسطورهبياکاربردن،بهحقيقيمعنيبهکاربردسمتبهوکندحفظراخوداوليهمعنياستنتوانستهواژهاين,فارسي
«برديکارپژوهش»دقيقومهمواژهمعنيدر«لغزش»اين.است«لغزيده»نتيجه،ازواسطهبيکردناستفادهوبودنمفيد
فارسيانزبدرفناوريوعلومگذاريسياستواژگانومفاهيممجموعهکهبينيمميترتيباينبه.استکردهاعتباربيراآن

.[3]باشدمينادرخيلياستشدهتعريفهمآنچهونشدهاستانداردهمهاآنترينبنيادياست،کمبسيار

وجوديجغرافيايوفرهنگيسياسي،اجتماعي،اقتصادي،مختلفهايحوزهدرهميشهکهمشکالتيومسائلازيکي
هايوزهحزيادمشکالتشودتدوينوتبييندرستيبههاواژهاگر.استبودههاواژهومفاهيمنادرستبردنبکاردارد

آندقيقردکارکبهاينکهبدوناستبودهآزمايشگاهواژهمفاهيماينازيکي.شدخواهدطرفبرايياندازهتانيزمذکور
ردمودرآنچهبااستشدهبياندنيادرمليهايآزمايشگاهبرايکهنقشيوتعاريفمثالعنوانبه.شودتوجه

بهآنچهابمقايسهدرجهانمليهايآزمايشگاهکهطوريبهداردآشکارتفاوتيشودميديدهکشورمليهايآزمايشگاه
اين.باشدنمياستگرفتهقراراشارهمورد(3)شمارهجدولدرواندشدهگذارينامماکشوردرمليآزمايشگاهعنوان
بهرکشودرراآندقيقکارکردونقشومليآزمايشگاهواژهمفهومايمنتوانستههرگزماکهدهدمينشانموضوع
بااست،گرفتهشکلديگرهايسازمانياوشاعاشبکهتوسطکهمرکزيهايآزمايشگاه.نماييمتعريفوتبييندرستي
ليلدبهقيمتگرانومهمتجهيزاتاستقرارجهتمناسبمحيطکردنفراهموپژوهشيشايستهخدماتارائهوجود
بردستاممکنچهاگرنيستپژوهشينخبگانودانشمنداناشتغالجهتمحليونبودهمحورپروژهکارکرديماهيت
يادراگماموريتمليهاآزمايشگاهمشابهعناوينباهاآنازتواننميوليباشدمليگسترهدرآندستگاهيخدمات

مرجع،گاهآزمايشمرکزي،آزمايشگاهواقعيرسالتووظيفهنظيرآنکهآزمايشگاهيمفاهيمصحيحدرکچالشلذا.کرد
ايشگاهيازمحوزهدرتحولايجاددربنيادينمشکالتايجادباعثآننظايروالمللي،بينآزمايشگاهملي،آزمايشگاه

مايشگاهآزيکمهموباالجايگاهدادننشانبرايدارندبرعهدهکهايوظيفهوواقعيکارکردبهتوجهبدونلذا.شودمي
آنمشابههايواژهيامليآزمايشگاهجايگاهوکارکردازدرستيفهمرسدمينظربه.نماييمغفلتهاگذارينامدرنبايد
ازنادرستاستفادهومفاهيمدرمشکالتبروزباعثامراينونداردوجودمشابهمواردوآزمايشگاهيشبکهمانند

متهبهکهآزمايشگاهيهايفناوريوتجهيزاتمليکنفرانساوليندرخوشبختانه.گرددميهاآنواقعيمعنايي
هايقدمد،گرديبرگزارفناوريوتحقيقاتعلوم،وزارتوشيرازدانشگاههمکاريباايرانآزمايشگاهيتحقيقاتانجمن
تايزنحوزهاينبامرتبطمفاهيمازبرخيوشدبرداشتهآزمايشگاهيوپژوهشيساختزيرتحولراستايدرمهمي

ايندرتحولوترقيمسيرهاآزمايشگاهوتجهيزاتحوزهبهمديراندقيقاشرافيتوشناخت.گرديدتبيينحدودي
وعتيصننظامي،هايساختزيرتوسعهدررفيعيوبلندجايگاهکهمليهايآزمايشگاهجايگاه.سازدميهموارراحوزه
اتخدمارايهمحلکهپژوهشيمراکزوهادانشگاهمرکزيهايآزمايشگاهاندازهوحددرتواننميرادارندکشورهاعلوم

مرکزيهايهآزمايشگاتواننمي.دادتقليلراهستندکشوريحتيواستانيدانشگاهي،سطحدردستگاهيوپژوهشي
جهانعلميتحوالتدرتاداشتانتظارهاآنازوديدگراماموريتمليهايآزمايشگاهچشمبهرامحورخدمات
وبرجستهمحققانآندرواستجهانيفردبهمنحصرتجهيزاتاستقرارمحلکهآزمايشگاهي.باشندگذاراثرمستقيما

ايدز،چونهمهاييبيماريبرايوتهيهراآسمانياجرامنقشهوکنندميفعاليتنوبلجايزهگانبرندهوانديشمندان
کهشيپژوهمراکزوهادانشگاهمرکزيهايآزمايشگاهباکندميطراحيپيشرفتهموتورهايوسازندميواکسنکرونا
اياعضمديريتوديدهآموزشاپراتورهايباعمدتااستممکنوهستندرسانخدماتپژوهشيتجهيزاتتجمعمحل
گرفتهاربکدقتنهايتنيزهاآنگذارينامدراستالزمرواينازودارندبنيادينواساسيفرقشوندادارهعلميهيات
کهدشوميگيرانيتصميمومديرانبرايخصوصبهاشتباهمنشامهمامرايندرکوتاهيصورتاينغيردرشود
.ندارندحوزهايندررازياديدانشوتجربه

مايشگاهي،آزواجراييبخشپژوهشي،بخشدرويژهبهمديريتي،مفاهيماستانداردبهکافيدقتعدمترتيباينبه
بدونواستانداردغيرهايقالبدرمفاهيمبکارگيري.کندميمعطلهاسالفناوريوعلومپايدارتوسعهدرراکشور
واستبودهمهميمشکالتمنشااستنبودهتوجهموردچندانآنواقعيمصداقودرستمعنايکهکافيدقت

.بودخواهد

وسعهتفرآيندکنديباعثآزمايشگاهي،حوزهدرخصوصبهفناوريوعلمگذاريسياستواژگاندرابهامحالهربه
درکشور،گذاريسياستواحدهايدرکارشناسانآموزش˛فارسيزبانبهمفاهيماينکردنوارد.استشدهکشور

دههسهبهنزديککهسطورايننگارندگانتجربه.استکشورتوسعههاياولويتازمختلفهايسازمانوهاوزارتخانه
درزرگيبغفلتچهکهاستدادهنشانناظر،عنوانبهدستکماست،کشورداشتهآزمايشگاهياموردرفعاليتمقامدر
.دگردواردفارسيزبانبهمفاهيماينتاشودصرفزودترهرچهبايدکالنيانرژيچهواستشدهانجامحوزهاين

فاهيمماينباهاآنتاشودسازيفرهنگکشورکارشناسانوارشدمديرانمياندرمفاهيمايندرکبراياستضروري
ازشکلمتکارگروهيگرددميپيشنهادنهايتدرو.گيرندبکاروکردهدريافتدرستيبهراهاآنوگردندآشنايي
دقيقودرستراهاواژهومفاهيماينتاگرددتشکيلآزمايشگاهيوپژوهشيمسائلبهآشناوشناسسرمحققين
.نگرددپژوهشگرانومحققانگميسردرموجبتانمايندتعريف
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.  فناوری صنایع غذایی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایرانگروه ،دانشیار*3

فشردهایهکشتبرایکههستندخودکارینیمهیاخودکاراستریلهایسیستمهابیوراکتور
،ایافشانهایشیشهوموقتوریغوطهدائم،وریغوطههایبیوراکتورمختلفانواعدر

کهندهستموقتوریغوطههایبیوراکتورترینرایجازریتاهایبیوراکتور.اندشدهطراحی
کوچکاما،دشونمیاستفادهباغبانیمحصوالتویژهبهمحصوالتازبسیاریانبوهتولیدبرای
ودخریباالیهایهزینههمچنینواتوکالوازبعدظروفجدارهتدریجیرنگتغییروبودن
ایرانیتموقوریغوطههایبیوراکتورتاشدسببایرانکشوربههابیوراکتوراینکردنوارد

بهسیسفاالنوپارکیدهمتریمیلیپنجهایپروتوکورمپژوهش،ایندر.شوندساختهفابیو،
دوردفاستو(شاهد)اسامغلظتنیمشاملمایعکشتمحیطتیماردودرریزنمونهعنوان

کشت،ازپسماهسهوشدندکشتتکرار،سهدرفابیو،وریتاموقتوریغوطهبیوراکتورنوع
دادنشانآمدهدستبهنتایج.گردیدثبتهاگیاهچهبیوشیمیاییومورفولوژیصفاتبرخی

ابیوفبیوراکتوردرکشتهایمحیطتمامدرکلکلروفیلمحتوایبودنباالرقمعلیکه
وایمحتوتودهزیستتوزیع،هاریزنمونهکلخشکوتروزنریتا،بیوراکتوربهنسبت

بهینهاندکیصورتدر.استبودهبیشترفابیوبهنسبتریتاهایبیوراکتوردرآنتوسیانین،
برایتاریهایبیوراکتورجایگزینعنوانبههاآنازاستفادهوفابیوهایبیوراکتوردرسازی
بسیارتجاریتولیددرکهیابدمیکاهشدرصد97کشتهایهزینهگیاهان،انبوهتولید

.بودخواهدصرفهبهمقرون

گاسکووموراشیگغلظتنیمشاملمایعکشتهایمحیطابتداآزمایشاینانجامبرای
دمایدراتوکالودستگاهدردقیقه20مدتبهشدنسترونجهتوتهیهفاستو(شاهد)

یکره،هاآندمایآمدنپایینباوگرفتندقراراتمسفر،یکفشاروگرادسانتیدرجه121
هایبیوراکتوردرلیترمیلی100مقداربهوریتاهایبیوراکتوردرلیترمیلی250مقداربه

متریلیمیپنجهایپروتوکورمکشت،هایمحیطتوزیعازبعدهفتهیک.شدندتوزیعفابیو
Phalaenopsisارکیده amabilis‘Anthura Beijing’طرحقالبدرفاکتوریلصورتبه
0/5وزنبه)ریزنمونهعدد25دارایریتابیوراکتوردرتکرارهروتکرارسهباتصادفیکامال
سپس.شدندکشت،(گرم0/2وزنبه)ریزنمونهعدد10دارایفابیوبیوراکتوردرو(گرم

،گرادسانتیدرجه25±1دمایباکشتاتاقکداخلرشدیشرایطبهشده،کشتظروف
وسنتفلئورهایالمپسفیدنورتحتوتاریکیساعتهشتوروشناییساعت16مدتطول
هبومنتقلثانیهبرمربعمتربرمولمیکرو20نورشدتباونانومتر700-400طیفدارای
هسمدتبهومتصلهوادهیساعتچهارووریغوطهدقیقهدوتنظیمباخودکنترلسامانه

کلخشکوتروزنشاملمورفولوژیصفاتکشتازپسماهسه.شدندنگهداریماه
توسیانینآنوکلروفیلغلظتجملهازبیوشیمیاییصفاتوتودهزیستتوزیعوهاریزنمونه

.گرفتقراربررسیموردهاریزنمونهبرگ

بیوراکتوربهنسبتفابیوبیوراکتوردرکشتهایمحیطتمامدربرگکلکلروفیلمحتوای
عملواستریلهایفیلتروجودفابیو،هایبیوراکتوردر.(پ-2شکل)بودبیشترریتا

هایواکنشانجامجهتاتمسفراکسیددیکربنازهاریزنمونهاستفادهسببهوادهی،
مواددهیهواساعتچهاروتغذیهدقیقهدوطیهاریزنمونهبنابراین.(5)شودمیفتوسنتزی

کهندکنمیتأمینفتوسنتزطریقازنیزوکشتمحیطازراخودنیازموردانرژیوغذایی
ودنبشفافعدمآنبرعالوه.شودمیفتوسنتزیهایرنگیزهتولیدصرفهاآنازبخشی
محتوایهنتیجدر،شودمیهاریزنمونهبهکمترینوررسیدنسببریتابیوراکتوردرظروف

یافتهاهشکفابیوبهنسبتریتاهایبیوراکتوردرموجودکشتهایمحیطتمامدرکلروفیل
در،برگآنتوسیانینمحتوایوهاریزنمونهکلخشکوتروزنتوده،زیستتوزیع.است

وظروفبودنکوچک.(توب-الف-2شکل)بودبیشترفابیوبهنسبتریتاهایبیوراکتور
سبب،فابیوهایبیوراکتوردرهاریزنمونهگیریقرارمقطعسطحبودنکوچکآندنبالبه

مونهریزننتیجهدراست،شدهکشتمحیطازتریپایینحجمدرهاریزنمونهشدنورغوطه
،(1397)همکارانوهاشمینتایجطبقزیرا.اندگرفتهقرارغذاییموادکمبودتنشتحتها

شتنتحتگیاهاندرخشکوتروزنکاهشسببغذایی،موادکمبودازناشیرشدکاهش
دتولیصرفراخودایذخیرهکربوهیدراتازمقداریتنشتحتگیاهانهمچنین.شودمی

ولیدتمیزانزاتنششرایطدردلیلهمینبه،کنندمیآنتوسیانینجملهازدفاعیعوامل
نفشبتاقرمزهایرنگبهسبزازتنش،تحتگیاهانرنگویابدمیافزایشآنتوسیانین

درهشدکشتهایریزنمونهدرنیزآنتوسیانینمحتوایدلیلهمینبه.شودمیمتمایل
.(2)استبودهبیشترفابیوهایبیوراکتور
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وراکتور های بیمختلف کشت های رشد یافته در محیط بیوشیمیایی ریزنمونه های و صفات مورفولوژیکی بررسی -2شکل 
ریتا و مینی ریتا سه ماه پس از کشت
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ی مولکولی با استفاده از طیف سنجسطح الستیک پخت شده شناسایی و آنالیز مواد اولیه تایر و 

سهیل توسلیو 2افسانه مالحسینی، 1مریم بحرینی

چکیده

M_Bahreini@iust.ac.irاستادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران 1
amollahosseini@iust.ac.irایران دانشیار، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، 2

مشاهدات

مراجع

گیریبحث و نتیجه
روش/محاسبات/ آزمایشات

یکالستآزمایشینمونهیکازاستخراجقابلموادابتدا
پیرولیزشدهانیزهولکخام،پلیمرفیلمشکلبهطیف سنجیبرایدقیقیشرایطتحتالستیکسپسومی شوداستخراج

ازنوعیمجموعهیکبامقایسهکمکبهسپسوشدهثبتقرمزمادونطیف.می شودآمادهغیرولکانیزهفیلمیا
.می شودتفسیرمرجعطیف های

کاربردالستیک هاشدهغیر ولکانیزه وشدهولکانیزه وخامالستیک هایبرایمستقیمصورتبهتکنیکاین
تفسیربررویمی تواندمعدنیوآلیافزودنی هایحضورولکانیزه نشده،وشدهولکانیزهالستیک هایبارابطهدر.دارد

.بگذاردتاثیرنظرموردطیف

دومقایسهA.1شکل.دارندتفاوتجذبیباندهایشدتدرتنها(فیلم)عبوریا(ATR)بازتابشازآمدهبوجودطیف های
.می دهدنشانراطیفنوع

Xموج،عدد𝑐𝑚−1

Yجذب،میزان٪

عبوری(فیلم)طیف1

ATRطیف2

(ATR)و بازتابش ( فیلم)مقایسه طیف های عبوری –( ACM)الستیک آکریلیک 

[1] J.F.O. Keefe, Identification of polymers by IR spectroscopy, Rubber World, 2004, pp. 27–32, 37.
[2] H. Ishida, Fourier Transform Infrared Characterization of Polymer: Polymer Science and Technology, Plenum Press, New York,
USA, 1987.
[3] R. Schonherr, Application of TGA–FTIR coupling for the differentiation of EVA rubber with variable VAC-content, Kauts. Gummi
Kunstst. 50 (1997) 564–568.
[4] R. Schonherr, Use of TGA–FTIR system for the distinction of NBR rubber with different acrylonitrile content, Kaut. Gummi
Kunstst. 49 (1996) 737–749.
[5] N.G. Ghebrehiwet, R.S. Shield, Characterization of binary/ tertiary blends of SBR, NBR and PVC by IR spectroscopy, Rubber
World, January 2003, pp. 26–30, 46.

ISOاستاندارد هایطیفآوردنبدستبمنظور.می کندتوصیفFTIRازاستفادهباراالستیکتشخیصروش4650
 گیریاندازهمناسبروشازآنشکلورنگبهتوجهباوشوندآماده سازینمونه هابایدابتداالستیک ها،ازقرمزمادون

آنالیزبرایمشکیرنگباالستیکبرای(4/2شکستضریبباالماسمنشورمثال)مختلفیمنشورهایاز.کرداستفاده
پایهفطیکهمی شودمشاهدهالستیکدرموجودکربندرصدتشخیصبرایمثالبطور.می شوداستفادهATRروشبا
(baseline)مادونبازهکلدرکربنکهمی افتداتفاقدلیلاینبهپدیدهاین.می یابدافزایشکربنمقدارافزایشبا

C=C-Hبامرتبطقله.داردجذبقرمز out-of-plane bending vibrationطیفیمکاندر𝑐𝑚−1966قرار
دچارهقلکربن،افزایشباکهمی شودمشاهده.دارندرابطهیکدیگرباهمکربنمقدارو(peak)قلهمکانهمچنین.دارد

.کندمیپیداشیفتکمتر(wavenumber)عددموجباناحیهسمتبهومی شودناهمواری

یباتترکشناساییاجازهکهسریعوسادهروش هایتوسعهوالستیکدراستفادهموردپلیمرویژگی هایکنترل
دهشبکاربردهبازتابشوعبوریروش های.هستندبرخوردارویژه ایاهمیتازمی دهندمابهراحوزهایندرمختلف

.بگذاردمااختیاردرمتفاوتیاطالعاتیداده هایاستممکنمشابهالستیک هایبرای

قبلدرستمعموالا وشودمیگذاشتهنمونهآندرکهداردوجودFTIRدستگاهدرمحلی
.داردقرارکالیمیتورآینهدوبیندرودتکتورداخلبهنوروروداز

الیزآنبرای.باشدمیپلیمروفیلمبصورتجامدفازهایدرشفافبصورتمعموالانمونه
شکلهبسلیکازگازآنالیزبرای.شودمیاستفادهژلیاومایعسلازمایعفازدرنمونه
.استشدهحبسآنداخلگازکهشودمیاستفادهبشکه

یاATRاختصاریبنامایوسیلهازالستیکمثلشفافغیرجامداتآنالیزبرای
Attenuated total reflectanceشودمیاستفاده.

اسپکترومترازاستفادهبا𝑐𝑚−16۰۰تا𝑐𝑚−14۰۰۰ازطیفثبت

FT-IRعوامل تاثیرگذار بر آنالیز 

سیستم های چندگانه

ز تجزیه کامل یا بخشی ا
ترکیب

تکنیک مورداستفاده جهت طیف سنجی
(Single or coupled)

نحوه آماده سازی نمونه

گروهنشانگرترتیببه2916و153۰حدوددرپیکوجودامااستمشاهدهقابلبسیاریشباهت هایباالنموداردر
انمی توپیک هاارتفاعاختالفیاومختلفگروه هایازناشیتفاوت هایبهتوجهبا.می باشدCH2وN-Hعاملی

.دادتشخیصیکدیگرازرامتفاوتالستیک های

Wavenumber
(𝒄𝒎−𝟏)

Peak assignment

2946,2853 C-H symmetric & asymmetric

2916 −𝐶𝐻2 − , N-H

1530 N-H

1450 −𝐶𝐻2 −

1370 −𝐶𝐻3

1050 to 1200 C    O C

860 𝑆𝑖(−𝐶𝐻3)2

800,835 -CH=C

740 C Cl

(AU)پلی استر یورتان 
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ر تنش شوریبررسي ميزان تركيبات موثره منوترپنوئيدها درگياه زنجبيل كشت شده تحت تاثي

2محبوبه ریاحي، 1ایمانه دهقاني

گلخانه ایكشتمرحله
ازپسريزومهاواينگرديدفراهمتايلندكشورازكشتجهتنيازموردريزوم

يكحداقلدارايوكوچكترقطعاتبه%0/1بنوميلقارچكشباشدنضدعفوني
سير-لوميخاكازگلدانهاييدرقطعاتاينسپس.گرديدتقسيمرويشيجوانه
بهرطوبتوحرارتدرجهوگرفتانجامباريكروزدوهرآبياري.گرديدكشت
گياهچههاكاشت،ازپسروز14.گرديدكنترل40±5و30±5حدوددرترتيب
متربردسيزيمنس2الكتريكيهدايتبازراعيفصلآخرتاآبياريوگشتهظاهر

نمونههايبرداشت.گرديداعمالتكرار3باومتربردسيزيمنس6شوريو(كنترل)
.گرفتانجامكاشتازپسششماهريزوم،

GC-MSوGCآناليزهایواسانس گيریمرحله
ده،شاشارهتيمارهايتحتوارداتينمونهكشتازحاصلريزومهايبرداشت،ازپس

آمادهGC-MSوGC))گازيكروماتوگرافيآناليزهايانجامواسانسگيريجهت
دستگاهواردساعتسهمدتبهآبازمعينيحجمباوشدهوزنريزومها.گرديد

.گرفتانجامالزمآناليزهايحاصلاسانسرويبروشداسانسگيري

چکيده

بي،گروهزيستشناسيگياهيوجانوري،دانشكدهعلوموفناوريبيولوژيكي،دانشگاهاصفهان،اصفهان،ايرانمر1
بي،گروهزيستشناسيگياهيوجانوري،دانشكدهعلوموفناوريبيولوژيكي،دانشگاهاصفهان،اصفهان،ايرانمر2

مشاهدات

مراجع

Salehi, B., Ata, A. and Nanjangud, V., 2019. antidiabetic potential of medicinal plants and their active components. Biomolecules,
vol 10, pp. 551.

Onyeagba, R.A., Ugbogu, O.C., Okeke, C.U. and Iroakasi, O., 2004. Studies on the antimicrobial effect of garlic (Allium sativum linn),
ginger (Zingiber officinale Roscoe) and lime (Citrus aurantifolia Linn.). African J. of Biotechnol, vol, 3, pp. 552-554.

Morakinyo, A.O., Akindele, A.J. and Ahmed, Z., 2011. Modulation of antioxidant enzymes and inflammatory cytokines: Possible
mechanism of anti-diabetic effect of ginger extracts. Afr. J. Biomed. Res, vol, 14, pp. 195–202

Arablou, T., Aryaeian, N., Valizadeh, M., Sharifi, F., Hosseini, A. and Djalali, M., 2017 The effect of ginger consumption on glycemic
status, lipid profile and some inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus. Int. J. Food Sci, vol, 65, pp.520.

بحث و نتيجه گيری
آزمایشات

وايلندتهندوستان،نظيرآسياشرقيجنوبكشورهايبوميزنجبيلداروييگياه
درهگيااينكشتعدموزنجبيلگياهداروييخواصبهتوجهبا.ميباشدچين
اينتنگرفنظردرباهمچنينوايراناقليميشرايطنبودنمناسبدليلبهايران
موثرهموادوثانويهمتابوليتهايميزاندرتغييرسببمحيطيتنشكهنكته

گياهاسانسدرموثرهتركيباتميزانونوعابتدامطالعهايندرميگردندگياهان
GC-MSو(GC)گازيكروماتوگرافيآناليزهايباتايلندكشوراززنجبيلوارداتي
گياهانومريزاسانسموثرهموادوثانويهمتابوليتهايميزانسپسوگرديدتعيين
ايطشردركهدادنشاننتايج.شدمقايسهشوريتنشتحتوشاهدشدهكشت
للينالوسيترونالل،سينئول،-8و1پينن،آلفاگياهيترپنوئيدهايمقدارتنش،بدون

هاناصفدرشدهكشتزنجبيلاسانسدربودصفروارداتيگياهدركهكامفنو
مقدارو(درصد3/66،0/82،0/50،0/40،1/04ترتيببه)كردپيداافزايش
كشتلزنجبياسانسدرترپينولنآلفاوترپيننگامافالندرن،-1سابينن،تركيبات

ردهمچنين.كردپيداكاهشصفربهوارداتيگياهبهنسبتاصفهاندرشده
آلفافالندرن،-1مقدارافزايشسببشورياصفهان،درشدهكشتزنجبيلگياهان

رداينوگرديدكنترلگياهانبامقايسهدرمتانوآزولن-7وبتاپينن-2ترپينولن،
كشتنابراين،ب.نكردتغييريتركيباتبقيهويافتهكاهشپيننآلفاكهحالياست
سينئول،-8و1پينن،آلفانظيرهاييمتابوليتافزايشجهتاصفهاندرزنجبيل

گياهبريشورتنشاعمالهمچنين.گرددميپيشنهادكامفنولينالولسيترونالل،
پيشنهادمتانوآزولن-7وبتاپينن-2ترپينولن،آلفافالندرن،-1افزايشجهتزنجبيل

يلزنجبواصفهاندرشدهكشتدرزنجبيلهامتابوليتمقدارتفاوت.گرددمي
يزنونسبيرطوبتودمانظيراقليميهايتفاوتدليلبهتوانميراوارداتي
انيسممكيكايجاددليلبهاحتماالراشوريتنشتحتگياهاندرمقاديرافزايش
.دادنسبتآزادراديكالهايازناشياكسيداتيوآسيببرابردردفاعي

مياروارداتيزنجبيلواصفهاندرشدهكشتدرزنجبيلهامتابوليتمقدارتفاوت
درديرمقاافزايشنيزونسبيرطوبتودمانظيراقليميهايتفاوتدليلبهتوان

آسيببربرادردفاعيمكانيسميكايجاددليلبهاحتماالراشوريتنشتحتگياهان
.دادنسبتآزادراديكالهايازناشياكسيداتيو
-8و1پينن،آلفانظيرهاييمتابوليتافزايشجهتاصفهاندرزنجبيلكشتبنابراين،
شوريشتناعمالهمچنين.گرددميپيشنهادكامفنولينالولسيترونالل،سينئول،

متانوآزولن-7وبتاپينن-2ترپينولن،آلفافالندرن،-1افزايشجهتزنجبيلگياهبر
.گرددميپيشنهاد

:استشدهبياندرصدصورتبهآنهاميزانوتركيباتنوعزيرجدولدر

هاناصفدركشتشدهگياهووارداتيگياهريزومنمونههايدرموجودتركيباتدرصدونوع:1جدول
هدايتباشوريتيمارتحتو(كنترل)متربردسيزيمنس2الكتريكيهدايتباشوريتيماربدون

:متربردسيزيمنس6الكتريكي

پينن،آلفاگياهيترپنوئيدهايمقدارتنش،بدونشرايطدركهدادنشاننتايج
اسانسدربودصفروارداتيگياهدركهكامفنولينالولسيترونالل،سينئول،-8و1

،3/66،0/82،0/50ترتيببه)كردپيداافزايشاصفهاندرشدهكشتزنجبيل
آلفاوترپيننگامافالندرن،-1سابينن،تركيباتمقدارو(درصد0/40،1/04

صفربهيوارداتگياهبهنسبتاصفهاندرشدهكشتزنجبيلاسانسدرترپينولن
ببسشورياصفهان،درشدهكشتزنجبيلگياهاندرهمچنين.كردپيداكاهش
بامقايسهدرمتانوآزولن-7وبتاپينن-2ترپينولن،آلفافالندرن،-1مقدارافزايش
تركيباتيهبقويافتهكاهشپيننآلفاكهحالياستدراينوگرديدكنترلگياهان
.نكردتغييري
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در مدیریت( شاعا)های علمی ایران بررسی و تحلیل جایگاه شبکه آزمایشگاه
های وزارت عتفها و کارگاهامور آزمایشگاه

2، سحر رادان*1محمدصادق علیایی

چکیده

، تهران، ایرانعضو هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری1
ه، مراغه، ایرانکارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغ2

مشاهدات

مراجع

1398پاییز 3شماره 9فصلنامه علم و فناوری، دوره . نگاهی به آزمایشگاه های موجود در دانشکد ههای مدیریت جهان، (1398)گودررزی، کیومرث و قربانی، محمد حسین1.

انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران3، چالش واژه گزینی آزمایشگاه ها نشریه خبری شماره (1399)علیائی، محمد صادق2.

.دانشگاه شیراز1399اولین کنفرانس ملی تجهیزات اسفند ماه . ، ضرورت و اهمیت تاسیس آزمایشگاههای ملی در کشور(1399)یوسفی، رضا3.

.دانشگاه شیراز1399اولین کنفرانس ملی تجهیزات اسفند ماه . ، رویکردهای نوین در مدیریت آزمایشگاههای پژوهشی(1399)آقایی، احمد و علیائی، محمد صادق4.

4سال اول شماره . فصلنامه رویکرد نوین آزمایشگاهی(. ها و کارگاه های وزارت عتفمطالعه موردی آزمایشگاه)شیوه نوین ساماندهی آزمایشگاه ها و کارگاه های تحقیقاتی کشور،(1395)علیائی، محمد صادق5.

مجلژه رویکژرد نژوین آزمایشژگاهی سژال . بررسی چالش های نظام مدیریت امور آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مراکز پژژوهش و فنژاوری، (1398)آقابابائی، نفیسه و علیائی، محمد صادق-حاجی زاده اقدم،ابولفضل6.
1398دی ماه سال 4.چهارم  شماره

.دانشگاه شیراز1399اولین کنفرانس ملی تجهیزات اسفند ماه .)بررسی موردی)، بررسی نقش آزمایشگاه های مرکزی در ارتقاء علمی دانشگاهی(1399)علیائی، محمد صادق و رسولی فرد، محمد حسین7.

بحث و نتیجه گیری

لذا،نددارعلمیتوسعهدرمهمینقشپژوهش،وتحقیقهایزیرساختعنوانبههاکارگاهوهاآزمایشگاهطورکلیبه
مدیریتردنوینشیوهارائهبهنیازکشورهاسایربیندرعلمیتوسعهزمینهدرعزیزمانکشورشدنپیشگامبرای

قیقاتیتحهایکارگاهوهاآزمایشگاهسازیشبکهها،مدیریتاینازیکیکهاستپژوهشیوتحقیقاتیهایزیرساخت
ابالغفناوریوپژوهشیمراکزوهادانشگاهبرایراشبکهایناجراینامهنظام1389سالدرعتفوزارتکه.باشدمی

وییراتتغ.استشدهدادهنشانهاشبکهاینایجادنتایجتحقیقایندرآمدهعملبههایبررسیاساسبروکهنمود
اززارتوستادحوزهدرتحولوتغییروپایدارمدیریتیثباتعدمپژوهشی،مدیریتیحوزهدرگرفتهصورتتحوالت

بکهشایجادبرنامهدیگرطرفاز.استگردیدهشبکهاینهایبرنامهدرمشکالتیایجادباعثکهاستمواردیجمله
دایجاپایدار،نسبتامدیریتیثباتدلیلبهفناوریوپژوهشیمراکزوهادانشگاهدرکارگاهیوآزمایشگاهی

هایتموفقیهاکارگاهوهاآزمایشگاهدرزیستمحیطوبهداشتایمنی،مدیریتنظاماستقرارمرکزی،آزمایشگاه        های
بهترزارتوستادبهنسبتشاعاشبکهدرشدهبینیپیشهایبرنامهشدهباعثکهاست،گردیدهحاصلچشمگیری

.گرددعملیاتی

ایهدانشگاهترینباستانیازیکیعنوانبهشاپورجندیدانشگاهتأسیسزماناز
پرفرازلتکاموتحولسیرهادانشگاهگذرد،میقرنپانزدهازبیشکهامروزبهتاخاورمیانه

یتفعالالگوهایدرعلمینهادهایاگرچهتاریخ،ازایدورههردر.اندکردهطیرانشیبیو
برطرفهبکمککهاساسیاصلیکدریکدیگرباهاآنهمهامابودندمتفاوتیکدیگربا

است،دانشوعملعرصهدرآناعمالوکاربردیدانشتولیدباجامعهنیازهایکردن
دارند،فاصلهآنباهادانشگاهاکثرایراندرکهسومنسلهایدانشگاهدر.بودندمشترک
قالانتآنهدفکهشدهتعریفپژوهشوآموزشازفراترها،دانشگاهبرایسومیمأموریت
تولیدهکدانشیبااستمجبوردانشگاهتعریف،ایناساسبر.استجامعهبههاتوانمندی

وتحقیقهایسازماناززیادیتعدادامروزه.کندثروتوارزشخلقجامعهبرایکند،می
هاآنهمهکهچرااند،برچیدهبنیادیهایپژوهشبرایراخودهایبرنامهصنعتی،توسعه

فتنیاجستجویدرواندبردهپیشانبنیادیهایپژوهشمقیاسشدنکوچکموضوعبه
استهگردیدباعثموضوعاینکلیطوربه.هستندآنبامقابلهبرایدیگریهایحلراه
مهدیگرطرفاز.گرددناپذیراجتنابوضروریامریدانشگاهینهادهایباهمکاریکه

هارکتشدانشومنابعبهدستیابیازراچشمگیریهایسودمندیباتجربه،هایدانشگاه
کهبلآزمایشگاهمانندجهاندرمعروفیهایآزمایشگاهامروزه.[1]کنندمیدریافت

لیمآزمایشگاهیاوآوردهعملبهجهانارتباطاتحوزهدرراتحوالتوتغییربزرگترین
ونداندانشمبزرگتریندارایایرشتهچندمهندسیوعلمیتحقیقاتحوزهدرکهآرگون

امعهجمختلفسواالتبهتاکنندمیهمکارییکدیگرباکهاستسرشناسمهندسان
وخودازحفاظتتاگرفتهمناسبقیمتباپاکانرژیبهدستیابیچگونگیازمانند،
-میامراینکههستندگراماموریتهاآزمایشگاهاکثرامروزه.[2]دهندپاسخزیستمحیط

جهانکشورهایدرمتاسفانه.آوردوجودبهعلمودانشحوزهدرعظیمیتحوالتتواند
دنیایهبموفقیآزمایشگاههیچهنوزگزافهایهزینهصرفومدیریتضعفدلیلبهسوم
هکشود،دادهپاسخسئوالاینبهشدخواهدسعیمقالهایندر.استنشدهمعرفیعلم
درمتعددهایآزمایشگاهوجودوتجهیراتخریدبرایگزافهایهزینهصرفعلیرغمچرا

م؟کنیهدایتاصولیودرستمسیریکبهراخودهایآزمایشگاهنتوانستیمکشور

تناباجضرورتیبهامورکردنادارهدانشاست،گردیدهباعثاخیرقرونطولدربشریجوامعگسترش
.گرددتبدیلناپذیر

بهدنرسیبرایکهاستشدهمتوجهبشربازدیرازوباشدنمیماروزگاربهمربوط”کردناداره“پدیده
ومدیریتهایشیوهتمدنیوفرهنگهردر.داردانسانینیروهایمدیریتورهبریبهنیازخوداهداف
رگیریبکابرایمناسبرویهیکمدیریت.باشدمیمتفاوتفرهنگیهایزیرساختبهتوجهبارهبری

بهتیابیدسبرایکهاستکنترلوهدایتکارگزینی،دهی،سازمانریزی،برنامهدرانسانیومادیمنابع
“.گیردمیصورتقبول،موردارزشینظامبراساسوسازمانیاهداف

دنبالراانیانستشکیالتهدایتکهاستفرآیندیکمدیریتکهشویممیمتوجهفوقتعریفبراساس
معموالهکهاییمدیریتازیکی.باشدمیمناسبگیریتصمیمومطلوبنتایجکسبآنهدفوکندمی
میعلمدیریت»باشدتاثیرگذارتواندمیآزمایشگاهیحوزهدروبودهبرخوردارعلمیهایموفقیتاز

رینبهتبهدست یابیبرایوداردتاکیدفرایندهاازحاصلنتایجواشخاصروینظریهاینو«است
ردرویککارها، وکسباکثردرواستمتکینتایجارزیابیوفرایندهاپاالیشرویبازده،وخروجی
ولیدتوخروجیرساندنحداکثربهوهزینه هاکردنحداقلدنبالبهکهچرااست،غالبعلمیمدیریت

متکی هاآزمایشوداده هابهفرایندهاپیاده سازیبرایوشودسازگارسرعتبهمی تواندرویکرداین.است
.است

زارتوستاددرآزمایشگاهیمدیریتحوزهدرخصوصبههامدیریتعمرناپایداریدلیلبهمتاسفانه
وتنیسبرخوردارخوبعلمیمدیریتیکازفناوریوپژوهشیمراکزوهادانشگاهدرهمچنینوعلوم
نفیمتأثیرفناوریوپژوهشیمراکزوهادانشگاههایکارگاهوآزمایشگاههایبرنامهرویمسئلهاین

ستهخاطرهمینبهواستکردهسلبهاکارگاهوهاآزمایشگاهازراپیشرفتورشدامکانوگذاشته
عرضهشورکداخلحتیومنطقهدنیا،برایقبولیقابلوقویآزمایشگاهیکنتوانستیمتاکنونماکه

.کنیم
بهتیپیشنهادافناوریوپژوهشیمراکزوهادانشگاههایکارگاهوهاآزمایشگاهمدیریتبهبودجهتلذا

:گرددمیارائهزیرشرح
یممستقنظرزیرهاکارگاهوهاآزمایشگاهامورکلمدیرعنوانتحتمستقلمدیریتوزارتستاددر1.

.شودایجادوزیر
زاتتجهیدلیلبهفناوریوپژوهشیمراکزوهادانشگاهدرکارگاهیوآزمایشگاهیتجهیزاتپایش2.

دمورهایدانشگاهبههادانشگاهمصرفبرمازادتجهیزاتازبرخیوگیرد،انجامداردوجودکهزیادی
.گرددمنتقلنیاز
تحتشبکهیکازوزارتبهوابستهمراکزتمامالزاماهاکارگاهوهاآزمایشگاهعملکردبرنظارتبرای3.

اییدتموردکهکاریپراکندهوامنیتیمسائلرعایتلحاظبهتجهیزاتمدیریتبرایوزارتاختیار
.کننداستفادههستامنیتیهایدستگاه

.یابدتخصیصآزمایشگاهیعملکردودادبرونبراساسمراکزبهتجهیزاتاعتباراتتوزیع4.

ژوهشیپمراکزوهادانشگاهفضایدرخصوصیبخشیااساتیدتوسطخصوصیهایآزمایشگاهایجاداز5.
.آیدعملبهالزمحمایت

وریتمحباواجرایهایدستگاهمشارکتباایبرنامهچندملیآزمایشگاهیکایجادبرایریزیبرنامه6.
.شودتاسیسعتفوزارتنظارتباوکشورنیازاساسبرداخلیمعتبرهایدانشگاه

-کارگاهوهاآزمایشگاهازپشتیبانیوحمایتبرایبودجهبرنامهسازماندراعتباراتیپایدارردیفیک7.

ردکههاآزمایشگاهامورمستقلمدیریتبراساسوایجادفناوریوپژوهشیمراکزوهادانشگاههای
.شودتوزیعآزمایشگاهیعملکردودادبروناساسبرگردیدهتشکیلوزارت

روش/محاسبات/ آزمایشات

شروشاملکهاستشدهاستفادهتحقیقاتحوزهدررایجتحقیقروشدوازتحقیقایندر
Qualitative)کیفیتحقیقروشهمچنینواسنادییاکتابخانهتحقیق research)با
(عاشا)ایرانعلمیهایآزمایشگاهشبکهاعضایبامصاحبهانجامومدارکواسنادبهمراجعه

استگرفتهقرارتحلیلوتجزیهموردمقاله
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ی طراحی و بهینه سازی سامانه الکتروشیمیایی تولید نانوذرات مغناطیس
1رگس انصاری، نفاضله فقهی

چکیده

.ایران، تهران، دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی فیزیک، استادیار1

مشاهدات

مراجع

1. [Indira, T. K., and P. K. Lakshmi. "Magnetic nanoparticles–a review." International Journal of 

Pharmaceutical sciences and nanotechnology 3.3 (2010): 1035-1042.

2. Tran, Nhiem, and Thomas J. Webster. "Magnetic nanoparticles: biomedical applications and 

challenges." Journal of Materials Chemistry 20.40 (2010): 8760-8767.

3. Faraji, M., Y. Yamini, and M. Rezaee. "Magnetic nanoparticles: synthesis, stabilization, 

functionalization, characterization, and applications." Journal of the Iranian Chemical Society 7.1 

(2010): 1-37.

بحث و نتیجه گیری
روش/محاسبات/ آزمایشات

برایصنعتینیمهوآزمایشگاهیهایمقیاسدرمغناطیسینانوذراتتولید
تاستوجهخوردربالینیوبالینیپیشهایحوزهووصنعتیهایپژوهش

آلیوشیمیاییمولکولهایانواعسطحبهمناسباتصالبانانومواداین.[1]
هبمغناطیسیخاصیتافزودنیافیزیکیخواصبهبودجهتمیتوانند

یاکیپزشتصویربرداریدراستفادهموردبایوموادومغناطیسیالکترودهای
تنظیمنانوذراتاینتولیددر.[۲]گیرندقراراستفادهموردهدفمنددارورسانی

-طمحیدرذراتپایدارسازیوشیمیاییوفیزیکیخواصذرات،اندازهدقیق
باالکتروشیمیاییروشدر.[۳]استبرخورداربسیاریاهمیتازاکسندههای

جهتراکارآمدیوقیمتارزانسامانهتوانمیسنتزپارامترهایتنظیم
سازیبهینهصورتدر.کردطراحیمغناطیسینانوذراتخواصمهندسی

سنتزدمایجریان،وولتاژپروفایلالکترودها،جنسنظیرفرآیندیپارامترهای
توجهبارانانوذراتازمتنوعیگسترهمیتواناستفادهموردالکترولیتشیمیو

.کردتولیدوطراحیمدنظرخاصکاربردبه
:استشدهزیرمغناطیسینانوذراتتولیدبهموفقحاضرتحقیقات

جاذبعنوانبهگرافنسطحرویبرشدهپایدارصفرظرفیتیآهننانوذرات1.
سنگینفلزاتورنگیلکولهایوم
گرافنسطحرویبرپایدارشدهاکسیدآهننانوذرات2.
شدهپایدارکبالتمغناطیسینانوذرات3.
مندهدفدارورسانیجهتکیتوزانباشدهسطحاصالحمغناطیسینانوذرات4.

 

تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نانوذرات مغناطیسی بر بستر گرافن

ی وبازیمشخصه یابی مغناطیسی و الگوی پراش پرتوایکس نانوکامپوزیت سنتز شده در محسط اسید

زیکیفیوشیمیاییخواصکنترلشده،انجامهایبررسینتایجبهتوجهبا
کنترلطریقازالکتروشیمیاییروشبهشدهتهیهآهنیمغناطیسینانوذارت

pHاستپذیرانجامواکنشدرگیرالکترولیت.
یتمگنتپایدارآهناکسیدهایتشکیلقلیایی،هایمحیطدرکلطوربه

یت،مگمنظیراشباعغیراکسیدهایاسیدیهایمحیطدروبودهترمحتمل
.میشوندتشکیلهماتیتوگوتیت

ومیاییشیپایداردلیلبهمگنتیتمغناطیسینانوذراتحاویهایکامپوزیت
عنوانبهشیمیاییوزیستیهایسامانهانواعدرمیتوانندمغناطیسیخواص
.شوندگرفتهکارجاذبیاحامل

 

سولفات آهن، سدیم هیدروکسید ترکیب شیمیایی الکترولیت

10تا 2 pH

پالتین و گرافیت جنس الکترودها

ولت10 ولتاژ سنتز

ساعت3 زمان سنتز
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بررسی مورفولوژی نانوفیبرهای  پلی اورتان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
(SEM)روبشی

4جوادیسعید , 3محمد بلفکی, 2مهدی جهانفر, 1زهرا عبداهلل پور پیربداغ

چکیده

بهشتی، تهران، ایراندانشگاه شهید مولکولی -دانشکده علوم و فناوری زیستی، گروه زیست شناسی سلولی ،کارشناسی ارشد1
ایران، تهراندانشگاه شهید بهشتی، ،مولکولی–سلولی ی سناشزیستگروه ، دانشکده علوم و فناوری زیستی،استادیار2

مشاهدات

مراجع

[1] Chai YW, Lee EH, Gubbe JD, Brekke JH. 3D Cell culture in a self-Assembled nanofiber environment. PLoS One. 2016;11(9):1-

20.

[2] Kwiecinska, B. K. (1981). Scanning electron microscopy, (1980). An international journal of SEM, related techniques and

applications. International Journal of Coal Geology, 1(2), 169–171

[3] Sharma, S. K. (Ed.). (2018). Handbook of Materials Characterization São Luis

[4] Emad Abdoluosefi, H., & Honarasa, G. (2017). Fabrication of polyurethane and thermoplastic polyurethane nanofiber by

controlling the electrospinning parameters. Materials Research Express, 4(10), 105308

[5] Banikazemi, S., Rezaei, M., Rezaei, P., Babaie, A., & Eyvazzadeh‐Kalajahi, A. (2020). Preparation of electrospun shape memory

polyurethane fibers in optimized electrospinning conditions via response surface methodology. Polymers for Advanced Technologies

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

جملهازمختلفهایحوزهدربرداریتصویردرهاروشترینکاربردپرازیکیروبشیالکترونیمیکروسکوپ
،ترکیب،شیمیاییساختاربررسیوآنالیزبهتوانمیآنطریقازکهباشدمینانوفناوریوشناسیزیست

طالعهماینازهدف.بردپینظرمدنمونهنانومتریومیکرونیابعاددرداخلیساختارریزوسطحخصوصیات
نیالکترومیکروسکوپاینکهبرفرضبااستنانوفیبرها(beading)شدگیدانهمیزانوظاهریشکلبررسی
.داردراپلیمرینانوفیبرهایمشاهدهبرایالزموضوحروبشی

ولمولکتفرقتشکیلبرایآبیسونیکیتوردستگاهدرگیریقرار:2پلیمرترکیبوتهیه:1محلولسنتزمراحل
پلیمریالیهتشکیلمنظوربهالکتروریسیجتدرمحلولگیریقرار:3الکتروریسیفرایندازقبلچسبیدههای

،اینبرعالوه.شدتعیین(SEM)روبشیالکترونیمیکروسکوپازاستفادهباالیافقطرمیانگینمنظوراینبرای
اصلهف،شدهاعمالولتاژجملهاز،فرآیندبهمربوطپارامترهایو،حاللوغلظتمانند،محلولبهمربوطپارامترهای

دیحاللدرپلی اورتانپلیمریگرانولهایازدرصد20.گرفتقراربررسیمورد،تغذیهمیزانوکنندهجمعتاسوزن
باهانمونهالکتروریسیفرایندازپس,شدهمزدهمغناطیسیهمزندرساعت3مدتبهوشدهحلفرمامیدمتیل
برداریصویرتبرایتاشدنددادهقرارالکترونیمیکروسکوپدستگاهنمونهنگهدارندهرویبروپوشیدهطالهایورقه
.گردندآماده

.فراینداینبرموثرعواملوالکتروریسیدستگاهساختار

موردشدگیدانه ونبدوپیوسته,بلندفیبرهایتشکیلالکترونیمیکروسکوپشدهثبتتصاویربهتوجهبا
.گرفتقرارتایید

سایزباالیافی,پلیمریمحلولازمناسبحجمومقدارسازیبهینهبادادنشانالکترونیمیکروسکوپتصاویر
.استآمدهبدستمتخلخلساختاردردانهبدونومناسب

غلظتدرروبشیالکترونیمیکروسکوپتصاویر
بیدیلتشکواسپریپدیدهوالیافسایزوپایین

.داربسترویبر)دانه(

غلظتشافزایروبشی،الکترونیمیکروسکوپتصویر
.استهمراهالیافسایزوقطرافزایشباهمراه
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کارشناسی ارشد، گروه نانوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران1 کارشناسی ارشد، گروه نانوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران1

وخواصدرکرایبالکتروشیمیونانوفیزیکنانوالکترونیک،مانندهاشاخهدیگرترکیباتوموادعلومزمینهدرایگستردهبسترنانوتکنولوژی

هایزهحوازبسیاریدررواینازباشند،میبالکشانفرمبامقایسهدرمتفاوتهایویژگیباموادینانوذرات.استکردهایجادآنهایویژگی

نانوذرات.نددارکاربردموادوکاتالیزوریطراحیوتشخیصیتصویربرداریدارو،بهداشتی،وآرایشیلوازمنانوسنسورها،نظیرپژوهشیوعلمی

ضدوچیقارضدهایفعالیتهمچنینوضدباکتریاییخواصدلیلبهحرارتی،واپتیکیالکتریکی،هدایتهایویژگیدارابودنبرعالوهمس

تزسنجهتمتداولهایروشجملهاز.استگرفتهقرارپژوهشگرانتوجهموردنیزسالمتیفرآیندهایبامرتبطهایزمینهدرباالمیکروبی

ومطالعهبهحقیقتایندر.کرداشارهسیمالکتریکیانفجارروشبهتوانمیآنهایکنواختیوکریستالیساختاراندازه،کنترلقابلیتبانانوذرات

ومسذراتنانوشناسایی.استشدهپرداختهنانوذراتایننگاریپرتوومسیسیمالکتریکیانفجارروشازاستفادهبامسنانوذراتسنتزبررسی

ایندرنظرمورداهدافجملهازمسذراتنانوتولیدسرعتافزایشهمچنینوقیمتارزاننگاریپرتوبانانوذراتایناندازهتقریبیتشخیص

رنگولیزرنورمسیرپهنایووضوحمحلول،داخلدرشدهپخشمسنانوذراتمقدارتحقیق،اینازآمدهبدستنتایجپایهبر.باشدمیتحقیق
ARC)الکتریکیقوسقدرتیانیروو(Current)جریاننظیرپارامترهاییبهمحلول Force)نیرو،وجریانمینیممحالتدر.داردبستگیرفتهبکار

لتحادر.باشدمیخودمقدارکمتریندرلیزرنورپهنایحالتایندرهمچنین.استترشفافآنرنگوکمترمحلولدرمسذراتنانوغلظت

مچنینه.گیردمیخودبهراتریتیرهرنگمحلولوبودخواهدبیشترمحلولداخلشدهپخشمسذراتنانوغلظتومقدارنیرو،وجریانماکزیمم
.باشدمیخودمقداربیشینهدارایحالتایندرآنپهنایوترواضحلیزرنورمسیر

فیزیکی،روشیکدر.شوندمیتقسیمشیمیاییوفیزیکیدستهدوبهنانوذراتسنتزهایروشوهاتکنیککلیبطور:سیمالکتریکیانفجارروش

میتبدیلرکوچکتهایدانهوقطعاتبهبالکجامدموادانرژی،منابعبکارگیریبایاواسیدیموادازاستفادهبایازنی،سنگیپروسهبوسیله

بهالزم.هستندبزرگترنانومتر100ازروشایندرآمدهدستبهذرات.گرددمیاستفادهذراتجداسازیبرایهاییآسیابفرآیند،ایندر.شوند

قابلعادلتعدمبهمنجرکهدهدنشانجامداتتولیدبهراانرژیپرتغییراتتواندمیوبودهمداومزنیسنگروشدررفتهبکارانرژیاستذکر

ازمناسبکاهندهمادهیکطریقازنانوذراتشیمیایي،روشدر.دارددنبالبهراانرژیسازیفعالمقدارکاهشامر،اینکهشودمیتوجهی

جریانچگاليکیازاستفادهبانانوذراتتولیدالکتروشیمیایي،روشدرحالیکهدر.شوندميسنتزاست،نظرموردفلزنمکازمتشکلکهمحلولي

رامترهایپاجملهازحاللنوعوفلزترکیبدما،پایدارکننده،وکاهندهعواملشیمیایي،روشدر.گیردميانجامکاتدسطحبرآناحیايومناسب

وشردردماوفلزغلظتجریان،چگالينظیرعواملیهمچنین.باشندمینانوذراتکریستاليساختارواندازهتوزیعکنترلبرمهمبسیار

محیطباسازگاررفهصبهمقرونهایسیستمسازیپیاده.باشندمیتاثیرگذارنانوذراتکریستاليساختارواندازهتوزیعکنترلبرالکتروشیمیایي

بهباالکردروییکسیمالکتریکیانفجارروش.باشدمیچالشیکفلزیاکسیدذراتنانوآمدنبدستعلتبهمسذراتنانوتولیدجهتزیست

استشدهتوصیفوارائهنیرنبوسیله1774سالدرباراولینبرایوباشدمیفلزاتاکسیدبرخیوفلزاتنانوذراتسنتزوتولیدمنظوربهپایین
کاهشکند،میعبورسیمازشودمیتولیدخازنیکتخلیهبوسیلهکه(A/mm2106-104)باالیدانسیتهباجریانپالسیککههنگامی.[13]

دلیلبهاتفاقنایکهگرددپیوندانرژیازباالترتوجهیقابلبطورسیمانرژییدانسیتهکهشودمیباعثانفجارینقطهدرسیمقطردرناگهانی

بهبخارهاینکتایابدمیادامهجریانچگالیعبورفرآیند،ایندر.دهدمیرخ(برانگیخته)گرمموادانبساطیتاخیروانرژیتزریقباالینرخ

شوندمیردسسرعتبهپالسماذرات.شودمیتشکیلیونیزهپالسمایازستونیمرحلهایندرکهگرددمنتشرسطحازتابشوشدهغلیظصورت

فوقبخارلوطمخوشودمیمنتشرالکترومغناطیسیتابشعبارتیبه.زندمیروشنفالشیکوگرددمیپراکندهمحیطدرناگهانیموجیکسپس

شودمیاتنانوذرهمگنزاییهستهمتحملودادهشکلتغییرسیمیمادهبنابراین.گرددمیتولیدسیمموادانفجارازحاصلجوشقطراتواشباع
همانازمخزندرونایصفحهسمتبهسیم،هدطرقازرساناسیمکهاستمخزنیدهدمیرخانفجارآندرکهمحیطیاستذکرقابل.[14-16]

ذراتودهدمیرویسنگینهایالکلبرخییاآبمعموالمتراکممحیطیکدرانفجارالکتروددواینبرخوردهنگام.شودمیهدایتمادهنوع

سایزینمیانگفلز،بهتزریقیانرژیافزایشباوخازنولتاژافزایشاثردرگفتتوانمیاساساینبر.[17]شوندمیمتراکمهامحیطاینداخل

ورودرتصودراولیهفلزیسیمالکتریکی،باالیولتاژوجریانازاستفادهباسیمالکتریکیانفجارروشدر.[18]یابدمیکاهشتولیدیذرات

سیمتغذیهباکهاستصورتبدیندستگاهاینکاراساس.شودمیتبدیلپودرنانوبهانفجاریفرآیندیدرانفجارمحفظهدرمقطرآبشدهکنترل

ذراتنانوبهلزیفسیمآن،ازباالجریانچگالیعبوروسیمدوبینالکتریکیباالیپتانسیلاختالفبرقراریباوانفجارمحفظهدرفلزینازک

تولیدنامکافیزیکی،هایروشمیاندرروشاینبودنترصرفهبهمقرونبهتوانمیالکتریکیانفجارروشهایویژگیاز.شودمیتبدیل

سیمانفجارالکتریکیروششماتیکصویر2شکل.کرداشارهنانوذراتازایگستردهمحدودهتولیدقابلیتوباالبازدهصنعتی،مقیاسدرنانوذرات

.باشدمی

اطالقحساسردههایپیاکلیشهرویبرتصویرهاییتولیدوآنبرایکسپرتوهایتاباندنبابدنبررسیشیوهبه:رادیوگرافییاپرتونگاری

ویلهلم»سطتو،(ایکساشعه)ایکسپرتوهایکشفازپسومیگویندهم«رونتگنوگراف»آنهابهکهرادیوگرافهایاپرتونگارها.شودمی

تشخیص،برایویرتصیکبهآنتبدیلسپسوضبطکنندهدستگاهیکبهبیماربدنمیانازایکساشعهانتقالتوسطشدند،مشهور«رونتگن

ثبتآنابشدهاشباعیانقرهبهآغشتهفیلمهایبرتصویرهامعمول،بهطورهمهنوزحاضرحالدروشیوهایناختراعزماندر.میآیندپدید

بابیمارکهمیکندایکساشعهازپرتویابیمیکتولیدایکس،اشعهالمپیک(صفحه-فیلم)«اسکرین.فیلم»نوعرادیوگرافیدر.میشوند

نها،آاز(نویز)اضافیصدایوپراکندگیکاهشمنظوربهوکردهعبوربیماربدنطریقازایکسپرتوهای.میشوددادهقرارهدفآن

.الکاستردکهفسفرهاییازشدهساطعنورازصفحهیکباکهمیشوند،ظاهرنامرئیصورتبهفیلمیرویبرسپسومیشوندفیلتر

light-tightتی cassetteبهفیلمرویبرتصویریکومیشودظاهرشیمیاییصورتبهفیلمسپس.میکنندبرخوردمیشود،داشتهنگه

ایکسهاشعرادیوگرافی،دیجیتالدر.استشدهاسکرین-فیلمرادیوگرافیجایگزینDRیادیجیتالیرادیوگرافیحاضرحالدر.میرسدنظر

درتصویریکبههستنددیجیتالاطالعاتتولیدکنندهکهسیگنالهاییبهتبدیلازبعدکهمیکندبرخورد(سنسورها)حسگرهاازسطحیکبه

رادیولوژیازاستفادهاولسال۵۰طولدردسترس،درکیفیتباتصویرتنهاسادهرادیوگرافی.میشودتبدیلکامپیوترنمایشصفحهروی

ریهها،ازابیارزیدرشدهتجویزوشدهدادهدستورمطالعهاولینآن،پاییننسبتا هزینهوسرعتووسیع،دسترسیعلتبههمهنوزوبوده

.دهدمینمایشرامسنانوذراتپرتونگاریازنمایی،3شکل.[20-19]استاسکلتوقلب

ازانوذراتناین.باشندمیحرارتیواپتیکیالکتریکی،باالیهدایتنظیرفردیبهمنحصروبرجستههایویژگیوخواصدارایمسنانوذرات

انتقالوکاتالیستزفلعنوانبهمسنانوذرات.باشندمیبرخوردارباالمیکروبیضدوقارچیضدهایفعالیتوبیوتیکیآنتیوضدباکتریاییخواص

قابلزندهموجوداتهایانداموهابافتدرمسنانوذراتهمچنین.گیرندمیقراراستفادهموردرساناهانیمههایافزارهوهاماشیندرحرارتی

نانوذراتاینگارینپرتووسیمالکتریکیانفجارروشبهمسنانوذراتسنتزتحقیق،ایندر.شوندمیویژهساختمانیتغییراتباعثوبودهانتشار

ارزاننگاریپرتوبانانوذراتایناندازهتقریبیتشخیصومسذراتنانوشناساییامکانروش،اینازاستفادهبا.استگرفتهقراربررسیمورد

رویبرهرفتبکارالکتریکیقوسنیرویوجریانتحقیق،ایننتایجاساسبر.داردوجودمسذراتنانوتولیدسرعتافزایشهمچنینوقیمت

.باشدمیتاثیرگذارمحلولرنگولیزرنورمسیرپهنایووضوحمحلول،داخلدرشدهپخشمسنانوذراتمقدارنظیرپارامترهایی

بانانوذراتنایاندازهتقریبیتشخیصومسذراتنانوشناساییسیم،الکتریکیانفجارروشبامسذراتنانوسنتزمنظوربهمربوطهآزمایشات

پالسی،تورژنرابهتوانمیآزمایشاتانجامدررفتهبکارتجهیزاتجملهاز.باشدمیخاصذراتنانوتولیدسرعتافزایشهمچنینونگاریپرتو
Coolingوترازولیزر،هویه،مقطر،آبمسی،سیمترانسفورماتور، tech microscopeوکشخطبارامسیهایسیماولمرحلهدر.کرداشاره

باراگیردمیقرارآنداخلدرمسیسیمکهایاستوانهشیشهمحفظهشود،میمشاهده(الف)4شکلدرکههمانطور.کنیممیگیریاندازهترازو

تماسطیایینیپبستربهسیمکردننزدیکباادامهدر.نخوردترکانفجاراثردرتابودهپرکامالبایدایاستوانهیمحفظه.کنیممیپرمقطرآب

بهمنجرهککردهعبورسیمازآمپرکیلویمحدودهدرجریانیفرآیند،ایندر.گرددمیآنانفجارباعثوکردهعبورمسداخلازجریانشدهایجاد

مقطرآباخلدازلیزرنورچنانچه.بردپیشدهسنتزنانوذراتوجودبهتوانمیلیزرازاستفادهباسپس.شودمیمسذراتنانوتولیدوآنانفجار

درموجودذراتنانوبالیزربرخوردطیباشدشدهسنتزمسنانوذراتحاویمحلولاگردرحالیکهباشد،نمیمشاهدهقابلنورمسیرشوددادهعبور
الکتریکیقوسنیرویو(Current)جریانمختلفمقادیرباآزماشایندر.شدخواهددیدهواضحمسیرییکصورتبهلیزرنورمحلول،داخل

(ARC Force)دستگاهتوسطDX6-250((ب)4شکل)،سیستم.گیردمیصورتمقطرآبداخلمسسیمالکتریکیانفجارARC Forceباعث

توسطانجریوولتاژهایمولفهمقادیروکردهتنظیمدستگاهرویبرراجریانوقطعهضخامتاستفاده،موردالکتروداطالعاتبتوانتامیشود

نگاریتوپربهبعدیمراحلدروکنیممیبرداریعکسبهشروعودادهعبورآنازرالیزرنورسپس.گرددمیتنظیمکارشرایطبرایدستگاه

راگرفتهصورتآزمایشاتبرآنتاثیرونیرووجریانمقدارتغییرازحاصلنتایج1جدولو5شکل.پرداختخواهیمشدهسنتزمسذراتنانو

بهمحلولرنگولیزرنورمسیرپهنایووضوحمحلول،داخلدرشدهپخشمسنانوذراتمقدارآمده،بدستنتایجپایهبر.دهدمینشان
و20KAریانج:الف)مینیممبصورترانیرووجریانمقادیرتوانمیبهتر،درکبرای.داردبستگیبکاررفتهنیرویوجریاننظیرپارامترهایی

ترشفافآنرنگوکمترمحلولدرمسذراتنانوغلظتمینیمم،حالتدر.گرفتنظردر(100نیروو250KAجریان:ب)ماکزیممو(10نیرو

درحالیکهدر.باشدمیخوداندازهکمتریندرلیزرنورپهنایحالتایندرهمچنین.استنگرفتهصورتتغییریگفتتوانمینوعیبهوبوده

نورمسیرهمچنین.گیردمیخودبهراتریتیرهرنگمحلولوبودهبیشترمحلولداخلشدهپخشمسنانوذراتغلظتومقدارماکزیمم،حالت

ابلیتقروشایندرشدهسنتزمسنانوذراتاینکهذکرقابلنکته.باشدمیخودمقداربیشتریندرحالتایندرآنپهنایوترواضحلیزر

قابلیتردنکفراهمهمچنین.باشندمیداراباالدماهایدرسنسورهایکنندهپایدارعنوانبهراالکتروشیمیاییوزیستیحسگرهایدربکارگیری

مسانوذراتنیویژهکاربردهایدیگراز.باشدمیاهمیتحائزومهممواردجملهازباکتلایرآنتیتولیدوشیمیاییموادسمیتبرابردربودنمقاوم

زیستوائیکفتوولتهایسلولالکترونیکی،قطعاتونمایشگرهادرنانوذراتاینکاربردبهتوانمیسیمالکتریکیانفجارروشبهشدهسنتز
کرداشارهشیمیاییهایواکنشدرکاتالیزورعنوانبهنقشایفایهمچنینوپودرکنندههایافزودنیورساناخمیرپزشکی،

[1] F.J. Heiligtag, M. Niederberger. The fascinating world of nanoparticle research. Materials Today. 16 (2013) 262-271.
[2] N.A. Dhas, C.P. Raj, A. Gedanken. Synthesis, characterization, and properties of metallic copper nanoparticles. Chem. Mater. 10 (1998) 1446–1452.

[3] P.K. Khanna, S. Gaikwad, P.V. Adhyapak, N. Singh, R. Marimuthu. Synthesis and characterization of copper nanoparticles. Mater. Lett. 61 (2007) 4711–4714.

[4]  ِD. Mott, J. Galkowski, L. Wang, J. Luo, C. Zhong. Synthesis of size-controlled and shaped copper nanoparticles. Langmuir. 23 (2007) 5740–5745.

[5] A. Umer, S. Naveed, N. Ramzan, M.S. Rafique, M.  Imran. A green method for the synthesis of copper nanoparticles using L-ascorbic acid. Matéria. 19 (2014) 197–203.

[6] F.A. Khan. Biotechnology Fundamentals; CRC Press; Boca Raton. (2011).

[7] J. Ramyadevi, K. Jeyasubramanian, A. Marikani, G. Rajakumar, A.A. Rahuman. Synthesis and antimicrobial activity of copper nanoparticles. Mater. Lett. 71(2012) 114–116.

[8] Y. Wei, S. Chen, B. Kowalczyk, S. Huda, T.P. Gray, B.A. Grzybowski. Synthesis of stable, low-dispersity copper nanoparticles and nanorods and their antifungal and catalytic properties. J. Phys. Chem. C. 114 (2010) 15612–15616.

[9] X. Luo, A. Morrin, A.J. Killard, M.R. Smyth. Application of nanoparticles in electrochemical sensors and biosensors. Electroanalysis. 18 (2006) 319–326.

[10] A.K. Yetisen, Y. Montelongo, F.D.C. Vasconcellos, J. Martinez-Hurtado, S. Neupane, H. Butt, M.M. Qasim, J. Blyth, K. Burling, J.B. Carmody, M. Evans, T.D. Wilkinson, L.T. Kubota, M.J.  Monteiro, C.R. Lowe. Reusable, Robust, and accurate laser-generated photonic nanosensor. 

Nano Letters. 14 (2014) 3587–3593.
[11] Z. Ibupoto, K. Khun, V. Beni, X. Liu, M. Willander. Synthesis of novel CuO nanosheets and their non-enzymatic glucose sensing applications. Sensors. 13 (2013) 7926–7938.

[12] J.M. Zen, C.T. Hsu, A.S. Kumar, H.J. Lyuu, K.Y. Lin. Amino acid analysis using disposable copper nanoparticle plated electrodes. Analyst. 129 (2004) 841-845. 

[13] E.C. Cnare, F.W. Neilson. Large exploding wires-correlation to small wires and pause time versus length dependency. Sandia Corp., Albuquerque, N. Mex (1959).

[14] V. Burtsev, N. Kalinin, A. Luchinsky. Electrical explosion of conductors and its application in electrophysical installations. Energoatomizdat, Moscow. (1990).

[15] Y.A. Kotov. Electric explosion of wires as a method for preparation of nanopowders. Journal of Nanoparticle Research. 5(2003) 539-550.

[16] Y.S. Lee, B. Bora, S.L. Yap, C.S. Wong. Effect of ambient air pressure on synthesis of copper and copper oxide nanoparticles by wire explosion process. Current Applied Physics. 12 (2012) 199-203.

[17] P. Sen, J. Ghosh, A. Abdullah, P. Kumar, Vandana. Preparation of Cu, Ag, Fe and Al nanoparticles by the exploding wire technique. Journal of Chemical Sciences. 115(2003) 499-508.

[18] R.F. Phalen. Evaluation of an exploded-wire aerosol generator for use in inhalation studies. Journal of Aerosol Science. 3 (1972) 395-400.

(1386)مرکز پخش اشارت . فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن. محتشمی، بهمن[ 19] .

(.1382)انتشارات نور دانش . رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی، و پزشکی هسته ای: فنون تخصصی. تورچیان، فضل اله[ 20]
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مشاهداتچکیده

مراجع

بحث و نتیجه گیری روش/آزمایشات

2؛ افتخاری، حمید1؛  حمیدی، سیده مهری1اکبری، سهیال
پالسمونیک، پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمگنتوآزمایشگاه .1

دانشکده علوم پایه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.2

پالسمونیساخت دستگاه نبض نگار 

 .

بستررویربنانوچاپلیتوگرافیتوسطبعدیدوپالسمونینانوساختار
ایجادبرایCCDدوربینیکازهمچنین،.استشدهساختهکپتون
واستخراجCCDیکابتدا،در.شداستفادهنواررویبعدیدوالگوی
.یردگمیقرارآنرویبرکپتوننوارازالیهیکفشار،اعمالباسپس

درجه75دمایدربخاریرویدقیقه30مدتبهنمونهآن،ازپس
اتاقایدمدرفشارتحتهفتهیکمدتبهنمونه.گرفتقرارسانتیگراد
پس،س.شودتثبیتکپتوننواررویبعدیدوالگویتاشدنگهداری
در.تاسشدهحاصلکمبسیارضخامتبابعدیدوپذیرانعطافساختار

بعدیدوبستررویبرنانومتر35ضخامتباطالنازکالیهیکآخر،
شودمیتثبیتکپتون

بضنهایسیگنالثبتاهمیتبهتوجهبا
در،مینیاتوریابزارباومتحرکصورتبه

ردپالسمونیدوبعدیآرایهازگزارش،این
.تاسشدهاستفادهنوریمیکروچیپکنار
کار،ایندرنظرموردکنندهجمع

ضنبیکساختدرکهاستمیکروچیپی
کیاپتیچیدمانعنوانبهپالسمونینگار

رومیک.استرفتهبکارشدهسازیکوچک
مهنیلیزریدیودیکشاملموردنظرچیپ

،مگاوات5قدرتبانانومتر،680هادی،
هایدیودولیزرپرتوتمرکزبرایلنزیک

زاشدهمنعکسنورتشخیصبراینوری
رویکهاستبعدیدوپالسمونیسطح
نهایت،درواستشدهثابتهدفنمونه

نظرموردنمونهازشدهمنعکسسیگنالهای
آوریجمعدیجیتالسازنوسانتوسط
.میشود

1.Wu, Q., Feke, G. D., Grober, R. D., 1999. Realization of Numerical Aperture 2.0 
Using a Gallium Phosphide Solid Immersion Lens. Appl. Phys. Lett. 75, 4064-
4066. 
2. Hwu,E.E., Boisen,A.,2018. Hacking CD/DVD/Blu-ray for Biosensing. ACS 
Sens. 3, 7, 1222–1232.

ربرابعدیدونمونهشدهدادهنشانشکلمطابق
به.دهیممیقرارموردنظرفردنبضمحلروی
برتیراحبهنمونهکپتونچسببسترهوجوددلیل
هکهنگامی.میچسبدوشدهثابتفرددستروی
قلبالسیگننرمالوثابتفیزیکیشرایطدرفرد

.کنیممیثبتمیکروچیپتوسطرااو

کهکنیممیمشاهدهشدهحاصلقلبنواردر
ستهتوانقبولیقابلدقتباوخوبیبهماسنسور

بدهدانجامرافردقلبضربانثبت

بستررویکیفیزیولوژیسیگنالکنندهضبطعنوانبهپالسمونیساختارنانو
.استگرفتهقرارسنجهموردوساختهپذیرانعطاف

نه،هزیکمساده،پالسمونیحسگریکمیتوانمیکروچیپاینکمکبه
درونمودطراحیفیزیولوژیکیسیگنالسنجشبرایدستیوپذیرانعطاف
.دادقرارکنندگاناستفادهاختیار
گریحسابزاریکپالسمونیکزیستیحسگریکمیتوانطریقبدین

امترهایپارتعیینبرایباالحساسیتوحملقابلیتآزاد،ساختبامناسب
.استقیمتگرانکاردیوگرافیتجهیزاتازاستفادهبدونپزشکیزیست
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نانوالیاف پلی وینیل الکلترشوندگیآزمون زاویه تماس قطره در بررسی 

4سعید جوادی, 3رحیمه خاوری, 2مهدی جهانفر, 1زهرا عبداهلل پور پیربداغ

چکیده

مولکولی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران-کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری زیستی، گروه زیست شناسی سلولی 1
ایران، تهراندانشگاه شهید بهشتی، ،مولکولی–ی سلولی سناشگروه زیست، دانشکده علوم و فناوری زیستی،استادیار2

مشاهدات

مراجع

[1] Grundke, K., Pöschel, K., Synytska, A., Frenzel, R., Drechsler, A., Nitschke, M., … Welzel, P. B. (2015). Experimental studies of

contact angle hysteresis phenomena on polymer surfaces — Toward the understanding and control of wettability for different

applications. Advances in Colloid and Interface Science, 222, 350–376.

[2] Zhao, T., & Jiang, L. (2018). Contact angle measurement of natural materials. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 161, 324–

330

[3] Gu, H., Wang, C., Gong, S., Mei, Y., Li, H., & Ma, W. (2016). Investigation on contact angle measurement methods and

wettability transition of porous surfaces. Surface and Coatings Technology, 292, 72–77.
[4] Almasian, A., Chizari Fard, G., Mirjalili, M., & Parvinzadeh Gashti, M. (2018). Fluorinated-PAN nanofibers: Preparation,

optimization, characterization and fog harvesting property. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 62, 146–155

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

و.ودشمیاستفادهجامدسطوحترشوندگیمیزانتعیینبرایکهاستپارامتریمهمترین(CA)تماسزاویه
خلخلمتجامدمحیطبهمایعنفوذیاسطحرویبرمایعشدنپخشمعنایبهواستجامدبامایعتعاملشامل

Wettingهایپدیدهمیباشد and non-wettingقابلفنینظرازوکنندمیایفاطبیعتدرمهمینقش
سلولابموادسازگاریزیستمیزانسنجشبرایآنازمیتوانکهاستویژگی هایازآبدوستیهستندتوجه

.کرداستفاده

[2]قطرهتصویرتحلیلوتجزیهروشاساسبرتماسزاویهگیریاندازهازشماتیکتصویر

پالسماکهاینبرفرضباقرارمیگیرد،سنجشموردالکلوینیلپلینانوالیافشوندگیترمیزانمطالعهایندر
رویبرهانمونه,پالسماییتیمارونانوالیافسازیآمادهازپس.میدهدافزایشراسطحآبدوستیویژگی

sample holderتگرفقرارنانوالیافسطحبرروینیدلتوسطماکرولیتر2حدودآبقطرهوقرارگرفتنددستگاه
.شدگرفتهقطرهازوعکسفیلموهمزمان

آبدوستیسماپاللذابودهترآبدوستکنترلنمونهبهنسبتشدهاطالحنمونهسطح,قطرهتماسزاویهبهتوجهبا
بادهشاصالحتیماردرسلولهامانیزندهمیزانکهدادنشانقطرهتماسزاویهآزمون.استکردهالقاهانمونهدررا

.تیمارهاستسایرازبیشترپالسما

پلی اکریلونیتریلنانوالیافسطحبرقطرهتماسازتصاویری
بدوننانوالیافسطحبرقطرهتماس(2پالسماباسطحاصالحوشدهسوراخکارینانوالیافسطحبرقطرهتماس(1

ابسطحاصالحبدونوسوراخکاریبدوننانوالیافسطحبرقطرهتماس(3وپالسماباشدهسطحاصالحوسوراخکاری
پالسما

باسطحاصالحبدون)کنترلنمونهو57بابرابرپالسماباشدهسطحاطالحهاینمونهبرایقطرهتماسزاویه
.بوددرجه66برابر(پالسما

آزمایش تماس قطره قبل از قرارگیری در معرض 
پالسما

معرضدرقرارگیریازپسقطرهتماسآزمایش
پالسما

پالسماباشدهاصالحنانوالیافرویشدهکشتسلولهایازروبشیالکترونیتصویرمیکروسکوپ
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مریی-فرابنفشروش استاندارد برای کالیبراسیون اسپکتروفتومتر 

2مهرداد مرادی، 1مرآت مهرزاد

چکیده

ایران، اصفهان، کاشان، دانشگاه کاشان،دانشکده شیمی، دانشجوی دکتری1
.ایران، اصفهان، کاشان، دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشیار2

مشاهدات

مراجع

[1] Langergraber, G., Fleischmann, N. and Hofstädter, F. “A multivariate calibration procedure for UV/VIS
spectrometric quantification of organic matter and nitrate in wastewater. “ journal of Water Science and Technology, vol. 47, pp. 63-
71, 2003

بحث و نتیجه گیری روش/محاسبات/ آزمایشات

انجامUV-VISیاسپکتروسکوپبابیولوژیوداروییهایآزمایشگاهدرکیفیآنالیزهایبیشترتقریبا
بسبکهگیردمیصورتپایهحالتدرهاالکترونتوسطنورانیانرژیجذبروشایندر.شودمی

نمونهازیعبوریافتهکاهشنورشدت.شوندمیبرانگیختهحالتوباالترترازبههاالکترونتهییج
ازشدهخواندهجذبمقدارباودانکردهجذبراموجطولکهاستهاییمولکولتعدادبامتناسب
آنازپسسوکردرسماستانداردهایمحلولغلظتبرحسبراکالیبراسیونمنحنیتوانمیدستگاه

کهشودوجهتنکتهاینبهبایدآنالیزهنگام.کرداستفادهمجهولنمونهیکغلظتگیریاندازهبرای
گیریاندازه(pHودماحالل،موج،طول)یکسانشرایطدرمجهولهاینمونهواستانداردهایمحلول

.آیدمیدستبهنادرستینتایجصورتاینغیردرزیراشوند
یونکالیبراسهایتستانجامدستگاهازآمدهدستبهنتایجدقتوصحتازاطمینانحصولجهت

ابقمطواستانداردروشطبقکهآیدمیحساببهضروریامری˛استفادهمیزانبامتناسبایدوره
ASTMبا E-925شودمیانجام.

موردهرزهایتابشوجودعدموجذبشدت˛موجطولصحتمنظر3ازدستگاهروشایندر
بادارداستانکروماتدیپتاسیمهایمحلولازترتیببهموارداینتحققبرایکهگیردمیرقرابررسی
مونهنهمچنینومشخصهایغلظتبایدیدسدیمهایمحلولواکسیدهولمیم˛ردیابیقابلیت
جداولطبقمعینهایموجطولدرنتایجوگرددمیاستفادهN0.01اسیدسولفوریکمحلولشاهد
.گرددمیمشخصخطادرصدوتعیینمرجع

مختلف مطابق با جدول جهت تعیین غلظتهای در پتاسیم دی کرومات کنترل کیفی محلول های تهیه 
معین با استفاده از مواد استاندارد نخستین گام در شروع فرآیند موج های صحت شدت جذب در طول 

.می باشد
مورد ماده مرجع به عنوان نرمال 0.01در این مرحله از کالیبراسیون محلول شاهد اسید سولفوریک 

درجه سانتی 25تا 15همچنین اندازه گیری ها باید در دمای کنترل شده استفاده قرار می گیرد و 
.گراد صورت گیرد

. می دهدذکر شده مقدارهای مورد انتظار طبق مستندات و مراجع استاندارد را نشان جدول 
اکسید که در طول موج های مشخص جذب از هولمیوم مرحله دوم جهت کنترل صحت طول موج در 

.می گردداستفاده دارد های معینی 
از جنس هولمیوم اکساید در ناحیه طول شیشه ای با پهنای باند طیفی باریک، یک دستگاه های در 

موج هایی این ماده قله های جذبی بسیار نوک تیزی در طول . می شودنانومتر اسکن 650تا 280موج 
را که بیشترین جذب را تولید موج هایی طول می تواند و کاربر دستگاه می دهد معین از خود نشان 

مقایسه ای با مقدارهای مشخص شده برای شیشه هولمیوم اکساید مقایسه کند اگر مقدارهای می کنند 
بازسازی کرد و درجه بندی خوانده شده را می توان برهم منطبق نباشند جدول اصالح کالیبراسیون را 

.صحیح بهم ارتباط دادموج های با طول 
ناخواسته نورهایی نورهای ،در مرحله آخر کالیبراسیون عدم وجود نورهای ناخواسته بررسی می شود

برای این کار محلولی . به نمونه تابیده می شوندمونوکروماتور هستند که غیر از نور عبور داده شده از 
در مسیر ( مثل استن یا نیتریت سدیم در طول موج های خاص)که نور را به طور کامل جذب می کند 

جذب بی نهایت و غیر )در این حالت می بایست ترانس میتانس صفر درصد . عبور نور قرار داده می شود
.زیرا نور از محل عبور نکرده و به دتکتور نمی رسد. باشد( قابل خوانش

گرم در لیتر سدیم نیتریت تهیه و در مقابل بالنک آب 50بررسی انوار ناخواسته محلول آبی جهت 
.باشدترانس میتانس می بایست صفر درصد . نانومتر خوانش می شود385تا 300مقطر در طول موج 

Wavelength

Concentration of 

K2Cr2O7

235nm 257nm 313nm 350nm

20ppm 0.2497 0.2877 0.0971 0.2138

40ppm 0.5022 0.5810 0.1965 0.4324

60ppm 0.7467 0.8686 0.2927 0.6455

80ppm 0.9898 1.1515 0.3858 0.8539

100ppm 1.2492 1.4536 0.4855 1.0741

Spectral Transmittance Curve Of Holmium Oxide Filter

Absorbance Values Potassium Dichromate  Solution

-نفشفراباسپکتروفتومتردستگاهازآمدهدستبهنتایجدقتوصحتازاطمینانحصولجهت
-میابحسبهضروریامریاستفادهمیزانبامتناسبایدورهکالیبراسیونهایتستانجاممریی

ASTMبامطابقواستانداردروشطبقکهآید E-925شودمیانجام.
.پذیردصورتگاهدستتعمیریاتغییرهرازپسومنظمفواصلدربایداسپکتروفتومتربودنکالیبره

منظر بیان شده باید اقدامات الزم جهت کنترل عوامل 3در صورت مشاهده عدم صحت فتومتری از 
.دشوموثر صورت گرفته و در صورت لزوم نسبت به تعویض یا عیب یابی آن اقدام 
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مس با تمرکز بر هایژالتین و یون-الکلوینیلاکریلونیتریل، پلیساخت نانو الیاف آنتی میکروبیال با استفاده از پلی
روش الکتروریسی 

3، شبنم هاشمی2، مهدی جهانفر*1مریم مومنی مقدم

چکیده

.زیستیتهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری. فناوری میکروبیدانشجوی کارشناسی ارشد زیست

شناسی سلولی مولکولیزیستی، گروه زیستتهران دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و فناوری
تهران، آزمایشگاه و کلینیک دامپزشکی پاستور

مشاهدات

مراجع

1. Usman MS, El Zowalaty ME, Shameli K, Zainuddin N, Salama M, Ibrahim 
NA. Synthesis, characterization, and antimicrobial properties of copper nanoparticles. International 
journal of nanomedicine. 2013;8:4467.

2. Nune SK, Rama KS, Dirisala VR, Chavali MY .Electrospinning of collagen 
nanofiber scaffolds for tissue repair and regeneration.  Nanostructures for novel therapy: Elsevier; 
2017. p. 281-311.

3. Lala NL, Ramaseshan R, Bojun L, Sundarrajan S, Barhate R, Ying‐jun L, et 
al. Fabrication of nanofibers with antimicrobial functionality used as filters: protection against 
bacterial contaminants. Biotechnology and bioengineering. 2007;97(6):1357-65.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

نانوعلومنبیارتباطتوسعهیشرایطایندر.کردهاندپیدازیادیگسترشمیکروبیبیماریهایامروزه
روریسیالکت.کندپیدابیماریهاایندرمانومقابلهبرایجدیدیراهکارهایمیتواندزیستشناسیو

روشایندرنانوفیبرهاکهاستارزانوسادهروشیکنانوالیافساختروشهایسایربهنسبت
خواصکهاستعنصریسومینجیوهونقرهازبعدمس.دارندباالییحجمبهسطحنسبت

خاصیتبرهانانوفیمس،سولفاتذراتازبهرهگیریبانیزپژوهشایندروداردباالییآنتیمیکروبیال
پلیمرهایوUVاشعهیازاستفادهیاالکتروریسی،روشبرتمرکزبا.کردندپیداآنتیمیکروبیال
الکترونییکروسکپمازاستفادهباوشدندساختهنانوفیبرهاژالتین،-پلیوینیلالکلوپلیاکریلونیتریل

SEM،الکترونیمیکروسکپبابررسیازپس.شدبررسیآنهاویژگیهایوخواصSEM،مشخص
فیبرهایاستبهترشدهاند،ساختهژالتین-پلیوینیلالکلوپلیاکریلونیتریلازکهفیبرهاییشد

آبگوشتازوالیاف،نانآنتیمیکروبیالخاصیتبررسیبرای.میکنندکارپلیاکریلونیتریلازشدهساخته
Trypticکشتهایمحیطومغزی Soy Brothوهوازیمیکروارگانیسم هایبرای

Thioglycolate Brothتهاکشمحیطسپس.میکنیماستفادهبیهوازیمیکروارگانیسمهایبرای
درجهی45انکوباتوردرومزوفیلمیکروارگانیسمهایبرایسانتیگراددرجهی37انکوباتوردررا

آخرمرحلهیدر.میدهیمقرارساعت72تا48مدتبهترموفیلمیکروارگانیسمهایبرایسانتیگراد
Bloodکشتمحیطازهم agarانکوباتوردرساعت72تا48مدتبهراآنمیکنیم،استفاده

شدناستریلبرمیتواندUVاشعهی.کنیمبررسیرامیکروارگانیسمهارشدعدمیارشدتامیگذاریم
رایسمهامیکروارگانرشدجلویمیتوانندمسیونهایهمچنین.بگذاردمثبتتاثیرالیافکیفیتو

ازشدهساختهالیافنانوازنتیجهدر.بدهندآنتیمیکروبیالیخاصیتنانوالیافبهترتیباینبهوبگیرند
بهمیتوانت،اسگرفتهقرارمسذراتآنهاالبهالیدرکهژالتین-پلیوینیلالکلوپلیاکریلونیتریل

.کرداستفادهآنتیمیکروبیالفیلترهایعنوان

آنتیمیکروبیالمیکروارگانیسم،مس،نانوالیاف،الکتروریسی،:کلیدیکلمات

استفادهPVAوPANازمیشود،استفادهآنتیمیکروبیالفیلتریکعنوانبهکهشدهساختهفیبر
.میریزیمجداگانهسرنگداخلرامحلولهااینازکدامهرازمیلیلیتر4کاراینبرای.میشود
وزنمجموع%5وژالتینوزنی%5الکل،وینیلپلیوزنی%20میزانبه،PVAمحلولساختبرای

استفادهموردحاللعنوانبه%80اسیداستیکوشداستفادهاسیدمالونیکالکلوینیلپلیوژالتین
گرادسانتییدرجه56دمایوثانیهبردور9دورباهمزنرویساعت2مدتبهسپس.گرفتقرار
وشدتهیهDMFحاللباوزنی%15اکریلونیتریلپلی،PANمحلولساختبرای.شددادهقرار

دستگاهدرکهولتاژی.گرفتقرارثانیهبردور9دورباهمزنرویساعت1.5مدتبهسپس
600درامدوروکیلووات23میشود،اعمالالکتروریسی rpmتحتالکتروریسیفرآیند.است

.میشودانجامUVاشعهیتابش
اینبهسپس.میگیرندقرارثانیه30مدتبهپالسمافرآوریتاثیرتحتفیبرهابعدمرحلهیدر

تستهایا،فیبرهآنتیمیکروبیالخاصیتبررسیبرای.میشوداضافهمسسولفاتمحلولفیبرها
اینبرای.نماییمحاصلاطمینانقارچهاوباکتریهارشدعدمازتامیدهیمانجامرامیکروبی
Trypticکشتمحیطومغزیآبگوشتازمنظور Soy Brothازوهوازیمیکروارگانیسمهایبرای
Thioglycolateکشتمحیط Brothبرای.میکنیماستفادهبیهوازیمیکروارگانیسمهایبرای
ارآنهاسپس.میریزیممایعپارافیلمکشتمحیطرویسانتیمتر2تابیهوازیشرایطبرقراری
درجهی45انکوباتوردرومزوفیلمیکروارگانیسمهایبرایسانتریگراددرجهی37انکوباتوردرون

بابعدیمرحلهیدر.میدهیمقرارساعت72تا48مدتبهترموفیلباکتریهایبرایسانتیگراد
Soap،کشتمحیطدروبرمیداریمنمونهفیبرسطحرویازمرطوبBlood agarآنومیبریم

رامیکروارگانیسمهارشدعدمیارشدتامیدهیمقرارانکوباتوردرساعت72تا48مدتبهرا
.کنیمبررسی

وآغشتهبهمحلولسولفاتمسUVینانوالیافالکتروریسیشدهتحتتابشاشعه

پی بردیم فیبرهایی که SEMپس از انجام فرآیند الکتروریسی و بررسی با میکروسکپ الکترونی 

و و محلول سولفات مس بودند، نانوالیاف کیفیت و اندازه ی بهتری دارندUVتحت تاثیر تابش 

.  یون های مس نیز به شکل مناسب تری در بین آن ها جا گرفتند

ستندوتحتآنتیمیکروبیالبررسیهانشاندادکهفیبرهاییکهآغشتهبهمحلولسولفاتمسهتست
،وفرآوریپالسماقرارمیگیرند،میتواننددربرابررشدمیکروارگانیسمهایهوازیUVتاثیرتابش

میتوانندایننانوفیبرهاحتی.بیهوازی،مزوفیلوترموفیلمقاومتنمایندوجلویرشدآنهارابگیرند
.دربرابررشداسپورهایقارچینیزایمنبمانندوجلویرشدآنهارابگیرند

فرآوری.گذاردیتاثیرنیزنانوالیافکیفیتواندازهبرفیبرها،کردناستریلبرعالوهمیتواندUVتابش
بهراامکانینامسیونهایبرایوبگذاردبسزاییتاثیرفیبرهابودناستریلرویمیتوانندنیزپالسما
خاصیتتنداشدلیلبهنانوفیبرهااینروایناز.گیرندجایالیافبیندربهتریشکلبهکهآوردوجود

آیندهایدرودگیرنقراراستفادهموردمراقبتیپوششهایوفیلترعنوانبهمیتوانندآنتیمیکروبیالی
.باشندداشتهگستردهایاستفادهینزدیک،
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سآشکارسازی اکسید کبالت توسط حسگر مغناطوامپدان
سید مجید محسنیوحید باروق، 

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ایران

مشاهدات

مراجع

1. Liang, X., Matyushov, A., Hayes, P., Schell, V., Dong, C., Chen, H., He, Y., Will-Cole, A., Quandt, E., Martins,

P. and McCord, J., 2021. Roadmap on Magnetoelectric Materials and Devices. IEEE Transactions on Magnetics.

2. Navarro-Senent, C., Quintana, A., Menéndez, E., Pellicer, E. and Sort, J., 2019. Electrolyte-gated

magnetoelectric actuation: Phenomenology, materials, mechanisms, and prospective applications. APL

Materials, 7(3), p.030701.

3. Phan, M.H. and Peng, H.X., 2008. Giant magnetoimpedance materials: Fundamentals and applications. Progress

in Materials Science, 53(2), pp.323-420.

4. Gößler, M., Topolovec, S., Krenn, H. and Würschum, R., 2021. Nanoporous Pd1− xCox for hydrogen-

intercalation magneto-ionics. APL Materials, 9(4), p.041101.

5. Molinari, A., Hahn, H. and Kruk, R., 2019. Voltage‐Control of Magnetism in All‐Solid‐State and Solid/Liquid

Magnetoelectric Composites. Advanced Materials, 31(26), p.1806662.

بحث و نتیجه گیری

روش انجام آزمایش

ورفآمریبونمغناطیسیخواصتغییرجهتکاهشواکسایشواکنشروش✓
.شداستفادهکبالتپایهبر

رکیبتمغناطوامپدانسآزمونستاپباولتامتریآزمونستاپروشایندر✓
.کردگیریاندازههمزمانبطورراآزموندوبتوانتاشد

اکسایشلپتانسیبهرسیدنازقبلتاگیتولتاژافزایشباکهشداهدهمش✓
بهولتاژرسیدنباولی.شودنمیایجادنمونهدرایمالحظهقابلتغییر

.یافتافزایشتوجهیقابلمقداربهامپدانساکسایشپتانسیل

.ماندمیثابتامپدانسمقدارگیتولتاژمجددافزایشبا✓

نمونهسطحدراکسیدیالیهسازیآشکارجهتروشاینازتوانمی✓
.کرداستفاده

یمغناطیسخواصتغییر•
ولتاژازاستفادهبامواد

طهنقبرعالوهالکتریکی
حذفدلیلبهعلمی،نظر

انرژیاتالفکاهشیاو
کهژولگرمایشازناشی

جهتالکتریکیجریاندر
مغناطیسمیدانتولید
اهمیتازدارد،وجود

استبرخوردارخاصی

خواصییرتغیاوالکتریکیمیدانازاستفادهبامغناطیسیخواصتغییر:مغناطوالکتریکاثر•
.نامندمیمغناطوالکتریکاثررامغناطیسیمیدانازاستفادهباالکتریکی

.دادارائهار مغناطیسیمیدانباالکتریکیخواصتغییرنظریهکوریسالایندر 1894

1960

انجام آزمون 
مغناطوامپدانس و 

ولتامتری چرخه ای به
صورت همزمان

𝑈𝑎𝑐
𝑅

𝐼𝑎𝑐

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑒

𝐶𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦

𝐶𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑑 𝑅𝑖𝑏𝑏𝑜𝑛

𝐻𝑒𝑥

:ایچرخهولتامتریآزمون
.شداستفادهالکترولیتعنوانبهموالریک𝐾𝑂𝐻از•
.شداستفادهعمرجالکترودعنوانبهطالنازکالیهاز•
.شداستفادهشمارندهالکترودعنوانبهپالتیناز•
عنوانبهداردنرمفرومغناطیسخواصکهکبالتپایهبرآمورفریبوناز•

.شداستفادهکارالکترود

:کمغناطوالکتریآزمون
1ازنمونهبهاعمالیجریانفرکانس• MHz15تا MHzشدجاروب.
.شداعمالثابتخارجیمغناطیسیمیدان•

:ایچرخهولتامتریآزمون:الف
200-پتانسیلدرریبونسطح• mV310-پتانسیلدروشدهاکسید mV

.شودمیکاهیده
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:مغناطوامپدانسآزمون:ب
حسببروثابتخارجیمغناطیسیمیداندرهانمونهامپدانس•

این.دشگیریاندازهگیتعنوانبهمختلفهایولتاژاعمالباوفرکانس
.استشدهمشخصتصویرداخلکادردرولتاژها

:گیتولتاژحسببرامپدانسدرصدتغییرنتایج:ج
مقداربهامپدانسمقداررسدمیاکسایشپتانسیلبهگیتولتاژوقتی•

.یابدمیافزایشدرصد30

.آسترو و همکارانش اولین مشاهدات تجربی این پدیده را ارائه کردند

P. Curie

D. N. Astrov
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ل بررسی اثربخشی پالسما برنانوالیاف سه بعدی با استفاده از تکنیک طیف سنجی تبدی
فوریه مادون قرمز

2سعید جوادی, 1*مهدی جهانفر, 1، زهرا عبداهلل پور پیربداغ1رحیمه خاوری

ATR-FTIRدر دستگاه اسپکترومتر   به نمونه می تابد و تمام طول موج های طیف نسبت به پرتو مرجع اندازه گیری می شود
ً
امی به منظور ثبت طیفی باکیفیت باال، باید اسکن به آر . ، یک پرتو مادون قرمز مستقیما

اساس اسپکتروفتومترهای . انجام شود و درنهایت اطالعات اسکن شده با روش بسط فوریه اصالح می شود IR برای این منظور برای تهیه نمونه مناسب طیف آزمون . بر مبنای تداخل سنج مایکسون است ATR-
FTIR روی قرص 

ً
قرار داده شد که علت این کار این است که قرص KBr، نمونه های بعد از اعمال تیمارهای پالسمایی ابتدا برش داده شدند و فیلم نازک نمونه مستقیما KBr در ناحیه مادون قرمز موردنظر

، نمایی از دستگاه 8تصویر شماره . سپس نمودار مربوط به آن توسط کامپیوتر متصل به دستگاه رسم شدند. هیچ گونه جذبی ندارد ATR-FTIR .را نشان می دهد

چکیده

مولکولی دانشگاه شهید بهشتی–گروه زیست شناسی سلولی -استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی 1*.دانشجوی کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری دانشگاه شهید بهشتی 1
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی،معاونت پژوهشی و فناوری2

مشاهدات

مراجع

[1] https://www.3ervice.com/ads/%D9%81%D8%B1%D9
[2] Nandiyanto, A., Oktiani. R, Ragadhita, R., (2019). How to Read and Interpret FTIR Spectroscope of Organic Material. Indonesian
Journal of Science & Technology, 4(1), PP.98-118.
[2] Kanimozhia, K. Khaleel Bashab, S. Sugantha Kumari, V. (2016). Processing and characterization of chitosan/PVA and
methylcellulose porous scaffolds for tissue engineering.Materials Science and Engineering: C, 61, PP. 484-491
[3]Mozetič M. Plasma-stimulated super-hydrophilic surface finish of polymers. Polymers. 2020 Nov;12(11):2498.

Ghorbani, F . Zamanian, A. Aidun, A. (2019). Conductive Electrospun Polyurethane-Polyaniline Scaffolds Coated with Poly(vinyl
alcohol)-GPTMS under Oxygen Plasma Surface Modification.Materials Today Communications, 22.
[4]

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

پیوندآلیاجزایهمزمانتعیینبرایابزاریعنوانبه(FTIR)قرمزمادونفوریهتبدیل
کاربه(یدلیپوکربوهیدرات،پروتئینمثالعنوانبه)آلیمحتوایهمچنینوشیمیایی

باحسطاصالحازپسنانوالیافسطحعاملیهایگروهبررسیبهمطالعهاین.می رود
رکیباتتدرعاملیگروهایتغییرباعثپالسماآزمونکهفرضاینبامی پردازد،پالسما

پسوی گرددمالکتروریسیوشدهتهیهپلیمریمحلولابتدا.می شودنانوالیافشیمیایی
ازپساهنمونهکهترتیباینبه,میگیردقرارپالسمامعرضدرسطحاصالحبرایآناز

قرارKBrرویمستقیمانمونهنازکفیلموشدنددادهبرشپالسماییتیمارهایاعمال
مقایسهزا.شدندرسمدستگاهبهمتصلکامپیوترتوسطآنبهمربوطنموداروشدداده

قابلییراتتغسببپالسماکهمی شوداستنباطپالسمامعرضدرنمونهباکنترلنمونه
-ATRازحاصلهایپیکآنالیز.استشدهداربستسطحعاملیگروه هایدرتوجهی

FTIRاستر,ریلنیتگروههایبهمربوطهاییپبکدارایپالسماتابشازقبلنانوالیاف,
عاملیوه هایگربهمربوطپیک هایپالسماتابشازپسومی باشندوالکلسیانیدمتیل،

بینایندر.استیافتهکاهشنیتریلگروه هایبهمربوطپیک هایوافزایش
که  کرد طااستنبتوانمی(FTIR-ARR)سرخ فروطیف  از  حاصل نتایج به توجهبا

 در هی توج قابلتغییراتبیانگرو  دارداستری پیوند های  ایجاددرمهم  نقشی پالسما
. استداربستسطح  عاملی گروه های
قرمزمادونفوریهتبدیلسنجیطیفپالسما،,سطحاصالح,نانوالیاف:کلیدیکلمات

.ATR-FTIRدستگاه . 8تصویر شمارۀ
https://www.3ervice.com/ads/%D9%81%D8%B1%D9
%88%D8%B4-
%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9
%87-ftir/

 به نمونه می تابد و تمام طول موج های طیف نسبت به پرتو مرجع اندازه گیری می شود
ً
 روی قرص ATR-FTIRبرای این منظور برای تهیه نمونه مناسب طیف آزمون . بر مبنای تداخل سنج مایکسون استIRاساس اسپکتروفتومترهای . به منظور ثبت طیفی باکیفیت باال، باید اسکن به آرامی انجام شود و درنهایت اطالعات اسکن شده با روش بسط فوریه اصالح می شود. ، یک پرتو مادون قرمز مستقیما

ً
.را نشان می دهدATR-FTIR، نمایی از دستگاه 8تصویر شماره . سپس نمودار مربوط به آن توسط کامپیوتر متصل به دستگاه رسم شدند. در ناحیه مادون قرمز موردنظر هیچ گونه جذبی نداردKBrقرار داده شد که علت این کار این است که قرص KBr، نمونه های بعد از اعمال تیمارهای پالسمایی ابتدا برش داده شدند و فیلم نازک نمونه مستقیما

مخلوطوفرمامیدمتیلدیحاللباوزنی%15پلی اکریلونیتریلپلیمریمحلولابتدا
محلول هایازیکهر.گردیدتهیهاسیداستیک%80حاللباژالتین-پلی وینیل الکل

درموجودحباب هایحذفازاطمینانوساعت24گذشتازپستهیه شدهپلیمری
ژالتین-ل الکلپلی وینیواولالیهپلی اکریلونیتریل)نانوالیافالیهدوپلیمری،محلول های

شرایطاباولالیهدرپلی اکریلونیتریلپلیمریمحلول.شدندالکتروریسی(دوم الیه
صفحه یتانازلسرفاصله ی،ml/h1.2تغذیهنرخ،KV23ولتاژالکتروریسی
شرایطبادومالیهپلیمریمحلولوrpm600درامچرخشسرعت،cm10جمع آوری

اصالحبرایآنازپس.شدالکتروریسیml/h1.6تغذیهنرخدرتفاوتبااولالیهمشابه
یکهبطور،شدبردهبهرهاتمسفرفشاردردی الکتریکسدتخلیهپالسمایازسطح

پالسماغیرمستقیمتابشمعرضدرثانیه35مدتبهشدهالکتروریسیالیه2نانوالیاف 
شدندادهدبرشپالسماییتیمارهایاعمالازپسهانمونهکهترتیباینبه.گرفتندقرار

کهاستاینکاراینعلتکهشددادهقرارKBrقرصرویمستقیماًنمونهنازکفیلمو
متراسپکترودستگاهدر.نداردجذبیهیچ گونهموردنظرمادون قرمزناحیهدرKBrقرص

ATR-FTIR،طیفطول موج هایتماموتابیدنمونهبهمستقیماًمادون قرمزپرتویک
متصلوترکامپیتوسطآنبهمربوطنمودارسپسوشداندازه گیریمرجعپرتوبهنسبت

.دهدمینشانراATR-FTIRدستگاهازنمایی،1شمارهتصویر.شدندرسمدستگاهبه

ATR-FTIR[1]دستگاه . 1تصویر شمارۀ

وپلی اکریلونیتریل(نانوالیافمادون قرمزفوریهتبدیلطیف2شمارهتصویردر
هنمونطیفمقایسهاز.می دهدنشانراپالسماباشدهسطحاصالح)ژالتین-پلی وینیل الکل

می شوداستنباطاست،شدهآورده23شمارهتصویردرکهAنمونهبا(control)کنترل
پیکف،نانوالیابرپالسماتابشازپساست؛ایجادشدهتغییراتیپیک هاازبرخیدرکه

آزمونآن هاسطحعاملیگروه هایوشیمیاییساختاربررسیبه منظورپژوهشایندر
طیفازحاصلنتایجبهتوجهبا.[2]شداستفادهATR-FTIRمادون قرمزفوریهطیف سنجی

نقشنیزغیرمستقیمتابشباپالسماکهکرداستنباطمی توان(ARR-FTIR)فروسرخ
ایفاند،می شوبیشترآبدوستیباعثمتعاقباًکههیدروکسیلپیوندهایایجاددربارزی

پالسمایاعمالشده،انجامMozetičتوسط2020سالدرکهپژوهشیطبق.می کند
تیآبدوسسببومی کندالقاپلیمرینمونه هایبهراهیدروکسیلهایگروهاکسیژن،

.می کندبرابریپژوهشاینازحاصلبررسی هایبایافتهاین.[3]می شودآن هابیشتر
پلیمرهاتیآبدوسالقایبرایروشیبعنوانالکتریکدیسدتخلیهپالسمایاساساینبر
درکهکردمعرفیزیستیمقاصدبرایسطحاصالحموثرروشیکعنوانبهمی توانرا

.دمی باشصرفهبهمقرونهمچنینوسازگارزیستروشیکها،روشسایربامقایسه

1731طیفدرموجود (cm-1)
استریپیوندبهمربوطکه

فطیدرموجودپیکومی باشند
(cm-1) بهمربوطکه1083

می باشند،C≡Nگروه های
کپیهمچنینوکاهش یافته اند؛

(cm-1)طیفدرموجود 3375
الکیOHگروهبهمربوطکه

.افزایش یافته اندنیزاست،

-کلپلی وینیل الوپلی اکریلونیتریلنانوالیافATR-FTIRهایطیفمقایسه.2شمارۀتصویر
.پالسماباسطحاصالحبدوننانوالیافcontrol)وپالسماتوسطسطحاصالحنانوالیافA).ژالتین
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عه کربن دات توسط پراش اش-مشخصه یابی نانوذرات سوپر پارامغناطیسی آهن
جهت جداسازی زیست مولکول ها( XRD)ایکس

3مهدی جهانفرو2سید محسن دهنوی،1سهند فکورپور شیره جینی

چکیده

.ایران،تهران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران،علوم و فناوری زیستی،دانشجو کارشناسی ارشد1
.ایران،تهران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران،علوم و فناوری زیستی،استادیار2
.ایران،تهران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران،علوم و فناوری زیستی،استادیار3

مشاهدات

مراجع

[1] Min Zhang & et al, 2019. Adsorption of DNA by using polydopamine modified magnetic nanoparticles 
based on solid-phase extraction.Analytical Biochemistry, pp. 9-17.
[2 Mahdi Asgari et al, 2019. Preparation and characterization of SPION-CDs as a multifunctional  
fluorescence/magnetic resonance nanoparticle, Acta chemica IASI, pp 87-98
[3] Nasser, A.-H.; Guo, L.; ELnaggar, H.; Wang, Y.; Guo, X.; AbdelMoneim, A.; Tsubaki, N, 2018.Mn–Fe
nanoparticles on a reduced graphene oxide catalyst for enhanced olefin production from syngas in a slurry
reactor. RSC Adv., 8(27)
[4] Todaka, Y.; Nakamura, M.; Hattori, S.; Tsuchiya, K.; Umemoto, M. Synthesis of ferrite nanoparticles by 
mechanochemical processing using a ball mill. Mater. Trans. 2003, 44(2), 277-284.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

بااا تو اا  باا  ایب کاا  یانااای بساایاری از تزیاید  ااا  نتی اای در 
یا  و تزیایشگاه  ای بالینی و تحقیقاا  یول اولی در یهندسای  نت

وشای باال است، بناابرایب یاافتب رباکیفیت DNA نویی س، و ود
و کارتید برای کا د اثرا  ینفای ایاب ترکیااا  و افا اید یقادار

. در فرتینااد اساات راو یااروری باا  نداار یی رساادDNAخلااو  
با  دلیاز زیاان اارداز   (MSPE)است راو فاز  اید یغناطیسی

سااریآ تن، کااا د نیاااز ی آ  ااای تلاای و سااهولت ا اارا، باا  طور 
.  نویی از یورداستفاده قرار یی گیردDNAاست راوف اینده ای برای 

ت در است راو فاز  اید یغناطیسی، از ساانتریفیو  کا  ین اب اسا
ناانو . ینجر ب  ت ریب اسید ای نوکلئی  شاود، اساتفاده ننی شاود

 نویی، تن را وارد فااز DNA ذبذرا  یغناطیسی ت ب اکسید با 
 اید یی کند کا  یی تاوان با  رایتی تن را باا اعنااآ یا  ییادان 

در ایاب یقالا  با  برسای یا یات . [1]یغناطیسی  داساازی کارد 
ع  کاربب دا  توساپ اارا  اشا_ ست  اکسید ت ب_ساختار اوست 

نشااان د نده یرااور ساااختار 62و 57،53،43،35،30ای   ااای .ای س ارداخت  شده است
20/5و 18/5یراااور ایااا  در [. 2] اسااات Fe3O4کریساااتالی

ازه  نچنیب یرور ای   اایی در با. نشان د نده کربب نانو دا  است
Fe3O4در اا  کاا  بااا ای   ااای ساااختار کریسااتالی 60تااا 41

در Fe5C2و Fe2C نپوشانی دارد نشان د نده یراور ترکیب  اای 
  ساختار یا است ک  با  خوبی اتاااآ سااختار  سات  و اوسات  را با

[4-3. ]ی دیگر نشان یی د د

ریاآ،کربب دا  ب  رو   یدروت_اکسید ت باس از سنت  نانو ذرا 
XRDبرای تش یص یا یت تن از اارا  اشاع  ای اس نریااآ یاا 

ی اس ایب ت نی  با ارا  قدرتنناد اشاع  ا. نریاآ استفاده یی شود
دی در ب  وسیل  ننودار ایی ک  تولید یی کند، اط عاا  بسایار یفیا
ااس از. ارتااط با یواد تش یز د نده نانو ذرا  یاا با  یاا یی د ناد

.  شودسنت ، نانو ذرا  در دیای اتاق خش  شده و تادیز ب  اودر یی
ارا  اشع  ای اس گرفتا  شاد و 80تا Ө2=0سپس از تن در بازه 

.نتایج یاصز از تن یورد برسی قرار گرفت

ای  8نریاآ XRDنتیج  یاصز از 
.بود62و 57،53،43،35،30،20/5،18/5

پوستههستهساختار
داتکربناکسیدآهن

جداسازیهنگامبه
مغناطیسی
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عیف مگنتومتر اتمی جهت اندازه گیری میدان های مغناطیسی بسیار ض
3و2محمد مهدی طهرانچی، 1ملیحه رنجبران

چکیده

.گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران، استادیار1
.ایران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی،استاد، پژوهشکده لیزر و پالسما2

فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراناستاد، گروه  3

مشاهدات

مراجع

1. M. Ranjbaran, M.M. Tehranchi, S.M. Hamidi, S.M.H. Khalkhali, Harmonic detection of magnetic resonance for sensitivity

improvement of optical atomic magnetometers, J. Magn. Magn. Mater. 424 (2017) 284–290.

2. M. Ranjbaran, M.M. Tehranchi, S.M. Hamidi, S.M.H. Khalkhali, Effects of square-wave magnetic fields on synchronization of

nonlinear spin precession for sensitivity improvement of Mx magnetometers, J. Magn. Magn. Mater. 441 (2017) 718

3. A. Kastler, The Hanle effect and its use for the measurements of very small magnetic fields. Nuclear instruments and methods, 110

(1973), 259-265.

4. N. Castagna, Natasha, and A. Weis. Measurement of longitudinal and transverse spin relaxation rates using the ground-state Hanle

effect, Physical Review A, 84 (2011) 053421.

5. Boto E, Meyer SS, Shah V, Alem O, Knappe S, Kruger P, Fromhold TM, Lim M, Glover PM, Morris PG, Bowtell R. A new generation

of magnetoencephalography: Room temperature measurements using optically-pumped magnetometers. NeuroImage. 1 (2017) 404-14.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

در،هستندداراکهباالییبسیارحساسیتبهتوجهبااتمیمترهایمگنتو
مغزوقلبمیدانمانندزیستیمیدان هایضعیفبسیارتغییراتاندازه گیری

هایمترمگنتوانواعبیندر.دساخته انمعطوفخودبهرابسیاریتوجهانسان
لیلدبه،"پایهترازصفرمیدانازگذر"هنلاثرپایهبرهایگنتومترماتمی،

دریناسپواهلشعاملمهمترینبرغلبهواسپینیواهلشبدونرژیمدرکارکرد
اینچیدمانیبرپایازپسمقاله،ایندر.هستندپرکاربردبسیارقلیاییفلزسلول

آن،سخپارویبراعمالیمغناطیسیمیدانتاثیربررسیمنظوربهمگنتومتر،
راستاهسدرکنندهصفرمغناطیسیمیدان هایهملهولتز،پیچهجفتسهتوسط
هبدومهلمهولتزهایپیچهتوسطمجهولمغناطیسیمیدانسپس.شداعمال
هکمینمغناطیسی،میداناعمالکهشدمشاهده.استشدهاعمالومترمگنت

حورمراستایدردمشبااسپینیقطبشایجادازپس.می کندجابجارامنحنی
سانتیگراددرجه130تادماافزایشومغناطیسییهامیدانسازیخنثی،سلول

روشنای.یمیافتدستمغناطیسیمیداناندازه گیریدرباالتریحساسیتبه
استفادهلقابخوبیدقتابمغناطیسیمیدانضعیفبسیارتغییراتثبتبرای
.است

یمغناطیسمیدانازگذر)هنلروشبهمغناطیسیمیداناندازه گیریچیدمان
یدیم،روباتمجذبیخطبرمنطبقلیزرنور.استشدهدادهنشانشکلدر(صفر

لولسازعبورباوشدهدایرویقطبشدارایموجربعتیغهوقطبندهازعبوربا
.می رسدنوریآشکارسازبهروبیدیمبخار

بهمثلثینوسانیمیدانیکصفر،میدانحولمغناطیسیمیدانجاروببرای
کارتایاسیلوسکوپتوسطخروجیشدتتغییراتوشدهاعمالپیچه هاازیکی

گاهدستازاندازه گیریایندردقتافزایشمنظوربه.می گرددثبتداده برداری
شدهادهاستفشدتنوساناتدامنهتغییراتثبتجهتمدیقفلکنندهتقویت
.است

مغناطیسیمیدان هایاعمالتاثیر✓
درجه130دمایدرکنندهخنثی

یطولهنلمنحنیرویبرسانتی گراد

هبمگنتومترخروجیشدتتغییرات✓
اعمالیمیدانتغییراتازای

دمشراستای)طولیراستایدرمغناطیسیمیدانجاروبباطولیهنلاثر
کهدتشتغییراتمنحنیدامنه.می گیردصورتعبورینورشدتثبتو(اپتیکی

رابطهازاستلورنتسیصورتبه

رابطهازمنحنیاینپهنایو

.هستندعرضیوطولیواهلشنرخترتیببهγ2وγ1رابطهایندر.می کندتبعیت
ω∥وطولیمیدانبهمربوطتقدیمیحرکتفرکانسω⊥تقدیمیحرکتفرکانس

.استعرضیمیدانبهمربوط

.ستاوابستهعرضیمیداناندازهبهمنحنیایندامنهمی شودمالحظهکههمانطور
منحنیاینکمینهباالتریدقتبامی توانعرضیمیدانخنثی سازیبابنابراین

.کردینتعیاست،اعمالیمجهولمغناطیسیمیدانکنندهتعیینکهرالورنتسی

باانسانزمغوقلبمیدانمانندزیستیمتغیرمغناطیسیمیدان هایترتیببدین
.استاندازه گیریقابلنرم افزارتوسطمنحنیکمینهموقعیتکردندنبال
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مطالعۀ اجزای شن خاکسنجی در استفاده از طیف

4، علی اکبر نوروزی3زاده، روشنک درویش2، حسینعلی بهرامی*1مجید دانش

چکیده

m.danesh@sanru.ac.ir* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم و مهندسی خاك،خاك،استادیار حفاظت و فرسایش *.  1

تربیت مدرسدانشگاه گروه علوم و مهندسی خاك، استاد فیزیك، حفاظت و فرسایش خاك، .  2

مشاهدات

مراجع

[1] Nanni, M.R., Demattê, J.A.M., 2006. Spectral reflectance methodology in comparison to traditional soil analysis. Soil Sci. Soc.
Am. J. 70 (2), 393–407.

[2] Rawlins, B.G., Kemp, S.J., Milodowski, A.E., 2011. Relationships between particle size distribution and VNIR reflectance spectra
are weaker for soils formed from bedrock compared to transported parent materials. Geoderma 166 (2011) 84–9.

[3] Sawut, M., Ghulam, A., Tiyip, T., Zhang, Y.J., Ding, J.L., Zhang, F., Maimaitiyiming, M., 2014. Estimating soil sand content using
thermal infrared spectra in arid lands. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 33 (2014) 203–210

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

طیفیازتاببدرشنتأثیربررسیبرایمجاورتی،بازتابیسنجیطیفازحاضر،تحقیقطی
عمقازنمونه128مجموعترتیببدین.شداستفادهمازندراناستانازهاییقسمتخاك

بانیزوتصادفیشدۀبندیطبقهبردارینمونهروشاساسبروخاكسطحسانتیمتری20
شناسیخاكوها،راهنقشۀاراضی،کاربریشناسی،زمین:همچونجانبیاطالعاتکمك

براینمونه96:شدتقسیمقسمتدوبههانمونهمجموعابتدادر.شدآوریجمعاستان،
زاگیریبهرهبا.آنمستقلاعتبارسنجیبراینمونه32و(واسنجیعملیات)مدلایجاد

عملیاتومتقاطع،اعتبارسنجیتکنیكاساسبروPLSRچندمتغیرۀرگرسیونتحلیل
قمشتوهموارسازی،(طیفیهایدادهکاهشروش)گیریمیانگین:چونپردازشیپیش
فاکتور؛4و2تعدادبانهاییمدلگوالی،-ساویتسکیالگوریتماساسبرطیفیاول

R2)تبیینضریب،0/82و0/83حدود(RP)پیرسوندوطرفۀهمبستگیبا:بترتیب
P)

8/83و8/68حدود(RMSEP)کالیبراسیونخطایمربعاتمیانگین،0/67و0/68حدود
ترینمطلوببعنوان،(مستقلاعتبارسنجیست)1/75و1/78تقریبیRPDPنیزو،%

ۀدهندنشاننتایج،کهشدشناختهمطالعه،موردمنطقۀشنمقادیربرآوردجهتمدل
،درنهایت.استبودهمازندراناستانهایخاكشناجزایبرآورددرمدلمناسبتوانایی
در،(VNIR-DRS)نزدیكقرمزمادون-مرئیپراکنشیبازتابیسنجیطیفآوریفنقابلیت
سنجیطیفآوریفناهمیتبیانگرورسیدهاثباتبهمنطقهشناجزایبررسی

جهتمدل،ایجادنیزومفیدطیفیهایموجطولتشخیصدرایپایهبعنوانآزمایشگاهی
.استبودهخاك،بافتاجزایمطالعۀ

سنجش از دور و علوم اطالعات زمین، دانشگاه توئنته، هلنددانشیار . 3
دانشیار پژوهشکدۀ حفاظت خاك و آبخیزداری ایران.  4

و بر مبنای اطالعات SRSنمونه بر اساس روش 128جمع آوری : برداریعملیات نمونه-
(.1شکل)ها راهشناسی، کاربری اراضی و نقشۀ شناسی، خاكمختلف زمین

در اتاق واقع اسپکترورادیومترها با استفاده از یك دستگاه تحلیل طیفی طیف: طیفسنجی-
ادیانس گیری رسنج مجزا برای سنجش و اندازهسه طیفاز دستگاه . تاریك، سنجیده شدند

Nanni)برد مینانومتر، بهره 2500الی 350های موجبین طول and Dematte, 2006  .)

های گیری از تکنیكاست که از طریق بهره، روشی plsبر مبنای : طیفی-تحلیل آماری-
-، بر مشکالت چند(MLR)و رگرسیون خطی چند متغیره( PCA)های اصلیتحلیل مؤلفه

بین متغیرهای طیفی ( autocorrelation/multi-collinearity)گری و خودهمبستگیهمخطی
Sawut)کند میها، غلبه و نمونه et al., 2014.)

dimensionalityبر مبنای روش : طیفیپردازش عملیات پیش- reduction متغیرهای
هموارسازی و برای . یافتباند طیفی، کاهش 216به 2151هر نمونه از گر برای تخمین

هموارساز و نقطۀ 3بهمراه 2مرتبۀ SGکاهش نویزهای تصادفی و موقتی، از فیلتر هموارساز
symmetric)نیز هستۀ تقارنی kernel ) های خام و همچنین طیف. شدبهره گرفته

نیز عملیات و ( 1stD-transformation)هموارسازی شده، توسط تحلیل مشتق اول
(.4، 3، 2شکل )مرکزگیری، مورد تحلیل قرار گرفتند 

دامنهانحراف از معیارمدمیانهمیانگینکشیدگیچولگینهبیشیکمینهمتغیر
ضریب 
%تغییرات

1610/2130/74526/25263015/076059/7شن

ضریبدارایخصوصیتاینکهکردمشخص،(1جدول)هانمونهشنمقادیرواریانسآنالیز
شتالبنابرایناست،بودهبرخوردارمناسبیتغییراتاز%60دامنۀباوبوده%7/59تغییرات

ی،ویژگاینمناسبتغییراتجهتمذکور،اطالعاتیهایالیهاساسبربردارینمونهبرای
بر.استبوده%61و%1بترتیب،آنبیشینۀوکمینهمقادیرهمچنین.استبودهصحیح
Q-Qتستنیزواسمیرنوف-کولموگروفنرمالآزموناساس plotوBox-plotمشخص

.باشدمیپرتدادۀفاقدوبودهنرمالشنمقادیرتوزیعکهشد

-UV)دهندمیرخبازتابیطیفیهایمنحنیدرکهطیفیرفتارهایوجذبیهایپدیدهگرفتننظردربا
Vis-NIR-SWIR)،کنشبرهمازناشیارتعاشاتآندلیلکهداد،قرارمطالعهموردراشنیاجزایتوانمی

[H\O\H]))آبوهیدروکسیلهایمولکولدرانرژی + [O\H]ساختاریهایالیهبیندرکهباشد،می
و1400حدوددربارزجذبیهایپدیده)گیردمیقراربافتاجزایواندازهاثرتحتوشدهیافتهامینرال
((Al–OHآلومینیومیگروهباتابشیطیفکنشبرهمبدلیلدیگر،بارزجذبیپدیدۀ.(نانومتر1900

spectrallyوجودبدلیلخالصه؛بطور.شدآشکارسازینانومتر،2200درمینرالوژیکی active
constituents،کلیحالتSSRC،بازتابیشکلدارایها،طیفتمام.استبودهمشابههانمونهبین

یشتربنزدیكقرمزمادوندروبودهکمترحدیتامرئیدامنۀدربازتابمقدارکهدرحالیاند،بودهمشخصی
بودههمراهنانومتر2200و1400،1900حوشوحولدرمشخصجذبیباندهایحضورباواستبوده
.است

اولپنهانفاکتور4و2اساسبرفاکتورها،تعدادترینمطلوببررسی،موردمنطقۀشنمقادیربررسیبرای
وانبعنپنهان،فاکتورهایتعدادترینمطلوبوبهترینکهگردیدمشخصلذا؛.(LV=2/LV=4)استبوده

(وابستهومستقلمتغیرهای)توصیفیواریانسبیشترینکهبودهفاکتور4و2اساسبرگر،تخمینمدلاجزای
واریانسنیزووابستهومستقلباقیماندۀمقادیرواریانساساسبر.(6و5شکل)استگنجاندهخوددررا

دوتوسط،بررسیموردپارامترتغییراتنیزوطیفیتغییراتاعظمبخششن؛وطیفیمتغیرهایتوصیفی
بهقادرنخست،پنهانمؤلفۀ2کهایبگونه.باشندمیمطالعهوبررسیقابل،(PC=2/PC=4)مؤلفهحالت
اولفاکتور4بعالوه؛اند،شدهطیفیمستقلمقادیرواریانس%95و(شن)وابستهمقادیرواریانس%58تمرکز

spectral)طیفیتباینواریانس%98ازبیشوشنمقادیرواریانس%60ازبیشنیز، distinction)خوددررا
خودهمبستگیوگریخطیهمچندازوشدخواهدمدلبرازشبیشازمانععاملهمینکهاست،دادهجای
Rawlins)کردخواهدجلوگیرینیزطیفی،متغیرهایبین et al., 2011).

مشخصات،اینبابترتیب،اصلی،مؤلفۀ4و2اساسبرمازندراناستانهایخاكدرطیفسنجیگرتخمینمدل
R2)تبیینضریب،0/755و0/745حدود(RC)پیرسوندوطرفۀهمبستگی:گردیدکالیبره

C)(رگرسیونیضریب)
استانداردخطای،9/77و9/59حدود(RMSEC)کالیبراسیونخطایمربعاتمیانگین،0/57و0/55حدود

برآوردکنندۀهایمدلترینمطلوببعنوانکهمشخص،(bias)انحرافنیزو،9/82و10حدود(SEC)کالیبراسیون
درخمینتشدۀواسنجینهاییمدلصحتوکیفیتبنابراین،.شدندشناخته،(مازندراناستان)نظرموردپارامتر
:(اكخپارمترهایابرطیفیمدلینگعملیاتبرایبویژه)گرتحلیلآماریشاخصبامازندران،استانهایخاك

RPDاساسبر:ترتیببدین.گردیدتعیینومحاسبهLF=2:RPDCاساسبر،1/51حدودLF=4نیز
RPDCاستبوده1/54حدود.
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یاهدافمورداستفادهبالکچیندربخشتجارتکشاورز

یهکلغذایی،محصوالتتامینزنجیرهدرچینبالکفناوریازاستفادهبا

اساسبرشدهثبتاطالعاتتمامواستمشاهدهقابلشبکهدرهاگرهعملیات
.استشبکهاعضایتوافق

وادیاقتصتولیدارتقادرکشاورزیدرمدرنتکنیک هایوفناوریازاستفاده
آورانهنوورود.استضرورياتازکشورهردرکیفیتبامحصوالتبهدستیابي
توانديماشیاءاينترنتازگستردهمندیبهرهباکشاورزیدربالک چینفناوری

قراراراختیدررمزنگاریبرمبتنياصولکمکبهمجازیفضایکهامنیتيدر
ینتأمزنجیرهمديريتجهتحوزهايناطالعاتلجیستیکرديابيبهدهدمي

انندمهاعرصهتماميدر(فروشوتوزيعبندی،بستهفرآوری،،خامموادتولید)
مه ایبیخدماتوایمزرعهتجهیزاتمالي،مسائلزيست محیطي،تاثیراتانرژی،

راکاشتبهونمايدذخیرهشفافوايمنشکلبههوشمندقراردادهایعقدبارا
لتسهیرااستراتژيکمديرانوصنايعصاحبانبرایآنهوشمندانهگذاری
.نمايد

بهکشاورزیوغذاییمحصوالتتأمینزنجیرهدربالکچینفناوریازاستفاده

.باشندهداشتدسترسیمعتبراطالعاتبهتامیدهداجازهمصرفکنندگانوذینفعان

ثالثصشخنیازومیدهدافزایشراکاالردیابیقابلیتهمچنینبالکچینفناوری

کاربردهایبیندر.میدهدکاهشرااطالعاتکنترلوشبکهبرنظارتبرای

تراکنش،قسواباشیا،اینترنتهوشمند،قرارداداولویت،ترتیببهبالکچینمختلف

شاورزیکتأمینزنجیرهدرعناصرمهمتریندیجیتالاسنادوردیابیقابلبرچسب

شفافسازیدرمهمینقشبالکچینفناوریازاستفادهبنابراین،هستند؛

وفروشندگانتولیدی،شرکتهایزمین،مالکانکشاورزان،بینقراردادهای

یورفناتحتاشیااینترنتفناوریازاستفاده.میکندایفادولتیسازمانهای

.میدهدارائهمحصوالتردیابیمورددرقابلاعتمادیدادههایهمچنینبالکچین

الیمتأمینبرایخوبیراهنیزبالکچینبستردردیجیتالارزهایازاستفاده

.استتأمینزنجیره

مختلففناوریهایو،(IoT)اشیااینترنتارتباطات،واطالعاتفناوریازاستفادهباهوشمندکشاورزی

یادگیریوسنسورها،(UAV)سرنشینبدونهواپیماهایجملهازمدرندادههایتحلیلوتجزیهوجمعآوری

کهستاجامعامنیتیسیستمیکتوسعههوشمند،کشاورزیایجاددرکلیدیمسئله.میشودشناختهماشینی

مستعدومیکنندمدیریتمتمرکزصورتبهرادادههاسنتیروشهای.میکندتسهیلرادادههامدیریتواستفاده
.هستندسایبریحملههمچنینوآنهاازاستفادهسوءوهادادهتحریفنادرست،دادههایایجاد
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کارشناسی ارشد، گروه نانوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران1 کارشناسی ارشد، گروه نانوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران1

ازایپیچیدهمخلوطمعلقذرات.استتوسعهحالدرکشورهایدرمخصوصاهوا،اصلیهایآلودگیازیکیمعلقذرات

ستیزیفسیلی،سوختهایسوختناقصاحتراقازطریقعمدتاذراتاین.باشندمیکمقطربامایعوترکیباتجامدذرات
محدودهدرهاویروسازبسیاریوقطراالیندهجو،گازهایدرمعلقذرات.[2-1]شوندمیتولیدخودروهااگزوزوخروجی

عمدهطوربهمعلقذراتهایآالیندهشود،میشناخته100nmتا1nmمحدودهدرمعموالنانومقیاس.باشدمینانوذرات

میکرون10تامیکرون2.5بینمعلقوذراتمیکرون2.5ازکمترباقطرمعلقذراتمانندمختلفیهایگروهاندازه،بهبراساس

نفوذانسانهایونایژههاریهدرکوچکشاناندازهعلتبهمیکرون2.5ازکمترباقطرذراتبینازاین.شوندمیبندیتقسیم

دیزلیایموتورهفعالیتاثردرکههوادرموجودنانوذراتگرفتهانجاممطالعاتبراساسهمچنین.باشندمیمضروبسیارکرده
هایفناوریاز.[3]داردعصبیوسیستممردانمثلیتولیدتنفسی،دستگاهدستگاهرویمنفیاثراتشوند،میآزاددراتمسفر

نداندانشمتوجهموردهموارهباشندداشتهراباالوکارایی،راحتیسادگیمزایایکهذراتاینآلودگیکاهشدروموثرجدید

گذاریمایهسر،هزینهاینبرعالوه.کندتصفیهجوفشاردرراآالیندهچندینهمزمانتواندمیحرارتیغیرپالسمای.استبوده

اندکگرمایتولیدایگرماتولیدعدم.استالکتریسیتهخوبورساناییونیدهبسیارگازپالسما.داردکمنسبتابرداریوبهرهاولیه
هایالکترونتولیدخنثی،صرفوذراتهایونکردنگرمجایبهورودیانرژیتمامتقریباکهشودمیباعثNTPدر

رادیکالوتولیدمینهزپسگازویونیزاسیونتاثیرالکترونتفکیکصرفترجیحاپالسمانوعدراینبنابراین،انرژی.شودپرانرژی

میایویژهمزایایدارایپالسیپالسمای.هستندسودمندهاآالیندهتخریببرایکهشودمیفعالهایگونهوسایرآزادهای

اندشدهادایجپالسمایونیزاسیوناثردرکههاییالکترونولیاستمحیطدمایدرگازتودهحرارتی،غیرپالسماهایدر.باشد

یهتخلنحوهتغییرباکهاستمطرحمورداینحال.دارندواکنشانجامجهتباالییانرژیوهستندباالحرارتدرجهدارای

مولکولباایدبپالسمامحیطدرتولیدازپسچونوشدهتولیدهاالکتروناینهمچنانپالسی،حالتبهمداومحالتازالکتریکی

پالسبامنبعاگر.کندمیصرفکوتاهیبسیارزمانفرآینداینشوند،واکنشانجامسببوباشندداشتهبرخوردگرواکنشهای

نمییجاداواکنشانجامدرخللیکهشودمیحاصلاطمینانایندهدانجامالکتریکیتخلیهنانوثانیهحددروکوتاهخیلیهای

یکودنافزبا.داشتخواهدچشمگیریافزایشفرآیندکلانرژیراندماننتیجهدروکاهشانرژیمصرفمقابلدرولیگردد

.شودمییجادانیزپالسیپالسمایسیستم،بهتنظیمقابلودلخواههایفرکانسبامنظمومتناوبپالسهایکنندهتولیدمدار

پارامترهاییتاثیرو(DBD)الکتریکدیمانعباالکتریکیتخلیهپالسیپالسمایکاراییبررسیهدفباکهتحقیقایندر

ازاست،فتهگرصورتبهینهشرایطبهدستیابیمنظوربهمعلقنانوذراتمهارمیزاندرپالستکرارفرکانسوولتاژنظیر
کهارلنیکداخلدرcc250آبازنیزبخارتولیدجهت.استشدهاستفادهمعلقنانوذراتعنوانبهآببخارهایمولکول

یک،(DBD)غیرحرارتیپالسیپالسمایراکتورساختبرای.استشدهاستفادهرسدمیجوشنقطهبههیتریکتوسط

راکتوربیرونیدیوارهدر.استشدهگرفتهکاربهmm2ضخامتوmm34داخلیقطرباcm48طولبهپیرکساستوانه

داخلیالکترودعنوانبهcm24طولبهدیگرمسیسیمیکو(شدهزمین)خارجیالکترودعنوانبهمسیسیمدور5از

انرژیتامینبرای(KV30-KV1)ولتاژتغییراتقابلیتباباالولتاژتغذیهمنبعیکاز.استشدهاستفادهباال(ولتاژ)

یکازستفادهاباپالستکرارفرکانسوولتاژگیریاندازه.استشدهاستفادهسردپالسمایایجادمنظوربهالزمالکتریکی

دراکتوررداخلبهشدهتزریقآببخارمیزانابتدابخار،ایجادوآبجوشیدنازبعد.گیردمیصورتآنالوگاسیلوسکوپ
اعمالبدونآببخارازمقداریاستذکربهالزم.استشدهگزارشcc22بابرابرکهشدگیریاندازهدقیقه10زمانیبازه

اینفاعارتگیریاندازهبا.شودمیانباشتهراکتورداخلدروشدهمتراکمراکتورداخلیدیوارهبابرخورداثردرپالسما
یناازپس.آیدمیبدستشدهمتراکمبخارحجمراکتورداخلیقطرداشتندستدرباو0.02mmدقتباکولیستوسطمقدار

هاپالسرتکرافرکانسوگیردمیصورتمختلفولتاژهایدرباال،ولتاژپالسیتغذیهمنبعتوسطپالسمااعمالمرحله،

.استشدهگرفتهنظردردقیقه10پالسمااعمالزمانمدتآزمایشازمرحلههردر.شودمیگیریاندازهاسیلسکوپتوسط
تغذیهمنبعولتاژتغییراتاساسبرشدهطراحیDBDراکتوردرپالسیپالسمایتوسطنانوذراتمهارمیزانازحاصلنتایج

ازقبلراکتورداخلدرشدهانباشتهنانوذراتمیزان.استشدهدرججدولدرپالستکرارمتفاوتهایفرکانسدروپالسی
9.982بابرابرپالسمااعمال cm3وولتاژبرحسبشدهمهارنانوذراتحجمبهمربوطنمودارهای.استشدهگیریاندازه

در،DBDورراکتدرپالسیپالسمایتوسطنانوذراتمهارمیزانبررسیبرایآزمایشهاییهمچنین.استشدهترسیمفرکانس

.استمشاهدهقابلآمدهبدستنتایجبطوریکهاست،گرفتهانجاممختلففرکانسچند

خلیهتراکتوردرپالسیپالسمایتوسطزیستمحیطهایآلودگیمهارجهتبهینهشرایطآوردندستبههدفباتحقیقاین

تخلیهتورراکسیستمدرحرارتیغیرپالسیپالسمایکاراییرو،ایناز.استگرفتهانجامالکتریکدیسدباالکتریکی
استوانهراکتوردرپالستکرارفرکانسواعمالیولتاژنظیرپارامترهاییتاثیرهمچنینو(DBD)الکتریکدیمانعباالکتریکی

توانیمآمده،بدستنتایجبهتوجهبا.استگرفتهقراربررسیومطالعهموردمعلقنانوذراتمهارمنظوربهسردپالسمایای

افزایشهمچنین.دهدمینشانخودازنانوذراتمهاربرایبهتریکارآییترپایینولتاژهایدرپالسیتغذیهمنبعکهدریافت

دهدمیافزایشرانانوذراتمهارمیزانحرارتیغیرپالسمایراکتوردراعمالیپالستکرارفرکانس

[1] Seinfeld, J.H., Urban air pollution: state of the science. Science,  1989. 243(4892):745 752.
[2] Zhang, R., et al., Chemical characterization and source apportionment of PM 2.5 in Beijing: seasonal perspective. Atmospheric Chemistry  and  Physics, 2013. 13(14):7053-7074.
[3] Maricq,  M.M., Chemical characterization of particulate emissions from diesel engines:                  
A review. Journal of Aerosol Science, 2007. 38(11):1079 1118.

[4] Chow, J.C. and J.G. Watson, Review of PM2. 5 and PM10 apportionment for fossil fuel combustion and other sources by the chemical mass balance receptor model. Energy & Fuels,  2002. 16(2):222 260.
[5] Xie, M., M.P. Hannigan, and K.C. Barsanti, Impact of gas/particle partitioning of semivolatile organic compounds on source apportionment with positive matrix factorization. Environmental science & technology, 2014. 48(16):9053 9060.
[6] Donaldson, K., et al., Ambient particle inhalation and the cardiovascular system: potential mechanisms. Environ Health Perspect 109 (suppl 4):523 527. 2001.
[7] Kampa, M. and E. Castanas, Human health effects of air pollution. Environmental pollution, 2008. 151(2): 362 367.
[8] Nelin, T.D., et al., Direct and indirect effects of particulate matter on the cardiovascular system. Toxicology letters, 2012. 208(3):293-299.
[9] Pinkerton, K.E., et al., Distribution of particulate matter and tissue remodeling in the human lung. Environmental Health Perspectives, 2000. 108(11):1063.
[10] Fukuhara, N., Suzuki, K., Takeda, K., Nihei, Y., 2008.Characterization of environmental nanoparticles. Applied Surface Science. 255: 1538–1540.
[11] Armstrong, B., Hutchinson ,E., Unwin, J., Fletcher, T., Lung cancer risk after exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons: a review and metaanalysis. Environ. Health Perspect, 2004.112: p. 970-978.
[12] Takao Matsumoto, Douyan Wang, Takao Namihira and Hidenori Akiyama (August 22nd 2012). Non-Thermal Plasma Technic for Air Pollution Control, Air Pollution - A Comprehensive Perspective, Budi Haryanto, IntechOpen, DOI: 10.5772/50419
[13] B.X. Du, H. J. Liu, X. H. Wang and K.F. WangKey Laboratory of Power System Simulation and Control of Education MinistrySchool of Electrical Engineering and Automation.Tianjin University, Tianjin 300072, China. Application of Dielectric Barrier Discharge in the Removal of NOx
from Diesel Exhaust.. 2009 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena
[14] Jaffré Y-N, Aka-Ngnui T, Beroual A, editors. Non-Thermal Plasmas for NOx Treatment. Proc of the 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation; 2009
[15] Yarahmadi R, Mortazavi SB, Omidkhah MR, Asilyan H, Moridi P. Examination of the Optimized Conditions for the Conversion of NOX Pollution in DBD Plasma Reactor. Iran J Chem Chem Eng Vol. 2010.
[16] Misaelides, P. Zeolit '02,6th Int conf.Occurence,properties and utilization of natural zeolites ,Thessaloniki Greece.,2002; 300‐347.
[17] S. Müller and R.-J. Zahn, Air Pollution Control by Non-Thermal Plasma, Contrib. Plasma Phys., vol. 47, no. 7, pp. 520–529, 2007.
[18] Ahmed Khacef, Jean Marie Cormier1, Jean Michel Pouvesle1, Tiep Le Van. Removal of Pollutants by Atmospheric Non Thermal Plasmas.
[19] Van veldhuizen, E.M. Electrical discharges for environmental purposes fundamental and applications. New York,Nova Science.,2000;320‐340
[20] Li, Rui; Liu, Yanan; Mu, Ruiwen; Cheng, Wenyan; Ognier, Stéphanie (2017). Evaluation of pulsed corona discharge plasma for the treatment of petroleum-contaminated soil. Environmental Science and Pollution Research, 24(2), 1450–1458. doi:10.1007/s11356016-7929-x.
[21] Foundations of Electromagnetic Theory.John R.Reitz.Frederick J.Milford.Robert W.Christy-Third Edition Addison. Wesley, 1997.
[22] C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison, and P. Leprince, Atmospheric pressure plasmas: A review, Spectrochim. Acta Part B At. Spectrosc, vol. 61, no. 1, pp.2–30, 2006.
[23] Mishra, L.N. Shibata, K. Ito, H. Yugami, N. and Nishida, Y. (2007). Characterization of Pulsed Discharge Plasma at Atmospheric Pressure. Surface & Coatings Technology, Vol. 201, pp. 6101-6104.

امروزهشود،میایجادخودروهاموتوردرسوختناقصاحتراقینتیجهدرعمدتاکهمعلقنانوذراتازناشیهوایآلودگی

ازناشیدگیآلوبردنبینازوکنترلاخیرسالچنددرکهجاییتااستنانوفناوریمبحثدربرانگیزچالشهایحیطهازیکی
Ultra)ریزفوقذراتیانانوذرات.استشدهتبدیلبشریجوامععمدههاینگرانیازیکیبهذراتاین fine)قطرباذراتبه

میجملهآنازکهاستشدهگزارشنانوذراتبامواجههاثردرمتعددیعوارضاحتمال.گرددمیاطالق100nmازکمتر

وسایل.کرداشاره...وکلیهکبد،،DNAآسیبالتهابی،هایپاسخقلب،ضربانتغییرتنفسی،عروقی،قلبیعوارضبهتوان

جذبایبرکهزیادیهایتالشرغمبه.باشندمیزیستمحیطبهمنتشرهنانوذراتازنیمیمنبعتنهاییبهموتورینقلیه

اکثردرذراتاینغلظتاست،گرفتهصورت(الکترواستاتیکنشینیتهروشومختلفذراتفیلترهایتوسط)نانوذرات

براینبنا.باشدمیجهانیبهداشتسازماندرهواکیفیتهایدستورالعملازباالترشدتبههمچنانتوسعهحالدرکشورهای

داشتهرااالبکاراییوراحتیسادگی،قبیلازمزایاییکهذراتاینازناشیآلودگیکاهشدرموثرجدیدهایفناوریازاستفاده

رویبرنآتاثیروپالسیپالسمایسازیبهینهموضوعبهتحقیقایندر.استگرفتهقرارمحققانتوجهموردهموارهباشند

دیمانعبایکیالکترتخلیهراکتورسیستمدرحرارتیغیرپالسیپالسمایکاراییرو،ایناز.استشدهپرداختهمعلقنانوذرات
بهسردمایپالسایاستوانهراکتوردرپالستکرارفرکانسواعمالیولتاژنظیرپارامترهاییتاثیرهمچنینو(DBD)الکتریک

میزانرینبیشتبرایبهینهشرایطهادادهتحلیلباادامهدر.استگرفتهقراربررسیومطالعهموردمعلقنانوذراتمهارمنظور

باالترسپالتکرارهایفرکانسوترپایینولتاژهایدرنانوذراتازبیشتریحجمبطوریکهاست،شدهگزارشآلودگیمهار
.استشدهمهار
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با استفاده از بیولوژیکی نمونه هایاستخراج و اندازه گیری داروهای بازی در 
با میدان الکتریکیشده کمکمیکرو استخراج میله حالل روش  

1انسیه حاتمیو *2سعید نوجوان، 1مجید مقصودی

چکیده

.ایران،تهران، تهران، شهید بهشتی، دانشگاهدانشکده علوم شیمی و نفت،دانشجوی کارشناسی ارشد1

مشاهدات

مراجع

[1] W. Liu, L. Zhang, L. Fan, Z. Lin, Y. Cai, Z. Wei, G. Chen, An improved hollow fiber solvent-stir bar microextraction for the
preconcentration of anabolic steroids in biological matrix with determination by gas chromatography–mass spectrometry, Journal
of Chromatography A 1233 (2012) 1-7.
[2] N.N. Nia, M.R. Hadjmohammadi, The application of three-phase solvent bar microextraction based on a deep eutectic solvent
coupled with high-performance liquid chromatography for the determination of flavonoids from vegetable and fruit juice samples,
Analytical Methods 11(40) (2019) 5134-5141.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

.ایران،تهران، تهران، شهید بهشتی، دانشگاهدانشکده علوم شیمی و نفت،دانش یار1

میدانکمکباحاللمیلهتوسطاستخراجمیکروازجدیدیطرحمطالعه،ایندر
آلیحاللداخلبهنمونهمحلولازابتداهاآنالیتروش،ایندر.شدارائهالکتریکی

کیازاستفادهباسپس.می شونداستخراجتوخالیفیبردیوارهرویشدهحمایت
برایهادیپیشنروش.می کنندمهاجرتآبیگیرندهفازبهآنالیت هاالکتریکی،میدان

والسماپنمونه هایاز(لیدوکائینودیلتیازمپروپرانولول،)بازیدارویسهاستخراج
pHاکتانول،-1:شدهحمایتآلیحالل)شدهبهینهشرایطتحت.شداستفادهادرار

-وزنیدرصد2:نمکغلظتدقیقه،دردور300:زدنهمسرعت،12:نمونهمحلول
هیدروکلریکمحلولمیکرولیتر،30):گیرندهفازدقیقه،15:استخراجزمانحجمی،

2:برگشتیاستخراجزمانولت،100:برگشتیاستخراجولتاژ،(موالرمیلی100اسید
ازرباالتهمبستگیضرایببارامناسبیخطیمحدودهپیشنهادیروش،(دقیقه

حدود.کندمیفراهملیترمیلیبرنانوگرم5/0-1000/0غلظتمحدودهدر0/992
ینب(روزیکدر)تکرارپذیریولیتربرمیلینانوگرم0/5-5/0بینداروهاتشخیص

قادرپیشنهادیروش.بوددرصد4/3-14/4بین(روزبین)تکرارپذیریو11/1-3/31
بیننسبیراندمانباادراروپالسماهاینمونهدرآنالیت هاگیریاندازهواستخراجبه

.استروشاطمینانقابلیتدهندهنشانکهبوددرصد105/6تا90/2

میلی4درآندرونآهنیمیلهیکدادنقراربااکتانولبهآغشتههالوفیبرابتدا،در
مدتبهدقیقهدردور300سرعتبامغناطیسیهمزنتوسطنمونهمحلولازلیتر
میکرولیتر،30)گیرندهفازوشدهخارجفیبرهالوازپس.شدچرخاندهدقیقه15

درگیرندهفازحاویهالوفیبر.شدواردهالوفیبردرونبه((M0/1)اسیدهیدروکلریک
ازفوویالدرونپالتینالکتروددووگرفتهقرار12معادلpHبهآبحاویویالیک

الکترودهای.شوداعمالآن هابینولت100معادلپتانسیلیتاگرفتندقرارگیرنده
خراجاستطولدر.گرفتندقرارگیرندهفازوویالدرونترتیببهمنفیومثبت

گیرندهفازسرانجام،.شداعمالالکترودهابینولت100ولتاژ(دقیقه2)برگشتی
HPLCبهنظرموردآنالیت هایآنالیزبرایوآوریجمعHPLCسرنگتوسط

.شدتزریق

میدانابشدهتسریعحاللمیلهاستخراجمیکروازبار،اولینبرایمطالعه،ایندر
ولتیازمدیپروپرانولول،اندازه گیریوتغلیظپیشاستخراج،برایالکتریکی

هادیپیشناستخراجروش.شداستفادهادراروپالسماهاینمونهدرلیدوکائین
قابلLOQوLODخطی،محدودهوسیعگسترهجملهازتوجهیقابلمزایای
دزیارقتبهنیازعدمونمونهکارآمدپاکسازیبهتر،تکرارپذیریوقبول

یبر،هالوفازاستفادهدلیلبههمچنین،.داشتهمراهبهرابیولوژیکینمونه های
استخراجزمان.استیافتهکاهشDLLMEروشبامقایسهدرآلیحاللاتالف

محلولدرونخودحاللمیلهزیرااستHF-LPMEروشازکمترروشاین
ازفادهاستدلیلبهباالراندمانباسریعبرگشتیاستخراج.[1]چرخدمینمونه
روش،EMEروشبامقایسهدر.استروشاینمزایایازنیزالکتریکیمیدان

درودیتمحدگیرنده،فازدادندستازمانندمشکالتیاستتوانستهپیشنهادی
ریکیالکتهایجریانوجوددلیلبهکمتکرارپذیریوباالولتاژهایازاستفاده

مرحلهودبایدآبیگیرندهفازبهورودبرایآنالیت هاکار،ایندر.کندحلراباال
یدانمتوسطبرگشتیاستخراجوآلیحاللبااستخراجشاملکهکنندطیرا

می کنداهمفرراخوبیپذیریانتخابپیشنهادیروشبنابراین،،استالکتریکی
شده،یپشتیبانآلیحاللمقداربودنکمدلیلبهپیشنهادیروشایندر.[2]

میکروروش هایدرمورداینگرچهنمی رودانتظارزیادیاستخراجراندمان
دلیلبه(SDME)قطرهتکاستخراجمیکرویا(SPME)جامدفازاستخراج
.می شوددیدهنیزقطرهیکحجمیاSPMEفیبرمحدودظرفیت

بهترینهبدستیابیبرایسپسوتعییناستخراجبرموثرپارامترهایمطالعه،ایندر
درهادیپیشنروشعملکردارزیابیبرای.شدندبهینه سازیپیشنهادیروشعملکرد

گرفتندقراربررسیموردپالسماوادرارنمونهبیولوژیکی،هاینمونه
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ساخت ممریستورهای متشکل از مواد تمام دو بعدی
باغ، سید مجید محسنیپناه، بهنام عزیزی، جواد شعاع قرهپرنیا باستانی، لقمان جمیل

مقدمه

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ایران

خواص رسانندگی: مشاهدات

مراجع

1. [Dmitri B. Strukov, Gregory S. Snider, Duncan R. Stewart, R. Stanley Williams, 2008. The missing

memristor found. Nature, 453, pp.80-84

2. Yuan Liu, Nathan O. Weiss, Xidong Duan, Hung-Chieh Cheng, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 2016. Van der

Waals heterostructures and devices. Nature Review, 1, pp.1-17

3. Chunsen Liu, Huawei Chen, Shuiyuan Wang, Qi Liu, Yu-Gang Jiang, David Wei Zhang,Ming Liu, Peng

Zhou, 2020. Two-dimensional materials for next-generation computing technologies. Nature

Nanotechnology, 15, pp.545-557

4. https://www.cognitivemarketresearch.com/memristor-devices-market-report

بحث و نتیجه گیری

اندازه گیری و آنالیز/ روش رشد

.دارداهمیتفرارغیرهایحافظهبررسیومطالعهمنظورهمینبهواستداخلیهایحافظهاصلیمشکالتازیکی،اطالعاتتمامیوحافظهشدنپاک•

نمونه نهایی

تست راماننحوه اندازه گیری

.شدگیریاندازهپربدوروشباولتاژ–جریانهاینمودار✓
.شددیدهMoSe2/گرافننانوساختاردرتنهاNDRوممریستوریخواص✓
خودازممریستوریخواصتنهاییبهMoSe2وگرافنساختاردوازکدامهر✓

.ندادندنشان
برشیمیاییبخاربادهیرسوبروشتوسطمستقیمطوربهMoSe2الیه✓

.شددادهرشدگرافنروی
.استشدهممریستوروNDRخواصایجادباعثالیهدومشترکسطح✓
دیدهپاین.دادتوضیحزنیتونلرزونانستوسطمیتوانراNDRپیکایجاد✓

.استولتاژپالریتهبهوابستهوالکترونیکامال
درهارونالکتحرکتیاوهایونحرکتدلیلبهمیتواندنیزممریستورپدیده✓

.باشدشدهایجادمشترکسطح
ومترسانتیابعاددربعدیدوتماماموادازمتشکلایقطعهساخت✓

ساختبرایمسیرهاییمیتواندNDRوممریستورپدیدههمزمانمشاهده
.کندهموارآیندهدررابعدیدوموادپایهبرقطعات

یممریستور، چهارمین المان الکتریک
تماماموادازمتشکلممریستوریساخت:مقالهموضوع•

بخاربادهیرسوبروشتوسطMoSe2/گرافندوبعدی
مترسانتیابعاددرشیمایی

-جریاننمودارهاینمونه،پایداری:شدهبررسیهایموضوع•
جریانومقاومتنسبتمقایسهولتاژ،

وانمیتمادهدوبینسطحمهندسیبا:آمدهدستبهنتیجه•
به،آنبهبودوممریستوریخاصیتبهدستیابیبرعالوه

.کردپیدادستهممنفیمقاومتخاصیت

.کردکنترلولتاژوجریانباآنراحافظهمیتوانکهاستترمینالدوباایقطعهچیست؟ممریستور•
.استضروریبعدیدوموادازاستفادهونانومتری–میکرومتریدنیایبهورودخواصاینمشاهدهبرای•
هادادهپردازشسرعتافزایشانرژی،کمترمصرفکمتر،اجزایازاستفاده:ممریستورازاستفادهمزایای•
.کردخواهدایمالحظهقابلرشدممریستورهابازار2028سالتاهابینیپیشمطابق•

.شدمطرحچوالئونپروفسورتوسطحافظهحفظوریئتمشکل،رفعمنظوربه

.شدساختهHPشرکتدرممریستوریخاصیتباقطعهاولین .ساخته شدHPاولین قطعه با خاصیت ممریستوری در شرکت 

1971

2008

ولتاژ نقاط مختلف نمونه-نمودار جریان 

MoSe2/ولتاژ نانو ساختار گرافن-نمودار جریان 
NDRبررسی نسبت جریان، مقاومت و پیک 

رشد گرافن بر روی مس 
CVDتوسط

اسپین کوتینگ پلیمر

SiO2انتقال گرافن به 

حذف پلیمر

بر روی گرافنMoSe2رشد 

مراحل رشد

https://www.cognitivemarketresearch.com/memristor-devices-market-report
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ی ساختار دیواره سلولی گیاهانی ابزارهای مطالعههای نوظهور در زمینهپیشرفت

2ناصر فرخی، 1مهتا محمدی عزا

.  دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران1
شناسی سلولی ومولکولی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ت استادیار گروه زیس2

مراجع

گیریبحث و نتیجه

قات استفاده گسترده در تحقی✓
به های گیاهی به دلیل غلسلول

ستم بر محدودیت تفکیک سی
نوری 

پردازش گسترده تصاویر ✓
های پنهان مربوط به بخش

های گیاهی سلول
های سنتز و ی آنزیممطالعه✓

بازسازی در دیواره سلولی

هتصویربرداری از سلول زند✓

های ی حرکت کمپلکسمطالعه
CesA4هادر امتداد میکروتوبول

ولی تصویربرداری از فرآیندهای سل
3های آرابیدوپسیسدر گل

لز و نقش سلوتشکیل میکروفیبریل
های پکتین در تشکیل سلول

2اپیدرمی برگ

Expansion Microscopy 

(ExM) 

Stochastic Optical Reconstruction 
Microscopy 

(STORM) 

های دارای دیواره استفاده از آن در ارگانیسم✓
های نرمو در سلول( بیشتر)های سخت سلول

(کمتر)

های ی سلولشناسی دیوارهی زیستمطالعه✓
گیاهی

فاکتورهای رونویسی در حین لقاح رویان در 
6آرابیدوپسیس

برای 3D-STORMاستفاده از یک مولتی رنگ 
در ی اصلی دیواره سلولی مونتاژ سه مولفهمطالعه

5هنگام تشکیل دیواره سلولی نوظهور

[1] H. Xu, Y. Zhao, Y. Suo, Y. Guo, Y. Man, Y. Jing, X. He, and J. Lin, “A label-free, fast and high-

specificity technique for plant cell wall imaging and composition analysis,” Plant Methods, vol. 17,

no. 1, pp. 1-15, 2021.

[2] K.T. Haas, R. Wightman, E.M. Meyerowitz, and A. Peaucelle, “Pectin homogalacturonan

nanofilament expansion drives morphogenesis in plant epidermal cells,” Science, vol. 367, no. 6481,

pp. 1003-1007, 2020.

[3] S. Valuchova, P. Mikulkova, J. Pecinkova, J. Klimova, M. Krumnikl, P. Bainar, S. Heckmann, P.

Tomancak, and K. Riha, “Imaging plant germline differentiation within Arabidopsis flowers by light

sheet microscopy,” Elife, vol. 9, p. e52546, 2020.

[4] G. Vizcay-Barrena, S.E. Webb, M.L. Martin-Fernandez, and Z.A. Wilson, “Subcellular and

single-molecule imaging of plant fluorescent proteins using total internal reflection fluorescence

microscopy (TIRFM),” Journal of Experimental Botany, vol. 62, no. 15, pp. 5419-5428, 2011.

[5] A. Peaucelle, R. Wightman, and K.T. Haas, “Multicolor 3D-dSTORM Reveals Native-State

Ultrastructure of Polysaccharides' Network during Plant Cell Wall Assembly,” IScience, vol. 23, no.

12, p.101862, 2020.

[6] P. Kao, and M.D. Nodine, "Transcriptional activation of Arabidopsis zygotes is required for initial

cell divisions," Scientific reports vol. 9, no. 1, pp. 1-11, 2019.

Total Internal Reflection 

Fluorescence Microscopy 

(TIRFM)

Light Sheet Fluorescent 

Microscopy 

(LSFM)

Super Resolution 

Microscopy

(ادامه)مشاهدات / روش
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مشاهدات/ روش 



ازبرداریتصویربرایپیشرفتهکامالًهایتکنیکازاستفادهعلیرغم
دیوارهتنوعدرکهمچنانگیاهبیوماسوگیاهیهایسلولدیواره
.استبرانگیزچالشگیاهیهایسلول



طولدرسلولیدیوارهپیچیدهساختارهایازدقیقیدرکبهنیل
تجسمیهایروشسایرازاستفادهنیازمندگیاهرشد

(visualization)باشدمیالکترونیمیکروسکوپمانند.

منبععنوانبهگیاهیهایسلولیدیوارهازحاصل(بیوماس)تودهزیست
.استانرژیتجدیدپذیر 1

2

3

4

5

راستایدرآن،هدفمندکاربردمنظوربهسلولییدیوارهشناختروایناز
.استاهمیتحائزچرخشیزیستیاقتصاد

تارساخمستقیمتجسمامکانسلولیدیوارهتصویربرداریجدیدابزارهای
.1آوردمیفراهمآنپلیمرهایمورددرراشیمیاییدقیقاطالعاتومولکولی

فهمودهندهتشکیلاجزایسازیکمیودقیقتصویربرداریحالاینبا
.استبرانگیزچالشهمچناندیوارهمعماری

-دیوارهازتصویربرداریهایروشازاستفادهمورددرجامعمروریمطالعهاین

ارظهورحالدرنوینابزارهایبرتمرکزباکاوشهایروشانواعوسلولیی
.دهدمیارائه

.استشدهارائهابزارهااینکاربردهایازهایینمونهاینجادر6

چکیده
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طراحی سامانه آزمایشگاهی تصفیه آب با نانوذرات گرافن مغناطیسی 
1رگس انصاری، نفاضله فقهی

چکیده

.ایران، تهران، دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی فیزیک، استادیار1

مشاهدات

مراجع

1. Lingamdinne, Lakshmi Prasanna, Janardhan Reddy Koduru, and Rama Rao Karri. "A 

comprehensive review of applications of magnetic graphene oxide based nanocomposites for 

sustainable water purification." Journal of environmental management 231 (2019): 622-634.

2. Sharma, Virender K., et al. "Magnetic graphene–carbon nanotube iron nanocomposites as 

adsorbents and antibacterial agents for water purification." Advances in colloid and interface 

science 225 (2015): 229-240.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

ازسنگینفلزاتوآلیهایمولکولحذفدربسیاریکاراییجاذبذراتازاستفاده
لیتقابوباالویژهسطحدلیلبهمغناطیسیگرافننانوذرات.داردصنعتیهایپساب

ینهگزآبتصفیههایسامانهدراستفادهبرایمغناطیسیمیدانطریقازجداسازی
تریالباکآنتیقابلیتتیزهایلبهداشتنباگرافندیگرسویاز.[1]هستندمناسبی

ازرامحیطمی تواندباکتریبهآلودهمحیطدرگرفتنقرارباوداردباالیی
جذبتوانبرعالوهمغناطیسیترکیبات.نمایدپاکسازیزابیماریهایمیکروارگانیسم

ونبدتصفیهفرآیندوشدهجداآبازمغناطیسیمیداناعمالتحتراحتیبهباال
.[2]استپذیرانجامثانویهفیلتراسیون

روشبهشدهسنتزمغناطیسیگرافننانوذراتکاراییبررسیبهپژوهشاین
تریاییباکوسنگینفلزاتبهآلودهرنگی،هایپسابپاکسازیدرالکتروشیمیایی

ی،آنیونهایرنگازایمجموعهرنگی،هایپساببهمربوطبررسیدر.استپرداخته
3غلظتبادرصد98تاپاکسازی.استگرفتهقراربررسیموردغیریونیوکاتیونی

بایزنسنگینفلزاتپاکسازیهمچنین.شدانجامدقیقهسهمدتدرلیتربرگرم
باکتریگونه5ازباکتریالآنتیخواصبررسیدر.رسیداثباتبهدرصد90کارایی
99تاآبپاکسازیآندرکهآمدعملبهآزمایشآبیهایمحیطدررایجزایبیماری
.رسیداثباتبهنانوذراتمجاورتدرحضوردقیقهبیستباتنهادرصد

وایپپیوندهایازشیمیاییاتصالقابلیتوباالجذبسطحبودنداراباگرافن
از.دکنعملآلیمولکولهایجاذبعنوانبهتواندمیخوبیبههیدروژنیپیوندهای

ربعالوهآهن،اکسیدبارحاملوفلزیذراتحضورباگرافنیصفحاتدیگرسوی
میکاهشاکسایشهایواکنشرونددرالکترونانتقالدلیلبهمغناطیسیخواص

.شودگرفتهکاربههاآالیندهالکتروستاتیکجذبدرتواند
.ودمیشانحاممغناطیسیگرافننانوذراتحضوردرنیزپسابمیکروبیتصفیه

همچنینوهشدانجامباکتریغشاوگرافنیتیزصفحاتبینتماسباعمدتاپاکسازی
اکتریبغشایپاشیدنهمازبهمنجرکاهشاکسایشهایواکنشازحاصلبارتبادل

.میشود
وکترونالمولدشیمیاییهایواکنشدلیلبهمغناطیسیگرافننانوذراتطورکلبه

.اشندبپسابهایآالیندگیبرایمناسبیکنندهپاکمیتوانندگرافنویژهخواص

بازیافت پذیری درصد پاک 
کنندگی

زمان پاک کنندگی رنگ های آلی

درصد در پنج 98بیش از 
بار 

98 دقیقه3 متیل اورانژ

درصد در پنج 95بیش از 
بار 

95 دقیقه15 کریستال ویولت

درصد در پنج 90بیش از 
بار 

93 دقیقه15 رودامین ب

درصد در پنج 85بیش از 
بار 

87 دقیقه30 متیل بلو

بازیافت پذیری درصد پاک کنندگی باکتری مورد مطالعه

درصد در پنج بار 90تا 

تصفیه 

1درصد با غلظت 99تا 

قهگرم بر لیتر در سی دقی

E.Coli (gr-)

درصد در پنج بار 90تا 

تصفیه 

گرم 1درصد با غلظت 98

بر لیتر در سی دقیقه

S.Aureus (gr+)

درصد در پنج بار 90تا 

تصفیه 

گرم 1درصد با غلظت 95

بر لیتر در سی دقیقه

Salmonelola (gr-)

درصد در پنج بار 90تا 

تصفیه 

گرم 1درصد با غلظت 97

بر لیتر در سی دقیقه

Pseudomonas (gr-)

درصد در پنج بار 90تا 

تصفیه 

گرم 1درصد با غلظت 97

بر لیتر در سی دقیقه

Klebsiella oxytoca (gr-)

جدول نتایج پاک کنندگی رنگ های آلی

جدول نتایج پاک کنندگی باکتری ها

برهمکنش بین نانوذره جاذب و مولکول های رنگی مورد مطالعه

برهمکنش بین نانوذره جاذب و باکتری
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تومتریتشخیص جوهرهای مختلف برای بررسی جعل سند با استفاده از روش میکرواسپکتروفو

2احمد حسین زادگان، *1مریم بحرینی

چکیده

.ایران، تهران، تهران، علم و صنعت ایران، دانشگاهفیزیک، دانشکده استادیار1
.ایران،تهران، تهران،پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی دکتری2

مشاهدات

مراجع

[1 ] R.L. Brunelle, K.R. Crawford, Advances in the forensic analysis and dating of writing ink. 
Charles C Thomas Publisher, 2003.

[2 ] D. Ellen, S. Day, C. Davies, Scientific examination of documents: methods and techniques. 
CRC Press, 2018.

[3 ] J. Andrasko ,Microreflectance FTIR techniques applied to materials encountered in 
forensic examination of documents. Journal of Forensic Science 41 (1996) 812-823.

[4 ] C.D. Adam, S.L. Sherratt, V.L. Zholobenko, Classification and individualisation of black 
ballpoint pen inks using principal component analysis of UV–vis absorption spectra. Forensic 
science international 174 (2008) 16-25.

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

مترمیکرواسپکتروفوتوچیدمانازایطرحواره
ازپرتوهاآندرکهشدهدادهنشانشکلدر

ینهآازبازتابازپسوشوندمیساطعنورمنبع
-میمتمرکزنمونهرویکنندهجمعازعبورو

هنمونتوسطپرتوهاازقسمتیسپس.شوند
.کندمیعبورهمباقیوبازتاببخشیجذب،
ارنمونهازکردهعبورپرتوهایشیئیعدسی
مقسمازعبورازپسنوراینوکندمیجمع
بهنورازبخشی.شودمیتقسیمبخشدوبهپرتو

.رسدمیسنجطیفبهدیگربخشودوربین
نمونهتصویررسدمیدوربینبهکهنورازبخشی

.کندمیحاصلرا
یفطیکبایدابتداعبورطیفمحاسبهبرای
بهدستگاهحالتایندر.نمودثبترامرجع

اربردهایکدرهانمونهانواعبررسیبرایقدرتمندابزاریکمیکرواسپکتروفوتومتردستگاه
.ندکمیبررسیراهاآنتخریب،وسازیآمادهبهنیازبدونولحظهدرکهباشدمیمختلف

بههتوجباکهاستاسنادجعلتشخیصوبررسیدستگاه،اینویژهکاربردهایازیکی
.ودشمیاحساسکامالًعلمیودقیقابزاروهاروشتوسعهبهنیازجعل،هایروشگسترش

نوشتهمتنیبررسبرای(نورانتکشرکت)میکرواسپکتروفوتومتردستگاهازمنظور،همینبه
بهدنرسانآسیبونمونهسازیآمادهبهنیازبدونتاشداستفادهمختلفخودکار7باشده
-هبدستگاهاینافزارنرمخروجینتایج.دهدتشخیصرااسنادجعلآسانوسریعسند،

تمایزرصددکمینه.هستندتشخیصقابلیکدیگرازکامالًخودکارهاکهدادندنشانسادگی
.دهدمینشانراتفاوتدرصد83.07ازبیشنانومتر،1100تا300طیفیبازهدرخودکارها

دویبترکبـامیکرواسـپکتروفوتومتردستگاه
انامکاینسـنجیطیفومیکروسـکوپیروش

بهـرمیکرومتابعادبـانقـاطازتـاکردهفراهمرا
تصاویـرهمزمـانغیرمخرب،صـورت

این.دشوثبـتطیفـیاطاعاتومیکروسـکوپی
-طیفهایروشمختلفانواعتواندمیدستگاه
ذبی،جبازتای،عبوری،سنجیطیفنظیرسنجی

راقطبشتغییراتورامانفوتولومینسانس،
تاشدهباعثهاویژگیاین.شودشامل

اربردهـاکازبسـیاریدرمیکرواسـپکتروفوتومتر
ایهـالیهسنجیضخامتهـا،رنگبررسینظیر

ویگوهرشناسشیمی،شناسی،زیسـتمطالعـاتها،میکروسـیالحرکـتردیابینازک،
ومعلهایآزمایشگاهدرمیکرواسپکتروفوتومتراز.شـوداسـتفادههنـریآثـارارزیابی
روشایندر.شودمیاستفادهاسـنادجعلوالیافدرهارنگتطبیـقبررسـیبرایجنایی
خریبتبهنیازبدونلحظـه،درراحتی،بـهاسـتنمونـهذاتیهایویژگینمایندهکهطیف
الیهرافیکروماتوگنظیرهاییتکنیکقابلیتهرچند.شودمیاستخراجباالدقتباونمونه
ی،گازکروماتوگرافیمویرگی،الکتروفورزباال،کاراییبامایعکروماتوگرافینازک

مختلفایهروشازاستفادهباجرمیسنجیطیفحتیوفرابنفش-مرئیاسپکتروفتومتری
اماده،شدادهنشانخوبیبهجوهرهاتحلیلوتجزیهبرایمختلفمقاالتدریونیزاسیون

ریبتخباهاروشاینبنابراین.استنمونهسازیآمادهوجوهراستخراجنیازمندهاروشاین
یکارایدارداولویتسندحفظکهمواردازبسیاریدرکهاستهمراهسندرفتنازبینو

جعـلدررمیکرواسپکتروفوتومتدستگاهعملکردارزیابیمنظـوربهپژوهشایندر.ندارند
رکتشمیکرواسـپکتروفوتومتردسـتگاهازاستفادهبامتفاوتآبـیخـودکار7اسـناد،

Technooranمدلتکنوران Abs-Tra-001استشدهبررسی.

یفطمقایسهباوشودثبتنمونهطیفبایدحال.داردمرجعمقداریکموجطولهرازای
:شودمیحاصلزیررابطهبانمونهعبورطیفنمونه،طیفومرجع

𝑇 =
𝑆 − 𝐷

𝑅 − 𝐷
× 100%

.استتاریکنویزDونمونهطیفSومرجعطیفRآندرکه
ازنمونه7اسناد،جعلتشخیصدرمیکرواسپکتروفوتومتریروشتوانائیبررسیبرای

باراخودکار7ازیکهر.شدندانتخابهستندآبیرنگبههمهکهمختلفخودکارهای
سپس.نویسدمیکاغذرویبرراخودشمارهخودکارهرسپسوزدهبرچسب7تا1اعداد
دوابنمونههرعبورطیفوشودمیدادهقراردستگاهمیکروسکپزیردرسادگیبهکاغذ
.شودمیثبتنانومتر1100تا300ونانومتر700تا400نوررمنبع

زتمایقابلجوهرهاینمونهتصاویرباالشکلمطابق
تفاوت(وسطشکل)طیفیهایدادهباامانیستند،
قابلطیفتغییراتهمانیاخودکارهابرایجوهرها
آوردنبدستوهاطیفتحلیلولیهستندمشاهده

اتتغییر.نیستایسادهکارآنهاتفاوتدرصدمیزان
هبیکی:دهدرخعلتدوبهتواندمیطیفدودرانحنا

منبع نور

دوربین

مقسم
پرتو

شیئی

لنز 
جمع کننده

دوربین

نمونه

آینه
عدسی

موازی ساز

ودهنویسندستفشارتغییردلیل

افزارنرمدرDataقسمتازراستاایندروکندبررسی
شودمیادهاستفنورانتکمیکرواسپکتروفوتومتردستگاه

.کندمیبررسیراخودکاردوبینتمایزدرصدکه
نمودارباالیافزارنرمدادهتحلیلقسمتهایخروجی

شاننهادادهتحلیل.استمشاهدهقابلپایینشکلروی
عددبا5و2خودکارهایمرئیبازهبرایکهدهدمی

وهابخشبرخیشدننوشتهپررنگیارنگکم
بهارتکابوسنددردیگرخودکاریکازاستفاده َدیگر
دوهرطیفبایدخودکارهاتمایزبررسیَبرای.سندجعل

دستگاه.کردبررسیجداگانهصورتبهراخودکار
رارتغییدواینکهاستقادرمیکرواسپکتروفوتومتر

کمتریندرصد53.06عددبا7و4خودکارهایوداشتهراتمایزبیشتریندرصد93.91
تمایزددرصبیشترینفروسرختافرابنفشناحیهدر.استدادهاختصاصخودبهراتمایز
بهمربوطتمایزدرصدکمترینواست4و3خودکارهایبهمربوطواست98.53عدد

ثبتهایدادهرفتمیانتظارکههمانطور.استدرصد83.07میزانبه6و4خودکارهای
تردگیگسامراینعلت.دهندمینشانرابزرگتریتمایزفروسرختافرانفشناحیهازشده

.استفروسرختافرابنفشبازهدرشدهثبتاطالعاتبیشتر
سنجطیف
200نورا 
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روش/محاسبات/ آزمایشات

پذیرامکانارکاملهایسلولساختارتابفردمنحصرهایماکرومولکولازمختلفهایاندازهدربیولوژیکیساختارهایتجسمالکترونیمیکروسکوپ

شدروتکاملیمراحلحاضرمطالعه.استآوردهفراهمزیستیهایساختاروترکیبمورفولوژی،کردنمشخصبرایمهمیتحلیلیابزاروساخته

وتکثیرمرکزدریافتهلقاحهایتخم.کندمیبررسیبلوغدورانتاتفریخازقبلمرحلهدرراکاسپیندریایسفیدماهیچشمعدسیوشبکیه

عدسیوشبکیهتکاملیمختلفمراحلبررسیبرایرشت،شهرستانانصاریشهیداستخوانیماهیانژنتیکیذخایرازحفاظتوذخایربازسازی

حساسندهگیرهایسلولوشبکیهساختارتردقیقبررسیهاآنجزئیاتارزیابیوشدهآمیزیرنگمقاطعمطالعهازپس.شدنگهداریوتهیهچشم

کنندهتثبیتتوسطوانتخابتکوینمراحلدرعدسیوشبکیهمختلفمقاطعمنظوربدین.شدانجامالکترونیمیکروسکوپتصاویرتوسطنوربه

درنمونهظحفموجبوشدهسلولیفرآیندهایتوقفموجبشدهتثبیتساختاریک.شدتثبیتوفیکسنمونهاندازهونوعبهتوجهباشیمیایی

میکروسکوپتوسطوشدهپوشطالبهشتیشهیددانشگاهدربافتی،سازیآمادهازپسمقاطع.میشودطبیعیحالتبهممکنحالتتریننزدیک

شبکیه،مخروطیهایسلولمیوئیدگیریاندازهوایرنگدانهشاخصهارنگدانهپراکنشمیزانارزیابیجهت.شدتصویربرداریروبشیالکترونی

نینیجاکتودرمازآمدهبوجودمتمایزناعصبیهایسلولوشدمشاهدهاولیهبیناییساختارلقاحازپسسومروزدر.شدمحاسبهمخروطیشاخص

شدنزرگبورشدباهمگام.شدمشاهدهدارانمهرهسایرمانندسفیدماهیشبکیهدرسلولیالیهدهکلیبطور.گرفتندقرارعدسیپالکوداطرافدر

دستزاراهااندامکدیگروهستهبتدریجعدسیمرکزدراولیهفیبریهایسلولوکردهرشدخوداپتلیومیهایسلولکمکبهنیزعدسیچشم،

دقتافزایشدهندهنشانمخروطیهایسلولپراکنشنحوهوعدسیقطرفزونی.شدنداضافهعدسیپیراموندرثانویهفیبریهایسلولودادند

.استتکوینروندطیدرکاسپیندریایسفیدماهیبینایی

الکترونیمیکروسکوپ،عدسیشبکیه،مخروطی،سلولبینایی،دقت:کلیدیکلمات

آنتوژنیمختلفمراحلبررسیبرایرشت،شهرستانانصاریشهیداستخوانیماهیانذخایربازسازیوتکثیرمرکزازسفیدماهیتخم200تعداد

هاتخمتفریخازپس.شدنددارینگهتکثیرمرکزدر(Weiss)ویسانکوباتورهایدر10-12℃دمایدریافتهلقاحهایتخم.شدتهیهچشم

24هرتفریخازپسوشدانجامساعتششهرتفریخازقبلاولروزهایدربردارینمونه.شدندمنتقلالرونگهداریهایتانکبه،الروها

نورییرندهگسلولهایانواعتراکموتعدادشبکیه،مختلفهایالیهبررسیماهی،شبکیهوچشمساختارازاطالعجهت.شدانجامیکبارساعت

تفریخ،ازقبلبافتیمقاطعتهیهجهتتخمکوچکهاینمونهدر.گرفتصورتائوزین-هماتوکسیلینآمیزیرنگباشناسیبافتمطالعاتابتدا

بدنازشمچشدنتلفازپسبزرگترهاینمونهدر.گردیدتخلیهجنینزردهکیسهاستریومیکروسکوپکمکبهوشدهبرداشتهتخمغشای

مقاطع.شداستفادهشبکیهومشیمیهواجدچشمکرهوشدهبرداشتهعدسیوقرنیهصلبیه،آنازپس.شدتثبیتبوئنمحلولدروشدهجدا

منظوربه.دشتهیهچشمهافقطبالغینوپیشرفتهالروهایازوسرناحیهازکاملبصورتشدهتفریختازههایالرووجنینهاینمونهازبافتی

البقوسازیشفافآبگیری،)سازیآمادهمراحلازطیپس.شدحفظچپچشمواستفادهراستچشمبزرگهاینمونهدربافتیمقاطعتهیه

.شدتهیهمیکرومتر5ضخامتبهمقاطعیچرخانمیکروتومبوسیله(پارافیندرگیری

وسکوپمیکرتوسطوشدهپوشطالبهشتیشهیددانشگاهدرکردن،خشکوآبگیریشیمیایی،تثبیتبافتی،سازیآمادهازپسمقاطع

روطیمخهایسلولمیوئیدگیریاندازهوایرنگدانهشاخصهارنگدانهپراکنشمیزانارزیابیجهت.شدتصویربرداریروبشیالکترونی

.شدمحاسبهمخروطیشاخصشبکیه،

,Neave)آناتومیکیبیناییدقت Minimumیاپذیرتفکیکزاویهحداقلمحاسبهبا(1984 Separable Angle (MSA)(درجهبه)بصورت

آمد؛بدستزیر

MSA = arc sine [1.11 / (10 d 2.55 r)]

,Matthiessen)استMatthiessenنسبت55/2وعدسیشعاعrشبکیه،ازمربعمترمیلی01/0درمخروطیهایسلولتعدادdحالیکهدر

Papadakis)آوردبدستدرجهدرتواندمیچشمکهاستتئوریلحاظازبیناییدقتاکثرحددهندهنشانفوقمعادله.(1880 et al.,

بافتمقاطعازیبینایدقتوپذیرتفکیکزاویهحداقلتعیینولنزقطرگیریاندازهشبکیهمختلفهایسلولتعیینوشناساییبرای.(2018

شداستفادهشناسی

افزایشتکاملروندطیدرماهیرشدباهمراهعدسیقطروچشماندازه
گیهمبستیکرشدحیندرعدسیقطروچشمقطربینارتباط.یابدمی

مرحلهدرسفیدماهیتکاملیروندبررسیدر.دارستمعنیومثبت
اساییشنومشاهدهلقاحازپسروزدرسومیناولیهبیناییساختارجنینی

یهاسلولداراینیافتهتمایزاپیتلیومیهایسلولمرحلهایندر.شد
درتقیممسبطوروگرفتهدربرراعدسیپالکودکهاستایکشیدهوبزرگ
وعدسیقطرازآمدهبدستطالعاتا.(1شکل)باشدمیاکتودرمباتماس
.دهدمینشانMSAبرایراکاهشیروندیکمخروطیهایسلولتراکم

همرحلدرسفیدماهیجنینچشمازنوریمیکروسکوپبافتیمقاطع.1شکل
میظاهرهشبکیعقبیقسمتدرایرنگدانهاپتلیومهایسلولجنینی،نخستین

.شودمیجدامرحلهایندرجنینیاکتودرمازعدسینهایتا.شوند

بخش،بکیهشمختلفهایالیهازنوریمیکروسکوپتصویر،بالغسفیدماهیچشمشبکیهازبافتیمقاطع.2شکل
میکروسکوپتصویر،Dایرنگدانهپوششیهایسلول،Cمخروطیسلولیکهایقسمت،Bشبکیهداخلی

،الیپسوئیدE،میوئیدG،MایاستوانههایسلولوFمخروطیهای،سلولEشبکیهمختلفهایالیهازالکترونی
OSمخروطیسلولبیرونیسگمنت،PELایرنگدانهاپیتلیالالیه،PE-نوربهحساسهایسلولالیه

ول بدن ارتباط بین حداقل زاویه تفیکیک پذیر و تراکم سلول های مخروطی با ط
ماهی

لول س. بالغمورفولوژی سلول های فیبری ثانویه عدسی در ماهی سفید .3شکل
های فیبری ثانویه عدسی که بصورت الیه الیه قرار گرفته اند

بسیارخشکی زیمهره دارانمحیطبامی گیردانجامماهییکتوسطبیناییعملکهمحیطیمهره داران،سایرباماهیانچشمساختارشباهتوجودبا

وهالیهرسلولیتراکموالیه هاضخامتامااست،مشابهدیگرمهره دارانباماهیاندرشبکیهالیه هایترتیبکهاینباروایناز.استمتفاوت

درونی هاییگوناگذاتیویژگی هایواکولوژیکیشرایطهمچنین.استمتفاوتماهیرفتاروزندگیمحیطبهبستهنوریگیرنده هایتنوعهمچنین

یکزاتنهانهمخروطیسلول هایتراکموتنوعآرایش،.می کندایجادسلولیتراکملحاظازچهوضخامتلحاظازچهماهیانچشمشبکیهالیه های

Collin)باشدمتفاوتمی تواندنیززندگیمختلفمراحلطیدرگونهیکدربلکهاستمتفاوتدیگرگونهتاگونه and Pettigrew, 1988;

Horodysky et al., وروالبیناییبهبودبهمنجرتایافتافزایشسفیدماهیالرودرشبکیهرشدباهمراهچشماندازهتکاملروندطی.(2008

بهرهیهتغذبرایخودبیناییازالروهابیشترکهچرادارد،ماهیالروبرایزیادیاهمیتشبکیهتمایز.شودبیشترنورانداختندامبهقابلیت

Carton)داردآنبقایدرزیادیاهمیتالرودرمستقلتغذیهآغاززماندرکارآمدشبیکهداشتنرو،ایناز.می جویند and Vaughan, 2010).

Endogenous)زردهکیسهبهمتکیتغذیهمرحلهازگذر Feeding)خارجیتغذیهبه(Exogenous Feeding)الروزندگیدرمهممرحلهیک

Carton)شودالرومرگبهمنجرمی تواندآندرنقصیوخطانوعهرکهاست and Vaughan, 2010).

یکوسطتشدهپوشیدهتوخالیوزیکولیکازعدسیکهبوداینگورخریماهیعدسیمانندسفیدماهیعدسیتکاملورشددرتوجهقابلنکته

Phelps)شدالیهالیهاکتودرمسطحازجامدتودهیکبصورتبلکهپستانداران،وپرندگانمانندنیامدبوجوداکتودرمیسلولیالیه Brown and

Born, 1996; Pommereit et al., ایسلولهابتداکهشدآغازشدنالیهالیهوتقسیمفعالیتاینلقاحازپسسومروزازسفیدماهیدر.(2001

وجنینرشدطیردثانویهفیبریسلولهایشدناضافهباعدسیرشد.دادتشکیلعدسیاپیتلیومسلولهایتکثیرازراثانویهسپسواولیهفیبری

.گیردورتصبهترنورعبورتادادنددستازراسلولیاندامکهایدیگروهستهثانویهفیبرهایحدیتاواولیهفیبرهایبتدریجوگرفتصورتالرو

Dahm)شدمشاهدهروبشیالکترونیمیکروسکوپتصاویردرمانندسوکتوداردندانههایامدگیپیشچنیننیزگورخریماهیعدسیدر et

al., 2007).

ازالروخروجابشودمیبندیالیهشبکیهویافتهتمایزحدیتاجنینیدردورانسفیدماهیچشمشبکیهپژوهشایندرآمدهبدستنتایجطبقبر

راماهیوشدهردیعملکدیدبهمنجرتکاملیتغییراتاین.شوندمیاضافهرشددرحالشبکیهبهویافتهبیشتریتمایزنوریگیرندهسلولهایتخم،

.کندتکیهخودبیناییبردیگرحسیهایسیستمکناردرسازدمیقادر

آماده سازی نمونه چشم ماهی سفید بالغ جهت تهیه مقاطع بافتی.1کلش
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بررسی مورفولوژی ماکروپورهای اسکفلد پلی وینیل الکل با استفاده از دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی

4سعید جوادی, 3رحیمه خاوری, 2مهدی جهانفر, 1زهرا عبداهلل پور پیربداغ

چکیده

مولکولی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران-کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری زیستی، گروه زیست شناسی سلولی 1
ایران، تهراندانشگاه شهید بهشتی، ،مولکولی–ی سلولی سناشگروه زیست، دانشکده علوم و فناوری زیستی،استادیار2

مشاهدات

مراجع

[1] Tarus, B., Fadel, N., Al-Oufy, A., & El-Messiry, M. (2016). Effect of polymer concentration on the morphology and mechanical

characteristics of electrospun cellulose acetate and poly (vinyl chloride) nanofiber mats. Alexandria Engineering Journal, 55(3),

2975–2984.

[2] Cornelius, C., McCord, M., Bourham, M., & Hauser, P. (2017). Desizing of PVA sized pet/cotton fabrics with atmospheric

pressure plasma. Cellulose, 25(1), 869–881.

[3] Kanimozhi, K., Khaleel Basha, S., Sugantha Kumari, V., Kaviyarasu, K., & Maaza, M. (2018). In vitro cytocompatibility of

chitosan/PVA/methylcellulose – Nanocellulose nanocomposites scaffolds using L929 fibroblast cells. Applied Surface Science, 449,

574–583.

[4] Huang, C.-Y., Hu, K.-H., & Wei, Z.-H. (2016). Comparison of cell behavior on pva/pva-gelatin electrospun nanofibers with

random and aligned configuration. Scientific Reports, 6(1)

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

اینزمهالکندمیفراهمهاسلولتکثیرومهاجرت,رشدبرایرامطلوبیشرایطمتخلخلپلیمریهایداربست
کردهتحرکداربستمختلفهایقمستبهبتواندسلولتااستسلولقطربامناسبماکروپورهایحضورمهم

شتابازاستفادهباسلولیمهاجرتجهتماکروپورهامطالعهایندر.نشودخارجآنازحالعیندرکندرشدو
روبالستفیبسلولقطربامناسبمنافذیایجادسببپالسماسوراخکاریکهفرضاینباشدایجادپالسما
. شودپلی وینیل الکلداربستدرمیکرون45حدود

(ثانیه)مختلفزمانهایدرداربست,الکلوینیلپلینانوالیافالکتروریسیوپلیمریمحلولسازیازآمادهپس
تهیهنافدمازتصاویریبایدنخستشدهایجادمنافذازاطمینانبرای,گرفتقرارپالسمامستقیمتابشدرمعرض

رویبروشددادهپوششرومیزیمغناطیسیکندوپاشدستگاهوطالبانانومتر10ضخامتباهانمونهلذامی شد
Sample)نمونهنگهدارندهدستگاهرویبرکهالومینیومیکوچکقطعات Holder)گرافیتیچسبوسیلهبه

.گردیدندامادهبرداریتصویروبرایشدنددادهقراربودشدهچسبانده

. نانوالیاف تولید برایالکتروریسی دستگاه  ادوات سازیآماده
نانوفیبرهای الکتروریسی شده (2الکتروریسی،دستگاه داخلی محفظه (1

رشدوقرارگیریبرایمناسبمحیطریزماکروپورهاشدمشخصSEMتصاویرازاستفادهباوسلولکشتازپس
.استآوردهفراهمسلول

.پالسماتوسطونیتریلاکریلپلینانوالیافدرشدهایجادهایسوراخقطربررسی
الکترونیمیکروسکوپتصویر(2پالسماازحاصلیاکریلونیتریلپلالیافنانوخکاریسوراقطرمیانگیننمودار1)

الکتریکدیسدتخلیهپالسمایباشدهخکاریسورااکریلونیتریلپلیالیافنانوسطحبرسوراخهایقطرروبشی

میکروسکوپ.دادنشانرااسکفلددرنظرموردماکروپورهایSEMازتصاویرحاصل
.گردندرویتقابلپالسماباشدهایجادسوراخهایتاکردفراهمراامکاناینروبشی

الیافنانوسطحبرهایسوراخقطرروبشیالکترونیمیکروسکوپتصاویر
مدتدررتیبتبهالکتریکدیسدتخلیهپالسمایباشدهکاریسوراخاکریلونیتریلپلی

(ثانیه)60،40،20،10(زمانهای

.مراحل سنتز پلیمر و ساخت نانو الیاف پلی وینیل الکل
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اکسید –کاربرد طیف سنجی رامان در مشخصه یابی نانو کامپوزیت اکسید گرافن 
آهن

3مهدی جهانفرو2سید محسن دهنوی،1مهرداد اکرمی

چکیده

.ایران،تهران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران،علوم و فناوری زیستی،دانشجو کارشناسی ارشد1
.ایران،تهران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران،علوم و فناوری زیستی،استادیار2
.ایران،تهران،تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران،علوم و فناوری زیستی،استادیار3

مشاهدات

مراجع

[1] King A A, Davies B R, Noorbehesht N, Newman P, Church T L, Harris A T, Razal J 
M and Minett A I 2016 Scientific Reports 6 19491
[2} G. Kumar Pradhan, D. Padhi, and K. Parida, “Fabrication of Fe2O3 
Nanorod/RGO composite: A novel hybrid photocatalyst for phenol degradation” 
Applied Materials & Interfaces, August, 2013
.[3] Sathish M, Tomai T, Honma I 2012 J. Power Sources 217 85-91
[4] R Hatel et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1081 012006 

بحث و نتیجه گیری

روش/محاسبات/ آزمایشات

العره طیف سنجی رامان یک تکنیک غیر مخرب است که بررای م 
ای طیف هر. ماهیت پیوند مواد کربنی مورداستفاده قررار می ییررد

ن طیف رامان اکسرید یرراف. رامان هر مولکول، منحصربه فرد است
است را که مشخصه اصلی ساختارهای شبکه کربنی( پیک)دو قله 

شرناخته Dبانردو Gبانردنشران می دهرد کره معًروه بره عنوان 
مشخصه جفرت کرربن در صرفحار یرافیتری  Gباند[1].می شوند

برا ضورور Dبانرداسرت و SP2است که متناظر با هیبریداسیون 
. باط داردعیوب کریستالی در ساختار هگزایونال مانند یرافیت ارت

1600ترا 1500معًروه در محردوده ی Gدر اکسید یرافن بانرد 
[2].استقابل مشاهده 1300در محدوده ی Dبانددیده می شود و  

غییررار به طورکلی، موقعیت و شدر نسبی این دو نوار نسبت به ت
، ناخالصریماننرد متعددیساختاری بسیار ضساس است و عوامل 

أثیر تعداد هیه ها و یا نقص در س ح یا لبه ها می توانند بر آن هرا تر
[3]. بگذارند

Dهًان طور که در نتایج طیف سنجی رامان مشاهده شد بانردهای 

کررره مشخصررره ی تشرررکیل اکسرررید یررررافن هسرررتند Gو 
رار پس از عامل دار شدن اکسید یررافن برا نرانو  .تشکیل شده اند

بره 0/89از Gو Dاکسید آهن مشخص شد نسبت شدر باندهای
لرورین افزایش یافته است که ناشی از کاهش میانگین اندازه ب1/05

ه اکسید شبکه یرافن با ایجاد ضوزه های یرافیتی کوچک تر نسبت ب
اضیره هًچنین بدیهی است که پیک های مگنتیت در ن.یرافن است

رکیب فرکانس پایین قرار دارند و هًچنین نوارهای یرافن پس از ت
که این تغییر.نشان می دهندBlue-shiftبا نانو  رار اکسید آهن

.  دهنردرا به انتقال بار از اکسید آهن به اکسرید یررافن نسربت می
[4]

یافتره در این آزمایش که سنتز اکسید یرافن به روش هامرز بهبود
بره طور کامرل GوDقلره هایانجام یرفرت پرس از طیف سرنجی 

ید طیف سرنجی رامران نرانو کامیوزیرت اکسر. قابل تشخیص اسرت
ور آهن که به روش هم رسروبی شریًیایی در ضوراکسید -یرافن

آبه انجام یرفرت نشران دهنده ی 4آبه و کلرید آهن 6کلرید آهن 
هرن این موضوع است که ورقه های اکسید یرافن توسر  اکسرید آ

.عامل دار شده و قابلیت مغناطیسی دارد

رافن مقایسه نتایج ضاصل از طیف سنجی رامان نًونه های اکسید ی
اکسید آهن-و نانو کامیوزیت اکسید یرافن

جداسازی مغناطیسیی 
د نانوکامپوزیت اکسیی

اکسید آهن–گرافن 

آهنربا
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ان باالجری-مس با استفاده از روش کلید زنی قوس الکتریکی ولتاژ باال( II)سنتز نانوذرات اکسید 

*قناعت شعارمجیدصائب غالمحسینی، شهاب شریفی مالواجردی، مسعود ابراری، 

1983969411-آزمایشگاه نانومغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی-پژوهشکده لیزر و پالسما-دانشگاه شهید بهشتی-اوین-تهران-ایران

مراجع

[1] H. Chen, K. Liu, L. Hu, A. A. Al-Ghamdi, and X. Fang, “New concept ultraviolet photodetectors,” Mater. Today, 

vol. 18, no. 9, pp. 493–502, Nov. 2015.

[2] M. E. Grigore, E. R. Biscu, A. M. Holban, M. C. Gestal, and A. M. Grumezescu, “Methods of Synthesis, 

Properties and Biomedical Applications of CuO Nanoparticles,” Pharmaceuticals, vol. 9, no. 4, Dec. 2016.

[3] S. Sharifi Malvajerdi et al, “HVHC-ESD synthesis of ZnO nanorods: A new method towards rapid and highly 

tunable synthesis of oxide semiconductors in open-air and water for optoelectronic applications, ” ACS Appl. 

Mater. Interfaces, in press, 2021.

کم تربعدیکدرحداقلآنهافیزیکیاندازهکهنانوذراتماده،سنتزفناوریپیشرفتباامروزه
ونوریخواصوابستگیوباالحجمبهسطحنسبتدلیلبهاستنانومتر100مساوییا

درمس(II)اکسیدنانوذرات.[1]اندگرفته قرارتوجهموردابعادشان،واندازهبهرسانندگی
ضدخواصوفوتوکاتالیستیخواصنوری،حسگرهایابرخازن ها،خورشیدی،سلول های
نوعدوهرازکهدارندوجودنانوذراتتولیدبرایمختلفیروش های.[2]دارندکاربردمیکروبی
،شیمیاییخاربرسوب دهیالکتروشیمیایی،گلوله ای،آسیابجملهازهستندشیمیاییوفیزیکی

سروددرمسفلزنازکالکترودهایازدنیادربارنخستینبرایپژوهش،ایندر....وژل-سل
.[3]استشدهاستفادهCuOنانوذراتسنتزبرایالکترودیسامانه
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(A220تاA20از)باالجریانو(kV22تاkV2از)باالولتاژکلیدزنیازبهره گیریبا
CuOنانوذراتمی شود،پالسماییانفجاربهمنجرکهآبوهوامحیطدودرالکتروددوبین

بهوشدهزهیونیمحیطداخلعناصروموادباالیی،توانچنینازاستفادهدلیلبه.اندشدهسنتز
پیوندهمبهمحیطدرشدهیونیزهعناصرآن،فروپاشیازبعدکهمی شوندتبدیلداغپالسمای
غییرتبا.بودخواهدزیادنیزبلوریحالت هایتشکیلاحتمالاستباالانرژیچون.می یابند
راتذرااندازهوتولیدسرعتنوری،خواصمی تواناعمالیجریانِوسنتزمحیطهمانندعواملی
.کردکنترل
یکدیگرازmm2فاصلهبهmm1صخامتبه%99/99خلوصبامسیورقه دواینجادر

انفجارالکترود،سردوبهkV22ولتاژطبعبهوA220جریاناعمالازبعد.گرفته اندقرار
اتمِ باالانرژیدلیلبهزمانهمیندر.می کندتبدیلپودربهرامسفلزازقسمتیپالسمایی

.می سازندرامس(II)اکسیدومی دهندواکنشیکدگیرباوشدهیونیزههوااکسیژنِومس
هبمخلوط.شوندخارجپودرهاتاشدهدادهشووشستچنبرمقطرآبازاستفادهباسپس
عرضمدراستشدهریختهدیشپتریدرونکهآنماندهباقیوشدهسانتریفویژآمدهدست
بهپودرازمقداری.(A220-)آیددستبهخشکپودرتاگرفتقرارسانتی گراددرجه80دمای
کورهدرونC/min10˚نرخباسانتی گراددرجه600دمایدرساعت1مدتبهآمدهدست

آبمحیطدرنیز(W220-)نمونه مشابهطوربه.(A-a220-)گرفتقراربازپختموردهوا
.شدسنتز

ئیمرناحیهدرفرابنفش،ناحیهدرجذببرعالوهنمونه هاتامکهمی دهدنشانجذبنمودار
لیاتعمانجامبااست،شدهدادهنشانپیوستدرکهتاکنمودار.دارندتوجهیقابلجذبنیز

.می یابدکاهشانرژیگافمقدارحرارت دهی،

100تا25محدودهدرراذراتاندازهمی توانآمدهدستبهFESEMتصاویرازاستفادهبا
سنتزهوادرکهCuOنانوذراتریختاست،مشخصتصاویرازکهچنانچه.زدتخمیننانومتر
.استه ترکشیدکرّاتایناند،شدهسنتزآبدرکهنانوذراتیبرایکهحالیدراستکرویشده اند

220-A

220-A-a

220-W

220-W-a

اندشدهسنتزآمپر220جریانباوهواوآبمحیطدرکهمساکسیدنمونه هایپراشطیف
ناخالصیقله هایکهچندهراندشدهتشکیلCuOفازازاکثرانمونه هاکهمی دهدنشان

Cu2OوCuفازهکآنجاییاز.می روندبینازحرارتیعملیاتانجامباکهمی شوندمشاهدهنیز
Cu2Oاکسیداز(II)بهنسبتکمتریپایداریدارایمسCuO،درحرارتیعملیاتبااست
اکسیژنمیزانکهشودمیتبدیلCuOپایدارترفازبهسرعتبهفازایندار،اکسیژنمحیط

nm18/5بلورک هااندازهمیانگینشرر-دبایرابطهازاستفادهبا.داردخودساختاردربیشتری
.آمددستبه
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 طراحی و ساخت پاک کننده پالسمایی ضد ویروس
 2محمد تقی احمدی، 1ماهان احمدی

 چکیده

 دانشکده پزشکی، شیان جیاو تنگ،شیان ، شانشی، چین، دانشجو1
 دانشکده علوم ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران، گروه فیزیک، دانشیار2

 مشاهدات

 مراجع

1. He, F., Y. Deng, and W. Li,Coronavirus disease 2019: What we know? Journal of Medical Virology, 2020. n/a(n/a).  
2. Ibrahim, I.M., et al., COVID-19 spike-host cell receptor GRP78 binding site prediction. Journal of Infection, 2020.  
3. Elfiky, A.A., Anti-HCV, nucleotide inhibitors, repurposing against COVID-19. Life Sciences, 2020. 248: p. 117477.  
4. ul Qamar, M.T., et al., Structural basis of SARS-CoV-2 3CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal plants†.Journal of 

Pharmaceutical Analysis, 2020.  
5. Puligundla, P. and C. Mok, Non-thermal plasmas (NTPs) for inactivation of viruses in abiotic environment. 2016. 11: p. 91-96.  
6. Yamashiro, R., T. Misawa, and A. Sakudo, Key role of singlet oxygen and peroxynitrite in viral RNA damage during virucidal effect 
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روش/محاسبات/ آزمایشات  

 که هستند (  RNA یا DNA) اسید نکلئیک یک فقط دارای میکروبی های سلول و کوچک بسیار آلودگیهای ویروسها
  با ) کنند می عبور میکرومتر 0/45 فیلترهای از که هستند کوچک کافی اندازه به شوند می تکثیر میزبان سلول درون
  و کنند حفظ را خود زایی بیماری قدرت توانند می بهتر باکتریا با مقایسه در و (نانومتر 300 تا 20 حدود ابعاد در قطری

  و زراحی پالسما پایه بر ویرروسی ضد سیستم تحقیق این در .خواهد مشکل و ضروری آنها بردن بین از و کنترل به نیاز
  پمپ آنها جمله از که است شده تشکیل مهم قسمت چندین از  کلی حالت در شده ساخته دستگاه و است شده ساخته

  کنترلی مجموعه دیگر مهم بسیار بخش . است رفته بکار هوا با سیستم کارکرد برای اقتصادی کهبدالیل باشد می گاز
 تولید در مهمی بسیار نقش کندو می ایجاد و کنترل نازل بخش در را تشدید پدیده که است دستگاه فرکانسی سیسم
  را شده ایجاد پالسمای شدت که باشد می سیستم انرژی کنترل قسمت نهایت و دارد بنفش فرا محدوده نوری امواج

 .کند می کنترل
 

Virus is the smallest infectious and acellular microbe consisting only one kind of nucleic 

acid (DNA or RNA), and which obligately replicate inside host cells.  small enough to 
pass through 0.45μm filters (20-300nm in diameter) and can retain infectivity in 

comparison with bacteria. In this research an air plasma based system is fabricated in the 

laboratorial medium. The fabricated plasma generator over all contains several important 

sectors such as gas splendor that is designed for air gas application because of 

economical purposes. Frequency controller which controls the resonance phenomenon in 

the nuzzle environment and plays an important role in the radiation of optical waves. 

Also Energy controlling system in the same way controls plasma emission intensity from 

the nuzzle. 

 بحث و نتیجه گیری
 

Our research and investigation in first step approved the antivirus effect of the 

presented system as well. The proposed design is fabricated in the laboratorial 

medium as shown in figure 2 which is operating using home electricity hence 

more adjustments are needed to be done on the portable version. And for further 

clarification ultra violet radiation in the fabricated system has been confirmed, 

the antiviral performance of the proposed machine has been approved based 

upon preliminary virus test results. 

Based on the analyzed virus structure, pulsed antivirus Plasma Cleaner with 

capability on lipid damage is designed and fabricated. The fabricated system is 

employed on three different bacteria in 50 mL liquid that contains 105colonies 

forming unit (CFU). All colonies are in direct contact with plasma rays for 

duration of 30 minutes. The other group was at the exact same conditions but 

without any contacts with plasma rays. This system completely stopped the 

growth and reproduction of bacteria an d finally destroyed 

100% of bacterial components in the experiment environment. It is expected 

that can disturb any kind of corona virus family especially COVID-19 which 

it’s done through three techniques; First of all, PAVPC’s frequency can be 

adjusted to reach up to the radiation of ultraviolet wave length which it’s 

approved as a main antivirus technic since a long time [5, 6]. Secondly the high 

energy ions emitted from the plasma environment will collide by the virus 

envelope and then it’ll destroy the virus effortlessly, compared to the ultraviolet 

light emission which is dangerous for the user; And at last the virus colonies 

can be destroyed by adjusting the energy intensity and frequency which is 

basically pin pointing this high amount of high energy in a small area. 

Pulsed arc discharge method based plasma generation mechanism is being 

employed in the presented research. In this mechanism the voltage between two 

electrodes is changed in KV range by low sequences and its frequency is 

controlled by a frequency controller. In the atmospheric pressure, electrons are 

jumped from one electrode to the another and collision between electrons and 

air molecules generates plasma ions and these ions interaction with flowing gas 

in the form of active plasma environment is realized as shown in figure1. 

Generated plasma bustled out from this location which is known as plasma 

nuzzle fragment. 

figure 3 Lipid bilayer targets in the Corona virus family  

figure 2 Schematic and fabricated instrument . 

To understand the fabricated system effect on the microbial and corona 

family viral environment, their structure need to be analyzed. As shown in 

figure 3 virus structure in the corona virus family[1-3] is covered by lipid 

which is a main target for portable antivirus plasma jet system[4]. 

The proposed mechanism as shown in figure 2 has been fabricated and tested for 

antibacterial application by nano electronic group also need to be tested for 

antivirus application in the proper environment. The fabricated portable plasma 

generator over all contains several important sectors such as gas splendor that is 

designed for air gas application because of economical purposes. Frequency 

controller which controls the resonance phenomenon in the nuzzle environment 

and plays an important role in the radiation of optical waves. Also Energy 

controlling system in the same way controls the emission intensity from the 

nuzzle.  

Figure 1. Schematic enlargement of fabricated plasma nuzzle fragment   




