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تحقق بخشیدن به افسانهی شخصی، یگانه وظیـفـه    

ی آدمیان است. فاصله همه چیز تنها یک چیز است  

و هنگامی که آرزوی چیـــزی را داری، سـراسـر          

کیهان همدسـت می شود تا بتوانـــی این آرزو را     

تحقـــق بخشـی)بخشی از کتاب کیمـیـاگــــر  و         

باالخره بعد از مدت هـا به لطف خدا، تیـم نشـریـه      

انجمن علمی شیمی دانشگاه محقق توانست با صرف 

انرژی بسیار در بازه ی زمانی کوتاه به هـدف خـود     

برسد و در ادامه راه گاهنامه کیمیایی سـال هـای       

خود راچاپکند.تـمـام     91گذشته، اولین شماره سال 

تالش ما برای ساختن نشریه پرمحتوا جالـــــب و    

 بـــه دور از حشــــو بـــــود.

از تمام کسانـــی که در ایـن راه مـا رو یــاری             

کردنـد نهایـت تشکـر را دارم بخصـــوص اعضـای    

تیـم نشریـــه و اساتید عزیز که وقــت بی وقـــت 

مزاحـــم شان می شدیم. مطمئــن هستم که ایـن   

کار عیــب و ایراد ها یی هم دارد، چون تـیـــــــم      

فعلی نشریـه تیم نوپایـــی سـت. بـرای بـهـبـود           

نشریــه و استفاده از ایــده های بدیع و نو دوستان 

عزیز، در صورت تمایــل به همکاری با نشریــــــه    

کیمیا به انجمـن علمی شیمـی مراجعـه کنیـد. در     

پایان امیــــدوارم از نشــریــــه کیــمیـــــــا و       

 استفاده کافی لـــذت وافی ببریــــد. 

 ساجده حبیبی پور

 سخن سردبیر
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را به    2229سال   آیوپاک، سازمان ملل و سازمان    

افتخار صدو پنجاهمین سال کشف جدول تناوبی         

سال بین  المللی جدول      عناصر توسط مندلیف،       

نامگذاری کرده  اند. به افتخار این سال،              تناوبی

انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه محقق          

، برنامه های علمی مختلفی را در سال            اردبیلی  

، 2391اسفند ماه     9برگزار می کند.  در          2229

 Click on Periodicبرنامه ای تحت عنوان      

Table              برگزار شد. در این برنامه، آقای دکتر

بضاعت پور در مورد تاریخچه و قوانین حاکم بر             

جدول تناوبی سخنرانی کردند و برنامه های              

متنوعی از جمله مسابقه علمی و ارائه اعضای              

انجمن علمی، پیرامون عناصر مختلف انجام شد.          

عالوه بر این، انجمن در حال برگزاری دو مسابقه           

فیلم عنصر مورد عالقه ات را       ملی با عناوین     

هستند.   جدول تناوبی خودت را بساز     و    بساز

ز شیمیست های جوان در دو گروه در مسابقه اول، ا

  سال دعوت می      29-33  سال و )    22-21سنی ) 

در مورد عنصر     شود تا ویدئوهای خالقانه خود را      

مورد عالقه خود یا کل جدول تناوبی، با زمان              

ثانیه، تهیه کنند. در مسابقه دوم،            92حداکثر  

عالقه مندان می توانند با هر ابزاری که در دست            

دارند یک جدول تناوبی زیبا بسازند و تصویرش را          

برای این مسابقه ارسال کنند. از ده نفر برتر طی            

مراسمی قدردانی و جوایز اهدا خواهد شد. هدف           

اساسی این پروژه ها، تشویق کردن                      

های جوان برای خالق بودن در شیمی         شیمیست  

است. در عین حال، دیگران نیز به بحث و تبادل             

مند خواهند شد. برنامه     نظر در مورد شیمی عالقه      

بزرگداشت گزاری همایش        بعدی انجمن، بر    

با حضور    91در اردیبهشت ماه          جابربن حیان 

آقای دکتر عیسی یاوری و خانم دکتر لیال فتوحی،         

پیرامون چالش ها در آموزش شیمی ایران، خواهد         

بود. در پایان این برنامه، از جدول تناوبی آنالینی           

که توسط یکی از دانشجویان عضو انجمن ساخته          

شده است رونمایی خواهد شد. این برنامه همراه با          

نمایشگاهی است که در آن شرکت های دانش             

بنیان دانشگاه محقق اردبیلی و چند غرفه                

دانشجویی، حضور خواهند داشت. در انتهای سال         

سال بین المللی جدول      ، آخرین برنامه         2229

، جشنواره ای ملی با همین عنوان، در               تناوبی

برگزار خواهد شد که ریز برنامه ها در           91مهرماه  

  گاهنامه بعدی به اطالع خواهد رسید.

 فعالیت انجمن

3 



ل/بهار
شماره او

شریه کیمیا/
ن

8
9

3
1

 

 

 

ساخـــت الیافی با استحکــــام فلز و انعطـاف 

 پذیری الستیـــــک!

انعطاف پذیری و استحکام ویژگی های مطلوبی هستـنـد   

که مواد موجود تنها دارای یکی از این ویژگی ها بوده یـا  

به دیگر بیان مـــــاده ای که دارای استحکـام بـاالیـی      

است از انعطاف قابل قبولی برخـوردار نیســـــت و یـا        

بالعکس.حال آنکه بـراسـاس گـزارش دیـلـی مـیـل                     

(Daily mail)        تحقیقات صورت گرفتـه در دانشـگـاه

کارولینای شمالی منجر به تولید الیافی با انعطـــــــاف    

الستیک و استحکام فلز شد. این الیاف، ترکیبی از فـلـز      

باپوشش پلیمری کشسان است که به طـور    (Ga)گالیم

همزمان دارای خاصیت فلزات و  کشســـــانـی زیـادی      

است، درنتیجه اینالیـاف در مقابل تنش هاو فشـــــــار    

مقاومت باالیی را ایجاد می کند. آنچه سبب تولید ایـن     

الیــــاف   ترکیبـــــی پلیمری شد، تحقیقــی بود کـه  

دانشمندان این دانشگاه درصدد تحقق بخشیدن بـه آن    

بودند. این گروه از پژوهشگران به دنبال ماده ای بـودنـد    

که استحکام فلزات را داشته باشد اما در مقابـــــل، در     

برابر تنش های شدید و خم های متعدد مقاومــــــــت     

کرده، خواص خود را از دست نداده و درنـهـایـت دچـار       

چنین خاصیتی در علم پلیمر بـه نـام       شکستگی نشود.  

مواد مورد بحث قـرار مـی     (Toughness) چَقِرمِگی

گیرد و یا به عبارت دیگر، هرچه یک ماده چـقـرمـه تـر       

باشد، توانایی آن در جذب فشار و تنش ناشی از تحـمـل   

بار بیشتر بوده و سخت تر شکسته یا پاره خواهـد شـد.     

پوشش پلیمری این ماده باعث می شود زمانی که مـاده    

مورد کشش قرار می گیرد، انسجام کلی خودش را حفظ 

کرده و پس از پایان کشش، قطعات جدا شده فلز را بـه    

 یکدیگر برساند.

پروفسور مایکل دیکی، سرپرست ایـن پـروژه تحقیقاتـی    

اظهار دارد مغزی فلزی رشته الیاف جدید این توانـایی را  

برابر طـول اصـلی   1دارد که به کمک پوشش پلیمری، تا 

 خود کشیده شده و سپس به حالت ابتدایی خود بازگردد. 

این قابلیت کاربرد فراوانی در صنعت دارد برای مثال می 

توان ازاین الیاف ها برای بخش های متحـرک و مفاصـل   

ربات ها استفاده کرد کـه عـالوه برمقاومـت بـاال دربرابـر      

ضربات)خاصیت فلز ، مانعی برای تحـرک ربـات هـا نیـز     

 نخواهد بود. 

امروزه تالش های بسیاری برایتقلید از پوست انسان و به 

کارگیری آن در ربات ها صورت می گیرد کـه بـه گفتـه    

پروفسور دیکی، الیاف های ساخته شده در این دانـشگاه  

ضمن حفظ خاصیت کشسانی پوست، مقاومـت آن رانیـز   

 افزایش داده است. 

درپایان الزم به ذکراست که در ایـن پـروژه بـه              

منظوراستفاده اثبات عملیاتی بودن طـر،، از فلـز گالیـم    

استفاده شده است در غیر این صورت برای سـاخت ایـن   

 نوع الیاف می توان از سایر فلز ها نیز استفاده کرد. 

 Daily Mailمنبع: 

 تازه های علم شیمی
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 تولید پوستی حساس تر از پوست انسان! 

شـاید سـاخت پوسـت هـای مـصنوعی در گذشـته       

پیشرفت عظیمی محسوب می شـد امـا بـا سـاخت     

پوستی به مراتب حساس تـراز پوسـت انـسان ایـن     

 پیشرفت چندین برابر شد. 

امروزه پوست های الکترونیکی متعددی در بازارهای 

Hi-Tech       وجود دارد کـه مـی تئـان از آنهـا بـرای

ایجاد حس تماس در ربات ها و اندام های مصنوعی 

استفاده کرد.ویژگی متمایز کننده این پوست هـای  

مصنوعی میزان حساسـیت آنهـا بـه محـرک هـای      

خارجی است که بـه وسـیله حـسگر هـای موجـود      

 دراین پوست ها ایجاد می شود. 

طبق گزارشـی کـه در یکـی از مقالـه هـای مجلـه       

منتشرشد، دانـشمندان دانـشگاه    IEEEحسگرهای 

تگزاس موفق به توسعه نوعی پوست شـده انـد کـه    

 حساسیتی بیشتر ار پوست انسان دارد. 

حـسگرهای بـه کـار گرفتـه شـده در ایـن پوسـت        

مـصنوعی انعطـاف پـذیر و از جنـس نـانو ذرات      

میکـرون   2.2اکسیدروی هستند که قطری معـادل  

دارند؛ برای درک ابعاد این حـسگرها مـی تـوان بـه     

قطرموی انسان اشاره کرد، قطر یک تار موی انسان 

میکرون است که به عبارتی موی  32-42در حدود 

 برابر بزرگتر از این حسگرها هستند. 222انسان 

ویژگی خاص دیگر این حسگرها عدم نیـاز آنهـا بـه    

منبع تغذیه خارجی است یعنی بدون نیاز به جریان 

 الکتریسیته عمل می کنند. 

میلیـون هـا حـسگر در الیـه ای کشـسان از مـواد       

پلیمری موسوم به پلـی آمیـد کـه دربرابـر رطوبـت      

مقاوم هستند، ایـن پوسـت هـای مـصنوعی را مـی      

 سازند. در نتیجه این نوع طراحی، پوستی محکم،

انعطاف پذیر و درعین حـال ضـدآب را تولیـد مـی     

 کند. 

درصورتی که این پلی آمید ها متحمل کوچک ترین 

فشاری شوند، حسگرها می توانند به واسطه خمـش  

الیه کشسان آن را تشخیص دهنـد و حـتی خـبراز    

تغییر دما را بدهند. یکی از محققان ایـن پـروژه بـه    

‹ نـام  ››چلیـک بـاتلر  ‹ در وصـف حساسـیت ایـن     

حسگرها می گوید)) این حـسگرها آنقـدر حـساس    

هستند که اگر بابخشی از انگشتتان آنها را بخارانید، 

این فناوری می تواند کمک کند تا هویـت آن فـرد   

شناسایی شود.تصور جالبی است! با استفاده از ایـن  

ربات که دانشجویان من ربات های مودار خطابشان 

مـی کننـد، افـراد قـادر بـه تـشخیص هویـت فـرد         

 باشند.   

در نهایت می توان  از این ماده در بازوهای رباتیک، 

انگشت های پروتز دست و یا صدها دستگاه مبتنـی  

 برحسگر ها استفاده کرد.

 Newatlasمنبع: 

 تازه های علم شیمی
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 مصاحبه با دکتر امیر ناصر شمخالی

 اردبیلیعضو هیت علمی دانشگاه محقق 

(در دوران قبل از ورود به دانشگاه چه آینده ای برای  2

 خود تصور میکردید؟  

خوب قبل دانشگاه تا سال دوم دبیرستان هنوز رشته خاصی 

را انتخاب نکرده بودم. ولی این را می دانستم کـه دوسـت        

دارم شغل آینده من علمی باشد. مطالعه غیر درسـی زیـاد        

داشتم. بعضی مواقع هم اگر حوصله داشتم درسهای هـفـتـه     

های بعدی را مطالعه کرده و تمرینها را حل می کـردم. آن       

موقع ما جزو اولین دوره های نظام آموزشی جدید بـودیـم.     

یعنی سیستم ترمی واحدی مثل دانشگاه. مثـال یـک تـرم         

 2فیزیک داشتیم، ترم بعد شیمی. ترم بهاره آن سال شیمی  

داشتیم. دبیر شیمی برای حل تمرین اسم من را صـدا زد.       

من دفترم را بردم و تحویل دادم بعد شروع کردم حل کردن. 

ایشان دید تمرینهای درسهای جلسات بعدی را حل کردم. از  

من پرسید شما قبال این درس رو افتادی؟ من گفتم خـیـر.     

پرسید پس اینها را چطور حل کردی؟ گفتم متن کتـاب را    

خواندم و حل کردم. بعد پرسید آینده چه رشته ای را بـرای   

خودت در نظر گرفته ای؟ من گفتم هنوز تصمیـم خـاصـی      

ندارم. گفت من یک کتاب به شما امانت می دهم ببر بخـوان   

اگر خوشت آمد به من بگو کتابهای بیشتری دارم. کتـاب را     

جلسه بعد به من داد. کتاب شیمی عمومی مورتیمر بود. من   

شروع کردم به مطالعه و کم کم عالقمند شـدم. بـعـد بـه            

دبیرمان اطالع دادم. گفت اشکال ندارد بخوان و تمرینهـا را     

حل کن. هر جا هم بلد نبودی بپرس. و این نـقـطـه شـروع         

 عالقه من به شیمی بود.   

(در چه سالی در کنکور شرکت کردید و چرا رشتـه   2 

 ی شیمی را انتخاب کردید؟ 

همانطور که عرض کردم، از سال دوم دبیرستان عالقه من به 

شیمی شکل گرفت. بعد از آن کم کم بعضی آزمایشها را در    

خانه انجام دادم. اولین آزمایشی که انجام دادم الکترولیز آب  

بود. دو عدد باطری قلمی مستعمل را تخلیه کرده و مـیلـه        

های گرافیتی آن را برداشتم. ته یک ظرف پالستیکی خالـی   

را سوراخ کردم و با چسب الکترودها را محکم کـردمسـپـس    

برای منبع تغذیه از شارژر باطری ماشیـن کـه در خـانـه           

داشتیم استفاده کردم. خیلی برایم هیجان انگیز بود و واقعـا   

 تولید هیدروژن را به چشم دیدم.   

یکبار هم محلول آب نمک الکترولیز کردم و بوی کلر را واقعا 

حس کردم که البته بعدا فهمیدم کار خطرناکی است. اما بـر   

خالف انتظارم بجای محلول سود، آب ژاول تولید شـد، کـه     

بعدا فهمیدم باید کاتد و آند با غشای مناسب از هـم جـدا         

شوند تا سود تولید شود. از چربی های مـخـتـلـف صـابـون          

درست کردم. یک مدتی هم با الکل و استون عصاره گلها را    

استخراج می کردم. نتیجه همه این ها عالقه زیاد مـن بـه        

شیمی بود. سال چهارم دبیرستان، دوره پیش دانشگاهی بود  

بسیار منحصر به فرد بود. تعداد زیادی   11و کنکور سراسری 

دانش آموز نظام قدیم وجود داشتند و آن سـال تصـمـیـم         

گرفتند بیش از هفتاد درصد سهمیه به نظام قدیم و بقیه بـه  

جدید اختصاص یابد. در نتیجه به نظام جدید ظلـم شـد و        

اکثر دانش آموزان مستعد آن دوره نتوانستند قبول شوند. در  

صورتی که هم در آن زمان و هم در این زمان اعتـقـاد دارم     

بهترین دانش آموزان آن زمان در مدارس نظام جدید بودنـد.  

دانش آموز بـودیـم،      122در مدرسه پیش دانشگاهی ما که 

نفر نرسید. یکی از     23نهایتا تعداد قبولی دانشگاه دولتی به 

بود.  2322آنها من بودم. رتبه کنکور اگر خاطرم باشد حدود  

اول شیمی تهران را زدم قبول نشدم بعد دانشگـاه تـبـریـز       

انتخاب کرده بودم که قبول شدم. اصـرار خـانـواده بـرای            

 2322انتخاب پزشکی هم مؤثر واقع نشد. البته تـا رتـبـه         

امکان قبولی پزشکی وجود داشت. ولی در هر صـورت مـن      

عالقه ای به کار در بیمارستان نداشتم و از طرف دیگـر بـه     

شیمی بسیار عالقمند بودم. وقتی ترم اول دانشـگـاه سـر           

 کالس ریاضی عمومی نشستم،   

 مصاحبه دانشگاهی
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استاد ریاضی یک رابطه بسط تیلور نوشت که عالمت فاکتوریـل  

)!  دارد. یک دفعه یکی از خانمها پرسیـد اسـتـاد اون عـالمـت          

تعجب چیه؟ استاد متحیر و عصبانی شد. پرسید یـعـنـی شـمـا       

نمیدونین این چیه؟ کسی هست این رو بدونه؟ مـن دسـتـم رو    

بلند کردم گفتم فاکتوریل. پرسید چطور شـمـا بـلـدی ایـنـهـا         

نمیدونن؟ من گفتم اینها گناه ندارن. احتماال نظام قدیم هستن  

و توی دروس ریاضی اونها نیست. توی درسهای نـظـام جـدیـد      

هست. بعد استاد پرسید چند نفر نظام جدید غیر ایشان هست؟  

هیچ کس دست بلند نکرد و من آنجا متوجه شدم چه ظلمی به 

نفـری فـقـط یـک نـظـام        33نظام جدید شده و از یک ورودی 

جدید هست. اما نظام جدید بودن بعدا مزیتی شد. چون بقیه بـا    

سیستم ترمی واحدی آشنا نبودند و دایم از کمبود وقت شکایت 

 داشتند.  

(به چه دالیلی متمایل شدید در تحصیالت تکمـیـلـی     3

 رشته ی شیمی فیزیک را انتخاب کنید؟  

عالقه من به شیمی فـیـزیـک از سـال دوم شـکـل گـرفـت. از          

درسهای آلی، معدنی، و تجزیه خیلی حس اقناع درونی بـه مـن   

دست نداد. اما دیدم شیمی فیزیک با بقیه تفـاوت زیـادی دارد.    

خیلی چیزی برای حفظ کردن ندارد و سراسر استدالل و منطق 

و ریاضیات هست و به تمام پدیده های شـیـمـیـایـی خـیـلـی         

موشکافانه و فیزیکی نگاه می کند. در عین حال پیوند با شیمی  

نیز همیشه دارد. اینجا بود که بعد از کمی مطالعه در مجـالت و   

متون به زبان اصلی متوجه شدم که اگر کسی شیمی فـیـزیـک    

بلد باشد، براحتی می تواند با بقیه علوم مرتبط شـود و مـیـدان    

عمل آن بسیار وسیع است. در نتیجه از همان سال دوم تصمیم  

گرفتم که در دوره کارشناسی ارشد شیمی فیزیک انتخاب کنـم  

و معلوماتم را در این زمینه باال ببرم. رفتم سـرا  دانشـجـویـان      

تحصیالت تکمیلی شیمی فیزیک و در مورد مـنـابـع و درسـهـا      

سؤال کردم. بعد متوجه شدم کسی که عالقمند شیمی فیزیـک   

هست باید به قدر کافی ریاضیات پیشرفته و فیزیک کالسیـک و  

مدرن بلد باشد.تابستانها را اختصاص دادم به مطالعه ریـاضـی و    

فیزیک. از ریاضیات مهندسی پیشرفته شروع کـردم، روشـهـای     

ریاضی در فیزیک و چند کتاب دیگر. بـعـد از آن رفـتـم سـرا        

دروس مهم فیزیک شامل مکانیک تحلیلی، الکترومغناطـیـس و   

کوانتوم. بعدا در دوره های ارشد و دکترا این درسها خیـلـی بـه     

دردم خورد. مثال یکی از درسهای مهم شیمی فیزیک در ارشـد   

و دکترا، ترمودینامیک آماری هست، درسی با ریاضیـات زیـاد و   

بعضا پیچیده. یادم هست که تا آن موقع کسی از دکتر پارسافـر   

در درس آماری بیست نگرفته بود. ایشان معروفـتـریـن اسـتـاد       

ترمودینامیک آماری بودندو و بسیار سختگیر. من تنـهـا کسـی     

بودم که درس ایشان بیست گرفتم و همه تعجب می کردند. اما  

من می دانستم دلیلش همان زمینه مطالعه ریاضی و فیزیک در 

سالهای قبل بود. در دوره کارشناسی ارشد درس کوانتـوم را بـا    

دکتر اسالمپور داشتیم که از مطرحـتـریـن اسـاتـیـد شـیـمـی          

کوانتومی ایران هستند. از ایشان هم باالتریـن نـمـره کـالس را      

گرفتم. اما نکته مهم این بود که بسیار از نحوه تـدریـس ایشـان     

 خوشم آمد و عالقه من به شیمی کوانتومی از آنجا شروع شد.

بسیار سختگیر. من تنها کسی بودم که درس ایشـان بـیـسـت       

گرفتم و همه تعجب می کردند. اما من می دانسـتـم دلـیـلـش       

همان زمینه مطالعه ریاضی و فیزیک در سالهای قـبـل بـود. در     

دوره کارشناسی ارشد درس کوانتوم را با دکتر اسالمپور داشتیم 

که از مطرحترین اساتید شیمی کوانتـومـی ایـران هسـتـنـد. از        

ایشان هم باالترین نمره کالس را گرفتم. اما نکته مهم این بـود   

که بسیار از نحوه تدریس ایشان خوشم آمـد و عـالقـه مـن بـه      

 شیمی کوانتومی از آنجا شروع شد.  

 نحوه ی ورودتان به هیئت علمی دانشگاه چگونه بود؟ (4

عالقه من به تدریس در دانشگاه از همان دوره کارشناسی شکل 

گرفت. احساس کردم باید شغل جالبی باشد کـه هـم تـدریـس      

کنی هم تحقیق. البته از مشکالت پیش رو اطالعی نداشتم، امـا   

عقیده داشتم هر چیزی که آدم بخواهد می تواند بـدسـت آورد   

به سه شرط: انگیزه، کوشش کافی و تقدیر و خوشبختانه هر سه  

آن در من وجود داشت. دوره دکترا برای اولین بار یـک روز بـه    

دانشگاه محقق اردبیلی آمدم. قبال هرگز این دانشگاه را نـدیـده    

بودم. با یکی از دوستانم قرار بود با اقای دکتر حبیـبـی کـه آن     

زمان ریاست دانشگاه بودند مالقاتـی داشـتـه بـاشـیـم. فضـای         

طبیعت اطراف و آرامش دانشگاه بسیار مـورد تـوجـه مـن قـرار      

گرفت. با خودم فکر کردم به یک محیط آرام و طبیـعـت خـوب     

برای کار علمی نیاز دارم. از اینجا بود که به اسـتـخـدام در ایـن      

یک درس آزماشیگاه  14دانشگاه عالقمند شدم. از ترم اول سال  

شیمی عمومی را در این دانشگاه گرفتم. بعد از امتحـان جـامـع     

درخواست بورسیه دادم و خوشبختانه در نهایت مورد قبول قرار 

گرفت. بعد از آن بطور جدی تدریس در این دانشگاه را پیگیری  

کردم و هر ترم چند واحد شیمی عمومی و شیمی کوانتومـی را  

معموال داشتم. تا اینکه در نهایت بعد از فار  التـحـصـیـلـی، در       

 با مرتبه استادیاری مشغول به کار شدم. 19مرداد ماه 

(آیا در دوران دانشجویی در تشکل های دانشجـویـی    5

 فعال بوده اید؟  

در دوران ما تشکلهای علمی چندانی وجود نداشت. بـعـضـی از     

تشکلهای سیاسی داخلشان شاخه های علمی هم داشتند. اما به  

این روش کار کردن خیلی مورد عالقه من نبود. چون برای کـار   

علمی باید داخل آن تشکلها عضو می شـدیـد. در نـتـیـجـه در        

دوران دانشجویی در هیچ تشکـلـی عضـو نـبـوده و فـعـالـیـت          

نداشتم.اما االن قضیه فرق کرده است. در دانشگاه انجمـنـهـای      

علمی تأسیس شده که در آنها دانشجویان فار  از مسائل دیگـر  

به فعالیتهای علمی می پردازند که در شکل گیری تفکر علمـی  

 و خالقیت و روحیه کار گروهی در آنها خیلی مؤثر است.
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(بزرگترین هدف و آرزویی که دوست دارید برای رشتـه   6

ی شیمی انجام دهید و در دانشگاه با شرایط موجـود   آن  

 را عملی کنید چیست؟ 

هدف که زیاد هست. اما از دید رشته خودم، فاز مایع و            

برهمکنشهای بین حالل و حل شونده دنیایپر رمز و رازی اسـت.  

هنوز اثر برهمکنش میدانهای قوی الکتریکی و مغناطـیـسـی در    

فاز مایع و برانگیختگیهای مولکولی در آن بطور کامل مطـالـعـه    

نشده است. اتفاقا چنین به نظر می رسد که در سالهای آیـنـده،    

درصد زیادی از تکنولوژیهای مهم و استراتژیک به همین مسألـه  

مربوط باشد. چند سالی هست که در این زمینه مطالعاتی داشته  

ام و به یک تئوری جامع و کارآمد در این زمینه فکر مـی کـنـم.    

البته هنوز دشواریهای زیادی وجود دارد و مسیـر زیـادی تـا آن    

 هدف باقیمانده است. 

( در اوضاع امروز کشور آینده شغلی فارغ التحصـیـالن    7

شیمی را در داخل کشور چگونه ارزیابی میکنـیـد و چـه    

توصیه ای به دانشجویان برای آینـده ی شـغـلـی شـان      

به نظر من هر زمانی مشکالت خـاص خـود را دارد کـه    دارید؟ 

باید با آن کنار آمد. زمان ما امکانات آموزشی و مـزایـای فضـای     

مجازی که االن در دسترس دانشجویان هسـت وجـود نـداشـت.     

تعداد دانشجویان زیاد بود، رقابت شدید بود و امکـان پـیـشـتـر      

بودن از دیگران کمتر بود. از طرف دیگر برای پیدا کردن فرصت  

شغلی مثل استخدام باید در این رقابت شدید و نفس گیر پیـروز  

می شدید. بنابراین برخالف تصـور االن در آن مـوقـع اسـتـرس       

دانشجو در زمان تحصیل بـیـشـتـر بـود. ظـرفـیـت دوره هـای           

تحصیالت تکمیلی کم بود و از طرف دیگر برای استخـدام بـایـد    

حتما وارد دوره های تحصیالت تکمیلی می شدید. یـادم هسـت    

برای امتحان دوره دکترا هر دانشگاه آزمون مخصوص خودش را 

داشت. من در دانشگاه محل تحصیل صبـ  امـتـحـان از دیـدن       

نفر که برای فقط شیمی فیزیک آمده بودند ترسیدم.  232تعداد 

کال پنج نفر می خواستند و من استرس این را داشتم که قبـول  

نشوم.االن قضیه فرق کرده است. زمینه های استخدام دولتی کم   

شده اما زمینه تحصیل و کسب تجربه به نسبت قبل مـهـیـا تـر     

شده است. دوران لزوم تحصیالت تکمیلی برای یافتن شغـل بـه    

سر رسیده و در عوض، یافتن شغل منـاسـب مـنـوط بـه کسـب       

تجربه علمی وعملی بیشتر و نوآوری شده است.حال بهتـر اسـت    

دانشجویان با درک شرایط جدید خود را با آن وفق دهند. سعـی   

کنند در دوران تحصیل کارشناسی اطالعات خود را باالتر برده و 

زمینه های خالقیت و نوآوری را در خـود پـرورش دهـنـد. الزم      

است دانشجویان در صنعت تجربیات بیشتری بیاموزند. به نـظـر    

من از این دیدگاه هنوز فرصتهای شغلی در شیمی اتفاقا از سایـر  

رشته های علوم پایه بیشتر است.شما به هر صنعتی نگاه کنـیـد    

حداقل یه قسمت مربوط به شیمـی دارد. امـا بـرای ارتـبـاط بـا        

 صنعت، یک حلقه مفقوده این وسط هست. 

آن حلقه مفقوده عبارتست از شناسایـی مشـکـالت صـنـعـت و       

نوآوری و ابتکار برای حل آن. دانشجویان می توانند با شناسایـی   

این مشکالت و کسب تجربه و اطالعات علمی کافـی، بـا قـدرت    

نوآوری و ابتکار خود راهکارهایی برای حل این مشکالت پـیـش   

بینی نمایند و می توانند روی مشاوره استاتیـد در ایـن زمـیـنـه      

حساب کنند. برای این کارعالوه بر موارد ذکر شده مانند مطالعه  

و کسب اطالعات علمی و عملی، تقویت روحیه کار گروهـی هـم   

بسیار مهم است. به نظر من نقش انجمنهای علـمـی در ایـنـجـا       

بسیار مهم است. چون در آن دانشجویان کار تیمـی را یـاد مـی     

گیرند و می آموزند که در مواجهه با مشکالت پیش رو چگـونـه   

عمل کنند. به عنوان مثال، شخصی را می شناسم که با مقداری  

مطالعه متوجه شده است که یک قلم از لوازم آرایشی و           

بهداشتی در انگلیس مشتری بسیار دارد اما در بازار کم و گـران  

است. بعد با مقداری آزمایش و مطالعه بر روی مواد اولیه ارزانتر،  

و اطالع از استانداردهای بهداشتی اروپا، محصولی با کیفیت بـاال  

و قیمت ارزانتر تولید کرده و به خارج از کشور صادر مـی کـنـد.    

مـیـلـیـارد      22سال سرمایه در گردش شرکتش بـه   4در عرض 

تومان رسیده است. خوب شما حساب کنید جمـع حـقـوق مـن      

سال به یک پنجم آن نمی رسد. پـس    22هیأت علمی در عرض 

این نشان می دهد با مطالعه و کسب تجربه و نوآوری، ترسـی از  

بابت شغل و معیشت در آینده وجود ندارد. بنابراین بـه             

دانشجویان محترم توصیه می کنم با تالش و جدی گرفتن همه 

دروس رشته شیمی، و با کسب تجربه عملی و تقویت روحیه کار 

گروهی به مبارزه با جو خمودگی و ناامیـدی و بـی انـگـیـزگـی       

 پرداخته و اختیار آینده خود را بدست گیرند.

 (زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی خود را نام ببرید.  8

به فراخور رشته شیمی فیزیک و تخصص اینجانب که مربوط بـه  

شیمی محاسباتی است، زمینه های تحقیقاتی مختـلـفـی مـورد     

عالقه من است. یک قسمت آن مربوط به شبیه سـازی             

سیستمهای با ابعاد نانو است. قسمت دیگر پدیده های سطـحـی    

مخصوصا جذب سطحی است. یک قسمـت دیـگـر مـربـوط بـه        

برهمکنش حالل و حل شونده در فاز مایع است که با مطالعـات  

اپتیک غیر خطی ارتباط تنگاتنگ دارد. در این مـیـان بـررسـی      

حالتهای برانگیخته مولکولها در فاز گازی و مایع خـیـلـی مـهـم      

است. بخش دیگر که جدیدتر است، کاربـرد تـئـوری اطـالعـات       

کوانتومی در شیمی است که یک نقطه ارتباطی بین رشته هـای  

 فیزیک نظری و شیمی می باشد.
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جدول تناوبی عناصر ابزاری بسیار مهـم و مـفـیـد در عـلـم       

شیمی محسوب می شود.تمامی عنـاصـری کـه بـه صـورت       

طبیعی یافت می شوند و یااینکه در آزمایشگاه ساخته شـده  

اند، در این جدول همراه با مشخصاتی همچون عـدد اتـمـی    

)تعداد پروتون ها  و عدد جرمی نشـان داده مـی شـونـد. در       

این مقاله به تاریخچه و نحوه تکامل این جدول از ابـتـدا تـا    

 کنون خواهیم پرداخت. 

 تاریخچه جدول تناوبی عنصرها  

برای بسیاری از مردم جدول تناوبی سمبـل عـلـم شـیـمـی       

محسوب می شود. این جدول یک تصویـر واحـد اسـت کـه      

تمامی عناصر شناخته شده در جهان را در یک جدول سـاده  

برای درک و خواندن ارائه می کند. عناصر بر اساس افزایـش   

عدد اتمی در ردیف ها چیده شده و بر اساس خواص مشابـه  

 در ستون های جدول قرار گرفته اند.  

سال قبل از میالد مسی  بر مـی   3222ایده عناصر به حدود 

 4گردد، جایی که ارسطو فیلسوف بزرگ یـونـانـی تـئـوری      

عنصری خود را مطر، کرد. بر اساس نظر ارسطو تمامی مواد  

از چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش تشکیل شده اند. امروزه  

می دانیم که این نظریه از اساس اشتبـاه اسـت امـا بـا ایـن      

وجود باز هم دارای ارزش فراوان است، زیـرا سـنـگ بـنـای      

 مطالعات در مورد ماهیت مواد و عناصر به شمار می رود.  

 اقدامات نخستین برای دسته بندی عناصر  

همانگونه که دیدیم عناصر تاریخ بسیار قـدیـمـی دارنـد امـا      

 سال قدمت دارد.  422تاریخچه جدول تناوبی در حدود 

برای نظریه عنصر بسیار مهم بود. در ایـن سـال     2641سال 

برند هیننگ که یک کیمیاگر بود، در خالل جسـتـجـوهـای     

خود توانست عنصر فسفر را کشف کند. برند کیـمـیـاگـر در      

خالل تحقیقات خود برای یافتن سنگ کیمیا )بـه عـقـیـده      

کیمیاگران می توانست تمام مواد خام را به طال تبدیل کند  

به سنگی درخشان و سفید دست پیدا کرد و نام آن را فسفر 

نیز رابرت توانست فسـفـر را دوبـاره     2612گذاشت. در سال 

کشف کند و این کار به صورت امری عـمـومـی در آمـد. در      

عنصر کشف شده بـودنـد و              41حداقل  2129سال 

دانشمندان در پی یافتن الگوهایی در مشخـصـات آنـهـا بـر      

 آمدند.  

 مندلیف و تاریخچه جدول تناوبی  
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 الوازیه:                                                                   

اولین تالش برای دسته بندی عناصر توسط الوازیـه صـورت   

گرفت. او سعی داشت عناصر را بر اساس مشخصات آنهـا در   

چهار گروه گازها، فلزات، غیر فلزات و عنـاصـر زمـیـن قـرار      

 Johann)یوهان دوبرینـر             2129بدهد. در سال 

Dobereiner)       سه عنصر ) لیتیوم، سدیم و پتاسـیـم  بـا

خواص مشابه را یافت و نشان داد که مشخصات عنصر میانی 

را می توان با استفاده از دو عنصر دیگر پیـش بـیـنـی کـرد.      

پیشرفت چـنـدانـی از     2162مطالعات در این زمینه تا سال 

خود نشان ندادند تا اینکه در کنفرانسی )محل بـرگـزاری آن    

در کارلسروهه آلمان بود  لیستی از جرم اتمی تمامـی مـواد    

 کشف شده تا آن زمان در اختیار همگان قرار گرفت.

 

 الکساندر شانکوختوا:  

زمین شناس فرانسوی الکساندر شانکوخـتـوا    2162در سال 
( A l e x a n d r e -E m i l e  B é g u y e r  d e 

Chancourtois)   نموداری را با عنوان پیچ تلوریک ارائـه

داد. در این نمودار الکساندر نشان داد که عنـاصـری کـه بـه      

در جرم اتمی با یکـدیـگـر     26واحد و یا مضربی از  26اندازه 

تفاوت دارند بر روی یک خط قرار گرفته و خواص مشابـهـی   

دارند. این نمودار اشکاالت فراوانی داشت اما گام مهـمـی در    

 این زمینه به شمار می آید.  

 جان نیولندز 

دریافت که شبـاهـت    2163جان نیولندز بریتانیایی در سال 

هایی بین عناصر و جرم اتمی آنـهـا وجـود دارد و عـنـاصـر       

موجود را در هفت دسته طبقه بندی کرد. او اسم این ارتباط  

راقانون اوکتاوها نامید که از هفت اوکتاو موسیقی برگـرفـتـه    

شده بود. ناشناخته بودن خانواده گازهای نجیب تا آن زمـان   

گـروه   1گروه فقط  1یکی از دالیلی بود که نیولندز به جای 

را معرفی کرده بود. یکی دیگر از معایب کـار او عـدم وجـود     

جای خالی برای عناصری بود که هنوز کشف نشده بودنـد و  

به همین دلیل در برخی موارد او مجبور شده بود که برخـی  

عناصر را دوتایی در یک خانه جدول قـرار بـدهـد. کـار ایـن       

محقق نه در زمان انتشار این جدول و نه حتی پـس از ارائـه   

 جدول کامل توسط مندلیف، مورد تایید قرار نگرفت.   

 جولیوس میر  

 2112تـا   2164این دانشمند آلمانی در فاصلـه سـال هـای    

جدول های مختلفی برای عنصرها ارئه داد. اولیـن جـدول او    

بر اساس قدرت واکنش عناصر با مواد دیگر بود و تنها دارای 

عنصر بود. در جدول بعدی میر عالوه بر خاصیت واکنـش   21

پذیری عناصر را در گروه هایی نیز بر اساس جرم اتمی قـرار  

داد، این جدول بسیار شبیه به جدول مندلـیـف بـود امـا دو     

سال پس از مندلیف منتشر شد. میر اولیـن کسـی بـود کـه      

تکرار شدن خواص عناصر را نشان داد و کمک بزرگی در این 

 راه به باقی محققان کرد.جدول تناوبی دمیتری مندلیف 

همانگونه که در مطالب باال مشاهده کردیم دمیتری مندلیف 

روسی اولین کسی نبود که برای پیدا کردن تشابه در عناصر 

و دسته بندی آنها تالش کند، اما تالش او از این بابت قـابـل   

توجه است که جدول او پایه و اساس جدول تنـاوبـی مـدرن    

 است و همواره نقشی مهم در تاریخچه جدول تناوبی دارد.  

مندلیف به هیچ عنوان زندگی ساده ای نداشـت. او در سـال    

در تابولسک به دنیا آمد و کوچـکـتـریـن عضـو یـک        2134

خانواده پرجمعیت سیبریایی بود و خیلی زود پدر خـود را از  

دست داد. اما با وجود مشقـات فـراوان تـوانسـت در سـنـت        

پترزبورگ به تحصیل علم شیمی بپردازد و بعدها معلـم ایـن   

 رشته شود.

جدول تناوبی ) یا به قول خودش سیستم تناوبـی    مندلیف 

کشف کرد. او مشخصات عناصر را بر   2169را در فوریه سال 

روی کارت هایی نوشته بود و این کارت ها را بارهـا و بـارهـا    

در ساختارهایی کنار یکدیگر قرار داد تا بالخره متوجـه شـد   

که، با قرار دادن عناصر بر اساس افزایش جرم اتمی، دسـتـه   

های مشخص مواد ظاهر می شوند. به عنوان مثال یک فـلـز    

فعال به ترتیب در کنار فلزهایی با فعالیت شیمیایی کـمـتـر    

قرار گرفته بودند. به این تـرتـیـب جـدول اولـیـه او شـامـل          

سطرهایی با عناصر مشابه بودند. اما مندلیف سریعا این گـرو   

ه ها را به صورت عمودی چید، مشابه آن جدولی که امـروزه  

وجود دارد. در این جدول عنـاصـر در ردیـف هـا بـر اسـاس        

افزایش جرم اتمی و در ستون ها بر اسـاس تشـابـه خـواص     

 شیمیایی چیده شده اند.  

عالوه بر دسته بندی فوق مندلیف عناصری را که بر اسـاس   

جرم اتمی در جای نامناسبی قرار گرفته بودند تغییر داد. بـه   

عنوان مثال او دریافت که ید از نظر شیمیایـی بـه خـانـواده     

 6و لیتیوم متعلق به گروه …   هالوژن ها ) فلوئور، کلر، برم و  

 است. …  )اکسیژن، سولفور و 

11 



ل/بهار
شماره او

شریه کیمیا/
ن

8
9

3
1

 

 

 

 نکات شگفت انگیز جدول مندلیف  

نبو  واقعی مندلـیـف در قـرار دادن جـاهـای خـالـی بـرای         

عناصری بود که هنوز کشف نشده بودند. او حتی مشخصـات  

عدد از این عناصر ناشناخته را پیش بینـی کـرده بـود. در      3

عدد از ایـن عـنـاصـر      3سال بعد از پیش بینی مندلیف  23

کشف شدند و به صورت باورناپذیری پیش بینـی هـای او را   

 تایید کردند.

گالیوم اولین عنصری بود که کشف شد، مندلیـف اسـم ایـن    

آلومینیوم گذاشته بود. زیـرا در جـدول پـس از     -عنصر را اکا

آلومینیوم قرار داشت. اسکاندیم و ژرمانیوم عنـاصـر بـعـدی      

بودند که کشف شدند و به اثبات پیش بینی مندلیف کمـک  

 کردند.  

آخرین دستاورد کار مندلیف به وضو، غیـرمـنـتـظـره بـود.       

توسط ویلیام رمزی بـه   2192کشف گازهای نجیب در سال 

نظر می رسید که با کار مندلیف در تناقض باشد امـا رمـزی   

پس از مدتی دریافت که کشف او نه تنها ناقض کار مندلیـف  

نیست بلکه به اعتبار آن مـی افـزایـد. بـا ایـن کشـف گـروه         

دیگری به جدول مندلیف تحت عنوان گازهای نجیب اضافـه  

 ستون یا گروه از مواد شد.   1شد و جدول دارای 

 تکامل جدول مندلیف 

امروزه با کشف عناصر مختلف شکل جدول تناوبی با آنـچـه   

که مندلیف ارائه داد متفاوت است، امـا پـایـه و اسـاس کـار      

 22گـروه اسـت کـه     21همان است. جدول امـروزی دارای   

  تحت عنوان فلزات واسطه شـنـاخـتـه مـی       22تا  3گروه ) 

 شوند.  

توسط بکرل  2116انرژی رادیواکتیویته برای اولین بار سال 

کشف شد و در ادامه تحقیقات زیادی توسـط مـاری و پـیـر     

کوری، تامسون، رادرفورد و سایر محققان انـجـام شـد. ایـن      

تحقیقات منجر به کشف عنـاصـر و ذرات بسـیـار مـهـمـی        

همچون الکتـرون، پـروتـون و نـوتـرون گـردیـد. در خـالل          

تحقیقات مفصل عناصـر واسـطـه کشـف و در جـدول قـرار       

 گرفتند.  

گلن سیبرگ النتانیدها و آکتینیدها را کشف  2943در سال 

 کرد، که در زیر جدول تناوبی قرار می گیرند.

 

 :منبع 

 Www.aloomoalem.com 

Www.tebyan.net 

Www.old.roshd.ir  
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 سالم ممکنه خودتون رو معرفی بفرمایین؟   -

 من علی حسین مکاری هستم.

 بنده هم وحید بنائی خسروشاهی در خدمتتونم.

 شغلتون چیه؟   -

 شاغل شرکت ملی حفاری ایم.

 ؟ سمت شغلی تون در شرکت چی هست -

 علی: کارشناس سیال حفاری 

 وحید: سر حفار منطقه 

ابتدا لطفا برای آشنایی ما با فعالیتتون تعریفی که از  -

 استخراج می تونین بگین چیه؟ 

استخراج همونطور که از اسمش پیداس یعنی خارج کـردن    

یه جزئی از یه بخش کلی پس استخراج نفت به عمـلـیـاتـی     

شه که درش نفت خام برای استحـصـال و بـهـره          گفته می

برداری، به طرق مختلف از داخل زمین خارج و به پاالیشگاه  

 منتقل میشه. 

سوالی که االن برا من پیش اومد اینه کـه شـمـا         -

 چطوری به وجود نفت تو یه منطقه پی میبرین؟  

خب اینکار به عهده مهندسین زمین شنـاس هسـت و تـا          

جایی که بنده اطالع دارم با دستگاه های لرزه نگار انجامـش  

 میدن.

فقط با همین یه دستگاه لرزه نگار میشه قـطـعـی       -

 تعیین کرد که نفت تو منطقه وجود داره؟ 

نه نمیشه گفت ولی با یه سری اقدامات اولیه که به دسـتـور   

سرحفار اجرا میشه با درصد قابل قبولی مـیـشـه هـزیـنـه           

گذاشت و دکل حفاری رو منتقل کرد و عملـیـات رو آغـاز        

 کرد.  

جناب بنائی ممکنه از این اقدامات در حد آشنـایـی    -

 نام ببرید؟  

 بله حتما 

 . عکسبرداری هوایی 2

 . نقشه برداری عملی 2

 . نقشه کشی 3

 . آزمایش روی نمونه های سطحی 4

 . رسم نقشه زمین شناسی 3

 . نقشه ساختمانی زیرزمینی 6

بعد اینا عملیات حفر چاه شروع میشه که البتـه در حـیـن        

عملیات حفاری هر قدم به قدمش آزمایشات ادامه داره چون 

یه ضرب المثله که میگه جلو ضرر رو هرجا بگیری منفعـتـه   

هرجا جواب آزمایشی منفی باشه عملیات متوقف میشـه یـا     

 روش پیش بردش تغییر میکنه.

فرمودین آزمایش انجام میگیره. ایـن آزمـایشـات        -

 فیزیکی هستن یا شیمیایی؟  

 از هر دو بهره می گیریم.

 ممکنه بیشتر توضیحش بدین؟   -

برای این آزمایش از مقاطع بزرگی به عنوان نمونه استـفـاده   

میشه که برای تهیه مقاطع بزرگ از یک مته الماسه موجدار 

توخالی استفاده می کنیم تا الیه های اعماق زمینی را بـرش  

داده و به سط  زمین بیاره روی این الیه ها که مغزه میگیـم  

هـای مـخـصـوص          عمق را نوشته و برای آزمایش در جعبه

ها دو دسته عملیات انـجـام    کنیم روی این مغزه نگهداری می

گیره یکی مطالعات مهندسی مخازن یا پتروفیزیکیه کـه     می

درش میزان خلل و فرج سنگ رو اندازه گیری می کـنـن و     

دیگری مطالعات زمین شناسی هست که روی مقاطع نـازک  

 22گیره برای این کار اسالیدی به ضخامـت     اون صورت می

میلیمتر از اون تهیه میشود و به آن آلیزارین یا فروسـیـانـور    

زنن تا معلوم شه که نوع سنگ ، آهکی و یـا از جـنـس         می

 دولومیت است 

 بر چه اساسی قضاوت میکنین که جنسش چیه؟  -

با تغییر رنگش در صورتی که سنگ آهکی باشه رنگ اسالید 

 شود. ای می قهوه

 صنعتیمصاحبه 
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آیا چاهی که بخاطر نفت حفر میشه فقـط نـفـت       -

هست؟ منظورم اینه که به صورت خالص نفت داره یـا  

 ناخالصی هم داره؟  

تو اغلب مخازن نفتی، گاز طبیعـی و     ;نه به صورت خالص  

آب شور در کنار نفت وجود دارن که جا داره بگم  تفکـیـک   

ها یکی از مهمـتـریـن     نفت موجود تو مخزن از این ناخالصی

 کنندگان نفت هستش .  بخشهای فعالیت استخراج

کنم کافی باشه  در مورد استخراج نفت  فکرممنون  -

 هم توضیح می فرمایید ؟  

استخراج نفت روش های مختلفی داره که توضی  میدم ولی 

اول باید دوره هاشو معرفی کنم خدمتتون که از سـه دوره      

 باید نام برد:  

 . دوره افزایش دبی  2

 . دوره تثبیت دبی  2

 . دوره کاهش دبی  3

که هرکدوم رو الزم میدونم یه توضی  مختصری در موردش 

 توضی  بدهم.

 . دوره افزایش دبی :  2

این دوره بعد حفاری چاه نفت و برآورد مقدار ذخیـره کـل     

مخزن و تشخیص میزان نفت قابل برداشت و اقـتـصـادی        

شود. در این مـرحلـه      بودن برداشت از این میدان شروع می

به دلیل توسعه میدان و ساخت تاسیسات تولید نفت با روند 

نسبتاً ثابتی در سیر صعودی قرار می گیره و به دلیـل بـاال     

بودن فشار سیال، مخزن به صورت مخزن نامـحـدود ) بـه         

شـه و            در  نظر گرفته می  Infinite Actinانگلیسی : 

های حفر شده بیشتر باشه، افـزایـش دبـی       هرچه تعداد چاه

 ادامه داره. 

 . دوره تثبیت دبی :  2

های جدید تمام شد و برداشت با ظرفیت  زمانی که حفر چاه

ثابت شروع شد، مرحله دوم از عمر مخازن شروع مـیـشـود.    

مدت زمان این دوره رو پارامترهایی مثل ارتـفـاع سـتـون         

هیدروکربنی، خصوصیت زمین و ساز و کارهای اجـرایـی و     

کنند. میـزان درازای      ای تاسیسات کنترل می تعمیرات دوره

زمان این دوره بستگی به استراتژی تدوین شـده از طـرف       

رویه نفت  سرحفار در استخراج نفت مخزن داره. برداشت بی 

تواند منجر به مخلوط شدن گاز و آب بـا       در این مرحه می

نفت استخراجی بشود که تبعات اقتصادی سنگینی رو بـه      

تجهیزات وارد میکند و تعطیلی چندین ماهه بـرداشـت از       

 میدان را به دنبال دارد. 

 . دوره کاهش دبی :  3

ای می گوییم که امکان تـثـبـیـت      تو مهندسی نفت به دوره

های تولیدی مقدور نباشد و تولیـد   دبی از طریق افزایش چاه

مخزن نسبت به زمان دست خوش افت تـولـیـد شـود. بـا           

شـود و در         برداری مداوم از مخزن، سیالمان کم مـی    بهره

نتیجه ارتفاع ستون هیدروکربنی و انرژی طبیعـی مـخـزن      

افت میکند که با تزریق گاز یا تزریق بخار به میدان نـفـتـی    

 شود به افزایش مقطعی دبی کمک کرد .   می

 و اما روش های استخراج نفت : 

پس از عملیات حفر چاه و رسیدنش به مخزن نفت، به دلیل 

فشار زیاد موجود در مخزن، جریان نفت به سمت بـاال مـی     

آید. این مرحله که عامل آن فشار داخل خود مخزن است به  

بازیافت اولیه نفت معروف است. در برداشت اولیه، از انـرژی   

خود مخزن برای تولید نفت استفاده می شود. البته نـه بـه      

این معنی که اگه نفت خود به خود به سط  زمین نـیـامـد،    

برداشت اولیه وجود نخواهد داشت، بلکه وقتی از پمپ برای 

باال آوردن نفت استفاده می کنیم،در واقع هنوز در مـرحلـه     

اول برداشت نفـــــــت هستیم. در ایـن مـرحلـه انـرژی          

خاصی وارد مخزن نمی شود و با افزایش تولید و کـاهـش       

فشار، سرعت تولید نیز کم میشود تا اینکه فشار بـه حـدی     

 32میرسد که دیگر نفت خارج نمی شود که ممکن است از 

درصد کل نفت مخزن استخراج شود. عالوه بر فشـار      32تا 

مخزن عوامل دیگری مانند خواص سنگ مخزن و مـیـزان       

تخلخل آن ها و همچنین دمای مخازن نیز در میزان تولیـد  

مؤثر هستند . وقتی مخزن تخلیه شد و ما نتوانستیم نفت را  

حتی با پمپاژ از مخزن به چاه و از چاه به سط  زمین انتقال 

از نـوع     EORبدهیم، در این صورت استفـاده از روش        

بازیافت ثانویه شروع میشه که برای استفاده از ایـن روش،      

روش تزریق آب به کار گرفته میشود. در این روش از چـاه     

تزریقی، آب به مخزن تزریق میشود و از چاه بهره بـرداری،    

نفت مورد بهره برداری قرار می گیرد. ما با تزریق سیال در    

سیستم مداخله می کنیم و سیال تزریقی، نفت را به طـرف  

 چاه تولیدی هدایت می کند.  

البته به جای آب، می توان گاز هم تزریق کرد کـه بـه آن       

فرایند تزریق گاز می گویند. باید توجه داشته باشـیـم کـه       

استفاده از این دو روش تزریقی، با تزریق آب یا گازی که به 

منظور حفظ و نگهداری فشار مخزن انجام میگیرد متفـاوت  

است. چرا که در تزریق آب و گاز برای حفظ فشار مـخـزن،    

سیال تزریقی باعث حرکت نفت نمی شود، بلـکـه از افـت        

 سریع فشار مخزن در اثر بهره برداری جلوگیری می کند .  
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در حالت ثانویه برداشت زمانی صورت میگیرد که، ما ضمن تزریق 

آب به مخزن، در چاه تولیدی با تولید آب مواجه می شـویـم. در      

این حالت، چون نسبت آب به نفت زیاد می شود و تولید در ایـن    

صورت بازده اقتصادی ندارد، باید از روش دیگه ای برای افـزایـش   

برداشت بهره بگیریم. اگر تزریق آب را متوقف کنیم و از فـرایـنـد     

های دیگری نظیر تزریق گاز کربن دی اکسید استفاده کنیـم. از     

روشهای مؤثر در مرحله دوم یکی سیالبـزنـی آبـی و دیـگـری            

 سیالبزنی گازی یا تزریق گاز است . 

در روش سیالبزنی آبی، آب با فشار زیاد در چاه های اطراف چـاه  

تولید نفت وارد مخزن شده و نیروی محرکه الزم را برای استخراج 

نفت به وجود می آورد. معموال در اطراف هر چاه نفت چهار تا چاه 

برای تزریق آب وجود دارد. در روش سیالبزنی گازی، گاز )مانـنـد     

گاز طبیعی   با فشار زیاد به جای آب وارد مخزن شده و نفـت را     

به طرف چاه خروجی به جریان می اندازد. نحوه تزریق گاز شبیـه   

تزریق آب هست که به صورت چاه های پنـجـگـانـه هسـت. در           

مواردی که گرانروی نفت خیلی باال هست از تزریق بخار آب برای 

استخراج مرحله دوم استفاده میشود. تزریق بـخـار آب، دمـا را           

افزایش و گرانروی را کاهش میدهد. در این روش که از بخار آب    

به جای آب استفاده میشود، با کاهش گرانروی نفت، جـریـانـش      

 راحت تر است و سرعت تولید باال است. 

پس از استخراج به کمک روش های مرحله دوم هنوز هم حـدود    

درصد نفت میتواند به صورت اسـنـخـراج نشـده در          32الی  32

مخزن باشد. اینجاست که استخراج نفت به کمک روش مـرحلـه      

 سوم انجام میشود.  

 micellar)یکی از روشهای مرحله سوم، تزریق محلول مایسالر 

solution)      است که پس از تزریق آن، محلولهای پلیمـری بـه

 عنوان محلولهای بافر به چاه تزریق می شوند. 

 لطف می کنید بفرمایید محلول مایسالر چی هست؟  -

محلول مایسالر مخلوطی از آب، مواد فعال سطحی، نفت و نمکـه   

هست. در روشهای جدید تهیه محلول مایسالر ، نفت، نـمـک و        

 مواد کمکی فعال سطحی حذف شدند. 

شما که از همون اول آب تزریق میکنید تـو چـاه        -

 محلول مایسالر دیگه برا چی هست؟ 

محلولهای مایسالر نیروی تنش سطحی بین آب و نـفـت را تـا         

و یا کمتر از آن کاهش مـی دهـنـد .           dyne/cm 0.1حدود

بـرابـر گـرانـروی نـفـت            3تا  2گرانروی محلول پلیمری حدود 

 است.  ppm2222است .غلظت پلیمر حدود 

 از چه پلیمرهایی استفاده میشود ؟  -

معموال از پلی اکریمید ها و زیست پلیمر ها به عنوان پلیـمـر در     

 محلول بافر استفاده می شوند. 

مواد فعال سطحی چی هستن؟ آیا مثل زغال فعال و  -

کنیم از  این قبیل مواد که در آزمایشگاه ما استفاده می

 آن ؟ 

های نفتی سدیـم انـد و از          مواد فعال سطحی معموال سولفونات

لحاظ خواص و ساختار شیمیایی شبیه شوینده ها هستند. از الکل 

 شود.  ها برای مواد کمکی فعال سطحی استفاده می

پس اینطور که میفرمایین از ایـن سـیـال بـرای          -

استخراج نفت بهره میگیرین و بر اساس دانسته هـای  

من حین حفاری به همراه نفت گِل حفاری هم مـیـاد     

بیرون و این گل حفاری همون محلول مایسالر رو هـم  

توش داره سوالم این هست که شما این محـلـول رو     

دوباره جداسازی و تصفیه میکنین یا با گل حـفـاری     

 بیرون ریخته میشود؟  

نه، چون هزینه تهیه محلولهای مایسالر برای تولید هر بشکه نفت 

دالر آمریکاس برون ریزی نداریم بلکه این سـیـال در      3/2حدود 

یک سیستم بسته بین چاه و مخازن حفاری در گردش هست و با 

 فیلترهایی که در لوله ها نصب میشه تصفیه میشود. 

یکی دیگر از روش های مرحله سوم، روش احتراق زیر زمـیـنـی      

هست. طی این روش اکسیژن موجود در هوا در زیـر زمـیـن بـا          

هیدروکربن ها می سوزد و مقداری انرژی و گاز تولید شده، فشـار  

مخزن رو افزایش میدهد. گرما هم که گرانروی را کاهش داده و      

 جریان نفت راحت تر میشود. 

هم تـزریـق      CO2در قسمت قبلی فرمودین گاز  -

میشه ممکنه یه توضیحات مختصری هم در مـوردش  

 بفرمایین؟  

روش دیگر مرحله سوم که اخیرا استفاده میشود، روش تزریق گاز 

کربن دی اکسیده که جزئی از روش جابجایـی امـتـزاج پـذیـر          

محسوب میشه. گاز کربن دی اکسید ارزونه ، در نفت هـم حـل        

 میشه و گرانروی اونو کاهش می دهد. 

از روش های دیگه مرحله سوم انفجارهای هسته ای در زیر زمین 

رو میتونم بگم که این انفجارها شکاف مصنوعی در سنـگـهـا بـه       

وجود میارن و جریان نفت رو سهل میکنن. به این فرایـنـــدهـا،      

 (Tertiary Oil Recovery)ــت     مرحله سوم برداشت نف

 می گوییم.  

دیگه بقیش خیلی اصطالحات تخصصی داره که باید هر کدوم را   

 اول توضی  بدهم بعد کاربردش رو بگم براتون.

نه فکر کنم کافی باشه سخنی در نظر دارین که بـه     -

 عنوان سخن آخر بنویسیم؟  

سخن آخر هم میتونم کتاب پژوهش در صنعت نفت را مـعـرفـی      

 کنم نوشته سید محمد صحفی 

ممنون از لطفتون بنده از طرف اعضای انجمـن کـمـال       -

 تشکر رو دارم و خسته نباشید.
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اگر شما هم جزو افرادی هستید که ذهنی کنجـکـاو بـرای      

آزمایش کردن دارید و یا در حال تحصیل در رشته شیـمـی   

هستید ولی به هر دلیلی توانایی استفاده از آزمـایشـگـاه را        

 ندارید بهتر است دیگر به فکراستفاده از آزمایشگاه نباشید!  

وجود خطرات ناشی از واکنش مواد و از طرفـی خـطـاهـای       

انسانی باعث شده کار در آزمایشگاه امری دشـوار و گـاهـاً        

خطرناک باشد.با گسترش اپیلیکیشن ها به حوزه های علمی  

می توان در فضایی امن تر به یادگیری و آزمایش پرداخت. با  

 ما همراه باشید تا با معرفی برنامـه کـاربـردی                          

chemist-virtual chem lab         بـه صـورت مـجـازی

آزمایشات خود را انجام دهید و دیگر نگران عدم دستـرسـی   

 به آزمایشگاه نباشید.  

اپلیکیشن های شبیه ساز بسیاری برای سـیـسـتـم عـامـل         

ت می توان گـفـت ایـن        أ اندروید ارائه شده است اما به جر

برنامه جز بهترین برنامه های شبیه ساز آزمایشگاه شـیـمـی    

هزار بار از طـریـق   22است چراکه این برنامه تاکنون بیش از 

را توسط  3.2از  4.2پلی استور دانلود شده و امتیازی معادل 

کاربران خود کسب کرده است. این بـرنـامـه بـا داشـتـن              

مـاده  62ماده شیمیایی معدنـی و      222دستگاه ضروری، 21

شیمیایی آلی شما را از انجام بسیاری از آزمـایشـات مـنـع       

خواهد کرد؛ این برنامه قادربه افزایش دمای محیط آزمایـش،  

تنظیم سرعت گذر زمان، نمایش مقادیر مواد برحسب گـرم،  

 مول و موالریته است.  

اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که به مـعـادـلـه هـای        

شیمیایی واکنش ها اهمیت زیادی می دهید ایـن بـرنـامـه       

محدودیتی برای شما ایجاد نخواهد کرد، در هنگـام انـجـام      

آزمایشات معادله های واکنش به نمایش گذاشـتـه شـده و        

احیاناً اگر فراموش کردید چه موادی را وارد واکنـش کـرده     

اید، می توانید در صفحه ای کامال مجزا تمام فعالیـت هـای     

 خود را مشاهده کنید.

باوجود این امکانات، نمایش خطرات ناشی از آزمایشات، این  

برنامه را از سایر اپیلیکیشن ها متمایز خواهـد کـرد؛ بـرای        

مثال کافیست ظروف شیشه ای را درواکنش هـای شـدیـد      

 تحت فشار قراردهید تا شاهد شکستن آن باشید.

باوجود این امکانات، نمایش خطرات ناشی از آزمایشات، ایـن  

برنامه را از سایر اپیلیکیشن ها متمایز خواهـد کـرد؛ بـرای        

مثال کافیست ظروف شیشه ای را درواکنش هـای شـدیـد      

 تحت فشار قراردهید تا شاهد شکستن آن باشید. 

شما می توانید با اسکن بارکد موجود در صفحه این برنامه را 

 با حجمی قابل قبول دانلود و استفاده کنید.  

 

 

 

 

همچنین تصاویری از محیط اپلیکیشن را می توانید مشاهده 

 کنید.

 

 دیگر به آزمایشگاه نروید
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محققان دانشگاه صنعتی شیراز موفق شـدنـد بـا اعـمـال            

زمان مس و نانوذرات اکسیدی درون پـوشـش نـیـکـل،         هم

توجـهـی    طور قابل مقاومت به خوردگی و سایش پوشش را به

بهبود بخشند. عمده کاربرد نتایج این طر، در صنایـع هـوا      

 فضا وخودروسازی خواهد بود. 

سازی خواص سطحی قطعات مهندسی نـقـش      امروزه بهینه

کند. در این راستـا،    مهمی در افزایش بازدهی قطعه بازی می

هـای     ترین رویکردها استفاده از پـوشـش     قبول یکی از قابل 

هـای مـخـتـلـفـی از              فلزی است. تاکنون عملکرد طـیـف   

هـای   های خالص و پوشش های فلزی از جمله پوشش پوشش

است. از سوی دیگر، محققـان    آلیاژی مورد بررسی قرار گرفته

های اخیر با استفاده از نانوذرات مختلف در ساخـتـار    در سال

پوشش و ایجاد ساختار نانوکامپوزیتی، نسـل جـدیـدی از          

 اند.   ها را معرفی کرده پوشش

دکتر مرتضی علیزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه صـنـعـتـی     

شیراز، هدف از انجام این طر، را تالش برای بهبود خـواص    

هایی از جنـس نـیـکـل        ضد خوردگی و ضد سایشی پوشش

در طر، حاضر تالش شده با وارد کردن  عنوان کرد و افزود:  

عنصر مس و نانوذرات اکسید آلومینیوم به درون پـوشـش،       

وی  خواص ضد خوردگی و ضد سایشی پوشش آن ارتقا یابد. 

که بسیاری از قطعات در صـنـعـت، از           ازآنجایی ادامه داد:  

جمله قطعات مورد استـفـاده در صـنـایـعـی هـمـچـون                

ی مـخـرب        زمان تحت دو پـدیـده   طور هم خودروسازی، به

هـا     سایش و خوردگی قرار دارند؛ بنابراین اعمال این پوشش

ها بازی کرده و    تواند نقش بازدارنده را در برابر این پدیده می

   افزایش عمر و کارایی قطعات را در پی داشته باشد.

سو به دلیل ماهیت سرامـیـکـی و        نانوذرات اکسیدی از یک

دهند و از سوی  سختشان، خواص مکانیکی زمینه را ارتقا می

بندی ریز تشـکـیـل       شوند تا پوششی با دانه دیگر موجب می

ی ایـن       شود و متعاقب آن سختی افزایش یابد. به گـفـتـه      

دهی الکتریکی برای ایـجـاد    محقق، در طر، حاضر از رسوب

ای از جـنـس فـوالد       پوششی با زمینه نیکل بر روی زیرالیه

منظور ارتقای خـواص ضـد        استفاده شده است.همچنین به 

خوردگی و ضدسایشی پوشش، عنصـر مـس و نـانـوذرات           

سرامیکی اکسید آلومینیوم با درصدهای مـتـفـاوت مـورد         

دهـی،     استفاده قرار گرفته است. پس از اتمام فرایند پوشش 

هـای سـخـتـی        ابتدا ساختار پوشش بررسی و سپس آزمون

هـای     سنجی، سـایـش و خـوردگـی بـر روی نـمـونـه                  

 است.     شده انجام شده دهی پوشش

آمده بـیـانـگـر ایـن مـطـلـب اسـت کـه                      دست نتایج به

نانومتر برای پوشش نـیـکـل       92های پوشش از  کریستالیت

شده از حمام حـاوی     نانومتر برای پوشش تهیه 26خالص به 

است. همچنیـن   گرم بر لیتر اکسید آلومینیوم تغییر یافته 22

برابر و مقاومت به خـوردگـی    4/2مقاومت به سایش پوشش، 

 است.  برابر شده 4/3

عضـو   -های دکتر مرتضی علیزاده این تحقیقات حاصل تالش

 -و حـامـد صـفـایـی          -هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

اسـت.     -دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شـیـراز    

 Applied Surface      ی   نتایج این کـار در مـجلـه         

Science  2221، سال 436)جلد   4.439با ضریب تأثیر ،

 است.    به چاپ رسیده 223 – 293صفحات 

  nano.ir: منبع

 افزایش کارایی قطعات مهندسی به کمک پوشش های نانو کمپوزیتی زمینه آلیاژی 
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پژوهشگران دانشگاه تهران در طرحی تحقیقاتی باا اتاااهااده ا          
های موجود در آب پنیر، موفق به تناااآ آ ماااشاگااهای          پروتئین

اناه      ی  ردچوبه( شاهه     عصاره0های حاوی کورکومین )  نانوکپسول
ها بسیار تاده و باهون اتاااهااده ا               فراانه تولیه اان نانوکپسول

های شیمیاای مخرب محیط  است اتت  ناااح طرح حاارار     حالل
های فراتودماناه    توانه در صنعت غذا و دارو برای تولیه نوشیهنی می

 مورد اتاهاده قرار گیرد و منجر به بهبود تالمت افراد جامعه شود  

ای  است فعال طبیعی اتت که ا   ردچوبه به دتت  کورکومین ماده
شماری هماواون    آاه  اان ماده دارای خواص تالمای بخش بی  می

خواص آنای اکسیهانی، ره ترطانی، ره میکروبی و ره الاهاابای   
ی  اادی در محصوالت غذااای   توانه کاربردهای بالقوه اتت که می

داشاه باشه  با اان حال با توجه حاللیت پااین کورکومیان در آب،       
 های غذاای و داروای بسیار کم اتت   کاربرد آن در فرموالتیون

مههی محمهاان، دانشجوی دکاری رشاه علوم و مهنهتی صناااا    
غذاای دانشگاه تهران، با اشاره به اان که مطالعات مخاالاهای باه       

هاای هماننه کپاساوالاه      افآااش حاللیت کورکومین ا  طراق روش
انه؛ در معارفای    ها پرداخاه کردن و اا کمپلکس کردن آن با پروتئین

ی حارر برای افآااش حاللایات    در مطالعه طرح انجام شهه گهت:  
ی ار شمنه با نانوتاخاارهای حاصا  ا      کورکومین در آب، اان ماده

اتت  اان عملیات تبب شاهه      های آب پنیر کمپلکس شهه پروتئین
برابر( افآااش پایاها       0000حاللیت آن به مقهار قاب  توجهی)حهود 

کنه  همونین ا  آنجا که مراح  تولیه اان کمپکاس در شاراااط         
توانه به طور  های غذاای انجام گرفت،ناااج اان مطالعه می نوشیهنی

های فراتودمنه حاوی کاورکاومایان      مساقیمی برای تولیه نوشیهنی
وی در ادامه به تهاوت اان پژوهش با تااار   مورد اتاهاده قرار گیرد  

هاااای    در مطالعات گذشاه ا  حالل مطالعات پرداخت و عنوان کرد: 
ماننه اتانول در میآان باال برای کمپلکس کردن و افآااش حاللیات  

اتت  با توجه به کاربرد پروتئین آب پنیر در     کورکومین اتاهاده شهه
تاواناه ماناجار باه تاولایاه                 اان پژوهش، ناااج حاص  شهه می

هاای با میآان پروتئین باال شود که حاوی کاورکاومایان        نوشیهنی
توان ا     اتت  ا  اان رو می  ها ا  الک  اتاهاده نشهه باشنه، اما در آن

های غیرالکلی اتاهااده کارد کاه بارای            آن برای تولیه نوشیهنی
   مسلمانان در ترتاتر جهان قاب  مصرف باشه 

ی اان محقق، افآون بر مآااای ذکر شهه، ناااج اان طارح     به گهاه
توانه باعث افآااش کاربرد پروتئین آب پنیر شاود کاه      همونین می

تاوان بار        اک محصول جانبی در صناا  لبنی اتت  همونین مای  
هاای ماننه اتانول که برای  اتاس ناااج اان مطالعه اتاهاده ا  حالل
شونه را کاهش داده و اا باه   افآااش حاللیت کورکومین اتاهاده می

طور کلی حذف کرد محمهاان در خصوص فراااناه تاولایاه ااان            
همانگونه که بیان شهه، ما ا  پروتئین آب پنیار   نانوتاخاارها گهت:  

به عنوان اک نانوحام  برای کورکومین اتاهاده کردام  برای ااان     
منظور ا  فراانه نانوفیبراالتیون اتاهاده شه که اک فرااناه تااده     

های غذاای در دماهای بااال و       اتت و تنها با حرارت دهی پروتئین
 گیرد   شرااط اتیهی انجام می

ها و ترکیباات تامای اتاااهااده            همونین در اان فراانه ا  حالل
توان آن را فراانهی تبآ در ناظار گارفات           شود؛ بنابراان می نمی

هاای باا راخاامات          نانوفیبراالتیون منجر به تشکی  نانوفیبرا 
گردد  اان تاخاارهای نانوفیبرالای    نانوماری و طول میکروماری می

گراآی تطحی باالای هسانه که باعث افآااش تواناااای    دارای آب
گراآ)هیهروفوب( ماناناه      ها در اتصال به ترکیبات  است فعال آب آن

   گردد  کورکومین می

های  ناااج اان مطالعه نشان داده که اتصال کورکومین به نانوفیبرا 
برابری حاللیت آن در شرااط  0000پروتئین آب پنیر باعث افآااش 

هاای     اتت  همونین نانوکمپلکاس  های غذاای شهه مشابه نوشیهنی
تولیه شهه دارای خواص آنای اکسیهانی و عملکردی بسیار خاوبای     

 هسانه  

ها و تجهیآات مخالهی برای تأایه  گهانی اتت در اان طرح ا  آ مون
ها شام  اتپکااروتاکاوپای      اتت  مهم تران آن  ناااج اتاهاده شهه

، آنالیآ پراش پرتو (AFM)فلوئورتنس، میکروتکوپ نیروی اتمی 
، (CD)، طیف تنجی دو رنگ نماای دورانای      (XRD)ااکس 

های انای  ، آ مون(FT-IR)طیف تنجی مادون قرمآ تبها  فوراه 
گیری وتیکو ااه ظاهاری   های آ اد(، انها ه  اکسیهانی )مهار راداکال 

با اتاهاده ا  دتاگاه واسکومار، تعیین میآان کشش تاطاحای باا       
تاا ی     تنسیومار، و بررتی رهاتا ی کورکومین در شرااط شابایاه   

 اتت   ی معهه و روده بوده شهه

دانشجوی دکاری  -اان تحقیقات حاص  همکاری مههی محمهاان
دکار ماراام      -رشاه علوم و مهنهتی صناا  غذاای دانشگاه تهران

تالمی، دکار  هرا امام جمعه و پروفسور علی اکبر موتوی موحهی
و داگر همکارانشان اتات    -اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران -

با رراب  Food Hydrocolloidsی  ناااج اان کار در مجله
( به چاپ  509تا  500، صهحات 0005، تال 8/) جله   980/5تأثیر 
 اتت  رتیهه

 ی زردچوبه نوشیدنی های فراسودمند تولید شده از آب پنیر وعصاره
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 ChemOfficeنرم افزار معرفی 

با توجه به گسارش رو  افآون اتاهاده ا  کامپیوتر در  نهگی بشر             
هیچ اک ا  جنبه های حیات وی را نمی توان اافت که به نوعی                
تحت تاثیر فراگیر آن قرار نگرفاه باشه  اتاهاده ا  کامپیوتر به               
عنوان ابآار قهرتمنهی در جهت گسارش مر های دانش و فناوری          

امرو ه نرم افآارهای فراوانی      ا  جمله همین آثار فراگیر می باشه       
در جهت کمک به دانشمنهان، محققین و دانشجواان در جهان             
تولیه شهه می شود  که با اتاهاده ا  آنها می توان به انجام                    
محاتبات تنگین علمی، تحلی  و بررتی تیسام های پیویهه،            
مهل تا ی های ته بعهی، بررتی تئوری های مطرح شهه و                  
پرداخت  الباه نرم افآار های تولیهی تنها به کارهای مطالعاتی و             
تحقیقاتی محهود نشهه و نرم افآارهای نیآ در جهت کمک به               
آمو ش مباحث علمی تولیه شهه اتت  که با اتاهاده ا  اان نرم               
افآارها، فراگیری مباحث پیویهه علمی آتانار می شود  ا  جمله             
 اان نرم افآارها در رشاه شیمی می توان به مجموعه                     

OfficeChem             اشاره کرد  اان نرم افآار می توان کمک
   اادی به دانشجواان و اتاتیه اان رشاه کنه

از سه بخش تشکیل       ChemOffice نرم افزار 

  ChemDraw :گردیده است که شامل

 جهت مسائ  آمو شی،محاتبات و ترتیم   1

 جهت مهل تا ی 3D Chem  بعهی  2

جهت جساجوی    ChemFinder  بعهی ترتیمات     3
 مناب  تحقیقاتی و پژوهشی اتت 

اان برنامه به کاربران امکان می دهه تا دامنه گساره ای ا                    
ترکیبات آلی، لوا م آ مااشگاهی به همراه رتم تاخاارهای پیویهه         
ا  اک صهحه تاده تا صهحه های مخالف که گآارش های                 

پیویهه ای را در بر می گیرد ااجاد کنه  اان برنامه قهرتمنه با در                
اخایار گذاشان امکانات بسیار قوی و ابآارهای توانا به کاربران              

له جمکمک می کنه تا باواننه در اان محیط به راحای کار کننه  ا               
می توان به موارد     ChemDraw مهم تران امکانات نرم افآار    

  ار اشاره کرد:

 past to طراحی انواع تاخاارهای شیمیاای با قابالایات    .1

copy      به داگر محیط های نرم افآاری وانهو  مااناناه   
Word   

 نام گذاری به روش آاوپاك  2

 کشیهن شک  و تاخاار مولکول ا  روی نام آن ها    3

اصالح تاخاارها و ابعاد مطابق اتاانهاردهاای وورناالاهاای         4
 و غیره  JACSمعابر مث 

باا   HNMRوCNMR پیش بینی شیهت های شیمیاای  5
دقت نسبااً باال که به دلی  اهمیت و کاربری آن مورد عالقه 

 شیمیست ها اتت

 مشاههه نام ترکیب با دادن تاخاار گسارده آن  6

با برخی ا  ثاباهای ترمودانامیکی      ChemDraw قسمای ا  
تاخاار اک ترکیب پیشنهادی را با دقت پااین به ما می             

   دهه

رتم نمائیه می توانیه با       ChemDraw هر آنوه که شما در     
 Powerpointو Excel آن را به محیط های copy عم 

و اا هر نرم افآار گرافیکی به همان شک  مناق  نمود        Word و
اان تواناای بیشار جهت تهیه و تهوان ماون و مناب  مکاوب،                
مقاالت، پژوهشهای علمی تحقیقاتی، پااان نامه ها، تمینارها و            
مسائ  آمو شی به کار می رود  برای اان کار کافی اتت پس ا                
 رتم تاخاار مولکول و شک  مورد نظر به وتیله ابآارهای                

ChemDraw گآانه copy را اناخاب نموده و در مقصه آنرا 
paste بهان صورت کاربران می تواننه عالوه بر اتناد،           نمائیه

 تاخاارها و شک  فضاای را در محیط مربوطه در برنامه                  
ChemDraw طراحی کننه  

می توانیه ا  لینک  ار، آمو ش ترا  نرم افآار                           
ChemOffice :را دانلود کنیه 

https://nasim.hormozgan.ac.ir/ostad/
UploadedFiles/388045/388045-
9608009376424650.pdf 

 ChemOfficeدر آانهه نآداک، انجمن علمی شیمی، کارگاه 

 را برگآار خواهه کرد  

 معرفی نرم افزار شیمی
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مشک  آلودگی محیط  است امرو ه جهان، مشک  تنها اک کشور          
و اا اک منطقه خاص نیست، بلکه مشک  ک  جهان اتت که در              
بردارنهه  مسائ  مخالهی نیآ هست که ا  جمله می  توان به                   
آلودگی آب و هوا، گرم شهن کره   مین، ا  بین رفان گونه  های                
گیاهی و جانوری، فرتااش الاه  ا ن، تخراب جنگ   ها، آلودگی             
 های صوتی، آ مااش  های هساه ای و غیره اشاره کرد                    
در دنیای امرو  به دنبال دگرگونی  های عمهه جوام  و تحوالت              
جمعیای، مقوله آب و بحث محهودات آن شک  داگری به خود              
گرفاه اتت  با توجه به مشکالت بیان شهه، پژوهش و بررتی در             
 مینه  ارائه  راهکارهای مناتب در جهت حهظ و حراتت ا  مناب               
آبی، روش  های نوان در مصرف آب، بهینه کردن مصرف ترانه              
آب و با اافت فارالب  ها با روش  های مناتب و اتاهاده  مجهد      

امرو ه به منظور بررتی مناتب  تران           ا  آن ها الآامی اتت       
جااگآان برای روش  های قهامی تصهیه آب و حذف آلودگی               

انه که     جهاهی مورد توجه قرار گرفاه     های های آلی، تکنولووی    
اان روش ها، بهره  برداری ا  فرآانههای             کارآمهتران اکی ا  

بر پااه  اتاهاده ا  نیمه  رتاناها در قالب              اکسیهاتیون پیشرفاه 
 اتت  فرآانههای فاوکاتالیآوری                                 

اخیرا دکار عآاآ حبیبی انگجه و تیم پژوهشی وی در مقاله ای               
حذف  در  مینه  (ZnOار شمنه رفاار فوتوکاتالیآوری اکسیه روی)    

آلودگی  های آلی ا  آب آشامیهنی را مورد بررتی قرار داده                   
به عنوان فاوکاتالیآور، اکی ا  برجساه        (ZnO)اکسیه روی     انه 

تران و پرکاربردتران نیمه  رتانا در اان حو ه  علمی اتت  اان                
ماده تا گار با محیط  است بوده و تالمت انسان و محیط را به               
خطر نمی انها د  ا  مآات  های اکسیه روی می توان به غیر تمی 
بودن، تنوع در روش  های تهیه با مورفولووی های ماهاوت،                 
فراوانی در مواد اولیه  )نمک های معهنی معمول(، قیمت پااین،              

 حرارتی و قهرت اکسنهگی باال اشاره کرد            -پااهاری مکانیکی 

اما عالوه  بر خواص فوق العاده اان نیمه   رتانا، شکاف انروی                 
فعالیت     حهره،- ااد و با  ترکیبی ترا   وج های الکارون              

فاوکاتالیآوری اکسیه روی را در ناحیه مرئی دچار محهودات می            
 کنه 

در اان مقاله مروری به تهسیر و بررتی ح                               
خالص ا  طراق مطالعه مکانیسم های مخالف و         ZnO مشکالت

تشکی  اتصاالت ناهمگون چنه نیمه  رتانا با اکسیه روی جهت             
افآااش فعالیت فاوکاتالیآوری پرداخاه  شهه اتت که در قالب              
تهیه  نانوکامپو ات  های چنه جآئی فعال تحت تابش نور مرئی بر 

 معرفی شهه اتت                                    ZnO  پااه
های دکار مهسا پیرهاشمی فارغ         اان تحقیقات حاص  تالش       

الاحصی  دکاری رشاه شیمی فیآاک دانشگاه محقق اردبیلی و            
حماات و راهنماای دکار عآاآ حبیبی انگجه عضو هیأت علمی و            
همکاری دکار شیما رحیم  پوران دانشجوی پسا دکارای دانشگاه           
 تبراآ اتت                                                     

 Journal of Industrial   ناااج اان کار ار شمنه در مجله     

and Engineering Chemistry      تال   20)جله ،
 ( به چاپ رتیهه اتت             09، صهحات اک تا             /000

 /000قاب  توجه اتت که اان مقاله مروری ار شمنه در تال                
هم به    web of science اتاس گآارش پااگاه اتانادی    بر

)پراتاناد( و هم به            Highly Cited صورت مقاله   
 )مقاله داغ( معرفی شهه اتت               Hot Paper صورت

  برای مشاههه اان مقاله می توانیه به لینک  ار مراجعه کنیه:               
https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S1226086X18300133  
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که با   گیر های همه     ای انسانی ناشی ا  بیماری       عوام  بیماری 
توانه باعث فاجعه انسانی،       هیچ درمانی بهبود پیها نمی کننه، می       

اجاماعی و اقاصادی شود  هر تالش ممکن برای توتعه                   
حسگرهای ار ان، حساس و ترا  برای نظارت بر حضور عوام             

 ا و غیر        ا با احامال تمااآ بین خصوصیات بیماری            بیماری
 توانه در پیشبرد اان  مینه کمک کنه                    ا می   بیماری   

ها برای مهارات بالینی     شناتاای دقیق، ترا  و حساس پاتوون        
های غذاای و    بیماران عهونی و همونین کم کردن مسمومیت          

تشخیص    شهت مورد نیا  اتت       محیطی، به     فجاا   است    
 ا اک چالش علمی بآرگ        های بیماری    حساس میکروارگانیسم 

 و اک مشک  عملی اتت که ا  اهمیت  اادی برخوردار اتت               
های موجود برای انها ه گیری           با توجه به اانکه روش            

هآانه هسانه، ااجاد    میکروارگانیسم ها بسیار طوالنی و بعضا پر        
تر  روشی با قابلیت انها ه گیری میکروارگانیسم ها، در  مان کوتاه          

  باشه   و هآانه کمار ار شمنه می

اخیرا دکار مانهانا امیری عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی          
های همکار وی در کاری ار شمنه موفق به تاخت تنسور            و تیم 

قالب  نی جهاهی با قابلیت انها ه گیری ترا  و اناخاب پذار                
 باکاری ااکوالی شهنه 

ههف اان کار تحقیقاتی، بهره  گیری ا  پاانسی  قالب  نی پاتوون             
ول برای گیرانها ی اناخابی و انها ه       -ها با اتاهاده ا  روش ت       

گیری عوام  بیماری   ا می باشه تا حسگری اناخاب پذار را برای    
انها ه گیری میکروارگانیسم ها ارائه کنه  اان حسگرهای باکارااای   
برای داشان  مینی عاری ا  بیماری های عهونی خاص و آلودگی            

  میکروبی آب و غذا کمک می  کنه 

در اان تحقیق، تابسارات شیشه با الاه نا کی ا  طال با رخامت            
تهیه شه  تپس با اتاهاده ا         نانومار به روش تبخیر حرارتی         30

، الاه ای   (E-COLI)ول در حضور باکاری ههف     -فراانه ت  
بر روی  ارالاه طال ااجاد شه  پس ا  حذف              SiO0 نا ك ا  

  باکاری، قالب پاتوون به دتت آمه 

برای مطالعه  الاه های نا ك تاخاه شهه، ا  میکروتکوپ                 
الکارونی روبشی، الیپسوماری، اتپکاروتکوپی ر ونانس تطحی و       

اتپکاروتکوپی امپهانس شیمیاای اتاهاده شهه اتت  الاه نا ك          
به صورت پوششی بر اک تطح اا ماده می نشیننه و باعث ااجاد              
خواص الکاراکی، فیآاکی و مکانیکی تطحی جهاهی می شود           

  بخشه    که خصوصیات تطحی  ار الاه را ارتقا می                   
خواص الاه های نا ك به پارامارهای  اادی وابساه اتت که اان            
پارامارها مربوط به روش تولیه و کیهیت و نوع ماده  ار الاه                  
خواهنه بود  چون تاخت الاه نا ك در حضور باکاری انجام                
گرفاه، حهراتی با شک  و تااآ باکاری بر روی آن ااجاد شهه و                
اان الاه نا ك قالب  نی شهه با رخامت نانوماری که قابلیت به             

  دام انها ی و رهاتا ی باکاری را دارد 

در نهاات، اان حسگر قالب  نی شهه، برای انها ه گیری مقادار              
به عنوان مهل، با تکنیک              E. Coli مخالف باکاری   

اتپکاروتکوپی امپهانس الکاروشیمیاای مورد اتاهاده قرار گرفت         
اناخاب پذاری حسگر تاخاه شهه در حضور باکاری های داگر نیآ   
مورد بررتی قرار گرفت  تادگی ااهه و روش، شااه نکاه کلیهی             
تحقیق باشه، به نظر می رته، ااهه های بهون پیویهگی خاص،             

 کاربردی تر و قاب  فهم تر خواهنه بود  

اان کار نایجه اک کار گروهی فوق العاده بین دو گروه تحقیقاتی             
شناتی دکار تعیه لطیهی      شیمی دکار مانهانا امیری و  است       

نواه ا  دانشگاه محقق اردبیلی و اک گروه تحقیقاتی ا  دانشگاه             
  لی  فرانسه اتت 

به دعوت گروه      58اان همکاران فرانسوی در اردابهشت ماه           
 شیمی دانشگاه محقق اردبیلی برای برگآاری کارگاهی با عنوان           

به ااران آمهنه و      حسگرهای بر پااه نانوتاخاارها و مواد  اسای       
 همکاری های ار نهه بیشاری نیآ در اان خصوص شک  گرفت 

 

 کار تحقیقاتی اساتید

 Biosensorsدر مجله   /000اان کار پژوهشی ار شمنه در تال        

and Bioelectronics   و با رراب  020صهحه  009-009جله
به چاپ رتیه  برای مشاههه اان مقاله               Q0 در تطح   0./ تاثیر
 توانیه به لینک  ار مراجعه فرماایه: می

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S059292230/30/35X  
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