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جدیداخبار 
ebrahimimoein82@gmail.comمعین ابراهیمی پارسا دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی  

انرژیبهرادی اکسید کربنکهباتری��
می کندتبدیل

جریانیباترییکساختبرایروشیمحققان
ابلقانرژیبهرادی  اکسیدکربنکهکرده اندابداع

.می کندتبدیلمصرف

است،شدنگرمحالدرسرعتبهکهماجهاندر
جوازگلخانه ایگازهایجذببرایروشیکشف

سازد،برآوردهراماانرژینیازهایکهدرحالی
قرن هایدرزمینرویبقابرایکلیدیمی تواند

.باشدآتی

بهاپنسیلوانیدانشگاهمحققانازگروهیاکنون
ازاستفادهباکهشارژقابلباترییکابداع

تولیدانرژیهواوکربناکسیددیحالل های
.شده اندنزدیکترگامیکمی کند،

:کوانتومیهایروح��

حرکتدرالکترون هاکهدریافته انددانشمندان
یه یالدرسپسوشدهناپدیداتمیالیه هایمابین
.شوندمیظاهرمجددامقصد

حرکتازغریبوعجیبنوعیکدانشمندان
یکیاتمالیه هایبینکهالکترون هاییکوانتومی

.داده اندنشانراهستندحرکتحالدرماده

ومسالیهسپسواولالیهدرمی  توانندالکترون ها
هداشتقراردومالیهدراینکهبدونشوند،دیده

!باشند

ایجادبرایتواندمیغریبوعجیبپدیدهاین
وشوداستفادهجدیدخواصیباجدیدکامالمواد

تیپیشرفبهکمکموضوعاینامیدوارندمحققان
خورشیدیسلول هایوالکترونیکبرایبزرگ
.باشد

Nanoدرتحقیقاین Lettersاستشدهمنتشر.

دنیااسیدهایقوی ترین��

یداسفلوئوروآنتیمونیکدنیا،اسیدقوی ترین
برابر۱۰۱۸آنقدرتکهشدشناخته

!استکربوران اسیدبرابر۱۰۱۲وسولفوریک اسید

آنPHوHSbF6اسیدابراینشیمیاییفرمول
تمایلکهکربوران اسیدخالفبر.است۱۰-۱۹
فلوئوروآنتیمونیکندارد،خورندگیبهزیادی

نآقطره ییکوهستهمدنیااسیدخورنده ترین
سوراخرامتر۱.5قطربهفلزیسنگیکمی تواند

یون هایوجودآنآوراعجابخورندگیدلیل!کند
.است(فلزشبه)آنتیموانوفلوئور

دومینوداردقراربعدیرتبه یدراسیدمجیک
آنشیمیاییفرمول.می باشددنیاقویاسید

F6HO3SSbنیودارایقبلیاسیدمانندواست
دهخورنبسیارهماسیدمجیک.می باشدآنتیموان

ظرفدراسیدفلوئوروآنتیمونیکمانندواست
خوددرراآنچوننمی شودنگهداریشیشه ای

.می کندحل

:قدرتترتیببهدنیااسیدهایقوی ترین

اسیدفلوئوروآنتیمونیک-۱

اسیدمجیک-۲

اسیدکربوران-۳

اسیدفلوئوروسولفوریک-۴

اسیدسولفونیکفلوئورومتانتری-5

اسیدکلروسولفوریک-۶

اسیدسولفوریک-۷
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:T4و  T3هورمون های 

اما.استخوردهگوشتانبهآنهانامتاکنوناحتماالً
آنهمتوجزودیبهدارندشیمیبهربطیچهاینکه

.شدخواهیم

مقدمه

هورمون هایکلیگروهدوبهراهاهورمون
.می دهندجایاستروئیدیوآمینواسیدی
.آمینواسیدی اندT4وT3هورمون های

هکاستشکلسپریریزدرونغدهتیروئیدغده
.استگرفتهقرارگلولهجلویدر

بهتیروسیونانیکلمهازتیروئیدکلمهخودو
.استشدهگرفتهسپرمعنای

تیروکسینT4وT3هورمون هایتیروئیدهایغده
.کنندمیترشحراتونینکلسیهورمونو

هورمون هایوجوداهمیتبهابتدادر
:می پردازیمT4وT3تیروئیدی

درراسازوسوختمیزانتیروئیدیهورمون های
و،نموطبیعیرشدبرایومی کندتنظیمبدن

غزمطبیعیرشدهورمون هااین.باشندمیضروری
افزایشکودکیدورانطیراماهیچه هاواستخوان
درهوشیاریافزایشسببهمچنینومی دهند

دردتیروئیکم کاریبروز.می شودبزرگسالافراد
غیرقابلمغزیآسیب هایباعثجنینیدوران

هورمون هایتولیدمیزاناگرمی شودبازگشت
عیطبیمقدارازکمترشخصیبدندرتیروئیدی

اریکم کبهمبتالاومی شودگفتهاصطالحاً باشد
تیروئیدکم کاری.است(هیپوتیروئیدیسم)تیروئید

یعقب افتادگرشد،کاهشاستممکنکودکاندر

.باشدداشتهدنبالبهرادوهریاوذهنی
ببساستممکنبالغافراددرهیپوتیروئیدیسم

.دشووزنافزایشوپوستخشکیانرژی،کمبود

یروئیدتپرکاریتیروئید،هورمون هایتولیدافزایش
سببو.شودمینامیدههیپرتیروئیدیسمیا

وقلبضربانتعدادافزایشخواب،اختالالت
.می شودوزنکاهش

هبمربوطبیماری هایزمانی،کهاستحالیدراین
.دشعملواردشیمیکهیافتپایانتیروئیدغده
باشند،هورمون هااینسنتزبهقادرانسان هااگر

تآسانیسکاربدندرهورمون هااینمقدارتنظیم
ریجلوگیآنبیماریعواقبازمی توانراحتیبهو

.کرد

:T4وT3هورمون هایسنتز

نمونه کوچک از اهمیت وجود شیمی در زندگیمان
m.ebrahimiparsa.997@gmail.comزاهدان ابراهیمی پارسا دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور محمد 
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سالم و ادب خدمت دکتر علیعرض 
:ابراهیمی

خوشحالمخیلیشماخدمتادبوسالمعرض
.آوردینتشریف

لطفا مختصری در مورد بیوگرافی و 
:بهمون بگیدتون تحصیلیسوابق 

.هستمفردوس۴/۱5/۱۳۴5متولدابراهیمیعلی
اهدانشگشیمیدبیریکارشناسیتحصیالت
۱۳۶۴فردوسی

معلمیتتربدانشگاهفیزیکشیمیارشدکارشناسی
۱۳۶۸تهران

شگاهدانمحاسباتگرایشفیزیکشیمیدکترای
۱۳۷5بهشتیشهید

؟شماISIمقاالتتعداد
مقاله۲۰۰تقریباً

چهوزمینه ایچهدرمقالتونمهم ترین
است؟شدهمقالهاینبهارجاعتعداد

طعاًقمی کنیدانتخابکاربرایراموضوعیوقتی
جهتوباکاراتمامازپس.استبودهمهمشمابرای

ایقویکارافزاری،نرموافزاریسختامکاناتبه
منشدهچاپکارهای.شودمیبندیجمعضعیف

مورددرگیرندمیقراربندیدستهچنیندرهم
مقالهیکولینکرده امبررسیارجاعاتتعداد

Physicalژورنالدرکههستخاطرم

Chemistry Researchهماندروشدهچاپ
.داشتارجاعتا۴5اولسال های

ebrahimimoein82@gmail.comمعین ابراهیمی پارسا دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی  

abdihasan1378@gmail.comحسن بعدی دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی 

مصاحبه با دکتر علی ابراهیمی
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آشناپژوهشوشیمیبازمانیچهاز
هبشروعزمینهایندرچگونهوشدید

کردید؟فعالیت
هایدرسبهزیادیعالقهدبیرستاندورهدر

ازبعددلیلهمینبهداشتمفیزیکوشیمی
مندیقهعالدلیلبهلیسانسدورهازالتحصیلیفارغ

ارشد،دورهدرکامپیوترباکارومحاسباتبه
.دادمادامهرافیزیکشیمی

دنبالزندگیتاندرراهدفیکاگر
است؟کدامهدفآنکنیدمی

اردانشجویانمدارمدوستلذا.زیستمحیطحفظ
نظم،تخصص،کناردرکهدهمآموزشطوری

سدلواپخاکیکره اینآیندهبرای...ووجدان کاری
.کنندتالشآنبرایوباشند

انتخابزندگیبرایرازاهدانچرا
سایربرایدیگریهایفرصتکردین

نداشتید؟کشورنقاط
ادنددپیشنهادآقاییدکتربودمکهتهرانهماندر

بایدبیرستانهایکتابتألیفدروبمانمجاهمان
کنمهمکاریمربوطهپرورشوآموزشازبخشآن

هیآگیکطرفیازنداشتمدوستراکاراینولی
ورسیهبکهدیدمبلوچستانوسیستاندانشگاهاز

تهپذیرفودادمدرخواستدلیلهمینبهمی کردند
دیگریجایالبتهآمدمزاهدانبهوشدم

.بودمندادهدرخواست

تصنعودانشگاهرابطهازشماارزیابی
است؟چطور

هکچرانداریمباشهبایدکهشکلاونبهرابطه
واردلمثاطوربه.استمنتاجیبیشتراالنصنعت
وراحت ترآنهاکردنسرهموساختوکاالهاکردن

برایالتحصیالنفارغازاینکهتااستصرفه تربه
فیطرازوکنیماستفادهساختوطراحیتحقیق،

یلپتانسهمماالتحصیالنفارغازبسیاریدیگر
آندلیلوندارندراصنعتدرکاربرایکافی

اجرایوآموزشیبسته هاینادرستانتخاب

ارمدارسدرآموزشیشیوهمثالً .آنهاستنادرست
جربیتعلومدیپلمیکشیمی،بخصوص !ببینید

هالبتاستکردهتجربهراعملیکارساعتچند
تنیسمستثناقاعدهاینازهمدانشگاهدرآموزش

تامی دهیماهمیتنظریآموزشبهبیشترو
شگاهدانارتباطکلیطوربهوارتباطعملیکارهای

.استدوطرفهآنمشکلوضعیفصنعتو

انگیزهشدنفلجمورددرشمانظر
دانشجوها؟

دریزهبی انگدانشجوهایالبتهداردمختلفیدالیل
ودانشگاه هاظرفیتاالنوداشتیمدوره هاهمه

وتاسکردهپیداافزایششدتبهدانشگاه هاتعداد
 انگیزهبیوضعیفدانشجویانتعدادنسبتهمانبه

تعدادافزایشطرفیازشدهبیشترنیز
تعداد.استشدهبیشترهمبیکارفارغ التحصیالن

ارالزماشتغال پذیریفارغ التحصیالناززیادی
ایجنبه هاز.می باشنددولتیکارمنتظروندارند

انجامتربیشتالشبایداشتغال پذیریوکارآفرینی
.شود

پسر؟یابهترندختردانشجویان
.نمی کندفرقی

یعصبدانشجوییدستازشدهحاالتا
کردین؟چیکاربشین؟

هااینهمهکردمنصیحتوزدمدادکردم،دعوابله؛
درموفقیتبرایشانسشانکهبوداینخاطربه

ازآنپرسنلهمهودانشگاهشودبیشترترمآخر
بهآموزشبرایفقطاستادتاگرفتهکارمند

.ستامملکتاینآینده سازانتربیتودانشجویان
قدم تندنیسدانشجوهاوتعطیلهدانشگاهکهوقتی

.استقبرستانتوی زدنقدممثلدانشگاهدرزدن

ونتدانشجوییدورانازخاطرهیک
بگید؟
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وزندگیمحیطتغییربابودم۶۳بهمنورودی
میمتصدانشگاهدرتحصیلاولیههفته هایتجربه

انشگاهدبهعیدازبعدگرفتمدانشگاهازانصرافبه
ورطبهبعدتحصیلیسالدرمجدداً وبرنگشتم

تحصیلبهماهآباناواسطدرواتفاقیکامال
.برگشتم

سهدوحددرکلمهچنداینمورددر
بدید؟نظرکلمه
کارومطالعه:استاد

پژوهشوآموزش:دانشگاه
داشتندوستازفراتر:عشق

زندگیکردنجهت دار:ازدواج
چیزهمهمولکولیتوصیف:فیزیکشیمی

منتظر:ابراهیمیعلی

چهتونفراغتاوقاتوسرگرمی
هستند؟

رداما.فوتبالدیدن،فیلموب گردی،گذشتهدر
ازبعداینکهوگیاهوگلپرورشحاضرحال

خانهگلیکآنجاوبرگردمشهرمبهبازنشستگی
.بدمادامهگیاهوگلپرورشبهوبزنمکوچک

ازوداریددوستخیلیراغذاییچه
متنفرید؟غذاکدام

چربخیلیوشوریاشیرینخیلیغذاهایاز
،آشولیندارمدوستزیادهمشیرینیمتنفرم

.دارمدوستخیلیآبگوشتوقورمه سبزی

ودارید؟عالقهورزشیرشتهکدامبه
؟کنیدمیهمورزشآیا

اننشخاصیعالقهآنبهکهنیستورزشیهیچ
قبالومیدمانجامخیلیپیاده رویولیدهم

.می کردمبازیهمپینگ پنگ

دارید؟دوستبیشترراشهرکدام
.فردوسباشد،آرامکهشهری

دوستبیشتررامهندسیدانشجویان
پایه؟علومدانشجویانیادارید

.نمی کندفرقی

هزمیندرنظرصاحبفردیکعنوانبه
تهرشاینآیندهبرایاتفاقیچهشیمی،

می کنید؟ترسیمایراندر
تعدادکهچرامی بینمراخوبیآینده

شافزایسرعتبهمختلفمقاطعفارغ التحصیالن
جذبقویپتانسیلبانیروهایاگرومی یابد

میعلآیندهدرمی توانندشوند؛مختلفبخش های
.بگذارندتاثیرکشور

ازناگوارخاطرهیکوخوشخاطرهیک
.بگوییدتانتدریس
حضورحاضرحالدراستزیادیخوشخاطره  ی

اینیادمهکهناگوارخاطره ییکولی.ندارمذهن
یدمفهموکالسسررفتمبمزلزلهازبعدکهبود

هبوشدهکشتهزلزلهآندردانشجویانمازیکی
ذهنمازوقتهیچمطمئنموشدمناراحتشدت
.نمی شودپاک

مجددادانشجوییدورانبهاگر
می دهیدانجامراکارهاییچهبرگردید

؟دهیدنمیانجامراکارهاییچه
سعیالبتهمی دادمادامهراروندهمیندوباره

وتارهارفازبعضیوبخوانمبیشترکتابمی کردم
کم تجربگیوآگاهیعدمازناشیکهراکارهایی

.نمی دادمانجامرابود

.دانشجویانباآخرحرف
رایطشاگهنباشیددلسردنکنیدفراموشرامطالعه
شماتالشبهبستگیچیزهمهنیستخوبکاری
.استتوانستنخواستندارد

.سپاس فراوان از شما که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید
۱۰
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آزمایشطراحی
درمهمینقشآزمایش،طراحییهاروش

آماریمسیرحاویودارندعلمیهایآزمایش
.باشدمیهاآزمایشطراحیبرایمعقولومناسب

العاتاطبیشترینتوانمیهاروشاینازاستفادهبا
استخراجشدهانجامآزمایشتعدادکمترینازرا

.نمود

آزمایش،طراحیهایوشرمهممزایایدیگراز
آزمایش،برمؤثرمتعددعواملبررسیتوانمی

یاوفرایندبهبودبرایکلیدیعواملشناسایی
انجامعددی،هایسازیبهینهانجاممحصول،
...وپاسخسطوحتجسمبرایبعدیسههایطراحی

خصوصبههاروشاینبیشتردراما.کرداشاره
باشند،زیادبررسیموردعواملتعدادکهزمانی
نغیرممکتقریباافزارنرمبدونمحاسباتانجام
.است

محاسباتشدتبهآزمایشطراحیهایرافزانرم
کهطوریبهدهندمیکاهشرانیازمورددستی
آماریروشآزمونگران،برایآنآسانکاربرد

امروزه،.استنمودهفراگیرراآزمایشطراحی
بهسازیبهینهوآزمایشطراحیافزارهاینرم

دانشمندان،مهندسان،برایمهمابزاریکعنوان
تماماتقریبوشناسانزیستژنتیک،متخصصان

.استمطرحسازندگانوآزمایشگران

طراحیافزارهاینرمبیشتردرمعمولطوربه
مختلفهایروشگیریکاربامکانآزمایش،

وجودپاسخسطحبررسیوسازیبهینهغربالگری،
درشدهساختههایمدلارزیابیعالوهبه.دارد

ضریب)مختلفهایروشبهسازیبهینهیمرحله
توسط(...وهاباقیماندهآنالیزرگرسیون،همبستگی،

تاهمیحائزنکاتاز.استاجراقابلافزارهانرماین
بردهکاربهگرافیکافزارها،نرمایندرتمیزقابلو

ارزیابیوآمدهدستبههایدادهنمایشبرایشده
،سطحنرمالکاغذپارتو،هایمنحنیرسم)شده
ربهادادهتفسیر،(کونتوروبعدیسههایپاسخ
امکانمحاسبات،ازشدهگرفتهنتایجاساس

برایمطلوبیتتابعمانندتوابعیازاستفاده
زابرخی.است...وپاسخچندزمانهمسازیبهینه

:ازعبارتندافزارهانرماین

Echip،Modd،Statistica،Strategy،

Design-Expert and Design-Ease،
Opticut،Minita،Design Lab،DOE++

،DryLabو...

.شدخواهداشارههاآنازتعدادیبهادامهدرکه

DOE Wisdom نرم افزار

طراحیافزارنرمترینسادهافزارنرماینشاید
ت،اسراحتبسیارآنازاستفادهکهباشدآزمایش

ینحوهرویبرتمرکزجایبهکاربرکهجاییتا
اتاطالعتحلیلوتجزیهبهتواندمیافزارنرمکار

مفیدنمبتدیابرایتواندمیافزارنرماین.کندتوجه
گانرایطوربهراافزارنرماینتوانیدمیشما.باشد

.کنیدذخیره

(http://www.launsby.com/software.h
tml)

++DOEافزارنرم

وتحلیلوتجزیهمورددرراشمابرنامهاین
طراحیهایجنبهیهمهبرایالزمطراحی
وتجزیهتاخاصفاکتورهاینمایشاز)آزمایش
میانکنشبرهموهدففاکتورهایتحلیل

انواعافزارنرماین.کندمیراهنمایی(فاکتورها
جمله،ازآزمایشطراحی های

Taguchi robust design،Fractional
factorial design،Factorial Designرا...و

.می کندپشتیبانیرا

ونیستدسترسدررایگانطوربهافزارنرماین
.شودخریداریبایداستفادهبرای

(http://doe.reliasoft.com)
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Design Expert نرم افزار

درکاربربهتااستشدهطراحیافزارنرماین
مککفاکتوریچندآزمایشیکتفسیروطراحی

Designمثالعنوانبه.کند Expert،طرحDi-
optimalکهدهدمیارائهزمانیبرایرا

این.نیستنداجراقابلاستانداردهایطراحی
ربکهراطراحیانواعاززیادیتعدادنیزافزارنرم

رااستآنهاترکیبیاوفرایندهایمتغیرمبنای
ازیوسیعطیفهمچنینافزارنرماین.کندمیارائه

کهدهدمینشانراکونتوروبعدیسههاینمودار

مبنایبرهاپاسختغییرچگونگیهاآندر
۱شکل.استمشاهدهقابلاستانداردفاکتورهای

Designافزارنرمازنمایی Expertهمراهبه
نشانراپاسخسطحبعدیسهمنحنینمایش

.دهدمی

(http://www.statease.com/dx8descr.
html)
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قدرتیفراصوتبرمقدمه ای

دمی دانیچهفراصوتدربارهشودسوالشماازاگر
صوتفراکه،دادخواهیدپاسخگونهاینشمایقینا

ادهاستفجانورانبینارتباطیوسیلهعنوانبه
.(سگهازوزهیاوخفاشناوبریمثل)می شود
برایفراصوتکه،کنیدیاد آوریشایدسپس

کانیمیافتنیاپزشکیدرجنینازتصویربرداری
مواددردرزوجودتشخیصیاو(سونار)آبزیردر

ستشیمییکدیدگاهازشایداما.می شوداستفاده
رااییشیمیواکنشیککهانرژیاولیهشکلصوت

اززیادیتعدادامروزه.نباشدکندتحریک
قتحقیجدیدحوزه هایدرشیمیعلومدانشمندان

میسونو شیاصطالح.می شوندجذبشیمیصوت
صوتیامواجاثرتوصیفبرایبارنخستین

ادهاستفشیمیاییواکنش هایرویبر(فراصوت)
بافرآوریاصطالحاینهمچنین.استشده

ازیمیسونوش.می گیردبردرنیزراقدرتیفراصوت
.استشدهتشکیلصوتمعنایبهSonoپیشوند
نورازکهپیشینشدهشناختهتکنیک هایمشابه

(میالکتروشی)الکتریسیتهازو(فوتوشیمی)
یمعرفراشیمیاییعملیتامی کنند،استفاده

ستمیسیویژهشرایطکهتکنیک هاییبااما.کنند
نه هایگوازاستفادهمثالدارند،نیازکردنکاربرای

برایهادیمحیطمیکروویوها،برایدوقطبی
ه هاییگونیعنی)کروموفورهاحضوروالکتروشیمی

(دارندارنورتابشوسیلهبهشدنفعالتواناییکه
بهازنیتنهاصوت.استمتفاوتفوتوشیمیبرای

زا.کندمنتقلراقدرتشتاداردمایعیکحضور
نیکتکیکمانندتواندمیسونوشیمینظراین

یزوپو(گرما)ترموشیمینظیرعمومیفعال کننده
.گیردقراربررسیمورد(فشار)شیمی

و۱۹۱۷سالبهفرا صوتصنعتیکاربردنخستین
خمینتبرایالنگوینپژواکیعمق یابیتکنیک

ممستقینتیجهکشفاین.برمی گرددآبعمق
دریافتهسازمانهمکاریگروه هایکهبودنظری
آشکارسازینامرئیروشیکیافتنجهت۱۹۱۲

رتکراازاجتناببرایآزاددریایدریخیکوههای
.دندکرارائهشدآنگرفتارتایتانیککهبالیی

فراسیپالسادگیبهاولیهپژواکیعمق یابدستگاه
پالس.می فرستددریاکفبهقایقیکتهازصوتی

هتدرآشکارسازتوسطبرگشتدرمنعکس شده
:یصوتامواجبرایبنابراینمی شودآشکارقایق

۱5۰۰)استشدهمشخصدقیقادریاآبدرصوتسرعت)
m/sمیاندرشدهپیمودهفاصله=۱.۲*زمان*سرعت

(محیط

تاسیگنالارسالزمانازدریاکفتافاصله
یئاگرش.می شوداندازه گیریقایقبهآنبازگشت

دریابستروقایقبینمازیردریایییکنظیربیگانه
باتپ هابرخوردهاازپژواکیباشدگرفتهقرار

.ودمی شتولیددریاتهپژواکازجلوترزیر دریایی
یرزبازجوییوکشفکمیتهبرایسیستماین

دومجهانیجنگطولدرمتفقیندریایی های
نامبامختصراعوامنزددروبودمهمبسیار

ASDICدربعدیپیشرفت های.می شدشناخته
یپروبوناوبری)شدنامیدهسونارسیستماین

.می دادرادریامحیطپویشاجازهکه(صوتی
قعیتموتعیینامکانپیشرفتهژسونارازنمونه  ای

عمقدرcm۳5طولبهتنهاکوچکماهییک
m5۰۰یاصلسیستمکهاستتوجهجالب.است

ASDIEمشابهسیستمازقبلسال۳۰واقعبه
ااساس.آمدبوجودرادیوییآشکارسازیوپروبی
یصتشخیاپزشکیفراصوتعکس برداری هایهمه

لزآالتفبااماپالس/اکواسبابنوعیبرمتکیدرزها
اسبابت هاظراف.می باشدظریفتربسیارالکترونیکی

یصوتامواجبازتاب هایتنهانهتامی کنندقادررا
آبزیردرزیر دریایییکفلزیسختسطحاز

رسراسدرامواجظریفتربسیارتغییراتبلکه
.نندکآشکارنیزرامی کندعبورصوتکهمحیطی

ساختاربینماجزئیبسیارتغییراتمثال)
امدبسبافراصوتمحدوده(بدنمختلفبافت های

نوعایندربارنخستین(MHz۱۰تا۲حول)باال
فراصوت هایدرکهچراشداستفادهکاربردها

آشکارومی شودکوتاه تربسیارموجطولباالبسامد
رافازتغییرکوچک ترخیلیمحدوده هایکردن
ازکامل تریوبهترشناختیعنیمی کندممکن
.می آیددستبهمحیط

سونوشیمی کاربردی
mehdishahraki@chem.usb.ac.irدکتر مهدی شهرکی 
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یسونوشیمیایاثراتاساسکاویتاسیون،

ردشیمیاییشکلتغییررویفراصوتاثرات
باصوتیمیدانمستقیمجفت شدننتیجه

واکنشیکدرشدهواردشیمیاییگونه های
تیقدرفراصوتچراکهایندر.نیستشیمیایی

بهتاسشیمیاییواکنش هایتقویتایجادبهقادر
اصلحکاویتاسیون،.داردارتباطحباب زاییپدیده

منفیفشارکهوقتی.استمایعدرحباب هاریز
وجودبهکاواکشوداعمالمایعرویبزرگی
وسطتهیجدهمقرنپایاندربارنخستینومی آید

ختهشنابارنابیسیدنیوگرافتتورنیسرجان
ناوشکننقصبهتابودشدهدعوتآن هااز.شد

.کنندرسیدگیHMSDaringنامبهجدیدی
شدهپیش بینیباالیسرعت هایبهکشتی

ایتیغه هنامناسبعملکرددرمشکل.نمی رسید
هنتیجدر.بودمربوطآبدروندرکشتیپروانه

سریعحرکتمدتدرکهشدمشخصمطالعات
سطحرویآب،دروندرکشتیپروانهتیغه های

کشیده.می شودایجاددرزهاییوسوراخ هاتیغه
ریموثومنفیفشارآبدروندرتیغه هالبهشدن
شوندجداهمازآبمولکول هایتامی کندتولید

نایآیندوجودبهکوچکبسیارمیکروکاواک های
آبهمراهبهومی شوندمنفجرسپسکاواک ها

کاربردحوزه

ساخت ترمو پالستهاجوشکاری پالستیکی

تمیز کردن محیط از آیتم های مهندسی، تجهیزاتتمیز کردن
پزشکی و جواهر آالت

برش دادن و سوراخ کردن فرم های مختلف مواد از برش دادن
سرامیک تا محصوالت غذایی

انحالل لخته های خون ارقتا شیمی درمانیپزشکی

ر تزریق پیگمانها و جامدات در محیط های مایع، بلوفراورش
ف سازی، فیلتراسیون، خشک کردن، گاز زدایی، ک

اج و سازی، یکنواخت کردن، امولسیون سازی، استخر
انحالل

نتزالکتروشیمی، حفاظت محیط زیست، کاتالیزو سسونوشیمی 

برخی کاربردهای فراصوت قدرتی در صنعت–۱جدول 
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 هاکاواکانفجار.می کنندآزادموضعیشدیدانرژی
وششپبهشدتبهفلزسطحنزدیکیدرنوعایناز

درویدااینکهچرامی رساندزیانکشتیپروانه
.می شودکشتیپروانهتیغه هایسایشموجب
تحرکوسیلهبهشدهایجادکاویتاسیونمشکل
دومجهانیجنگشروعدرمهممشکلیکپروانه

ریاییزیردآشکارسازیسیستمیکمتفقین.بود
تیصوانفجاریکآن هاداشتندسونارنامبهفعال

تامی شدندمنتظرومی کردندایجادکوچک
ته شدهگرفزمانازبگیرندزیردریایییکازپژواکی

خمینتهدفتافاصلهپژواکدریافتوگسیلبین
برایکوچکصوتیانفجاراتمطمئنا.می شدزده

می فهمیدهدفوبودسازیآشکارقابلهمهدف
کیآلمانینیروهایاستپاپیدنتحتاکنونکه

ادگیسبهکهدادندبسطراانفعالیسونارسیستم
ی هازیر دریایوسیلهبهکهآبزیردرنویزیهربه

نویزهایاین.می داندگوشمی شدتولید
تدسبهپروانه هاوسیلهبهشدهتولیدکاواک های

هکوقتیراحتیبهکاواکنویزهایواقعدر.می آمد
می رفتفروآبزیرفوتی5۰عمقتازیر دریایی

یزیر دریایکهچنانهماما.بودکردنآشکارقابل
. شدمیکمترآشکار سازیقدرتمی رفتپایین تر

یلدلبهرویداداینکهدیدخواهیمخوبیبهبعدا
کهاستآبعمقشدنبیشترباآبفشارافزایش

یناطولدر.می کندسخت ترراکاویتاسیونایجاد
وسونارزمینهدربی شماریتحقیقاتمدت

دهشانجامآنترقیمنظوربهتراگردان هاپیشرفت
تیتحقیقاآزمایشگاه هایزیادیتعدادامروزه.است

اتپیوسته اندهمبهدریایینیروهایبهمربوط
وکنندتولیدپروانه هابرایسخت ترآلیاژهای
باشدنروبه روبهکمکجهتبهتریطراحی

.دهندانجامکاویتاسیونازناشیخسارات

د؟می کننکاویتاسیونقدرتیفراصوتچگونه
طریقازفراصوتصوتی،موجهرمثلدرست
تمامیمتناوباکهمی شودمنتقلامواجی

رامی کنندگذرآنازکهرامحیطیمولکول های
اصلهفکهمعنیبدینمی کنندمنقبضومنبسط
اینمتوسطبامایعیکدرمولکول هابینمتوسط

انرژیکمکبهمولکول هاکهحالتیدرفاصله
اگر.دکرخواهدپیداتفاوتگرفته اندشتابصوتی

فشارازباالترکافیقدربهبزرگمنفیفشاریک
فاصلهکهطوریبهشوداعمالمایعبهمحیط
هنگبرایالزمبحرانیمقدارازمولکول هامابین

بهومی ریزدفرومایعکندتخطیمایعداشتن

لتشکیکاواکیعنیمی آیددرخالیتوصورت
توجهقابلطوربهکاویتاسیونعملشدخواهد

واسطههبپایین ترآکوستیکیفشارهایدرمی تواند
مکرامایعکششینیرویکهسستنقاطوجود

.شودتولیدمی کند

راریزمعلقذراتباگازیکاواک های:سستنقاط
حقیقیآستانهمطالعهمنظوربه.می شودشامل

مایعیکازتااستالزممایع،کاویتاسیون
یکدرکهوقتی.کنیماستفادهشدهگاززدایی

شکیلت.باشدباالتوانموثریطوربهصوتیمیدان
.شدخواهدآغازانبساطچرخهطولدرکاواک ها

می شوندبزرگچرخهچندطیکاواک هااین
بهاتمی کننددریافتمحیطازبخاریاگازمقداری

ابکاواکرزونانسبسامدکهتعادلیاندازهیک
.دبرسنشوندیکسانشدهاعمالصوتیبسامد

ژیانرتوضیحبرایکهاستبسیاریتئوری های
 اندشدهاظهارکاویتاسیونپدیدهتوسطشدهآزاد
تاسفهمقابلکیفیلحاظازبیشترآنچهکه

hotتئوری potصورتبهکاواکهر.می باشد
درکهمی کندعملموضعیمیکرورآکتوریک

ارهزچندینبابرابرآنیدمایمائیسیستم های
دتولیاتمسفرهزاریکبرافزونفشاریودرجه

دوبهراکاوک هاکهشدهمتداولاخیرة.می نماید
ندکنتقسیمناپایداروپایدارکاواک هایدسته

.(می شوداطالقآنبهنیزاثربیوموثرگاهی)

چرخهچندمدتطولدر:ناپایدارکاواک های
جارانفازقبلکاواکمی آیدوجودبهآکوستیکی

عاعشبرابردوبهحداقلثانیهچندمدتدرشدید
.می شوندمنبسطخوداولیه

ورطبهاغلبکههستندآن هایی:پایدارکاواک های
مرعطولباتعادلیاندازهبهرسیدنتاغیر خطی

یکاینمی کنندنوسانآکوستیکیچرخهده ها
کاواکیکدرونواقعیشرایطازساده سازینوع

بیشهکاستآنبرتاکیداما.می باشدآکوستیکی
زمانی.داردوجودکاویتاسیونفرایندنوعیکاز

دردهشاستفادهطیفیاثراتکهبوداینبرعقیده
انفجارواسطهبهکلیطوربهکاواکمورد

جودوعقیدهایناکنون.می باشدناپایدارکاواک های
مهمیسهمینیزپایدارکاواک هاینوسانکهدارد

دربنابراین.داردسونوشیمیاییاثراتمجموعدر
استشدهپرداختهکاواک هااثراتمجموعهبهمتن

واردکاواک هاانواعبینماتمایزدرراخودو
.نکرده ایم
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زیک، دانشکده علوم  پایه شامل گروه های شیمی، فی
مپیوتر زیست شناسی، ریاضی، زمین شناسی، علوم کا

و آمار می باشد که البته امروزه گروه های ریاضی،
علوم کامپیوتر و آمار از دانشکده علوم جدا شده و

.تشکیل یک دانشکده مختص خود را داده اند

شیمی

گروه شیمی دو رشته شیمی محض و شیمی 
.کاربردی را در مقطع کارشناسی ارائه می دهد

:گرایش های مقطع ارشد شیمی

ی شیمی آل✔شیمی فیزیک ✔شیمی تجزیه ✔
ی شیمی داروی✔شیمی پلیمر ✔شیمی معدنی ✔
ناوری شیمی و ف✔شیمی کاربردی ✔فیتوشیمی ✔

ت شیمی کاتالیس✔شیمی پیشرانه ✔اسانس 
نانوشیمی✔شیمی دریا ✔

:گرایش های مقطع دکترا شیمی

شیمی آلی✔شیمی فیزیک ✔شیمی تجزیه ✔
ی فیتوشیم✔شیمی پلیمر ✔شیمی معدنی ✔
شیمی کاربردی ✔

زیست شناسی

، گروه زیست شناسی پنج رشته زیست  گیاهی
ست  زیست  جانوری، زیست سلولی و مولکولی، زی

ه دریا و زیست  فناوری را در مقطع کارشناسی ارائ
.می دهد

:گرایش های مقطع ارشد زیست شناسی

ژنتیک ✔:زیست شناسی سلولی و مولکولی
ریز  زیست  فناوری ✔اخالق زیستی ✔
وفیزیک بی✔بیوشیمی ✔انسان شناسی زیستی ✔
بیولوژی میکرو✔( الهامنانوزیست )نانوبیوممتیک ✔

ی میکروبیولوژی صنعت✔بیماری زا میکروب های 
ناسی بیوسیستماتیک و بوم شمیکروبیولوژی ✔
محیطیمیکروبیولوژی ✔

سیستماتیک و بوم شناسی✔: زیست  جانوری
سلولی و تکوینی✔فیزیولوژی ✔

ولوژی فیزی✔بیوسیستماتیک ✔: زیست گیاهی
سلولی و تکوینی✔

ا دری✔مولکولی ✔میکروبی ✔: زیست فناوری
صنعت و محیط زیست✔

گیاهان دریا ✔جانوران دریا ✔: زیست دریا
آلودگی دریا✔بوم شناسی دریا ✔

فیزیک

گروه فیزیک  یک رشته فیزک را در مقطع 
.کارشناسی ارائه می دهد

:گرایش های مقطع ارشد فیزیک

سما فیزیک پال✔ماده چگال ✔فیزیک ✔: فیزیک
ذرات بنیادی و نظریه ✔فیزیک هسته ای ✔

فیزیک آماری و✔نجوم و اخترفیزیک ✔میدان ها 
گرانش و کیهان شناسی ✔سامانه های پیچیده 

اپتیک و لیزر✔

گداخت ✔کاربرد پرتوها ✔: مهندسی هسته ای
فیزیک ✔پرتو پزشکی ✔راکتور ✔هسته ای 
فناوری پالسما✔بهداشت 

ی تکنولوژی انرژ✔: مهندسی سیستم های انرژی
سیستم های انرژی ✔انرژی و محیط زیست ✔
نانوفیزیک✔

علوم زمین

ع گروه علوم زمین یک رشته علوم زمین را در مقط
.کارشناسی ارائه می دهد

:  گرایش های مقطع ارشد علوم زمین
زمین شناسی ✔پترولوژی ✔زمین شناسی ✔

آب ✔( تکتونیک)زمین ساخت ✔اقتصادی 
چینه نگاری و دیرینه شناسی✔زمین شناسی 

رسوب شناسی و سنگ های رسوبی ✔
، زمین شناسی مهندسی✔زمین شناسی نفت ✔
سنجش از دور✔زمین شناسی زیست محیطی ✔

زمین شناختی

آشنایی با رشته های دانشکده علوم
ebrahimimoein82@gmail.comمعین ابراهیمی پارسا دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی  

دانشجوی کارشناسی زیست گیاهیزینب سلطانی
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ریاضی
گروه ریاضی یک رشته ریاضی را در مقطع 

.کارشناسی ارائه می دهد
:های مقطع ارشد ریاضیگرایش 

ساختار های جبر منطقی ✔محاسبات نرم ✔
ریاضیآموزش ✔بیوانفورماتیک ✔

هندسه ✔آنالیز ✔جبر✔: ریاضی محض
ی منطق ریاض✔ترکیبات و گراف ✔( توپولوژی)
تصادفیریاضیات ✔

بهینه سازی✔آنالیز عددی ✔: کاربردیریاضی 
ی  سیستم های دینامیکدیفرانسیل و معادالت ✔
علوم داده ✔کد و رمز ✔ریاضی مالی ✔
زیستیریاضیات ✔

آمار
گروه آمار یک رشته آمار را در مقطع کارشناسی 

.می دهدارائه 
:مقطع ارشد آمارگرایش های 

آمار ✔آمار رسمی ✔بیم سنجی ✔آمار  ریاضی ✔
اجتماعی و اقتصادی

علوم کامپیوتر
تر را در گروه علوم کامپیوتر یک رشته علوم کامپیو

.می دهدمقطع کارشناسی ارائه 
:مقطع ارشد علوم کامپیوترگرایش های 

و تم الگوری✔محاسبات علمی ✔علوم کامپیوتر ✔
نرم ت محاسبا✔نظریه سیستم ها ✔محاسبه نظریه 

روش های صوری و منطق ✔مصنوعی و هوش 
دانش تصمیم و علوم ✔داده کاوی ✔
بیوانفورماتیک✔

گرایش های وزارت بهداشت

شیمی
دارویی شیمی✔شناسی سم✔بالینی بیوشیمی ✔
مهندسی ✔مواد خوراکی و آشامیدنی کنترل ✔

مهندسی ✔پسماند مدیریت -محیطبهداشت
طبیعی و داروییترکیبات ✔ای حرفهبهداشت 
ناوری فارزیابی ✔پزشکی نانوتکنولوژی ✔دریایی 
و کتابداری ✔اجتماعی رفاه ✔(HTA)سالمت 

مهندسی پزشکی✔پزشکی رسانی اطالع
شناسیسم -بهداشت محیط✔( بیوالکتریک)

و برداریبهره✔بهداشت محیط مهندسی ✔محیط 
ت بهداش✔نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری 

ابهداشت پرتوه-محیط

شناسیزیست
یشناسایمنی✔شناسی انگل✔: زیست جانوری

علوم✔شناسی پزشکی قارچ✔تغذیه علوم ✔
بهداشتی در تغذیه 

شناسی انگل✔:مولکولیزیست سلولی و 
تویی و حفاظت پررادیوبیولوژی ✔شناسی ایمنی✔
علوم ✔پزشکی شناسی قارچ✔علوم تغذیه ✔

محیطسم شناسی -تغذیهبهداشتی در 
کارشناسی گروه های رشتهبرای تمامی 

فیزیولوژی✔تشریح علوم ✔: شناسیزیست
پزشکی نانوتکنولوژی ✔محیط بهداشت ✔
آزمایشگاهی و بانک خون شناسی خون✔

الینی ببیوشیمی ✔انسانی ژنتیک ✔( هماتولوژی)
میکروب شناسی ✔پزشکی فناوری زیست✔

اسی سم شن✔پزشکی شناسی ویروس✔پزشکی 
اکولوژی ✔مواد خوراکی و آشامیدنی کنترل ✔

اقلین پزشکی و مبارزه با نشناسی حشره✔انسانی 
رفاه ✔علوم پزشکی تاریخ ✔پزشکی مهندسی ✔

پزشکی رسانی اطالعو کتابداری ✔اجتماعی 
طبیعی و دارویی دریاییترکیبات ✔

شناسیزمین 
ماعی اجترفاه ✔پزشکی رسانی اطالعو کتابداری ✔
ی مهندس✔( بیوالکتریک)پزشکی مهندسی ✔

(زیست مواد)پزشکی 

فیزیک
 (HTA)فناوری سالمتارزیابی ✔ارگونومی ✔
فناوری ✔و ترافیک سالمت ✔جتماعی ارفاه ✔

انی رساطالعو کتابداری ✔تصویربرداری پزشکی 
(  بیوالکتریک)پزشکی مهندسی ✔پزشکی 

مهندسی ✔( زیست مواد)پزشکی مهندسی ✔
پزشکینانو تکنولوژی ✔ای بهداشت حرفه

بهداشت پرده ها-بهداشت محیط ✔
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فیزیک✔رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ✔
پزشکی 

ریاضی
بی ارزیا✔پزشکی انفورماتیک ✔زیستی آمار ✔

اجتماعی رفاه ✔ (HTA)سالمتفناوری 
مهندسی ✔پزشکی رسانیاطالعو کتابداری ✔

زیست )پزشکیمهندسی ✔( بیوالکتریک)پزشکی 
(مواد

آمار 
فناوری ارزیابی ✔اپیدمیولوژی ✔زیستی آمار✔

و سالمت ✔اجتماعی رفاه ✔ (HTA)تسالم
پزشکی رسانی اطالعو کتابداری ✔ترافیک 

ی مهندس✔( بیوالکتریک)پزشکی مهندسی ✔
(  زیست مواد)پزشکی 

علوم کامپیوتر
رفاه ✔پزشکی انفورماتیک ✔زیستی آمار ✔

و کتابداری✔اطالعات سالمت فناوری ✔اجتماعی 
پزشکی مهندسی ✔پزشکی سانی اطالع

(وادزیست م)پزشکی مهندسی ✔( بیوالکتریک)
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آلیشیمیدرعاملیهایگروه●
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