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 سخنی با خوانندگان

بنیاد سخن به نام حق نه کز هر چه به است نام حق به

با سالم و عرض ادب خدمت همراهان نشریه ی فروزان
 همان طور که می دانید چاپ نشریه های دانشجویی نیازمند تالش ،زمان و پشتکار فراوان است در این شماره

 کوشیده شده است تا به برخی از دغدغه های دانشجویان پاسخ داده شود امید آن است که توانسته باشیم
 اندکی در این راه و رفع سواالت دانشجویان فهیم و پرسشگر این دانشکده گامی کوچک برداشته باشیم

 در پایان از استاد ناظر سرکار خانم دکتر آزاده میروکیلی ، اعضای هیات تحریریه و همکاران این نشریه که در
 تهیه و تداوم نشریه و همنین انتشار و ارتقای سطح علمی آن نقش اساسی داشته اند تشکر ویژه نمایم

 

 با سپاس و احترام
شقایق وثوقی جهرمی

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، زخم های بسته شده با
 چسب زخم و بانداژ باید مرتب کنترل شوند تا در صورت عفونی شدن
 برای حل مشکل اقدام شود. در عین حال باز کردن بانداژ برای کسب
 اطالع از عفونی شدن یا نشدن زخم التیام آن را به تأخیر می اندازد.
که کرده اند  ابداع  جدید  بانداژ  یک  محققان  مشکل  این  حل   برای 
از متشکل  زخم  باند  این  می درخشد  زخم  شدن  عفونی  صورت   در 
الیاف نانو  با  که  است  منیزیم  هیدروکسید  جنس  از  نانو  الیه   یک 
به زخم  باند  این  از  استفاده  است.  شده  پوشانده  پنبه ای   استاندارد 
مفید دیابتی  زخم های  مانند  مزمن  زخم های  بهبود  برای   خصوص 
 است. هیدروکسید منیزیم موجود در این بانداژ به کشتن باکتری های
عفونی شود، زخم  اگر  می کند  زخم ها کمک  التهاب  کاهش  و   مضر 
 حالت اسیدی آن به حالت قلیایی مبدل می شود و این تغییر پی اچ
 به نوبه خود باعث می شود هیدروکسید منیزیم در صورت قرار گرفتن
می توانند پزشکان  نتیجه  در  بدرخشد.  بنفش  ماورا  نور  معرض   در 
بدون بیمار،  بانداژ  به  بنفش  ماورا  اشعه  تاباندن  با  فقط  را   عفونت ها 
 نیاز به برداشتن آن، بررسی کنند به همین ترتیب، اگر قباًل مشخص
 شده بود که زخمی عفونی شده، اشعه ماورا بنفش می تواند نشان دهد
 که عفونت برطرف شده است، اگر دیگر باعث درخشش هیدروکسید
 منیزیم نشود. هزینه تمام شده تولید این بانداژ جدید ۲0 بار ارزان تر
.از بانداژ ضد باکتری مشابه است که با نانوذرات نقره ای تولید می شوند

شیر آالت نانویی مقاوم به خوردگی و سختی تولید شد
 

بهداشتی شیرآالت  ساخت  در  نانو،  فناوری  توسعه  ستاد  از  نقل   به 
عواملی استفاده،  مورد  ماده  کیفیت  و  جنس  بر  عالوه   ساختمانی، 
اهمیت رفته حائز  کار  به  پوشش  رنگ  و   همچون هندسه شیرآالت 
 است. به طور کلی شیرآالت از دو جنس آلیاژ برنج یا سرب خشک
 ساخته می شوند و تنها روکش های آنها است که تفاوت های ظاهری
 در آنها ایجاد می کند. استفاده از پوشش بر سطح شیرآالت، با هدف
 ایجاد مقاومت در برابر سایش و خوردگی و همچنین افزایش زیبائی
نانوساختار پوشش های  اعمال  خاص،  صورت  به  گیرد.  می   انجام 
با مقایسه  در  بیشتر  به خوردگی  مقاومت  و  افزایش سختی   موجب 
خاصیت مهم ترین  رنگ  طرفی،  از  می شود.  ضخیم تر   پوشش های 
 پوشش های تزئینی است یکی از روش های رایج در اعمال پوشش های
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بخار فیزیکی  رسوب  روش (PVD) نانوساختار،  این   است. 
 قابلیت ایجاد الیه نازک با ضخامت کمتر از 100 نانومتر

در مناسبی  یکنواختی  و  و چسبندگی  کرده  فراهم   را 
دانش شرکت  یک  می آورد  ارمغان  به  را  زیرالیه   روی 

 بنیان با فناوری نانو و استفاده از پوشش نانوساختار تزئینی
 اقدام به تولید شیرآالت ساختمانی کرده است PVD به روشی

 که عالوه بر زیبایی، عملکرد این محصول را افزایش داده است از
 ویژگی های کاربرد فناوری نانو برای تولید نانوپوشش ها می توان
به خوردگی به سایش مطلوب، مقاومت  و مقاومت  باال   به سختی 
آب، مصرف  کاهنده  پرالتور  دارای  آسان،  تمیزشوندگی   مناسب، 
ساختار بدنه،  خاص  طراحی  دلیل  به  سطح  کم تر   رسوب پذیری 
کرد اشاره  رسوب  بدون  پودری،  بصورت  پاشش  بدنه،  ارگونومیک 

ایمپلنت چاپ سه بعدی برای ترمیم سوراخ های گوش

 وجود سوراخ در پرده گوش منجر به درد و اختالل در شنوایی می شود و
 ترمیم آن دشوار است، اما ایمپلنت فونوگرافت می تواند خسارات وارد
.شده به پرده گوش را با کمک به رشد سلول های طبیعی آن برطرف کند
 تولید این ایمپلنت وارد مرحله تجاری شده و انتظار می رود به زودی
 روانه بازار شود. ایمپلنت مذکور یک تکه بافت نازک و دایره ای است
 که در واکنش به امواج صوتی مرتعش می شود و این ارتعاش را به
 عالئم الکتریکی مبدل می کند که برای شبکه عصبی مغز قابل درک
و نیست  کار  این  به  قادر  پرده گوش سوراخ شده  است.  تفسیر   و 
این وضعیت ممکن است باعث عفونت جدی در گوش داخلی شود
 تا پیش از تولید ایمپلنت مذکور برای ترمیم سوراخ های پرده گوش
این می شد.  استفاده  بیماران  خود  بدن  بافت های  پیوند  روش   از 
توانایی های گوش در حد کامل شده احیای  موجب   روش معموالً 
 و مستلزم ایجاد برش در پشت گوش است که لزوماً موفقیت آمیز
 نیست در ایمپلنت چاپ سه بعدی فونوگرافت شکل پیچیده پرده
مصنوعی جوهر  یک  از  و  گرفته  قرار  تقلید  مورد  گوش   طبیعی 
استفاده بعدی  سه  چاپ  برای  مخصوص  پلیمری  از  شده   تولید 
کمک شنوایی  بازگرداندن  به  تنها  نه  ایمپلنت  این  است.   شده 
می کند، بلکه بازسازی سلول های پرده گوش را نیز ممکن می کند
 ایمپلنت مذکور سه ماه بعد از کاشت بهینه شده و توانایی های آن به
 حداکثر می رسد. آزمایش های انجام شده نشانگر موفقیت آمیز بودن
 این روش است. فونوگرافت را می توان از طریق مجرای گوش نیز
.وارد آن کرد و روند کاشت ایمپلنت مذکور را کمتر تهاجمی کرد

News...
شقایق وثوقی جهرمی
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گرایش
بیوتکنولوژی

محمد کریمی
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صنعتی و  تکنولوِژی  پیشرفت  با   امروزه 
از مختلفی  های  گرایش  کارها   شدن 
و دارد  کاربرد  صنعت  در  شیمی   مهندسی 
مهندسی دانشجویان  های  دغدغه  از   یکی 
است باالتر  مقاطع  در  تحصیل  ادامه   شیمی 
داریم قصد  ما  است.  سختی  انتخاب   که 
گرایش به  مختصر  نگاهی  مقاله  این   در 
 بیوتکنولوژی مهندسی شیمی بیندازیم و آن
دهیم قرار  بررسی  مورد  مختلف  ابعاد  از  .را 
 گرایش بیوتکنولوژی مهندسی شیمی کاربرد
 فرآیندهای زیستی در صنایع مختلف مرتبط
قرار می  را مورد مطالعه   با مهندسی شیمی 
از است  عبارت  بیوتکنولوژی  واقع  در   دهد. 
مستقیم استفاده  در  مختلف  علوم   کاربرد 
قسمتی زنده،  موجودات  از  غیرمستقیم   یا 
اشکال در  آنها  های  فرآورده   یا  و  بدن   از 
به بیوتکنولوژی  یافته.  تغییر  یا   طبیعی 
و شیمیایی  مواد  تولید  فرآیندهای   بررسی 
به  وسیله هوا  و  خاک  آب،  تصفیه   دارویی، 
این هدف  می  پردازد.   میکروارگانیسم ها 
بر عالوه  که  است  متخصصانی  تربیت   رشته 
 مسائل مهندسی شیمی با اصول فرآیندهای
این گرایش ماهیت باشند.  آشنا   زیستی هم 
 آزمایشگاهی دارد و به دلیل سروکار داشتن با
به زمان،  موجودات زنده (میکروارگانیسم ها) 
 حوصله و عالقه نیازمند است. اساس درس ه ای
 تخصصی این رشته بر پایه علوم زیستی است؛
 که شامل بیوشیمی، میکروبیولوژی، ژنتیک،
سامانه  در  انتقال  های  پدیده    بیوراکتور، 

هستند زیستی  جداسازی  و  زیستی  های 

 چارت درسی گرایش بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی

واحد،  3۲ از  ها،  گرایش   دیگر   مانند 
واحد  6 و  سمینار  به  مربوط  واحد   ۲ 
واحد  ۲4 است.  نامه  پایان   به   مربوط 
است زیر  دروس  شامل  مانده  :باقی  
صنعتي میکروبیولوژی  اجباری:   دروس 
ریاضیات تخمیري،  فرآیندهای   و 
جداسازي و  بازیافت  پیشرفته،   مهندسي 
در انتقال  پدیده  های   بیولوژیکي، 
ترمودینامیک بیولوژیکي،  های   سیستم  
بیوراکتورها طراحي  پیشرفته،  .شیمي 
آنزیم، تکنولوژي  اختیاری:   دروس 
طراحي بیوتکنولوژي،   آزمایشگاه 
مهندسي کاربردي،  آمار  و   آزمایش ها 
جدید مباحث  پیشرفته،  زیست   محیط  
بیوتکنولوژي نانو  بیوتکنولوژي،  .در 
 ذکر این نکته ضروری است که دانشجویان
دو تنها  باال  اختیاری  دروس  بین  از   باید 
ممکن همچنین  کنند.  انتخاب  را   درس 
 است دانشگاه های مختلف در ارائه دروس
 اختیاری با یکدیگر اندکی متفاوت باشند
خود تصمیم گیری  به  موضوع  این   که 

پیشنهادی دروس  مورد  در   دانشگاه ها 
جبرانی دروس  ضمناً  است.   مربوط 
مهندسي از  عبارت  اند  گرایش   این 
عمومي میکروبیولوژي  و  .بیوشیمي 

 بازار کار گرایش بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی

 این گرایش هم به مانند گرایش محیط زیست
واقعی خود در داخل کشور به جایگاه   هنوز 
شرایط این وجود  با  ولی  است  نیافته   دست 
 خیلی بدی ندارد و در آینده می توان بیشتر
گرایش کار  بازار  بود.  امیدوار  آن  به  این   از 
غذایی، صنایع  واحدهای  در   بیوتکنولوژی 

 دارویی، شیمیایی، محیط  زیست و مرتبط با
 بیوتکنولوژی است. به  عنوان مثال در تصفیه 
 خانه های پساب مبتنی بر میکروارگانیسم ها،
 در صنایع غذایی مبتنی بر فرآیندهای تخمیری
 مانند کارخانه  های تولید دلستر، کارخانه  های
 تولید الکل بر مبنای میکروارگانیسم ها، تولید
آنتی بیوتیک  ها و  نوترکیب  های  .پروتئین  

 دکتری گرایش بیوتکنولوژی مهندسی
شیمی

 از نظر ادامه تحصیل در داخل کشور شرایط
 نسبتاً خوبی دارد و دانشگاه  های مختلفی در
گرایش در  شیمی  مهندسی  دکتری   مقطع 
 بیوتکنولوژی پذیرش دانشجو دارند. اما از نظر
 اپالی این گرایش بسیار شرایطی خوبی دارد
 و به دلیل به  روز بودن این موضوع در سطح
دانشگاه  در  آن  روزافزون  پیشرفت  و   جهانی 
خارج در  تحصیل  ادامه  شرایط  جهان   های 
بهترین به  گرایش  این  دانشجویان  برای   را 
گرایش است.  کرده  فراهم  ممکن   شکل 
گرایش کنار  در  توان  می   را   بیوتکنولوژی 
 محیط  زیست بهترین گرایش  ها از نظر اپالی
برای مقطع دکتری مهندسی شیمی دانست

 ظرفیت پذیرش گرایش بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی گرایش  پذیرش   ظرفیت 
متفاوت سال  هر  به  بسته  شیمی   مهندسی 
دوره در  میانگین  طور  به   ولی   است 
شبانه دوره  در  و  نفر   100 حدود   روزانه 
گرایش البته  دارد.  پذیرش  نفر   35  حدود 
و غیرانتفاعی  های  دوره   در   بیوتکنولوژی 
که دارد  پذیرش  نیز  خودگردان   پردیس 
های سیاست   به  بسته  ساله  هر  آن   تعداد 
 کلی دانشگاه  ها تغییرات زیادی دارد. با این 
 وجود، به  طور متوسط می  توان ۲0 ظرفیت
پذیرش برای هر کدام از آنها در نظر گرفت

 رتبه الزم برای قبولی در گرایش 
بیوتکنولوژی مهندسی شیمی

گرایش در  قبولی  برای  موردنیاز   رتبه 
بسته شیمی  مهندسی  ارشد   بیوتکنولوژی 
است. متفاوت  سال  هر   ظرفیت  تعداد   به 
نسبتاً به دید  اینکه   برای  این  وجود  با   ولی 
 بهتری از رتبه  های قبولی برای این گرایش
برای موردنیاز  رتبه  کلی  محدوده   برسید، 
.قبولی در این گرایش در زیر اشاره شده است
 رتبه موردنیاز برای قبولی روزانه و شبانه در
 دانشگاه   های تهران شامل “صنعتی شریف”،
 “تهران”، “تربیت مدرس”، “امیرکبیر” و “علم
110 الی   100 رتبه  تا  حداکثر  صنعت”   و 
هم  ۲00 زیر  تا   110 رتبه  های  باشد.   می  
صنعتی نظیر  هایی  دانشگاه   برای   معموالً 
رتبه  های دارند.  شانس  اصفهان  و   اصفهان 
 ۲00 تا 300 هم برای بیوتکنولوژی صنعتی
صنعتی مشهد،  فردوسی  بابل،   نوشیروانی 
 سهند و شانس دارند. رتبه  های بین 300 تا
بیوتکنولوژی دانشگاه برای   400 هم معموالً 
البته دارند.  قبولی  شانس  کرمان  هنر   با 
های رتبه   رنج  که  می  شود  تأکید   مجدداً 
و تغییر ظرفیت  ها  به  بسته   قبولی هر سال 
 انتخاب  های داوطلبین ممکن است تغییراتی
برای قبولی باشد ولی حدود رتبه  ها   داشته 
گرفت نظر  در  فوق  به  صورت  توان  می   را 

 بهترین دانشگاه  ها در گرایش
بیوتکنولوژی مهندسی شیمی

دانشگاه  های رود  انتظار می    همان  طور که 
از زودتر  بیوتکنولوژی  گرایش  در   تهران 
از بسیاری  و  می  شوند  پر  ها  دانشگاه    سایر 
 داوطلبین این دانشگاه  ها را در اولویت خود
 قرار می  دهند. اما از بین این دانشگاه  ها کدام
مهندسی بیوتکنولوژی  گرایش  در   دانشگاه 
 شیمی بهترین است؟ دانشگاه صنعتی شریف
اول های  گزینه   جز  معمول  طبق  تهران   و 
این بزرگ  نام  به خاطر  و داوطلبین   هستند 
 دو دانشگاه آن  ها را در اولویت خود قرار می
  دهند. اما واقعیت این است که دانشگاه تربیت
 مدرس در گرایش بیوتکنولوژی می  تواند به
تربیت دانشگاه  باشد.  انتخاب  بهترین    عنوان 
 مدرس در گرایش بیوتکنولوژی دارای اساتید
 و امکانات بسیار قویی است که زمینه انجام
 پژوهش  های به  روز و قوی را فراهم می  کند.
 در بین دانشگاه  های شهرستان هم دانشگاه
بسیار زمینه  این  در  نوشیروانی   صنعتی 
 شاخص است و با داشتن اساتید بسیار قوی در
این زمینه حرف  های زیادی برای گفتن دارد

 رنج رتبه های قبولی هر
 سال بسته به تغیر ظرفیت
 ها و انتخاب های داوطلبین

 ممکن است تغییراتی
 داشته باشد
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علیرضا خوش لهجهZLDبررسی سیستم

 سیستم های ZLD میتوانند آلودگی      
 منابع آب را به حداقل برسانند و تامین آب
دلیل به  آن  صنعتی  کاربرد  کنند  تقویت   را 
  هزینه های باال و مصرف زیاد انرژی محدود
اینجا بیشتر به محیط زیست  شده است در 
و حرارتی  پایه  بر  فرآیندهای  و   تمرکز شده 
و آب  کردن  رها  است  شده  بررسی   غشایی 
اثرات زیست  محیط  به  آلوده  های   پساب 
 زیان باری بر سالمت انسان و محیط زیست
دیگری های  فناوری  وجود  با  میکنند   وارد 
در ...اخیرا  و  فازی  تصفیه  فیلتراسیون،   مثل 
ای ظهور ویژه  های  فناوری  آب  کم   مناطق 
این یعنی وسیله ای برای اند که   پیدا کرده 
 به حداقل رساندن حجم فاضالب و خطرات
نتیجه در  آن  با  مرتبط  محیطی   زیست 
رو این  از  منابع آب شیرین  بر  فشار   کاهش 
 این فناوری باعث حداکثر شدن بازیافت اب
استفاده با  فناوری  این  در  است  فاضالب   و 
 از یک چرخه بسته تصفیه آب خطر آلودگی
 آب از طریق تخلیه فاضالب از بین میرود و
 بهره وری آب به حداکثر می رسد با سیاست
زیست ها در محیط   های سختگیرانه دولت 
این شیرین  آب  ارزش  و  فاضالب  افزایش   و 

برای ارزشمند  ی  وسیله  یک  به  را   فناوری 
است در سطح تبدیل کرده  فاضالب   تصفیه 
مانند یافته  توسعه  کشورهای  در  و   جهانی 
  ایاالت متحده و اقتصادهای نوظهور مثل چین
 و هند سرمایه گزاری برای این فناوری حدود
تا ۲00 میلیون دالر است در سیستم  100 
 های معمولی این فناوری فرایندهای حرارتی
به یک تبخیر  برای  فاضالب   اساسی هستند 
 نغلیظ وارد میشود و سپس یک کریستالیزور
آوری شده مجددا تقطیر جمع   داده میشود 
 مورد استفاده قرار میگیرد در حالی که مواد
 جامد بازیابی شده یا دفع میشوند یا به عنوان
 محصول جانبی ارزشمند بازیابی میشوند این
مورد موفقیت  با  حاضر  حال  در  ها   سیستم 
توجهی قابل  مقدار  اما  میگیرد  قرار   استفاده 
 انرژی مصرف میکنند همچنین توسعه بیشتر
در غشا  بر  مبتنی  معکوس  اسمز   فناوری 
 ترکیب با این فناوری مصرف انرژی را کاهش
 میدهد نکته ای که مطرح است این است که
در اسمز معکوس  فناوری  از  استفاده   اگرچه 
 بهره وری انرژی در حالت حرارتی افزایش می

 دهد ولی محدودیت هایی هم برای استفاده
 دارد بازیافت و استفاده ی مجدد از فاضالب
را آب  جدید  منابع  از  برداری  بهره   میتواند 
فسفر مانند  مغذی  مواد  و  برساند  حاقل   به 
 را میتوان در اشکال متعدد برای کاربردهای
 کشاورزی به عنوان کود بازیابی کند عالوه بر
 این میتوان انرژی را در قالب گرما و برق از
برای صنایع دیگر و  استخراج کرد  آلی   مواد 
مراتب و سلسله  ها  اولویت  در  کرد   استفاده 
   WMHبیشترین اولویت با حذف تولیدات 
 فاضالب است که به ترتیب اولویت با کاهش
 تولید فاضالب، استفاده مجدد مستقیم بدون

 هرگونه تصفیه ، احیای پس از تصفیه و در
نهایت استفاده از آب شیرین همراه است

اسمز فناوری  بیشتر   توسعه 
در غشا  بر  مبتنی   معکوس 
مصرف فناوری  این  با   ترکیب 

انرژی را کاهش می دهد

کلیدی که اقدام  پنج  مراتب  این سلسله   در 
کند تمرکز  ها  آن  بر  باید  آب  از   استفاده 
 وجود دارد که باالترین اولویت با حذف تولید
 فاضالب است که به ترتیب اولویت با کاهش
مستقیم مجدد  ی  استفاده   ، فاضالب   تولید 
 بدون هر گونه تصفیه ، احیای پس از تصفیه
 و در نهایت استفاده از آب شیرین همراه است

ZLDسیستم حرارتی

یک شامل  حرارتی  سیستم  اصلی   عناصر 
یک و  تغلیظ  عمل  و  تصفیه  تصفیه،   پیش 
و تبخیر  فرآیند  حول  که  است   کریستالیزر 
 بازیابی جامد است در قسمت اول که فرآیند
 پیش تصفیه است فرآیند های مختلفی مثل
 فیلتراسیون ، تنظیمpH، هوادهی و رسوب

 زدایی انجام میشود در قدم بعدی با استفاده
نمک تبلور   ، کننده  تغلسظ  دستگاه   از 
این میگیرد  صورت   ( شده   (کریستالیزه 
 فرآیند باعث تولید مواد جامد بازیافت شونده
 ی با ارزش و آب تمیز میشوند فرآیند تغلیظ

 کننده ی آب نمک به وسیله ی فناوری
MVC انجام میشود که آب و مواد جامد حل
 شده در آن را به عنوان خوراکی وارد تیوب

 های یک مبدل حرارتی میکند

 استفاده یRO در سیستم های 
ZLDحرارتی 

 در این سیستمRO(اسمز معکوس)
با قوی  فشار  با  زدایی  نمک  فناوری   یک 

 سیستم هایZLD حرارتی ترکیب
 شده و مزیت آن این است که حجم دوغاب
یا تغلیظ  دستگاه  وارد  که   را  نمک   آب 
داده کاهش  شود  نمکمی  آب   کریستالیزور 
دهد کاهش  را  انرژی  مصرف  نتیجه  در   و 
 مصرف انرژی توسط اسمز معکوس برای 50
           درصد بازیابی در نمک زدایی آب دریا حدود

۲KWhe/mاز آب تولیدی است که
 خیلی کمتر از تغلیظ کننده ها و کریستالیزرها
 است از فاضالب وارد شده در اسمز معکوس
سیستم این  باشد  کمتری  شوری   دارای 
 مقرون به صرفه است در گزارشات امده است
برای معکوس  اسمز  فناوری  از  استفاده   که 
 نمک زدایی تا 75-58 درصد انرژی و هزینه
 عملیاتی و سرمایه ای حدود 68-47 درصد
 در مقایسه با حوضچه های تبخیر کاهش داده
 است استفاده از اسمز معکوس محدودیت ها
 و معایبی نیز دارد از جمله: محدودیت میزان
و غشاها  فولینگدر  پدیده  ،افزایش   شوریت 
 کاهش عمر آن ها را میتوان نام برد میتوان
 از تکنیک های مختلفی برای پیش تصفیه
مواد از  استفاده  مثل:  کرد   استفاده 

شیمیایی و استفاده از تبادل یون
 

نتیجه گیری

 پیاده سازی سیتم هایZLDیک استراتژی

است صنعتی  فاضالب  مدیریت  برای   مهم 
و داده  کاهش  را  آب  آلودگی  میتواند   که 
دهد افزایش  جهان  سراسر  در  را  آب   منابع 

 با این حال نگرانی ها در مورد مصرف باالی
برای باال  ای  سرمایه  های  هزینه  و   انرِژی 
همراه انرِژ  به  نیاز  دارد  وجود  فناوری   این 
فناوری این  در  مربوطه  های  هزینه  سایر   با 
تصفیه معمول  های  گزینه  از  بیشتر   هنوز 
یرین آب  کمبود  ولی  است  فاضالب  دفع   و 
 ناشی از تغییرات آب و هوایی و بهره برداری
سیستم اجرای  آب،  منابع  از   حد  از   بیش 
در میکند  تسهیل  را  فناوری  نوع  این   های 
یک است  ممکن  فناوری  این  شرایط   این 
 استراتژی خوب برای تامین آب شیرین باشد
اسمز معکوس بین سیستم های دیگر   و در 
تمرکز این  بر  عاوه  دارد  بیشتری   پتانسیل 
 بیشتر روی ساخت غشاهای با مقاومت بیشتر
 در برابر فشار هیدرولیک و در پی آن کاهش
 مشکالت پثل پدیده فولینگ میتوانند نیاز به
 انرژی را نیز کاهش داده و این فناوری را از
 نظر اقتصادی امکان پذیر کند ولی برنامه ها و
 تست ها و شبیه سازی های مقیاس آزمایشی
 بیشتری برای تایید عملکرد مقیاس کامل و

   امکان سنجی سیستم هایZLDمورد
نیاز است

معکوس اسمز  فناوری  از   استفاده 
 برای نمک زدایی تا 75-58 درصد
 انرژی و هزینه عملیاتی و سرمایه
درصد  47-68 حدود  تا  را   ای 

کاهش داده است
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کتاب
 مستنـد

فیلـم
احمد صادقی فرد

گیری شکل  ماجرای  حبیبی  میالد  قلم  به  ساز  دست  های  آرزو   کتاب 
دروس از  را  خود  که  است  دانشجو  پنج  توسط  بنیان  دانش  شرکت   یک 
این در  و  گرفتن  عملی  کار  تجربه  به  تصمیم  و  کرده  رها  دانشگاه   تئوری 
داستان کتاب  این  شدن  رو  به  رو   زیادی  های  بلندی  و  پستی  با   میان 
زیادی ادارات  با  خود  ایده  رساندن  نتیجه  به  برای  که  است   دانشجویانی 
 سر و کله زدن و هر بار که زمین می خوردن ، کار را رها نمی کردن بلکه
بودن بهتر  ای  پروژه  دنبال  به  جدید  ای  ایده  با  یا  مشکل  رفع  دنبال  .به 

 این کتاب شاید تحویلی در نگرش دانشجویان،علی الخصوص مهندسین
 نسبت به دانشگاه باشد که فقط به دروسی تئوری تکیه نکنند و هدفشان

تنها به کار پشت میز نباشد

مستند تلویزیونی  مجموعه  مهندسی«  »ارتباطات  مستند   سری 
 بریتانیایی است که برای نخستین بار در تاریخ 15 می ۲008 به روی
 آنتن رفت. این محصول، مستندی بسیار زیبا و تحسین بر انگیز است.
 مجری آن ریچارد هموند یکی از مجریان توانمند انگلیسی است. ریچارد
 هموند در هر قسمت به بررسی یکی از سازه های عظیم و مدرن دنیای
 امروز می پردازد که عالوه بر بررسی روند طراحی و ساخت آن سازه،
گرفتن الهام  با  مهندسین  و  طراحان  که چگونه  میدهد  نشان  ما   به 
 از اکتشافات و طرح های قدیمی و استفاده از نشانه های موجود در
 طبیعت و ادغام آن با علوم و امکانات پیشرفته به سوی طراحی و به
 واقعیت بدل نمودن این سازه های عظیم و شگفت آور رهنمون شده

 اند در سری مستند ارتباط مهندسی:کشتی حمل گاز  شاهد یک کشتی حمل گاز خواهید بود که می تواند تا یک
 هفته برق لندن را تامین کند محموله ای که انرژی آن برابر است  با 55 بمب اتم . این کشتی غول پیکر چندین
 میلیون لیتر گاز مایع را جابجا می کند . ایجاد فناوری برای حمل و نقل این گاز واقعا پیچیده است این سری از این
.مستند می تواند برای مهندسین شیمی  بسیار مفید و جذاب باشد و از عملکرد گاز مایع در واقیعت بیشتر آگاه شوند

مشاهـیر
شقایق وثوقی جهرمی

 طاهره کاغذچی، متولد 9 بهمن 13۲5 تهران است. طاهره از دوران مدرسه به علوم عالقه داشت، مخصوصاً به شیمی. وقتی بزرگتر شد
 فهمید که شیمی فقط یک علم آزمایشگاهی نیست؛ مهندسان شیمی با استفاده از اصول علم شیمی محصوالت مختلفی در صنایع غذایی، نفت و گاز
 و غیره تولید می کنند. به همین دلیل به رشته ی مهندسی شیمی عالقمند شد و آن را برای تحصیل در دانشگاه انتخاب کرد. در آن زمان دانشگاه رفتن
.برای دخترها چندان رایج نبود. طاهره تنها دانشجوی دختر در کالسش بود. او رشته اش را بسیار دوست داشت و خانواده اش هم تشویقش می کردند

مثل نفت خیزی  کشور  در  به خصوص  باشد،  مؤثر  انسان ها  زندگی  در  می تواند  چه قدر  شیمی  مهندسی  که  شد  متوجه  دانشگاه  در   طاهره 
استادیار زن تنها  به عنوان  را  و کارش  برگشت  ایران  به  بعد  بدهد.  ادامه  این رشته  را در  تا تحصیالتش  انگلستان رفت  به  بنابراین   ایران. 
آن داشتند  سنتی  نگاه  که  بعضی ها  است،  صنعتی  رشته  این  که  آن جا  از  کرد.  شروع  تهران  تکنیک  پلی  شیمی  مهندسی  دانشکده   در 
مدت در  او  دهد.  نشان  را  علمی اش  توانایی  تا  کرد  تالش  سخت  نداشت،  قبول  را  تفکر  این  که  طاهره  می دانستند.  مردانه  رشته ای   را 
کوتاهی به درجه ی استادی رسید و در دانشگاه های مختلف دیگری هم تدریس کرد. از آن زمان آموزش و تحقیق، جزئی از زندگی او شد

دوره ی بار  اولین  برای  همکارانش  از  گروهی  همراه  به  او  است.  کرده  بازی  ایران  در  شیمی  مهندسی  پیشرفت  در  مهمی  نقش   طاهره 
نوشت شیمی  مهندسی  درباره ی  هم  بسیاری  مقاالت  و  کتاب ها  کرد.  راه اندازی  تهران  امیرکبیر  دانشگاه  در  را  شیمی  مهندسی   دکترای 
انتخاب شد کشور  در  زن  مترجم  و  نویسنده  بهترین  عنوان  به  او  در سال 1373  داد.  انجام  زمینه  این  در  اختراع  و چند  کرد  ترجمه  .و 

 دکتر طاهره کاغذچی در سال 1381 چهره ماندگار مهندسی شیمی شد. در سال 1397 هم به عنوان یکی از 50 زن دانشمند تأثیرگذار
منتشر آسیا«  دانشمند  زنان  الهام بخش  نام »داستان های  به  کتابی  در  را  او  زندگینامه ی  آسیا  علوم  آکادمی های  انجمن  انتخاب شد.    آسیا 
 کرده است. او عضو فرهنگستان علوم ایران است و در آن جا تحقیقاتی درباره ی تعداد زنانی که رشته های مهندسی را انتخاب می کنند، انجام
 داده است. طاهره می گوید: »مهم است زنان دانشمند را تشویق کنیم تا از استعدادهایشان استفاده کنند. حضور زنان در مدیریت و تصمیم
گیری ها بسیار حیاتی است.«تالش های او الهام بخش دختران بی شماری است که امروز در رشته های علمی و مهندسی درس می خوانند
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نانو اموژل ها
سینا قاسمی

 فناوری نانو با کاربر های وسیع در حوزه های
داروسازی و  پزشکی  علم  جمله  از   مختلف 
پر از  یکی  به  ها  بیماری  درمان  منظور   به 
قرن های  فناوری  موثرترین  و   کاربردترین 
این از  استفاده  و  است  شده  تبدیل   حاضر 
پزشکی و  دارویی  علوم  حوزه  در   فناوری 
 روز به روز در حال گسترش است ترکیباتی
 وجود دارد که شبیه به مولکول صابون عمل
 میکنند و دارای یک سر محلول(آب دوست)
و سز دیگر محلول در روغن (چربی دوست)
 هستند به این مولکول های واسطه که باعث
به روغن  و  آب  های  مولکول  شدن   نزدیک 
های مولکول  که  طوری  به  میشوند   یکدیگر 
 روغن را کامال درآب معلق میکنند امولسیفایر
 یا امولسیون کننده میگویند این حالت ایجاد
امولسیون دارد  نام  امولسیون  حالت   شده 
بندی میشوند تقسیم  به دو صورت کلی   ها 
امولسیون آلی)و  نرمال(پایه  های   امولسیون 
دو پایین  شکل  آبی)  معکوس(پایه   های 
تشکیل های  امولسیون  از  مختلف   نوع 
وجود به  محلول  همزدن  اثر  در  که  را   شده 
ها امولسیون  دهد.نانو  می  نشان  یند  آ   می 
ناسازگار(معموال مایع  دو  از  هایی   سیستم 
در که  سورفاکتنت)هستند  و  روغن   آب، 
یک در  ای  قطره  صورت  به  مایع  یک   آن 
جایی آن  از  و  میشوند  پراکنده  دیگر   مایع 
شده تشکیل  های  امولسیون  این  اندازه   که 
دارای و  است  نانومتر  مقیاس  محدوده   در 
 خواص ایزوتروپیکی و ترمودینامیکی پایداری
یا سیال  نانوراکتورهای  ها  آن  به   هستند 
شود می  گفته  نیز  سیال  های  محفظه  نانو 

پیکربندی ساختارهای نانو اموژل

نا ای  سامانه  از  معلقی  ذرات  ها   امولسیون 
 همگن و متشکل از دو مایع غیر قابل امتزاج
به دیگری  در  ها  آن  از  یکی  که   هستند 
 صورت قطره هایی پراکنده توزیع شده است.
 ساختمان امولسیون ها از قطرات پراکنده یک
مایع در یک  داخلی)  فاز  یا  معلق  (فاز   مایع 
 دیگر(فاز پیوسته یا فاز خارجی) تشکیل شده
پخش با  توانند  می  ها  امولسیون   است.نانو 
 روغن( فاز چربی) در یک محلول سورفکتانت
 آبی و سپس افزودن مقدار کافی از یک الکل
یا هگزانول) پنتانول  زنجیر کوتاه(بوتانول،   با 
بسازند شفاف  سیستم  یک  تا  شوند  ترکیب 
 نانو اموژل ها از دو سیستم جداگانه تشکیل
قطرات حاوی  امولسیون  یک  است   شده 
سیستم یک  و  نانو  مقیاس  در  ای  اندازه   با 

مخلوطی است  ممکن  امولسیون  این   ژل 
باشد روغن  نوع  در  آب  یا  آب  در  روغن   از 
جا به  جا  وسیله  عنوان  به  ها   امولسیون 
برای شیمیایی  یا  فیزیکی  حامل  یا   کننده 
وسیله به  و  شوند  می  استفاده  دارو   تحویل 
نانو تورم  شود.  می  تثبیت  امولسیفایر   ی 
این ویژگی  ترین  مهم  از  یکی  ها   اموژل 
این خصوصیت به شمار می رود   ساختار ها 
این گسترده  کاربرد  باعث  فرد  به   منحصر 
  ساختار ها در کنترل غلظت خون می شود

روشهای سنتز نانواموژل

 به طور کلی دو مرحله اصلی برای ساخت
  نانو اموژل وجود دارد. نانو اموژل ها به

  محرک های محیطی از جمله دمای محیط
pH واکنش پاسخ سریعی می دهند و این 

 ساختارها هم با پیوند های کوواالنسی(شبکه
غیر های  پیوند  با  هم  شیمیایی)و   سازهای 
فیزیکی) های  کننده   کوواالنسی(شبکه 
در اول:امولسیفایر  مرحله  شوند  می   مشبک 
 فاز روغن مورد نظر حل می شوند سپس دارو
 بر اساس میزان حاللیت خود در فاز روغنی
 یا آبی حل می شود بعد از اضافه کردن یک
ادامه آنقدر  زدن  هم  میزان  دیگر  فاز  به   فاز 
 می یابد تا اینکه مخلوط به دمای  اتاق برسد
پلیمر کردن  حل  با  ژل  :پایه  دوم   مرحله 
از دستگاه استفاده  با   مناسب در آب خالص 
تنظیمpH تهیه و  مکانیکی  مداوم    همزن 
شده تهیه  های  سیستم  سپس  و  شود   می 
یکدیگر با  آرامی  به  امولسیون  نانو  و   ژل 
شوند می  مخلوط  مداوم  همزدن   با 
دوست چربی  داروهای  دوستی  اب   افزایش 
تاثیر مستقیم دارد  بر میزان حاللیت آن ها 
چربی قسمت  انتخاب  منظور  همین  به   و 
از ها  اموژل  نانو  کردن  فرموله  در  روغن   یا 
 مهم ترین قسمت های تشکیل دارو در این
 ساختار ها است فاکتورهای مختلفی بر روی
 انتخاب سورفکتنت ها دخالت دارند اولین و
به مربوط  سمیت  میزان  ویژگی  ترین   مهم 
 سورفکتانت مورد استفاده است سورفکتانت ها
 با کاهش انرژِی مورد نیاز برای فرموالسیون،
میدهند بهبود  را  ها  امولسیون  نانو   پایداری 

 بر مبنای استفاده از سورفکتانت ها نانو
اموژل ها به سه دسته تقسیم میشوند

از آنها  خنثی(در  های  نانواموژل   الف) 
 سورفکتانت های خنثی مانند الکل های چرب،
استرهای گلیسرول، استر های اسید چرب)1

 تحقیقات درباره سورفاکتنت های خنثی به
 دلیل سازگاری زیستی و تجزیه زیستی روز
 به روز در حال افزایش هستند، به طور کلی
 این سورفاکتنت ها از منبع حیوانی ، سلول

 های میکروبی مانند باکتری، چند نوع از
 مخمر ها و قارچ ها تهیه میشوند

 ب)نانو اموژل های کاتیونی( درآنها از

 سورفاکتنت های کاتیونی مثل آمین ها و
 ترکیبات آمونیوم چهارتایی مانند ستیل تری

 مثل آمونیوم برمید استفاده شده است
از ها  آن  در  آنیونی(  های   ج)نانواموژل 
های گروه  قبیل  از  آنیونی  های   سورفکتانت 
ها،سولونات صابو  جمله  از  دار   کربوکسیالت 
شده استفاده  قطبی  دو  های  یون   ،  ها 
انتخاب ها  نانواموژل  طراحی   است)بمنظور 
های قسمت  ترین  مهم  از  یکی  چربی   فاز 
چربی فاز  نوع  انتخاب  است   فرموالسیون 
است شده  داده  نشان  پایین  شکل  در 

زنجیره از  ای  شبکه  ها  اموژل  نانو   در 
عرضی اتصاالت  با  پیوسته  پلیمری   های 
فیزیکی و  شیمیایی  پیوندهای  شامل   که  
را بعدی  سه  ی  شبکه  یک  شوند   می 
که است  حالی  در  این  دهند  می   تشکیل 
نمیشوند حل  آب  در  هیدروژل   ساختارهای 
برای این ویژگی های هیدروژل می توان   از 
 معالجه بیمارانی که نیازمند غلظت مشخصی
میشود استفاده  هستند  خون  در  دارو   از 

مزایای نانو اموژل ها

های سیستم  در  متعددی   الف)مزایای 
سیستم به  نسبت  نانوامولسیون   دارورسانی 
قطرات اندازه  وجود  معمولی   امولسیون 
همبستگی ایجاد  باعث  نانو  مقیاس   در 
جداشدن مانع  و  ذرات  بین   خوبی 
شود می  جداگانه  صورت  به   فازها 
اندازه زیاد  بسیار  شدن  ریز  دلیل   ب)به 
گرانشی نیروی  وزن هیچ  و کم شدن   ذرات 
در شدن  نشین  ته  و  گذاری  رسوب   برای 
مانع امر  این  و  ندارد   نانوامولسیون ها وجود 
میشود ذرات  شدن  کرم  حالت  ایجاد   از 
در را  دارو  نگهداری  زمان   ج)نانوامولسیون 

 منطقه هدف افزایش می دهند و به دلیل عمل
 نکردن دارو در مناطق ناخواسته بدن، از این رو
 باعث کاهش عوارض جانبی یا سمیت می شوند
فرموالسیون برای  دارو  از  کمتری   د)مقدار 
این که  است  نیاز  مورد  ها   نانواموژل 
قابلیت بهتر،افزایش  نفوذ  علت  به   امر 
است نگهداری  زمان  زیستی،افزایش 
 ه)نانواموژل ها قابلیت زیستی داروهای چربی
به ها  دارو  این  اتصال  رطیق  از  را   دوست 
می افزایش  نانوامولسیون  در  چربی   زنجیره 
 دهند و این امر سبب ورود به سیستم گردش
 خون از طریق نفوذ از سطح پوستی می شود
 و)یکی از معایب داروهای با نیمه عمر کوتاه
است مختلف  های  محیط  در  پایداری   عدم 
نیمه دارای  داروهای  حمل  با  ها   نانواموژل 
 عمر کوتاه قادر به کنترل رهایش منظم این
زمان های مشخص هستند داروهادر  از  نوع 
های سیتم  به  نسبت  ها  نانواموزل   ز)مزیت 
این در  لیوزومی  و  نیوزومی  دارویی   انتقال 
دلیل به  نانواموژل  های  سیتم  در  که   است 
در آلتروسونیک  امواج  از  استفاده   عدم 
تخریب قبیل  از  مشکالتی  ساخت   زمان 
و ندارد  وجود  دارو  نشت  همچنین  و   دارو 
سیستم های  مزیت  ترین  مهم  از  یکی   این 
است ها  نانواموژل  دارویی  انتقال   های 
 ک)نانو اموژل ها دارای واحدهای چربی دوست
 و ابدوست  هستند بنابراین می توانند محدوده
کند حل  خود  در  را  ها  دارو  از  وسیعی   ی 

 بارگذاری دارو در نانواموژل ها

 به منظور بارگذاری مناسب انواع دارو در
 سیستم های نانواموژل به طور کلی دو هدف

 دنبال می شود :الف)اتصال مناسب دارو و
 بستر ژل ب)رهاسازی کنترل شده در پاسخ

به محرک های خارجی
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 روش افزودن مستقیم

الیه در  میتوانند  ها  دارو  روش  این   در 
تشکیل و  ژل  تولید  از  قبل  امولسیون   آبی 
 نانواموژل نهایی حل شوند در این روش دارو
مکانیزم ی  وسیله  به  یکنواخت  صورت   به 
در ماکروویو  یا  و  آلتروسونیک  امواج   های 
عنوان به  شود  می  پخش  امولسیون   بخش 
های نانواموژل  توان  می  روش  این  از   مثال 
شدن پراکنده  از  ناشی  آسپرین  شده   تولید 
نمک های آسپرین در آزو دکستران نام برد

 
روش استفاده از غشای دیالیز

 در این روش از یک غشای یکنواخت با سایز
 نانومتری یا میکرومتری استفاده می شود و
 نحوه ی انجام کار بدین صورت است که غشای
دیالیز کننده در محلول دارو و اب فرو می رود

روش شناور سازی

ایجاد اتصاالت عرضی  از طریق   نانواموژل ها 
دارای که  کلسترول  ی  وسیله  به   شده 
هستند یافته  تجمع  گریز  آب  های   گروه 
مختلف های  دارو  از  مقادیری  توانند   می 
به بیندارند  دام  به  خود  های  ساختار  در   را 
نانو سازی  شناور  فرآیند  از  مثالی   عنوان 
توان می  دارو  اندازی  دام  به  در  ها   اموژل 
ضد و  دوست  چربی  داروهی  شدن   حبس 
و ها  نانواموژل  ساختارهای  در   سرطان 
کرد اشاره  مختلف  دارویی  محصوالت  تولید 

 مثال هایی از کاربردهای نانواموژل

 نانواموژۀ ها می توانند انقالبی در استفاده از
طول در  آورند  وجود  به  خوراکی  های   دارو 
دهانی، خوراکی  داروهای  های  فرم   طراحی 
 حاللیت مواد، میزان جذب و تحویل هدفمند
 دارویی همیشه مورد نگرانی بود که سیستم
 های دارو رسانی نانواموژل ها با قابلیت حل
 شدن یک مرحله ای تمامی این مشکالت را
به ظرفیت توجه  با  نانواموژل   برطرف کردند 
بیشتری مقادیر  هستند  قادر  حاللیت   باالی 
ها گیرنده  عصو  و  اندام  طول  در  را  دارو   از 
های سامانه  این  رو  این  از  کنند   جایگرین 
در چشمگیر  تحولی  رسانی  دارو   نوین 
کردند ایجاد  دوست  چربی  های  دارو  حمل 
ترمودینامیکی فعالیت  افزایش  امرسبب   این 
 دارو های حمل شده در سطح پوست را بهبود
 میبخشد رفتار تر شوندگی نانواموژل ها باعث
مدت در  دارو  تماس  سطح  شدن   گسترده 
 زمان بیشتری می شود و به  دلیل این مدت
بازده سطحی  جسبندگی  گسترش  و   زملن 
داروهای است  بیشتر  دارو  رهایش   میزان 
 ضد میکروبی محبوس شده در سامانه های
طریق از  توانند  می  راحتی  به   نانوامولسیون 
برخی و  کنند  نفوذ  میکروبی  سلولی   غشای 
نانو کنند  تخریب  را  زنده  های   ارگانیسم 
متر نانو   600 تا   400 ابعاد  در  ها   اموژل 
میکروب مثل  زا  بیماری  عوامل  از   بسیاری 
مانند فرایند  برند  می  بین  از  را  ویروس   و 
نیست شیمیایی  دیگر  میکروبی  ضد   عواامل 
 بلکه فیزیکی اس هرچه ابعاد قطرات روغن یا
 اب در فاز اصلی کوچکتر باشد کشش سطح

 بیشتر است و بنابراین نیروی ممزوج شدن با 
 سایر چربی ها بیتر است داروها از سه طریق
 از پوست جذب می شوند که این سه روش
 شامل نفوذ از طریق فولیکول مو،مجرای عرق
 و یا به طور مستقیم از طریق جذب تزریقی
 زیرپوستی،نانو ذرات حامل دارو در نانواموژل
 ها به راحتی می توانند از منافذ پوست عبور
های ویژگی  ترین  مهم  از  یکی  این  و   کنند 
 نانواموژل ها در داروهای پوستی است.رهایش
که است  صورت  بدین  ها  نانواموژل  از   دارو 
وارد ژل  فاز  به  امولسیون  فاز  از  دارو   ابتدا 
 می شود و بعد از فاز ژل به بافت هدف نفوذ
 پیدا میکند و یکی از بهترین راه های جذب
 داروهای پروتئینی محبوس کردن آن ها در
دلیل همین  به  است  دوست  چربی   فازهای 
مناسب کامال  شرایط  ایجاد  با  ها   نانواموژل 
 برای جذب داروهای پروتئینی سبب پایداری
میشوند داروها  از  نوع  این  حمل  و  موثر 

نتیجه گیری

های امولسیون  با  مقایسه  در  ها   نانواموژل 
 معمولی و همچنین سامانه های انتقال دارویی
 از جمله ساختارهای نیوزومی و لیزومی مزیت
صنایع از  بسیاری  در  کربرد  برای  را   هایی 
 ایجاد کرده است به عبارت دیگر نانواموژل ها
 امولسیون های حقیقی با قطراتی با اندازه بی
 نهایت کوچک در یک بستر ژل پلیمری هستند

رها سازی از احتراق گاز سنتز
سینا قاسمی

پیشرفت ای  نقطه  به  سازی  گازی   فناوری 
 رسیده است که نگرانی های پیشین در مورد
 کارکرد و قابلیت دسترسی به آن، این فناوری
واقع در  است  پذیرفته  انرژی  تولید  برای   را 
تعداد کاربراتورهای نصب  چند سال گذشته 
قابل افزلیش  گرما  و  برق  تولید  برای   شده 
 توجهی داشته است و پیش بینی می شود که
 در چند دهه ی آینده با افزایش تقاضا برای
 تولید کارآمد انرژی و همچنین تولید انرژی
نصب تعداد  محیطی  زیست  لحاظ  از   سالم 
 کاربراتور افزایش یابد با توجه به اثرات زیست
تولید های  سیستم  جدید  نسل   محیطی 
 انرژی به ویژه رهاسازی گاز حاصل از احتراق
گازسازی فرآیند  در  شده  تولید  سنتز   گاز 
 ارزشمند است نوع رها سازی های که در نظر
 گرفته شده اند شامل اجزای نسوخته سوخت
 و گونه های اکسید جزئی، نیتروژن و گازهای
 حاوی گوگرد ،ترکیبات فرار ارگانیک و دیگر
احتراق کلی  طور  به  است  کمیاب   عناصر 
از کمتر  برق  و  گرما  تولید  برای  سنتز،   گاز 
رهاسازی مرسوم  جامد  و  ماع  های   سوخت 

 دارد ترکیب گاز سنتز به شدت بر رهاسازی
در مونوکسید  کربن  و  هیدروژن  دارد   تاثیر 
 گاز های سنتز منجر به افزایش دمای احتراق
نیتروژن مونوکسید  تشکیل  که  شود   می 
تسهیل را  گرمایی  اکسید  دی  نیتروژن   و 
 میکند برعکس دماهای باال احتراق کامل را
 تسریع می کند و از رها سازی ترکیبات آلی
مقادیرکم از  عمدتا  مواد  این  کاهد  می   فرار 
 هیدروکربن های گاز سنتز تشکیل می شوند
آالینده و دیگر  فلزی  ترکیبات  ای   مواد ذره 
گاز سوزاندن  از  قبل  معموال  ناخواسته   های 
 سنتز برای گرما و تولید برق حذف می شوند
 بنابراین گازی سازی تلفیقی و سیستم های
 سیکل ترکیبی بیشتر از سیستم های متداول
     تولید برق از لحاظ محیط زیست سالم ترند

 فناوری های کنترل

NOx را می توان با روش های اعمال شده
درون کنترل  احتراق(اصطالحا  دستگاه   در 
شده اعمال  های  روش  همچنین   کور)و 

پساز (کنترل  احتراق  دستگاه  از   پس 
کنترل های  روش  کرد  کنترل   احتراق) 
NOxاندک های  شعله  شامل  کوره  درون 
 و یا انژکتور، مرحله بندی هوا،گردش مجدد
 گاز دودکش هستند روش های کنترل پس از
احتراق شامل کاهش غیرکاتالیزوری انتخابی

(SNCR) و کاهش کاتالیزوری انتخابی
(SCR) است که هر دو نیاز به تزریق 

عالوه دارند  اوره  یا  آمونیاک  مانند   مواردی 
 بر این موارد بسیاری از برنامه های موتور از
 یک مبدل کاتالیزوری پس از احتراق استفاده
که است  داده  نشان  موارد  این  و  کنند   می 
اجزای مانند  موارد  وسیله  به  موارد   این 
 سیگنال موثر هستند.به طور کلی اگر نیاز ه
زیادی میزان  به  نیتروژن  مونوکسید   کاهش 
می داده  ترجیح  کوره  درون  کنترل   نباشد 
ثابل اضافی  اثر  هیچ  کلی  طور  به   شودزیرا 
و ندارد  وجود  خارجی  تجهیزات  یا   توجهی 
این در  اضافی  های  معرف  به  نیازی   معموال 
کاهش از  بسیار  سطوح  برای  نیست   مورد 
نباشد زیادی  میزان  به  مونوکسید   نیتروژن 
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 کنترل درون کوره ترجیح داده می شود زیرا
 به طور کلی هیچ اثر اضافی یا قاب توجیهی
معموال و  ندارد  وجود  خارجی  تجهیزات   یا 
 نیازی به به معرف های اضافی در این مورد
کاهش از  باالیی  بسیار  سطوح  برای   نیست 
85 باالی  میزان  (به  مونوکسید   نیتروژن 
کاتالزور بستر  یک  موارد  بیشتر   درصد)در 
SCR با تزریق واکنش دهنده مناسب مورد
معموال روش  این  اگرچه  بود  خواهد   نیاز 
و سمایه  به  مربوط  های  هزینه   بیشترین 
 عملیاتی را متحمل می شود تشکیل سوخت
 نیتروژن مونوکسید از احتراق سینگاز را می
گونه بین  تماس  رساندن  حداقل  به  با   توان 
 های ازت ثابت موجود در سوخت(در درجه ی
 اول هیدروژن سیانید و آمونیاک) و اکسیژن
 در جریان اکسیدکنندگی کنترل کرد استفاده
 از مرحله بندی هوا یا احتراق دو مرحله ای،
 متداول ترین روش برای محدود کردن تماس
 با اکسیژن است و این را می توان با مرحله
 بندی فیزیکی (حذف اکسیدکننده از منطقه
 احتراق و سوق آن به ناحیه پایین تر) یا مرحله
اوایل کردن  آیرودینامیکی(محدود   بندی 
اکسید و  سوخت  جریان  بین  شدن   مخلوط 
 کننده از طریق طرح های مختلف اشتغال یا
 انژکتور) را به اجرا در آورد اگر جریان سوخت
تمیز مرحله  یک  از  احتراق  از  قبل   سینگاز 
 کننده عبور کند ممکن است که گونه های
شوند حذف  زیادی  حد  تا  سوخت   نیتروژن 
تشکیل کنترل  که  است  ممکن  بنابراین   و 
نباشد الزم  سوخت  مونوکسید     نیتروژن 

تاثیر تحت  حرارتی  مونوکسید   نیتروژن 
تغییرات به  نسبت  و  دارد  قرار  دما   اثرات 
 خاص ترکیبات گاز حسیاسیت کمتری دارد
و شده  ایجاد  کنترلی  های  فناوری   بنابراین 
گازی مختلف  کاربردهای  برای  شده   اثبات 
سینگاز احتراق  در  راحتی  به  توانند   می 
حرارتی مونوکسید  نیتروژن  شوند   استفاده 
در شعله  اوج  کردن  محدود  با  توان  می   را 
 منطقه احتراق اولیه به راحتی کنترل کرد و
مجدد گردش  از:  عبارتند  معمولی  روش   دو 

 گاز دودکش و تزریق آب
سازی رقیق  با  دودکش  گاز  مجدد   گردش 
 محصوالت احتراق اوج دمای شعله را کاهش
و آب  شدن  بخار  با   اب  تزریق  و  دهد   می 
مجراهای از  را  گرما  رقت  مقداری   همچنین 
 تولید احتراق استخراج میکند در کاربردهای
کاهش دودکش،  گاز  مجدد  گردش   معمولی 
 75-50 درصد نیتروژن مونوکسید با استفاده
 از ۲0-10 درصد وزنی گاز دودکش چرخشی
 قابل دستیابی است گاز دودکش را می توان با
 تزریق گازهای خروجی به داخل منطقه احتراق
 مجددا چرخشی کرد یا می توان گاز دودکش
برای آموزشی  های  تکنیک  از  استفاده  با   را 
برای به داخل مشعل   کشیدن گازهای کوره 
رقیق سازی محصوالت احتراق تجدید چرخید
های مجازات  دلیل  به  اب  تزریق  از   استفاده 
 کارایی مرتبط با افزودن آب کاربرد محدودی
های سیستم  برای  حال  این  با  است   داشته 
تحمل توان  می  را  ها  مجازات  که   احتراق 
دودکش اضافی  توده  که  جایی  یا   کرد 
مفید گرما  انتقال  اهداف  برای  است   ممکن 
باشد موثر  کامال  تواند  می  روش  این   باشد 

نتیجه گیری

 احتراق سینگاز تولید شده توسط گاز رسانی
گازهای کمتر  انتشار  به  منجر  کلی  طور   به 
 احتراق نسبت به احتراق مستقیم سوخت می
 شود این امر به ویژه در سیستم های سیکل
 ترکیبی گاز گرایی که در آلودگی هایی مانند
کمیاب عناصر  و  هالیدها  گوگرد،  های   گونه 
 قبل از پرتاب آن در توربین گاز، به طور موثر
در است  صادق  شوند  می  حذف  سینگاز   از 
به سینگاز  کننده  تمیز  فاقد  های   سیستم 
 عنوان مثال هنگامی که سینگاز در یک مخزن
 بخار با کوره پرتاب می شود ترکیبات گوگرد،
سینگازهایی در  کمیاب  فلزات  و  ها   هالوژن 
 به همان شکل سیستم های احتراق معمولی
 ساطع می شوند غلظت نهایی این مواد الوده
کنترل های  سیستم  کارایی  توسط   کننده 
شود می  تعیین  احتراق  از  پس   االینده 

رقیق با  دودکش  گاز  مجدد   گردش 
 سازی با رقیق سازی محصوالت احتراق
 اوج دمای شعله را کاهش می دهد و
 تزریق آب با بخار شدن آب و همچنین
 مقداری رقت گرما را از مجراهای تولید

 احتراق استخراج می کند

م
صاحبه

امیرحسین وارث

بالفاصله ارشد  کارشناسی  ی  دوره   شروع 
سری از  کارشناسی  ی  دوره  اتمام  از   بعد 
که است  دانشجویان  از  بسیاری   اهداف 
 باعث می شود آن ها در سال آخر دوره ی
برای خود  سازی  اماده  مشغول   کارشناسی 
در موفقیت  باشند  ارشد  کارشناسی   کنکور 
 کنکور و اخذ بهترین نتیجه ی ممکن در آن
این سوال  اما  هست  و  بوده  دغدغه   همواره 
 است چگونه می توان در این فرصت محدود
 و طالیی هم دوره ی کارشناسی را با موفقیت
 سپری کرد و هم نتیجه ی مطلوب در کنکور
اقای صحبت  پای  ادامه  در  لذا  اورد   بدست 
رتبه از   ، زاده  ادیب  محمد حسین   مهندس 
98 سال  ارشد  کارشناسی  کنکور  برتر   های 
بشنویم هایشان  موفقیت  از  تا  نشینیم   می 
 مهندس محمد حسین ادیب زاده رتبه چهار
 کنکور کارشناسی مهندسی شیمی سال 98
  کسب کردند. ایشان دانشجوی ورودی سال 94
 مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 بودند که اکنون در رشته ی طراحی فرآیند
 دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل

هستند

سالم لطفا خودتون رو معرفی میکنید؟
سالم

 من محمدحسین ادیب زاده ، دانشجوی مقطع
گرایش شیمی  مهندسی  ارشد   کارشناسی 
طراحی فرآیند دانشگاه صنعتی شریف هستم

درصدهاتون در کنکور به چه صورت بود و سر
جلسه ی کنکور درس ها رو به چه ترتیبی زدید؟
بود صورت  بدین  من  درصدهای 

حرارت : 78
سیاالت:40

ترمودینامیک : 68

راکتور : 65
انتقال جرم و عملیات واحد : 75

ریاضیات : 86
بود صورت  بدین  هم  ها  درس  :تربیت 
واحد-انتقال  حرارت-ترمودینامیک-عملیات 
دوره سیاالت-  ریاضیات-   – راکتور   _ جرم 

کنکور برای  ریزیتون  برنامه  و  مطالعه   روند 
تون انگیزه  جوری  چه  و  بود  صورت  چه   به 
کردید؟ می  حفظ  مدت  این  طول  در  رو 
 از شهریور سال کنکور شروع کردم. با بودجه
البته میرفتم.  بینش جلو  های  آزمون   بندی 
 ترمودینامیک رو در طول کارشناسی مطالعه
 داشتم حتی خارج از موضوعات دروس ترمو
 1 و ۲ و سر جلسه 3 تست جابجا وارد کردم.
 تا ۲ هفته مانده به تاریخ اولیه کنکور که ۲7
رو مطالب  بودم  نکرده  تمام  بود  .فروردین 
 حفظ انگیزه برای من یک چالش ذهنی بود
شریف دانشگاه  در  شدن  قبول  هدفم   چون 
 بود و در عین حال در هر آزمون با 1000 نفر
 رقابت داشتیم حتی با دوستان هم دوره خود
 در دانشگاه علم و صنعت هم در کنار اینکه
 با هم درس می خواندیم ولی رقابت درستی
هم اشتباهات  از  گرفتن  درس   داشتیم. 
 انگیزه مضاعفی به من میداد و این باعث باال
 رفتن انگیزه در طول سال بود. گرچه کنکور
بود کرونا  قبل  اینکه  با  افتاد  عقب  بار   ۲ ما 

 درس خوندن برای کنکور ارشد رو از چه
زمانی شروع کردید؟

منایع مطالع  و  اطالعاتی  ولی  شهریور.   از 
 رفرنس بجای جزوه استاد در طول کارشناسی
بود مفاهیم  برای  خوبی  ریزی  پایه  هم 

 بین گرایش های مهندسی شیمی چرا این

گرایش رو انتخاب کردید؟
گرایش من  نظر  به  فرآیند  طراحی   گرایش 
با عالیق من که تحقیق در  محوری است و 
 زمینه گرمایش جهانی و تولید و فرآیندهای
مطابقت بود  پتروشیمی  صنعت  در   تولید 
 داشت. البته به تحقیق در زمینه ترمودینامیک
گرایش و  بودم  مند  عالقه  بسیار   هم 
ترموسینتیک هم برای من خیلی جذاب بود

فکر میکردید که رتبه ی تک رقمی کسب کنید؟
نمی و  نبود  رقمی  تک  رتبه  من   هدف 
دهم. قرار  خود  روی  را  فشار  این   خواستم 
 هدف من مطالعه مفهومی و غلبه بر چالش
 ذهنی خودم بود. در طول مسیر متوجه شدم
 که می توانم به هدفم که تحصیل در دانشگاه
شریف بود برسم و پیشرفت تدریجی داشتم

 هدف و دلیل موفقیت خودتون رو در چه
چیزی میبینید؟

انرژی و  تالش  و  وقت  اختصاص  من   هدف 
شدیدا که  بود  تحصیلی  زمینه  به   خودم 
و شیمی،  مهندسی   ، داشتم   دوستش 
 تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف و بعد از
هست و  بود  تحصیل  ادامه  برای  اپالی  .آن 

بازار کدام  به  و  کارهستید  به  مشغول   آیا 
با  کار فکر میکنید؟و چقدر فکر میکنید که 
 داشتن سابقه تحصیلی خوب و بدون داشتن
 یک آشنا بتوان وارد بازار کار شد؟ و اینکه وارد
صنعت شدن به چه چیزهایی بستگی دارد ؟
 درباره وارد شدن به صنعت اطالعات زیادی
 ندارم. ولی در دانشگاه های معتبر می توان
 پروژه های تحصیلی خود را با اساتید توان مند
 و در زمینه ای که دانشجو به آن عالقه دارد
به عنوان مثال دکتر فرهادی تعریف کرد.   ، 
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جذاب بسیار  های  پروژه  شریف  دانشگاه   در 
افرادی برای  و  کنند  می  معرفی   صنعتی 
بسیار دارند  صنعت  به  ورود  به  عالقه   که 
 مناسب است. فردی که در رشته خود توان
شود استخدام  تواند  می  جا  همه  باشد   مند 
که است  حقیقت  البته   . کند  کارآفرینی   یا 
 بسیاری افراد با رابطه در موقعیت های شغلی
در این صنعت قرار دارند و قابل انکار نیست

دارند رو  سوال  این  دوستان  از   بعضی 
بخونیم ارشد  بعد  بریم  سربازی  اول   که 
بریم؟ سربازی  بعد  بخونیم  ارشد  اول  یا 
نمی پیشنهاد  رو  رفتن  سربازی  اول   اصال 
 کنم. ایجاد فاصله باعث کاهش سرعت ذهن
و کاهش تمایل برای درس خواندن می شود

کنید بیان  زیر  کلمات  به  راجع   حستون 
  دانشجو دانشگاه  مطالعه   مهندسی شیمی

کنکور
من که  تحصیلی  رشته   : شیمی   مهندسی 
 شدیدا دوستش دارم و وقت و انرژی خود را
.با عالقه صرف آن می کنم تا به هدفم برسم

 کنکور : رقابتی که در دو بعد ذهنی و
 بیرونی جریان دارد و پلی که به دانشگاه

.های بهتر وارد شویم
 مطالعه : فرآیند چالش برانگیز که اراده باالیی
.الزم دارد، عامل موفقیت یا عدم موفقیت انسان
 دانشجو : حساس ترین قشر جامعه که برای
محسوب گذاری  سرمایه  بهترین  جامعه   هر 
دنیا ترین کشورهای  موفق  مثل  .می شوند، 

 دانشگاه : فرصتی عالی برای افراد فرصت
طلب و نه صرفا باهوش

 برای اوقات فراغت معموال چه کارهایی انجام
میدادید؟

 اخبار ورزشی بخصوص دنبال کردن
NBA، بسکتبال

 وقت گذراندن با دوستان، فیلم، سریال،
رمان های جنایی

 در پایان چه توصیه ای برای داوطلبان
کنکور ارشد 1401 دارید؟

از همین شهریور شروع کنید
 در طول مسیر اشتباهات زیادی خواهید
 داشت و نباید خودتون رو قضاوت کنید.

 حتما یه موسسه آزمون ثبت نام کنید و با
 برنامه های اون پیش برید. با عالقه درس

بخوانید و رقابت کنید
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 نانو حسگر های زیستی و ارتباط
آن ها با مهندسی بافت

حدیث حمیدی

حسین ملک محمدی

مهندسی بافت
چالش بسیار  زمینه  یک  بافت   مهندسی 
 برانگیز و همه کاره است که نقش مهمی در
 ترکیب اصول مواد جایگزین برای جایگزینی
 بافت آسیب دیده یا ترویج بازسازی درون زا
 ایفا می کند. رویکرد مهندسی بافت در عصر
های محدودیت  بر  غلبه  برای  فعلی   علمی 
پیچیدگی  ، پیوند  رد  غالب شد.  اعضا   پیوند 
 در ترمیم بافت عملکردی و ویژگی های محل
منطقی و درک  نانو  فناوری   بازسازی. ظهور 
 حسگرهای زیستی منجر به تغییر پارادایم در
 روش های مهندسی بافت به منظور طراحی
 اندام روی تراشه ها ، آزمایشات بالینی بر روی
دستکاری  ، ریزسیال  های  طرح   ، ها   تراشه 
 های ژنتیکی و غیره شد ، نه تنها رمزگشایی
دیده آسیب  بافت  بازسازی  بلکه   ، علت 

حسگرهای زیستی
تحلیلی دستگاههای  زیستی   حسگرهای 
قادر را  مولکولی  تعامالت  حس  که   هستند 
 می سازند و آن را به سیگنال الکتریکی قابل
 تشخیص تبدیل می کنند. حسگرهای زیستی
 شامل رویداد ترکیبی عناصر بیولوژیکی مانند
، متابولیت ها ،آر ان ای ، دی ان ای   آنزیم 
، ها  مبدل  و  الیگونوکلئوتیدها   ، ها  سلول   ، 
، پیزوالکتریک ، نوری  الکتروشیمیایی   مانند 
 ، آکوستیک و کالری سنجی هستند. توانایی
 تبدیل فعل و انفعاالت بیوشیمیایی در شکل
گیری اندازه  و  تشخیص  قابل   الکتریکی 
است. زیستی  حسگرهای  اصلی  دارایی   ، 
تغییرات ، تجزیه و تحلیل کارآمد   همچنین 
 جزئی که در طول فرایند بیولوژیکی اتفاق می
 افتد ، در اثر تعامل بین مولکول های زیستی
 مختلف ، نیازمند توجه فوری است. در این

تشخیص برای  زیستی  حسگرهای   ،  راستا 
 تخصصی بیماریها ، کیفیت غذا و کاربردهای
 مختلف محیطی توسعه داده شده اند. از نظر
 پزشکی ، حسگرهای زیستی برای تشخیص
 دقیق و دقیق تومورها ، عوامل بیماری زا ،
 سموم و نشانگرهای زیستی برای شناسایی
اولیه مرحله  در  مختلف  اختالالت   شروع 
به زیستی  حسگرهای  اند.  شده   طراحی 
 دلیل هزینه تولید پایین ، زمان پاسخ سریع
 ، قابلیت حمل ، قابلیت کمی سازی عناصر
 بیولوژیکی در مقیاس کوچک ، ویژگی باال و
حساسیت اهمیت خود را به دست آورده اند

نانوحسگرهای زیستی
 نانوتکنولوژی به دلیل نسبت سطح به حجم
توانایی و  الکتروشیمیایی  خواص   ،  بیشتر 
انتقال و  سیگنالینگ  مکانیسم   آشکارسازی 
کاربردها از  وسیعی  طیف   ،  بیولوژیکی 
دهد. می  ارائه  بیوسنسینگ  زمینه  در   را 
متنوع تحلیلهای  و  تجزیه  در   نانوحسگرها 
تعیین در  آمپرومتریک  دستگاههای   مانند 
نقطه دستگاههای   ، آنزیمی   واکنشهای 
تعیین برای  فلورسنت  بر  مبتنی   کوانتومی 
و ایمنی  سیستم  حساسیت   ، اتصال   کارایی 
تعامل برای  ایمونولوژیکی  گذاری   برچسب 
نانوموجب از  استفاده  با  مولکولی   زیستی 
نانورودها  ، شود.  می  استفاده  شده   ترکیب 
نانوذرات نانوتین.  فیلمهای  و  نانوذرات   ، 
و الکترواکتیو   ، نوری  های  ویژگی  دلیل   به 
را تحلیل  و  مطالعه  بیشترین   ،  مغناطیسی 
مختلف کاربردهای  بنابراین   ، اند   داشته 
بیولوژیکی در تصویربرداری تحلیل  و   تجزیه 
 زیستی ، تشخیص ، تحویل دارو و درمان را
 ارائه می دهند. عالوه بر این ، نانوذرات را می

و کرد  ترکیب  فلورسنت  نشانگرهای  با   توان 
 خواص نوری ذاتی آنها را به کاندیدهای بسیار
می تبدیل  زیستی  حسگرهای  برای   خوبی 
نانوساختارهای و  کربنی  های  نانولوله   کند. 
در گرافن)  اکسید   ، (گرافن  آنها  به   مربوط 
 ترانزیستورهای الکتریکی/کم نور ، بیولوژیکی
غیره. و  فلورسنت  بر  مبتنی  های   ، سنجش 
 نانومواد کربنی می توانند بر اساس نوع اندازه
 گیری ، ساختارهای متفاوتی را اتخاذ کنند و
 خواص خنک کننده گرافن به طور گسترده
 ای برای تشخیص در سنجش های مبتنی بر
 فلورسنت مورد استفاده قرار می گیرد. نقاط
 کوانتومی با توجه به اندازه و شکل آنها ، کاربرد
تصویربرداری و  حس  زمینه  در  را   وسیعی 
را آنها  فلورسنت  ویژگی  که  دهند  می   ارائه 
 تعیین می کند. ها برای تشخیص خاص باید
فعال ساکاریدها  پلی  و  مانند  پلیمرهایی   با 
انقراض ضریب  و  باال  کوانتومی  بازده   شوند. 
 موالر ، محدوده جذب گسترده ، طیف های
 انتشار محدود ، مقاومت در برابر سفید شدن
 عکس و غیره. آنها را نسبت به رنگهای سنتی
 مطلوب نشان می دهد و بنابراین ، ها به طور
استفاده  گسترده ای در سنجش و ساندویچ 
 می شوند. به غیر از نانوساختارهای ذکر شده
نانو بر  تعداد زیادی حسگر زیستی مبتنی   ، 
 وجود دارد که به دلیل خواص چند منظوره و
 چند منظوره کاربردهای وسیعی را ارائه می
 دهند. سنسورهای دیابتی که سطح گلوکز را
 در بیماران اندازه گیری می کنند ، تشخیص
 آنتی ژن ، بار زیستی میکروبی تشخیص در
تشخیص و  ادراری  مجاری  عفونت   صورت 
نانو فناوری  از  استثنایی  استفاده  با   سرطان 
شود. می  پذیر  امکان  زیستی  حساسیت   با 

 بنابراین ، نانوحسگرهای زیستی برای اهداف
 تشخیصی یا درمانی ، که جزء اساسی مهندسی
، مناسب هستند را تشکیل می دهند  بافت 

نانو مواد در کاربردهای سنجش
 اجزای حسگر زیستی حسگرهای زیستی
کاتالیزوری نوع   ، نوع  دو  به  توان  می   را 
نوع حسگرهای  کرد.  تقسیم  میل  نوع   و 
 کاتالیزوری شامل آنزیم ها ، میکروب ها
 ، اندامک ها ، سلول ها یا بافت ها هستند
 ، در حالی که نوع میل شامل آنتی بادی
 .ها ، گیرنده ها و اسیدهای نوکلئیک است

 نانو حسگر های زیستی بر روی تراشه
مبتنی بر چیپ

تراشه, روی  بر  نانوحسگر   تکنولوژی 
که متفاوت  ناحیه  دو  میکند   یکپارچه سازی 
 ادراک ریزسیال و نانوسیال را ممکن میکند.
 ریزسیال ها به استفاده از میکرو حجم نمونه ها
 در کانال ها برمیگردد و نانو سیاالت این مرحله
 را در پیش می گیرند, و اغلب با حرکت متمایز
کروماتوگرافی دارند.  کار  و  سر  محلول   در 
 مایع با عملکرد باال  با الکتروفورز ژل داده های
توسعه کوچک  نمونه  اندازه  یک  از  را   دقیق 
به مفهوم  توسعه یک  به  این کمک  و   دادند 
 عنوان ریزسیال ها کمک کرد. توسعه مستمر
 در زمینه نانوتکنولوژی یک عامل حیاتی در
از خاص,  طور  به  بوده است.  تراشه   مفهوم 
برای ابزاری  عنوان  به  لیتوگرافی   روش های 
سطوح در  نانو  مقیاس  با  کانال های   ساخت 
تا پمپ, استفاده شده است  نیمه هادی  و   فلز 
را پشتیبانی کننده  اجزای  دیگر  و   شیرها 
زیستی حسگرهای  نانو  کند.   راه اندازی 
بر مبتنی  سیستم های  تمام  در  مهمی   ابزار 
کربنی نانولوله  با  حسگرها  هستند.   تراشه 
تشخیص کارایی  با  دیگر  نیمه هادی  مواد   و 
ساخته منفرد  مولکول های  و  غلظت   حداقل 
 شده است. این ها برای موافقت با درجه باالیی
 از انعطاف پذیری سیستماتیک در یک سیستم
اندازه یک چیپ, افزایش  بدون  تراشه   بدون 
یک همکاران  و  دال  هستند.  مفید   بسیار 
فرآیند بر  نظارت  برای  خازنی   میکروسنسور 
را خازن  کار  این  دادند.  توسعه  زخم   التیام 
تا می کند  اندازه گیری  زخم  بستر  روی   بر 
دارای خون  دهد.  تشخیص  را  خون   جریان 
هر یا  هوا  به  نسبت  باالتر  گذردهی   ضریب 
زخم در  است  ممکن  که  است  دیگری   ماده 
ظرفیت کل  قابل توجهی  طور  به  و   باشد 
افزایش دهد شده در دستگاه را  اندازه گیری 

نانوحسگرهای زیستی مبتنی بر نوری
های جایگزین  مهندسی  بافت   مهندسی 
 بیولوژیکی است که می توانند عملکرد بافت
 را حفظ ، ترمیم و بازسازی کنند. با سه جزء
 اصلی به دست می آید: داربست ها ، سلول
تأثیر متقابل با  و   ها و مولکول های زیستی 
شناسی زیست  مانند  مختلف  های   زمینه 
مهندسی  ، مواد  علوم   ، مولکولی  و   سلولی 
در آید.  می  دست  به  پزشکی  و  شیمی   ، 
همکاری به  نیاز   ، مولکولی  زیستی   سطح 
در سیگنالینگ  مختلف  آبشارهای  اثر   دارد 
به بافت  ترمیم  و  بازسازی  مختلف   مراحل 
زیستی حسگرهای  کند.  می  کار  موثر   طور 
بافت هستند که می  جزء الینفک مهندسی 
از را  خاصی  بیولوژیکی  مولکولهای   توانند 
فوق الکتروشیمیایی  و  نوری  خواص   طریق 
 حساس خود در زمان واقعی تشخیص دهند.
 حسگرهای زیستی برای تشخیص ناهنجاری
 ها ، برهم کنش های پروتئین پروتئینی و برهم
سلولی خارج  ماتریس  پروتئینی  های   کنش 
 برای بهبود کارایی بازسازی بافت استفاده می
 شوند. در این محیط ، نانوحسگرهای زیستی
خود فرد  به  منحصر  نوری  خواص  دلیل    به 
اند کرده  متحول  را  بافت  مهندسی  فرایند 
در تشخیص  دلیل  به  نوری  زیستی   حسگر 
 زمان واقعی ، مستقیم و مستقل از برچسب
به برچسب رایج ترین نوع حسگر  یا وابسته 
انرژی نور را  زیستی است. حسگرهای نوری 
کنند تبدیل می  الکتریکی  های   به سیگنال 
قابل یکپارچه  آشکارساز  یک  توسط   که 
 خواندن است. هدف اصلی یک حسگر زیستی
اندازه بستر  معادل  سیگنالهای  تولید   نوری 
 گیری شده است و توسط یک عنصر حسگر
 زیستی (تشخیص زیستی) بدست می آید ،
تعامل با تجزیه و تحلیل شده  تواند   که می 
 داشته باشد و این تعامل نوری (مبدل نوری)
 را تقویت کند و سیگنالهای قابل خواندن را
 تقویت کند. شکل 3 نمودارهای تولید سیگنال
دهد. می  نشان  را  نوری  بیوسنسور   توسط 
 عناصر زیست شناختی می توانند از آنزیم ها
 ، آنتی بادی ها ، سلول ها و غیره متغیر باشند
یا از رزونانس پالسمون سطحی   و مبدل ها 
 امواج فرسایشی که در مجاورت تجزیه ایجاد
تعامل عنصر استفاده می کنند.   ،  می شوند 
ها سیگنال  تشخیص  برای  شناختی  .زیست 

نانوحسگرهای زیستی پایه امپدانس
امپدانس

 سهم کلی مقاومت و راکتانس (نسبت بین 

مقاومت اندازه گیری  است.  جریان)  و   ولتاژ 
 زیستی روشی برای ارزیابی ترکیب بدن است:
 اندازه گیری چربی بدن در ارتباط با توده بدون
تشخیص پوست,  آبدهی  وضعیت   چربی, 
دارو. رسانش  اندازه گیری  و  پوست   سرطان 
ارزیابی های براساس  اغلب  مزمن   بستر زخم 
 ساده متغیرهایی مانند رنگ زخم, رنگ ادرار,
پایش و  بررسی  اطراف  پوست  بقایای  و   بو 
بستر در  زیستی  امپدانس  پایش   می شود. 
بافت های غیرفعال  الکتریکی  خواص   زخم 
 بیولوژیکی را نشان می دهد. یک آرایه حسگر
طوالنی مدت پایش  برای  الکترودی   چند 
 التیام زخم از زیر پوشش های اولیه تهیه شد.
تحریک مدیریت  به  همچنین  حسگر   آرایه 
 جریان مستقیم با شدت کم به منظور ایجاد
ناحیه سراسر  در  میکروبی  ضد  محیط   یک 
از طریق تشکیل کنترل شده هیدروژن  زخم 
بیماری یک  سپسیس  کرد.  کمک   پراکسید 
که می کند  بروز  زمانی  که  است   کشنده 
آسیب باعث  عفونت  یک  به  ایمنی   پاسخ 
 گسترده اندام های سیستمیک می شود. یکی
با مبارزه  در  نشده  برآورده  مهم  نیازهای   از 
اولیه دقیق  نشانگرهای  فقدان   سپسیس, 
 است که منجر به نتایج عملی در محیط های
یک مقاله,  این  در  می شود.  شلوغ   بالینی 
با  روش جدید برای تشخیص سایتوکاین ها 
تلفیقی سنجش شباهت از سیستم   استفاده 
شده است. گزارش  آنزیم  به  متصل  آنزیم   با 
قابل و  پوشیدنی  سیستم های  زمینه   در 
توجه مورد  انعطاف پذیر  حسگرهای   کاشت, 
 قرار می گیرند, زیرا در مکان های مورد نظر و
 بدون مانع در فعالیت های روزانه بیمار عمل
 می کنند. برای کار در بافت های نرم, سطوح
 نامنظم و محیط های زیستی متحرک طراحی
 شده اند. این حسگر برای اولین بار به عنوان
 یک زیست حسگر زیستی مورد استفاده قرار
روی بر  انعطاف پذیر  حسگر  زیست   گرفت. 
ساخته ابریشم  فیبرویین  نازک  فیلم   یک 
استفاده با  انعطاف پذیر  حسگر  زیست   شد. 
گزارش شده نوری  لیتوگرافی  تکنیک   از 
 قبلی ساخته شد. حسگرهای پوشیدنی برای
 کرنش سنج ها, بخش مهمی از سیستم هستند
انسان پوسته  چندوجهی  ویژگی های  از   که 
لوله های نانو  نازک  الیه های  می کنند.   تقلید 
 کربنی تک دیواره را می توان با اعمال کرنش
 در طول هر محور و سپس آزاد کردن کرنش بر
.روی سطح پوست, به صورت مکانیکی درآورد
 



 ِجیمز کالرک ماکسِول (زاده 13 ژوئن 1831 در ادینبورگ ، درگذشت 5 نوامبر 1879 در کمبریج)، فیزیک دان اهل
 اسکاتلند بود. مهم ترین دستاوردهای او، فرمول بندی نظریه کالسیک امواج الکترومغناطیسی و گردآوردن الکتریسیته،
 مغناطیس و نور برای نخستین بار در کنار هم، به عنوان جلوه هایی از یک پدیده، اشاره بوده است. معادالت ماکسول،

دومین یکپارچه سازی بزرگ در فیزیک، پس از نخستین آن که از سوی نیوتن انجام گرفت، به شمار می رود
 ماکسول با انتشار »یک نظریه دینامیک برای میدان الکترومغناطیسی« در سال 1865 نشان داد که میدان های

 الکتریکی و مغناطیسی به شکل امواجی با سرعت نور در فضا حرکت می کنند. او بنیان گذار رشته نوین مهندسی برق
شناخته می شود

 ماکسول همچنین به گسترش توزیع ماکسول بولتزمن، روشی استاتیکی برای بیان نظریه جنبشی مولکولی گازها،
کمک کرد


