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  کاتالاتارا ا ا ا ا

  سرمقاله

 جهتنا اابهاپستیا ابلندیالوییا

 ندا ماکهاای،اهرچهاهستیالوییا

نشریهاکتلتر    ا،انشریهاعلمیالخصصیاانجمناعلمیاش میادانشگتهاس ستتنا ابلوچستتنامیابتشداکهاهمااکنونا

   ادا ید. ازااینانشریها ااپ شششماشمت ها

سرااهتیاگونتگونیا ااپشتاالریناعلماد ازندگیامتستاش میاد اطولالت یخاطوالنیا الکتملیاخودا اهاش می،کت بردی

 گریا،اد  اناش میاجدید.الواناآنا اابهاسهابخشاعمدهالقس ماکرداد  انابتستتن،اد  انیاک م تاگذشتها امی

گرافو اناآلشاعلماهست مابتالوجهابهاپ شرفتاشتتبدا ادانشاش میاه ئتالحریریهااهمااکنوناد اایناعصراجدیدانظت ه

 نشریهابهادنبتلااینااستاکهاحداقلاسهمااندکیاد ااف ایشاآگتهیا امعلومتتاعلمیاداشتهابتشد.

همچن ناالزمابهاذکرااستاکهاد اصدداآن ماکهابتوان ماازالوانادانشجویتناع ی ادانشگتهاس ستتنا ابلوچستتنا ادیگرا 

ام دااستابتوان مافضتییاایجتدانمتی ماکهادانشجویتنامستعدا الوانمندابتواننداخودا هتیاکشو ااستفتدهاکن ما ادانشگته

  اامحکاب نند.

 نمتی م: د اادامهافرصتا اامنتسبادیدها الوض حتلیاد اخصوصاانجمناعلمیاش میاخدمتاشمتاب  گوا اناعرضامی 

آموزیا ااف ایشاسطحاعلمیا انجمناعلمیاش میابتااعضتیاخوداسعیابراایناداشتهالتابتوانندافضتییا اابرایامهت ت

 هتامو دانظمامو دانظراانجمناعلمیاازاقب لاذیلام بتشد:ادانشجویتناایجتدانمتینداکهابرخیاازافعتر ت

برگ ا یامستبقتتا اا-هتیاآموزشیانرمااف ا هتیاکت بردیاکت گتها-هتیاعلمیابرگ ا یاهمتیشاسم نت ا اسخنرانی

هتیاانجمنا هتاآناطو اکهابتیداپ شانرفتا المتمیافعتر ت برنتمهاا88_89امتامتتسفتنهاد الرمابهمنا… هتیاعلمیا ابتزی

 مختلاگردیدا ااعضتیاانجمنالنهتاامکتناچتپانشریها ااد ااینااّیتماخط رادا ند.ااCovid–19بهادر لاب مت یا

 مع ناابراه میاپت ستا)اعضوااصلیاانجمناش می(

ebrahimimoein82@gmail.com 

 

 :88-89معرفی اعضای انجمن در ترم بهمن 

 محمداام ناداش  ا)دب رااجمن(

 ابورفصلابهرامیا)عضواصلی(

 حسناعبدیا)عضوااصلی(

 )عضوااصلی(نسترنانو مندیا

 مع ناابراه میاپت ستا)عضوااصلی(

 محمدامهدیاحسن تنا)عضوافرعی(

 معصومهاحم هانژادیاا)عضوافرعی(

 سمتنهاستمعیا)عضوافرعی(

 

۷ص فهحهه     



 حافظه آب

 گویند.ایاذ اتاهستیابهانوعیالسب حاخداامیاحتمتاشن دیداکهاهمه

هتیاآبانسبتابهامفته ماانستنیااهتیالحق قتتاخودامدعیاشداکهامورکولایکامحققاژاپنیابتاانتشت ایتفته

 .لأث رپذیرند

شنتسیامو دالأی داقرا اگرفتهاانظریهااینامحققاژاپنیاکهالتکنوناازاسویامؤسستتاعلمِیاف  یکیا ازیست

 هتیامنجمدشدهاآبا امقتیسهاآنابتایکدیگرااست.اهتیافرا انیاازاکریستتلااست،امبتنیابرابر سیانمونه

هتیاخودا ااد اسهاجلداکتتباا ائهاکردهااست،امعتقدااستاکهامفته مامتتف  یکیااکهایتفته «ایمولو»پر فسو ا

 !دانشمندان به هک مغز نزدیک شدند

ل میاازامحققتنا

دانشگتهاش کتگو،ا

  شاجدیدیا اابتا

استفتدهاازانو ا ا

فنت  یانتنوابرایانفوذا

بهامغ ا ادستکت یا

ختطراتاد اآنامعرفیا

 !انداکرده

 

 اخبار جدید

 )معین ابراهیمی پارسا{ 

1ص فهحهه    کاتالاتارا ا ا ا ا  



 گذ د.امح طابرا  یالرک بامورکوریاآبالأث رامی

آمدهااست،امتابها »ایمولو«بنتابراآنچهاد اکتتبا

دهدااایماکهانشتنامیامدا کاحق قیادستایتفته

انرژیاا لعتشیابشر،اافکت ،انظراتا اموس قیابرا

  .گذا داستختت امورکوریاآبااثرامی

ایمولوابهادر لاادعتهتیشاد مو دابلو ایخاشنتختها

هتیاآباد ااشدهااست.اا امعتقدااستامورکول

اعکسامقتبلاکلمتتا اافکت اانستن
ً
ارعملااهتاسریعت

 دهند.انشتنامی

د ایکیاازاآزمتیشتتابهاشخصها»پر فسو ایمولوا

دیدم،اچقد ااحستستتا اافکت امتا  یاآبالتث را

 »بس اییادا د...

محققتناازاگر هیاخواستنداد  هایکار واناآبا

بنش نندا ابهاآناخ رهاشوندا اهم متنافکرهتیا

مثبتاد اذهنشتنامر  اکنند:امتننداعشق،ا

 محبت،اموفق ت،اشکرگ ا ی...

بعدار واناآبا ااعوضاکردندا اازاآنهتاخواستندا

فکرهتیامنفیا اامر  اکنند:امتنندانفرت،ا

 شکست،اب مت ی،ادعواا امشتجره...

بعداازاآزمتیشاهراد اآبا اابهاکمکادستگتهیاکها

فرستتداآزمتیشاکردندا اابهاکتمپ ولراس گنتلامی

هتامتوجهاشدنداانمودا هتییابدستاآ  دند...اآن

افکت امثبتابتعثااف ایشاسطحاانرژیاآبا اافکت ا

شود،اچ  یاکهالغ  راتاامنفیابتعثاافتاآنامی

 .کندااستسیاد استختت اآبا اعملکردشاایجتدامی

 

همچن ناد ایکاآزمتیشالوسطادانشمندیا

 ...دیگر،د  ناظرفاآبیایکاگلاطب عیاانداختند

 اپساازامشتهدهاستختت اآب،قطراتاآبابهاشکلا

گلیاکهاد  ناآناظرفاانداختهاشدهابوداد ا

 آمد.امی
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 کاربرد شیمی در صنعت

ش میانقشامهما اکل دیاد الوسعها ا

 شدالعدادازیتدیاازاصنتیعاداشتها اد ا

ستختالقریبتالمتمیامحصواللیاکهاد ا

شونداازااهتالور دامیاکت ختنه

هتیاش م تییا امواداش م تییا  اکنش

 شود.ااستفتدهامی

نظ راش میاد اصنتیعیا کت بردهتیابی

همچوناش شهاس متن،اکتغذ،اپت چه،ا

ستزی،انفت،اپالست ک،ا  نگ

دا  ستزیا اغ رهاغ راقتبلاانکت ا

شکاهمهااینامواداازا بتشدا ابیامی

هتیاانستناعصراالرینان تزمندیامهم

 شوند.احتضرامحسوبامی

ش میاد استختادا  هتیامختلفاا

 ازاجمله:اانقشااستسیاداشتهااست،

دا  هتیامسکنابرایاکتهشاانواعا*

 *مختلفاد دهت

 *هتاهتابرایامهت اعفونتاآنتیاب ول ک *

هتابرایاکتهشااسترسا اابخش آ ام *

 *هتیا  حیالنش

هتابرایاجلوگ ریاازااکننده ضدعفونی *

 *هتاعفونتازخم

حسیا اب هوشیابرایا دا  هتیابی *

 *هتیاجراحیاسهورتاد اانجتماعمل

هتیااهتییاکهاخطراب مت یاکش آفت *

نتشیاازاموش،اپشها امگسا اابها

 *انداشدتاکتهشاداده

*   … 

ساخت ظروف   شیمی در نگهداری مواد غذایی به مدت طوالنی با

 فلزی نقش مهمی دارد 

 تاریخچه ساخت ظروف فلزی

شود.ااازام الدانسبتادادهامیاستلاقبلا32لت یخاستختاظر فافل یابها

م الدیاالوسطایکاکت گراانگل سیاکشفا1321فل اقلعاد احد داستلا

م الدیاا1151هتیاب نااگردید.الت یخاکشفا استختاآهناسف دابهاستل

ا1661گردد.اد استلاایعنیاازازمتنیاکهاقلعابهاآرمتناصتد اگردید،ابرمی

م الدیاد اانگل ساکوششاشدالتاآهناسف داستختهاشود،التااینکها

م الدیالوانستندالوف قاد اا1521 اا1531هتیاب ناابتالخرهاد استل

بت الوانستاآهناااد اانگلستتناا ر ن »هنبو دی«ایناامرحتصلانمتیند.ا

 موفق تاله هانمتید.اا اابهاطو الجت لیابتااسف د

ستختاآهناسف داد اا1512د اا ایلاقرناهجدهماد احد داستلا

 فرانسهاشر عاگردید.

بطو الجربیابرایانگهدا یا »ن کالااپرت«م الدیاا1012د استلا

بندیاموادااکردنا ابستهاهتیاخشکاکردن،اد دیاغذاییابها  شامواد

غذاییاد اقوطیافل یادستایتفت؛اسپساازااینا  شاد اصنعتاکمپوتا

ستزیااستفتدهاگردیداکهابنتمااپرل  اس ونامعر فاشد.اد ستلاا اکنسر 

پ تراستختاقوطیافل یاازاجنسافوالدابتاپوششایکاالیهاقلعاا1011

م الدیاستزمتنیالحتاعنواناستزمتناملیاا1916لوص هاکرد.اد استلا

صنتیعاکنسر الأس سا اسپسامرک الحق قتلیابرایاایناصنعتاآغتزابها

 قوطیاآروم ن ومیابرایاا ر نابت الور داشد.اا1910کت اکرد.اد استلاا

لور داایناقوطيابعلتاداشتنام ایتییاشتمل:حملا انقلاآستناا ا

ابتال«مقت متا
ً
 د امقتبلالغ راتاش م تیی،ابسرعتالوسعهایتفت.اانسبتت

 

 هاست زندگی انسان  کاربرد در شیمی از علوم بسیار پر

 )نسترن نورمندی پور(

هتاپ شالتکنونانقشامهمیاد المتمیاامو ا علِماکت برداش میاازاقرن

لریناامو ازندگیاازا لواناد ابدیهی  اامیاازندگیا  زمرهامتاداشتها ا دپتیاآن

کن ما پوش م،ادا  هتییاکهامصرفامیاخو یم،اربتسیاکهامیاغذاییاکهامی

لتاستختاموادیاهمچونامصترحاستختمتنی،امواداارکتر ن کیاصنعتی،ا

ااایاکهالصو ش زم نهاهتا ابهاطو اکلیاهراکننده روازماآ ایشی،اسوخت،اپتک

  اابکن دادنبتلاکرد.
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شیمی خوراک یا شیمی 

 موادغذایی 

 

ایاازااغذاییاشتخهاش میامواد

  دانشابن تدیناش میا اعلوم

غذاییااستاکهابهابر سیا ا

هتیااکنشامطترعٔهافرایندهتا ابرهم

ش م تییاهمهااج ایازیستیا ا

هتا استختت ااغ رزیستیاخو اکی

ش م تییا اخواصامواداغذاییا ا

هتا ااد االغ  راتاش م تییاآن

مراحلافرآ  ی،اله ه،الوزیع،ا

 پردازد.امصرفا انگهدا یامی

اینادانش،امشترکتتابس ت یابتا

ش میاازاقب لاازیست

هت،ار پ دهتا ااکربوه د ات

هتیااهتادا د،اامتابخشاپر لئ ن

فرالریانظ را نگ،ام ه،ا

هتیاغذایی،امواداااف  دنی

هتااهتا ا یتتم نامعدنی،اآب،اآن یم

 گردد.ا اان  اشتملامی

ا
ً
عنصرهتیاغذاییا)کهامعموال

 ژیماغذاییااعنوانامعدنیاد اابه

شوند(ایتاموادامعدنیااشنتختهامی

عنتصراش متییامو دان تزا

هت،ابهاغ رااموجوداتازنده،اا گتن سم

ازاچهت اعنصراکربن،اه د  ژن،ا

هتیاان تر ژنا ااکس ژن،اد امورکول

 آرِیاعنصریا ایجاهستند.ا

موادامعدنیاد ا ژیما»اصطالِحا

گرایتنهاایکااصطالِحابتستتن »غذایی

است،ازیراابهاموادیاکهااشت هادا دا

همتناعنتصراش م تییاهستندالتا

 موادامعدنیا اقعی.

عنتصراش م تییابهالرل ِبافرا انیا

د ابدناانستن،اشتملاهفتاعنصرا

عمدهاد ا ژیماغذایی:اکلس م،ا

فسفر،اپتتس م،اگوگرد،اسدیم،اکلر،ا

  امن  یمااست.

عنتصراغذاییامهما االزمابرایا

آهن،اازندگیاپستتندا ان،اشتمل:

کبترت،امس،ا  ی،امنگن ،ا

مور بدن،اید،ابرم،ا اسلن ومااست.ا

،ا»عنتصراغذاییاج ئی«هتان  اااین

هتاهستنداکهااینا» ی مغذی«یتا

اشت هابها » ی «یتا »ج ئی« اژٔها

 »اهم ت« انهابها »مقدا «

هتست.ازاآنجتاکهامحتوایاموادااآن

هتاا ااسوختنیا غذاییااد امواداامعدنی

اند،ااهتالشکلاندادها ابخت شدنی

 الحل لالغذیٔهاشتملاااهتیالج یها  ش

احتراقاممکنااستامحتوایاموادا

 اابهاعنوانااامعدنِیاکِلامواداغذایی

 گ ا شاکنند. »ختکستراختم«
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یتا  (Codeine)کدئ ن

ایااکااماتاا اال ماارفا اان

دا  یامخد اضدد د،ا

ا ا ضاااادساااارفااااه

ابارا ابانات ضداسهتلا 

هاتاابس ت یاازاگ ا ش

ادا  یااپرمصرف لرین

 .جهتنااست

ا%1.2کدئ ناحد دا

ا ا% 2لاات ا ااا لااریااتک

 .دهدالشک لامی

ا باا ااکااه»  اژان « پاا اار

افارانساویا ش م دان

بارایاا1023د استلا

اازا ا ا نخست نابت اآن

 لریتکاجدااکرد.

 

اقاد تاااربتهابتالوجهابهامقدا انتچ  اآناد اطب عت،اب شتراکدئ نادن تاازامرف نابهادستامای آیاد.

 .مرف نااستا%13لتاا%0لقریبیاآناحد دا

 

  (Codeine)کدئین

 )معین ابراهیمی پارسا{ 

۲ص فهحهه    کاتالاتارا ا ا ا ا  



 

 شیمی شراب سرخ

 )معین ابراهیمی پارسا{ 
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 شیمی مصرف کنید

 )ابولفضل سعادتیان{ 

 شیمی مصرف کنید

 

 اگرامداماخستهاهست د؟

 آهنابدنتتناکمااست.

 

 خت د؟ااگراپوستتتنامی

   یابدنتتناکمااست.

 

 زند؟ااگراسرلتناشو هامی

 بدنتتناکمااست. A یتتم نا

 

 گ رید؟ااگرامداماعفونتامی

 سلن ومابدنتتناکمااست.

 د دادا ید؟اد دا اپتااگراکمر

 بدنتتناکمااست. D یتتم نا

 

اگراخشکیاد  ادهتنا اب نیا

 ؟اادا ید

 بدنتتناکمااست. B12 یتتم نا

 

 اید؟ااگراهوساش رینیاکرده

 بدنتتناکر ماکمادا د.

 اید؟اااگراهوساشکالتاکرده

 بدنتتنامن  یماکمادا د.

 

 اید؟ااگراهوساگوشتاکرده

 بدنتتناآهنا ا  یاکمادا د.

9ص فهحهه    کاتالاتارا ا ا ا ا  



 

 پدیده فتو کروم

 )ابولفضل سعادتیان{ 

 "پدیده فتوکروم"

 

حد داصداستلااستاکهابشرابتا

پدیدهافتوکر م سماآشنتا

است.امسبباایناپدیده،ااشده

ایاازامواداهستند.اایناموادااپت ه

چنتنچهاد ابرابرانو اخو ش دایتا

هراپرلواارکتر مغنتط سیا

منتسبیاقرا اگ رند،ال رها

شوند.اهنگتمیاهماکهالتبشاامی

هتیاانو اخو ش دایتاپرلو

هتا ااقطعاامغنتط سیابهاآناارکتر 

شتنا اابتزااکنند،ا نگاا ر ه

هتالرک باایتبند.التابهاحتلاصدامی

فولوکر م کاشنتختهاشدها ا

هتااهتیاگونتگونیاد اآنامکتن  م

)هنگتمال رهاشدنابهاسبباقرا ا

گرفتناد انو اخو ش دایتاپرلوا

ارکتر مغنتط سی(،اصو تا

گ رد.اامتالمتمیاایناامی

هتاایتااهت،امتکیابهاالمامکتن  م

هتییاهستنداکهاد اامورکول

حترتادا ندا)بهاعبت تادیگرا

لواننداد اد احترتا ابتاامی

هتیاالمی،امورکوریایتااآ ایش

ارکتر نیامتفت تا جوداداشتها

هتاد احترتاابتشند(.ااینامورکول

 نگاهستند.اامتاامعموری،ابی

لتبدابهااهتامیازمتنیاکهانو ابهااآن

آینداکهاد اایناامیاحترتادیگراد ا

شوند.اد انبودنااحترتا نگیامی

هتابهاحترتاانو ،ااینامورکول

 گردند.اامیاشتنابراا ر ه

  

ازامتیعتتافولوکر م کابرایا نگا

هتااستفتدهااآم  یاعر سک

هتاد ااشود.ارذااایناعر سکامی

ایاد اانو اخو ش دابها نگاقهوه

آیندا اد ا  شنتییاالتق،ا نگاامی

شود.اازاامرلبها  شنامیااهتاد اآن

هتیاپتتنس لیاادیگرااجملهاکت برد

انداازاافولوکر م سم،اعبت ت

لنظ ما ااهتیاآفتتبیاخوداع نک

ش شهاجلویاهواپ متاکهاهدفاآنا

محتفظتاازاخلبتناد ابرابرا

ایانتشیاازاانفجت ااپرلوهتیاجرقه

 ایااست.ااهسته

همچن ناازافولوکر م سمابرایا

حتفظها ستیلااپت کیا ا

کنندهااطالعتتااستفتدهاانگهدا ی

میاشود.اامتالتاایناا اخر،ااپ شرفتا

علمیاچندانیاد اامرالور دااینا

هتاصو تانگرفتهابود.ازیراااینااش شه

ایابهاکت ااهتا ااد اهرا س لهاش شه

بردندا اپساازاچندانوبتالت یکا اامی

  شناشدن،ااستهالکاپ داا

هتیااکردند.اانجتما  ندامی

فولوکر م ک،ابتعثاپدیداآمدناموادا

بس ت افعتلاازارحتظاش م تییا

چونا اچرااد ااشودا اایناموادابیامی

مقتبلااکس ژنایتا طوبتایتاموادا

دهندا ابهااش م تییادیگر،ا اکنشامی

اینالرل بامقدا یاازامتدها

فولوکر م کا اد انت جهاختص تا

   د.اافولوکر م کااش شهاازاب نامی

  / ۹ص فهحهه    کاتالاتارا ا ا ا ا



 

 کاربرد یخ خشک

 )معین ابراهیمی پارسا{ 

 کاربرد یخ خشک

  

یخامعموری*اآباد ادمتیا

گراداشر عااصفراد جهاستنتی

کند.ا ریاابهایخابستنامی

نوعادیگریاازایخا جودادا دا

کهابهاآنایخاخشکا

 گویند.امی

یخاخشکادیااکس داکربنا

منجمدااست.ااینانوعایخا

آیداکهاگتزاازمتنیابها جودامی

دیااکس داکربناد افشت ا

د جهاا01-بتالالتادمتیا

 گراداسرداشود.استنتی

بهااینالرل بادیااکس دا

کربنامستق متاازاحترتاگتزا

آید.ایخاابهاشکلاجتمداد امی

خشکاشب هابرفااست،ا ریا

هتیاآنا ااالوانادانهامی

متراکماکردا ابهاشکلا

قطعتتاکوچکا اب  گا

د آ  د.ااینانوعایخابس ت ا

 ب  گااست.

ازاآنجتاکهانقطهاانجمتدایخا

خشکابس ت اپتی نااستاازا

آنابرایاانجمتدا اسردستزیا

هتا اغ رهاامواداغذایی،ادا  ه

 شود.ااستفتدهامی

اینامتدهاد ادمتیامعموریا

بد نااینکهابهامتیعالبدیلا

شود،امستق متاازاحترتاجتمدا

آیداابهاحترتاگتزیاشکلاد امی

 شود.ا ابخت امی

بهاهم نادر لاازایخاخشکا

برایالور دامها ابخت اد ا

هتیاللوی یونی،ااهت،ابرنتمهاف لم

صحنهالئتلرا ا...ااستفتدها

 شود.امی

 

 کت بردایخاخشک:

 صنعتا  غن

 ذخ رهامواداغذایی

 صنعتاپختانتن

 کندناسرام كاازاکف

پتی نابردنادمتاد ا اکنشاهتیا

 ش م تیی

 له هانوشتبه

 پ شکی

 انتقتلاگ تهتن

  شداگ تهتن

هتیااکردنا اکنشاکند

 ش م تیی

 عتملالور دافشت 

انقبتضافل اتاجهتا

 شدناف ت

 هتیاآبا ا...اچته

  ۹ ۹ص فهحهه    کاتالاتارا ا ا ا ا



برای گندزدایی سطوح مشترک  %1نحوه تهیه کلر 

 طبق دستورالعمل کرونا ویروس

 

ابتداایکابطریایتاظرفامنتسباجهتاله هامحلولا

کن م،اسپسایکا احدایتایکاپ متنهاآباژا لاافراهمامی

) ایتکسایتاهمتناه پوکلریتاسدیم(اد  ناظرفامیا

کن ماابرابراآباژا ل،اآباسردااضتفهامیا1 ی یم،اسپسا

  .شوداله هامیا%1بهاهم نا احتیاکلرا

بعداازااینکهاسطوحاعت یاازاگردا اختکاشدا الوسطا

موادادلرجنتاپتکاشد،ابتاآغشتهاکردنایکادستمتلا

  اکردنادستمتلاا(ا ایتاغوطه%1لم  ابهامحلولا)کلرا

%(ا اپساازافشردنادستمتل،ابرا  یا1د امحلولا)کلرا

سطوحامشترکاکش دهاشود،ابدیناصو تاگندزداییا

 شود.اسطحامو دانظراانجتمامی

 چندانکته:

براا%1 طوبتانتشیاازادستمتلاآغشتهاشدهابهاکلرا

   یاسطوحابهاخودیاخودابتیداخشکاشود.

بتیدادقتاکرداکهابرایاله هامحلولاازاآباسردااستفتدها

   د.اشوداچوناکلراد اآباگرماسریعاازاب نامی

دق قهامتندگت یابرایااثرابخشیاا11مدتازمتناحد دا

 . ب نیاشدهااستامواداگندزداابرایاسطوحاپ ش

 

برای  %1. نحوه تهیه کلر 3اکسید.                   دی   و جذب کربن  )(LiOHهیدروکسید  . کاربرد لیتیم1

 )معین ابراهیمی پارسا{گندزدایی سطوح مشترک طبق دستورالعمل کرونا ویروس .           

 

  (LiOH)هیدروکسید کاربرد لیتیم

 اکسید دی   و جذب کربن

 

ر ت ماه د  کس دایکیاازامواداکت بردیااستا

هتیااینامتده،استفتدهابرایااکهایکیاازاکت برد

جذباکربنادیااکس داموجوداد اهواکرها

 است.

لریناکت بردااشتخص LIOH استفتدهاد اا

هتیافضتنو دیااست.اد اربتسااربتس

ایالعب هاشدهااستاکهاگتزاافضتنو داناروره

اکس ژناالزمابرایالنفسافضتنو دا اافراهما

کندا اایناگتز،گتزاخترصااکس ژناامی

بتشد.)بهاعلتافشت اکم،افضتنو داناقتد ابهاامی

بتشند،ابنتبرایناازاالنفساازاهوایاعتدیا اانمی

شود.(اگتزااکس ژناخترصااستفتدهامی  

د ااثرابتزدمافضتنو داناکربنادیااکس دالور دا

شوداکهاد افضتیامحد داربتس،اایناگتزاد اامی

کند.اپسااسطحابس ت اخطرنتکیالجمعامی

بتیداکربنادیااکس دااضتفیاازاهوایاربتسا

هتیااهتیافضتییاازاقوطیاحذفاشود.اربتس

ر ت ماه د  کس دابرایاحذفاآنااستفتدها

هتایتاد اکورهاپشتیااکننداکهاایناقوطیامی

هتیاارحتقیابهااربتسااستایتاازاطریقاش لنگ

کنند.افضتپ متاکت امی  

  ۷ ۹ص فهحهه    کاتالاتارا ا ا ا ا



 

 بهالرل باازا استابهاچپ:

 موال یتها 

 موالر تها 

 نرمتر ته 

 

 شیمی  چربی

 )معین ابراهیمی پارسا{ 

  1 ۹ص فهحهه    کاتالاتارا ا ا ا ا



 

 شیمی کرم ضد آفتاب

 )معین ابراهیمی پارسا{ 

  1 ۹ص فهحهه    کاتالاتارا ا ا ا ا



بدنامت یابهاقد یاحت یاموادا ادیواکت وابوداکها

هنگتماختکسپت یاا امجبو اشدنداجسدشا ااد یکا

لتبوتاسربیاضخ مادفناکنندالتالشعشعتتاخطرنتکا

 جسداا ابهادیگراناصدمهانرستند.

 فراخوانا:

 احدالحریریهانشریهاکتلتر    اانجمنا

علمیاش میادانشگتهاس ستتنا ا

بلوچستتنابدینا س لهاازاهمها

 دانشجویتن

مستعدا اعالقهامندابهافعتر تاد اعرصها

نویسندگیادعوتام نمتیداکهاجهتا

 عضویتاد اه ئتالحریریهاازاطریق

پلاهتیاا لبتطیابتاحضو اد ادفترا

 .انجمناآمتدگیاخودا اااعالمانمتیند

 

 

 

 

 نظرسنجی :

  پسندید؟ کدامایکاازاموضوعتتانشریها ااب شترامی

اخبت اجدید 

کت برداش می 

کدئ ن 

ش میاشراباسرخ 

ش میامصرفاکن د 

پدیدهافتوکر ما 

کت بردایخاخشک 

کت بردار ت ماه د  کس دا اجذباکربنادیااکس د 

1له هاکلر ا% 

ش میاچربی 

ش میاکرماضداآفتتب 

ا نظراتاخودالوسطاپل
ً
 (ااعالمانمتئ د.Instagramهتیاا لبتطیا)لرج هت

 

 USB_CHEMISTSگروه تلگرامی دانشجویان شیمی    

Usbchem96@gmail.com  

usbchem 


