
 

 

 

 

 بنام خداوند جان و خرد 

شبكه ي   به میزباني دانشگاه شیراز و با مشاركت  و   ۱۳۹۹اسفند    ۱۴و    ۱۳اريخ  در ت  كه  كنفرانس ملي تجهیزات و فناوري هاي آزمايشگاهياولین  

در حوزه تجهیزات فناوري  -علمي   هاي   رويداد  يكي از مهمترين  برگذار شد  و انجمن تحقیقات آزمايشگاهي ايران  آزمايشگاهي علمي ايران )شاعا(  

در اين   د.كه فرصت بي نظیري براي هم انديشي و تبادل تجربیات بین افراد آكادمیك و كارشناسان فني تجهیزات را فراهم نمو  بودآزمايشگاهي  

روش هاي جديدي كه در حوزه ي كاربرد    پیرامون  دانشگاهیان نیزو    حوزه ي تجهیزات  هاي  كنفرانس، كارشناسان فني در خصوص آخرين فناوري

در اين كنفرانس آخرين دستاورد ها در زمینه روش هاي اندازه گیري، سیستم به بحث و تبادل نظر پرداختند.      ابداع شده است  تجهیزات آزمايشگاهي

توسعه   ⸲جنبه هاي مرتبط با پژوهشنفرانس به  اين كو در واقع    ي علم و فناوري ارائه شدحوزه هاهاي اندازه گیري، تجهیزات و سنسور ها در تمام  

آخرين نوآوري ها درحوزه تجهیزات پیشرفته آزمايشگاه ها؛ تجهیزات و از محور هاي مهم اين كنفرانس    .و كاربرد تجهیزات پژوهشي توجه داشت

آزمايشگاهي در حوزه ي   تجهیزات و سنجش هاي  مهندسي؛  و  پايه  علوم  آزمايشگاهي درحوزه ي  و  سنجش هاي  و سالمت، كشاورزي  پزشكي 

دامپزشكي؛ تجهیزات و سنجش هاي آزمايشگاهي در حوزه ي نفت وگاز؛ فناوري هاي نانو و میكرو در تجهیزات و سنجش آزمايشگاهي؛ روش هاي  

ها و سیستم  پردازش سیگنال و تصاوير در سنجش آزمايشگاهي؛ سیستم هاي جمع آوري داده هاي علمي؛ داده هاي بزرگ و مقیاس سنجي؛ روش  

هاي سنجش غیرمخرب؛ تئوري و سیستم هاي اندازه گیري؛ روش هاي سنجش در زمان واقعي؛ سیستم هاي سنجش اپتیك و فیبر نوري؛ تجهیزات  

 .ارائه شدپوستر    ۶۰سخنراني و    ۳۴مديريتي در آزمايشگاه هاي علمي بود. در اين كنفرانس،   نوين    و سیستم هاي لیزري و پالسما و روش هاي  

پیشكسوتان حوزه تجهیزات و فناوري هاي آزمايشگاهي تقدير و تجلیل بعمل   دو شخصیت وزين و از   از  فرصتي بود تا    افتتاحیه اين كنفرانس نیز

امید است    گرديد.  قرائتبند كه حاوي جمع بندي نظرات شركت كننده گان اين كنفرانس دو روزه  بود    ۱۰در پايان نیز بیانیه كنفرانس در   .يدآ

 فراهم آورد.   در كشوردر حوزه تجهیزات و فناوري هاي آزمايشگاهي    ي رااستمرار اين كنفرانس مهم در سال هاي آينده زمینه توسعه و تحوالت مهم

 

 دكتر رضا يوسفي

 دبیر علمي اولین كنفرانس ملي تجهیزات و فناوري هاي آزمايشگاهي 

 استاد بیوشیمي دانشگاه شیراز و ريیس آزمايشگاه مركزي 



 یانیپا هیانیب

 1399اسفند ماه  -رازیش یشگاهیآزما یها یو فناور زاتیتجه یکنفرانس مل نیاول

 یشگاهیآزما یها یو فناور زاتیتجه یکنفرانس مل نیاول یو اجرا یزیبرنامه ر ،یکه در طراح یو همه کسان رازیفراوان از دانشگاه ش یقدردان ضمن

 دباشن یکشور م یها شگاهیجهت توسعه روز افزون آزما یبزرگ اریکنفرانس که پشتوانه بس نیمشارکت داشته اند و سپاس از همه شرکت کنندگان ا

 .گردد یم میتقد رانیا یعلم اتیو ادب خیحوزه جهت درج در تار نیو همکاران ا دیو نظرات ارزشمند اسات اتیکنفرانس بر اساس تجرب نیا هیانیب

است مسئوالن گرانقدر  دیخواهد داشت و ام ینمود واقع یشگاهیو به روز آزما شرفتهیپ زاتیداشتن تجه اریکشور با در اخت یتوسعه علم (1

 یها تیقدردان حما یشگاهی. جامعه آزماندیرا هموارتر نما یتوسعه علم یموضوع راه ها نیکشور و قانون گزاران محترم با توجه به ا

 .باشد یم ریاخ یها الده در سانجام ش

 یشگاهیآزما یها یو فناور زاتیو مرتبط با تجه یتجرب یدر حوزه ها یدانشگاه النیمحققان و فارغ التحص د،یارزنده اسات اریتوان بالقوه بس (2

با هموار کردن  یو فناور قاتیمحترم وزارت علوم، تحق نیاست مسئول دیباشد. ام یکشور م یبزرگ جامعه علم اریبس یاز جمله دستاوردها

 شگاهیاز آزما یاریامر دغدغه بس نیکشور بردارند. با تحقق ا یعلم یدر اعتال یموثر یگام ها زانیعز نیا ینحوه همکار یحضور و سامانده

 .خواهد شد یمتخصص منتف یها رویدر استفاده از ن یمرکز یها

 ازیبه ن یمناسب یتواند پاسخگو یم یشگاهیآزما زاتیتجه ریو تعم دیتول ،یطراح نهیدر زم یبا هدف دستگاهور یدانشگاه یرشته ها جادیا (3

 .حوزه باشد نیروز افزون کشور در ا یها

 یعلم یتواند در اعتال یآنها م نیدر تام یزیو برنامه ر یشگاهیآزما قاتیبر اساس تحق قیدق یسنج ازیموجود در کشور و ن زاتیتجه شیپا (4

 .گردد یباعث غرور مل یجهان یعلم یکشور موثر بوده و در رقابت ها

ارتباط  یمطمئن برا یریو مس یتوسعه علم یشاخص ها نیاز مهمتر یکیو ارائه خدمات استاندارد  یشگاهیآزما زاتیتجه یاشتراک گذار (5

صنعت و جامعه گردد.  یکه صرفا در دانشگاه وجود دارد باعث حل مشکالت اساس یزاتیجامعه با دانشگاه است چه بسا ارائه خدمات تجه

 .گردد یو توسعه آنها محقق م یمرکز یها شگاهیبه آزما ژهیامر با توجه و نیا

 یامر یشگاهیآزما قاتیحوزه تحق یو الگوساز یبررس نهیدر زم یعلم یانجمن ها رینظ یردولتیغ یو مشارکت بخش ها یفعال ساز (6

 .کشور خواهد بود یجامعه علم یو توانمند ساز یزیبرنامه ر ،یپژوه ندهیآ نهیدر زم یقدرتمند یبوده و بازو یرورض

 شگاهیشبکه آزما رینظ یو استان یمل یها شگاهیآزما رینظ یآنها در قالب کشور یساز یآنها و توجه به بوم یو به روزآور نیاصالح قوان (7

امر تالش  نیدر تحقق ا یو فناور قاتیاست وزارت علوم، تحق دیباشند و ام یدر زمان حال م ازیو مورد ن یضرور یگام ها یاستان یها

 .دینما یوافر

خواهد بود و صرفا در قالب  یواقع ریغ یامر قیمناسب و نظارت دق یبدون الگو ساز یشگاهیآزما یها طیمح یساز منیاستاندارد و ا (8

 .امر محقق گردد نیا یجامعه دانشگاه یازهایمناسب با توجه به ن یالگوها جادیاست با ا دیطرح مساله متوقف خواهد شد ام

دانشمندان و  تیو فعال شرفتهیپ اریبس زاتیکه محل استقرار تجه یاساس یها یعلم فاخر و فناور دیبا هدف تول  یمل یشگاهایآزما جادیا (9

 د.باش یکشور م یو فور یجد یازهایاز ن یکیپژوهشگران برتر باشد 

 یخود م فهیها در کشور شدند را وظ شگاهیاز آزما ییشبکه ا جادیموثر باعث ا یزیو برنامه ر یکه با عزم جد یاز افراد یقدردان انیدر پا (10

شور را هموارتر در ک قاتیراه تحق زانیعز نیکه تالش ا میهست یمرکز یها شگاهیدر آزما ژهیبو یشگاهیو سپاسگزار تمام همکاران آزما میدان

  .است ودهنم
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ن  یامور روزمره زندگ  کلی  بطور  و  نهادها  و  هاسازمان  تیریامروزه مد بنابراشودمی  محسوب  هاانسان  یضرور  یازهایجزء   نی. 

  نقش  هامجموعه  ییو کارا  تیموفق  زانیمهم است و در م  یدر امور مختلف امر  یتیریمد  هایاصول و روش  یریادگیو    ییآشنا

و    یاهداف پژوهش  شبردیدر پ  یو مهم  یاتیح  ارینقش بس  ،ی و پژوهش  ی مراکز علم  تپندهبه عنوان قلب    شگاهیدارد. آزما  بسزایی

  های تیفعال  تیبه لحاظ ماه ده یچیحال پ  نیو در ع  ا یپو  هاییبه عنوان مجموعه  هاشگاهیآزما تیری. لذا مد دی نمایم  فاء یا یفناور

  ی تیریمد هایمقاله تالش شده است اصول و روش نی. در اباشدی م نینو  یتیریمد یکردهایرو  ازمند یمشکل و ن اریبس ، یپژوهش

باتجربه در   رانیمد  اتتجربی  و  روزبه  یتیریمد  هایوهی حاصل استفاده از ش  یکه به نوع   یقاتیو تحق  یعلم  هایشگاهیآزما  نینو

در    یتیریمد  یرهاکه جزء راهکا  لینکات ذ  یارائه گردد. بطور کل  باشد،ی م  یو دانشگاه   یعلم  یها- شگاهیدر آزما  ایسراسر دن

ا  باشند ی م  ی پژوهش  هایشگاهیآزما تأک  نیتوسط صاحبنظران    ، ی تیریمد  هایمهارت  یریادگیقرار گرفته است:    دیحوزه مورد 

  ی تیریروش مد  نییبه طور واضح و شفاف، تب  شگاهیآزما  ریانتظارات مد  انیب  شگاه، یآزما  یسه تا پنج ساله برا  هایداشتن برنامه

از آزما  یدها یانجام بازد  شگاه، یکارکنان مربوطه، گوش فرا دادن به کارکنان آزما  یبرا  شگاه یآزما   ریخاص مد نه    شگاه، یروزانه 

قادرند    شگاه یکارکنان آزما  نکهیمحدود، اعتقاد داشتن به ا  زانیگفتن به افراد در مواقع لزوم، استفاده از اوقات فراغت هر چند به م

  تی. در نهاشگاهیآزما  هایتیداشته باشند، جشن گرفتن موفق  یمؤثر  هایخود کمک  ی به اهداف عال  شگاهیآزما  یابیدست  یبرا

و نظارت و درک درست    یرهبر  ، یسازمانده   ،یزریهر سازمان که عبارتند از برنامه  تیریمد   ی دیتوجه به چهار اصل مهم و کل

  پژوهشی   مراکز  و   هادانشگاه  ی علم  أت یه  ی ضااع   نیکشور )که عموماً از ب  ی و پژوهش  ی علم  هایشگاهیآزما  رانیمد  تواندیآنها م 

 برساند. یریچشمگ هایتیخود به موفق هایتیندارند( را در فعال ی ادیز یتیریمد  اتیانتخاب شده و بعضاً دانش و تجرب

 . نظارت  ،یرهبر   ،یسازمانده  ،یزریبرنامه   شگاه،یآزما  تیری مد :كلید واژه
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 ی پژوهش  هایشگاهیآزما تیری در مد ن ینو یکردهایرو

 2، محمد صادق علیایی،*1احمد آقایی

 .شناسیمراغه، دانشگاه مراغه، دانشکده علوم پایه، گروه زیست1

 .پشتیبانی امور پژوهش و فناوریتهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر حمایت و 2

1



 

 ( ma.bagheri@uk.ac.ir)  محبوبه باقریدکتر    عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  سخنرانی 

 

 چکیده 

ی کلنی( به یک تا چند روز زمان  های تشکیل دهندههای زنده )شمارش واحدهای سنتی شمارش کلی میکروارگانیسمروش

های سنتی آن است که  ، محیط کشت مناسب و دمای نگهداری خاص نیاز دارند. نقطه ضعف دیگر روشگذاریجهت گرمخانه

میکروارگانیسم از  باکتریتنها بخشی  و  رشد کنند  قادرند در محیط کشت مصنوعی  زنده  با  های  یافته  مواجهه  یا  های خفته 

های باکتریایی رخ  طرفی ممکن است تجمع سلول های کشت معمولی رشد کنند. از  توانند در محیط های محیطی نمیاسترس 

های زنده کمتر از میزان واقعی تخمین زده شود.  شوند تعداد کلی میکروارگانیسمدهد که تمام این موارد در نهایت موجب می

و مورد  های زنده توسعه یابد  های نوین با سرعت و دقت باالتر جهت شمارش کلی میکروارگانیسمدر نتیجه نیاز است که روش 

آدنوزین  قرار گیرد.  )تری  استفاده  تعیین حضور سلول ATPفسفات  عمومی جهت  مولکول شاخص  عنوان یک  به  زنده  (  های 

با استفاده از    ATPهای زنده است. مقدار  وابسته به تعداد سلول   ATPاند که میزان  پذیرفته شده است و مطالعات نشان داده

جهت دکربوکسیالسیون اکسیداتیو لوسیفرین    ATPدر این واکنش از انرژی مولکول    واکنش بایولومینسانس محاسبه میشود.

شود. میزان نور ساتع شده با استفاده از دستگاه لومینومتر سنجش شود که منجر به تولید نور و ساتع شدن آن میاستفاده می

باالتر روش   ATPی زنده بر اساس میزان هاشود. شمارش کلی میکروارگانیسممحاسبه می ATPشود و بر اساس آن مقدار می

باشد. سرعت و دقت باال و همچنین در دسترس بودن کیتهای تجاری متنوع و لومینومتر با حساسیت باال،  شمارش کلنی می

این روش جهت    ATPروش   باکتریایی مبدل ساخته است.کارایی  آلودگی  پایش  به روشی مطلوب جهت  را  بایولومینیسانس 

کل  تعداد  میکروارگانیسمتعیین  نوشیدنیی  جمله گوشت،  از  گوناگون  غذایی  مواد  و  آب  مختلف،  درسطوح  و محصوالت  ها  ها 

 پروبیوتیک نشان داده شده است.  

 . های زندهها، سلول فسفات، بایولومینیسانس، تعداد کلی میکروارگانیسمتریآدنوزین  :كلید واژه
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 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  سخنرانی 

 
 چکیده 

(  STM)  2تحت عنوان میکروسکوپ تونل زنی پایشی 1981(، در سال  SPM)  1های کاوشگرپایشی اولین نوع از میکروسکوپ

( که شاید بتوان آنرا اثر گذار ترین  SFM) 4( یا نیروی پایشی AFM) 3ابداع شد. پنج سال بعد از آن، میکروسکوپ نیروی اتمی 

، یعنی سال اعطا جایزه نوبل به نخستین نسل میکروسکوپ های  1986قلمداد نمود، در سال   دستگاه در مطالعات شاخص نانو

عرضه شد. با توجه به قابلیت تصویر برداری، سنجش و دست کاری ماده  1989پایشی، معرفی و اولین نمونه تجاری آن در سال 

یط های هوا، مایع و خالء  و بعضا با حد تشخیص در در شاخص نانو از سطوح رسانا و نارسانا از جمله نمونه های زیستی، در مح

از طرف بسیاری، به عنوان  دستگاهی که قادر به فراهم آوردن   AFM    ابعاد اتمی )یعنی کسری از نانومتر(، از همان ابتدا روش

تلف مشتمل بر دافعه  امکان ورود به ابعاد نانو است، مورد شناسائی قرار گرفت. در این روش نیروی ناشی از برهم کنش های مخ

یونی، نیرو های واندروالس، الکترواستاتیک و مغناطیسی یا تغیرات شکلی االستیک و پالستیک کاوش می شود. طی سه دهه  

تا اشکال پیشرفته آن توسعه یافته و امروزه در این دستگاه، امکان بهره مندی از الگوریتم های   گذشته این روش از شکل پایه

فراهم شده است. در این ارائه، به معرفی مبانی    5داده های بزرگ لگوریتم های پیشرفته پردازش تصویر و آنالیزیادگیری ماشین، ا

 می پردازیم.    AFMکارکرد و توانمندی های کاربردی دستگاه 

قانون    (؛cantilever(؛ نیرو های واندروالس؛ تیرک )AFM(؛  میکروسکوپ نیروی اتمی )SPMمیکروسکوپ کاوشگرپایشی)  :كلید واژه

 ( Hook’s lawهوک )

 

 

 
1 Scanning Probe Microscopy 
2 Scanning Tunneling Microscopy 
3 Atomic Force Microscopy 
4 Scanning Force Microscopy 
5 Big Data Analysis 

 میکروسکوپ نیروی اتمی:  تصویر برداری، سنجش و دست کاری ماده در شاخص نانو 

 مهران حبیبی رضائی 

 ( PBRL)  نیپروتئ یوتکنولوژیب  یپژوهش شگاه یآزما علوم، س یدانشگاه تهران، پرد 
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 ( hekmati@mabnateyf.com)    یحکمت  دی حممهندس    عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  سخنرانی 

 
 چکیده 

به روز   (Mass Spectrometry)اسپکترومتری جرمی   موارد کاربرد آن روز  باشد که  امروز می  پیشرفته  علوم  از  یکی 

 LC or)، کروماتوگرافی مایع (GCافزایش می یابد و با اتصال آن به سایر تکنیک های تجزیه ای مانند کروماتوگرافی گازی

HPLC) القایی هت شناسایی و  و غیره تجهیزات بسیار قدرتمندی ج  MALDI،   (ICP)، طیف سنج پالسمای جفت شده 

اندازه گیری ترکیبات شیمیایی از قبیل سموم، پروتئین ها، دارو ها، مواد آالینده و غیره در حد مقادیر بسیار ناچیز را ارائه می  

دهند. در این مقاله سعی شده است تا به خواننده این دید را ارائه کند که چگونه یک دستگاه اسپکترومتری جرمی را برای آنالیز 

 های خود انتخاب کند و مزایا، معایب و کابردهای هریک از تکنیک های معرفی شده را نیز در یابد. نمونه 

 . اسپکتروسکوپی، جرمی، آناالیزر، کوادروپل، چهارقطبی :كلید واژه

 

 

 

 

 اسپکترومتر جرمی انواع و کاربردها 

 
 حمید حکمتی  

 شرکت مبناطیف  
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 ( info@aryaeo.com)ی  بیبهروز خطمهندس    عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  سخنرانی 

 
 چکیده 

های نوری و با کشف الکترون و نیاز به بررسی نمونه های گوناگون در    های بزرگنمایی در میکروسکوپ  با توجه به محدودیت 

های    . با ساخت و تولید اولین میکروسکوپرا فراهم نموده بودروبشی    میکروسکوپ الکترونیلزوم اختراع    ، های باالتر  بزرگنمائی

های    میالدی تحول بزرگی در ایجاد کاربردهای گوناگون مواد ایجاد گردید. کارکرد با میکروسکوپ  60تجاری در اواسط دهه  

 وسکوپ اولیه بسیار سخت و زمان بر بود و کیفیت تصاویر و رزولوشن کم بود. لیکن با پیشرفت صنایع الکترونیک و نرم افزاری میکر

و ساخت تجهیزات SE ، BSD ، CLهای جدید دیجیتال بوجود آمد. و کم کم با ساخت دتکتورهای گوناگون از جمله دتکتور 

متالورژی  WDSو     EDSسیستم    X اشعه    زیمیکروآنال الکترونی در صنایع  میکروسکوپ  کاربردهای  در   ،تحوالت وسیعی 

کاربردها    ، پزشکی  ،لکترونیکا  ،شیمی  ،فیزیک  ،مکانیک  ، نساجی  ، پلیمرها این  و  است.  آورده  بوجود  و کشاورزی  دندانپزشکی 

روزه کاربرد و ویژه گی جدیدی را در دنیا بوجود میاورد. از این موارد می   کماکان با سرعت فزاینده با ساخت تجهیزات جانبی هر

شبکه های کریستالی مواد  العات وسیعی از  را نام برد که به کمک این تجهیز میتوان اط  EBSDتوان ساخت تجهیز جانبی   

روبشی عالوه برفراهم نمودن اطالعات    الکترونی  بطور کلی دستگاه میکروسکوپ  بدست آورد که در گذشته امکان پذیر نبوده است.

از ریز ساختار سطح نمونه و مورفولوژی میتواند اطالعات وسیعی از نمونه های مورد بررسی ارئه نماید مانند میکرو آنالیز شیمیائی  

امروزه    نماید.   می   از نحوه ساخت مواد ارائه  اطالعات فازی و شبکه های کریستالی همچنین اطالعات  ، عناصر تشکیل دهنده نمونه  

در میکروسکوپ های الکترونی روبشی و ایجاد     AFM    ،  SPM  ،  RAMAN   ،  SIMSبا بکارگیری همزمان تجهیزاتی مانند  

میائی و مولکولی  و آنالیز شیا  ه   مشترک از این سیستمها تحوالت جدید در فراهم آوری اطالعات وسیعتر از ساختار نمونه  تاطالعا

آنها در تولید  ست. و این تحوالت با سرعت بسیار زیادی در تولید مواد و محصوالت جدید و بکارگیری  و اتمی مواد فراهم شده ا

دندان    ،تروشیمی و همچنین در پزشکی صنایع نفت و گاز و پ   ، پیما سازی  صنایع هوا  ، سازی  صنایع اتومبیل  در تجهیزات مدرن  

الزم به ذکر است خرید دستگاه میکروسکوپ   ه است.تحوالت جدیدی ایجاد نمود   LIFE SCIENCEپزشکی و بطور کلی  

 الکترونی و تجهیزات جانبی آن نیازمند نگرش در موارد زیر را دارد:

 نیاز ضروری هست.  EDSو   SE، BSDمی بایستی نیاز کاربردی سازمان مشخص گردد. در کاربرد متالورژی به دتکتورهای 

 میباشد.   CLعالوه بر موارد فوق نیاز به دتکتور و زمین شناسی در کاربرد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

میباشد. همچنین بکارگیری    low vacuumآپشن /کار میکروسکوپ الکترونی در  نیاز به    Life Science در علوم زیستی  

 مورد نیاز است.    CRYOو یا سیستم    Peltier Cooling Stageیکی از تجهیزات 

 مورد نیاز است.   EBSD  در زمین شناسی و متالورژی تجهیز  

میبایستی در سفارش تجهیزات جانبی گوناگون به دریچه های   میکروسکوپ الکترونی روبشی  دستگاه  در هنگام سفارش خرید

 نشود. مشکلس از دریافت دستگاه در هنگام نصب و بهره برداری دچار پروی محفظه نمونه تاکید نمود تا احیانا 

 . ، خرید دستگاه های تحقیقاتی و پژوهشی، نانوروش پرتو یونی متمرکز، مورفولوژی میکروسکوپ الکترونی روبشی،   :كلید واژه

 د یهنگام خر  در  یها و مالحظات جد ی اکسسور ژهی و ی کاربردها ،یروبش یالکترون  یها  کروسکوپیم

 
 بهروز خطیبی 

 
 ک یالکترون اپت  ایشرکت آر
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 ( m_h_rasoulifard@znu.ac.ir)  محمدحسین رسولی فرد  عهده دار مکاتبات:*
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  سخنرانی 

 
 چکیده 

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته از مهمترین ابزار پژوهش در هریک از کشورها و جوامع علمی می باشد. توجه اساسی به این  

نکته ضروری است که اغلب این تجهیزات قیمت بسیار باالیی داشته و امکان تهیه همزمان بسیاری از آنها برای مراکز دانشگاهی  

هداری از یکطرف و دغدغه داشتن نمونه کافی برای بهره مندی حداکثری از دستگاه از  مقدور نمی باشد. هزینه های باالی نگ

طرفی دیگر ایده استفاده اشتراکی از این تجهیزات را قوت می بخشد. آزمایشگاه های مرکزی در سال های اخیر این امکان را  

ت پیشرفته را داشته باشند این موضوع باعث افزایش  فراهم نمودند تا اکثر همکاران دانشگاهی دسترسی الزم به بسیاری از تجهیزا 

نرخ رشد تحقیقات و تولیدات علمی برای همکاران دانشگاهی و بویژه همکاران جدید الورود که امکانات کمتری در دسترس دارند 

ز گروه های  گردیده است. بررسی موردی در خصوص دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی دانشگاه زنجان نشان می دهد همکاران ا

مختلف علمی از این دستگاه بهره مند شده و بررسی ها نشان داد اغلب این همکاران در سال های ابتدایی استخدام قرار دارند و  

دسترسی به امکانات روز می تواند توان علمی آنها را افزایش دهد. آزمایشگاه های مرکزی دانشگاهی عالوه بر اشتراک گذاری 

کارایی آنها بستر مناسبی برای فعالیت همکاران دانشگاهی با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته را فراهم    دستگاه ها و افزایش 

 خواهم نمود.

 ی.آزمایشگاه مرکزی، افزایش بهره وری، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
 

 .1394علم و فناوری و مراکز آموزش عالی، مراکز پژوهشی، پارک های ،  آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها [1]

 

 بررسی نقش آزمایشگاه های مرکزی در ارتقاء علمی دانشگاهی)بررسی موردی( 

 2*محمدحسین رسولی فرد،  1محمدصادق علیایی 

 وزارت عتف، دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری 1

 دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی 2
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 (e.rafatmah@yahoo.com)رفعت ماه    رایالمدکتر    عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  سخنرانی 

 
 چکیده 

که تصویر دشواری تصویربرداری از مایعات از همان آغاز توسعه میکروسکوپ الکترونی قابل تشخیص بود. این در حالی است  

از نمونه در مایع با میکروسکوپ الکترونی، می تواند بینش بی نظیری از سیستم های بیولوژیکی و فرآیندهای مهم در    برداری

دهد. مسئله مهم این است که چگونه یک مایع، به ویژه یک مایع با فشار بخار باال مانند آب را از خالء موجود در   علم مواد ارائه

نی جدا کنیم، در حالی که هنوز هم بتوان تصاویر قابل قبولی از نمونه بدست آورد. پیشرفت های صورت الکترو  میکروسکوپ

راهی منحصر به فرد برای مطالعه فرآیندها و ساختارها در فاز مایع ایجاد کرده است. میکروسکوپ الکترونی    زمینه  گرفته در این 

تکنیک یک  مایع،  امکا  سل  ما  به  که  است  توسعه  حال  در  در  الکترونی  میکروسکوپ  قدرتمند  های  قابلیت  از  تا  دهد  می  ن 

نمونه های مایع استفاده کنیم. با این روش می توان فرآیندهای مبتنی بر مایع را در علم مواد،    تصویربرداری و تجزیه و تحلیل

ت. همچنین امکان دریافت  که به طور سنتی برای میکروسکوپ الکترونی امکان پذیر نیس   شیمی و فیزیک بررسی کرد در حالی

بیولوژیکی، از ساختارهای  باال  با وضوح  برای   تصاویر  را فراهم کرده است. دو روش کلی  یا خشک شدن  انجماد  به  نیاز  بدون 

این است که مایع درون یک سل بسته مبتنی بر غشاء محصور شود و   تصویربرداری در محیط مایع ایجاد شده است: روش اول

 ت. مایعات با فشار بخار کم اس سل باز استفاده می شود که مناسب برای در روش دوم، از یک

 . الکترون برگشتی، الکترون ثانویه، تصویربرداری فاز مایع، میکروسکوپ الکترونی :كلید واژه

 

 مراجع 

 

[1] N. Jonge and F. Ross, Nature Nanotechnology, 2011, 6, 695-704. 

[2] F. Ross, Science, 2015, 350, aaa9886-1- aaa9886-9. 

 اهمیت، پیشرفت و چالش های میکروسکوپ الکترونی نمونه در فاز مایع  
 المیرا رفعت ماه 

 شیراز، دانشگاه شیراز، آزمایشگاه مرکزی 
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 ( zareim@shirazu.ac.ir)ی  زارع  یدکتر مهد   عهده دار مکاتبات:*
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  سخنرانی 

 
 چکیده 

این دستگاه    باشد.های آب مینمونهها معدنی در  ها و آنیونگیری کاتیونکروماتوگرافی یونی روشی برای جداسازی و اندازه

موجود در    Na ،Mg ،Ca  ،Li ،Cs ،K ،4NHهای  و کاتیون  4SO ،4HPO ،3NO  ،Br ،2NO ،Cl ،Fهای  تواند آنیونمی

زیرزمینی، آب  های  های کارستی، آبشرب، آب باران، آب  گیری کند. از کروماتوگرافی یونی برای آنالیز آبهای آب را اندازهنمونه

های تبخیری، آب شود. امروزه شور شدن منابع آب در اثر عوامل مختلف شامل انحالل سنگهای ژئوترمال استفاده میدریا و آب

های ژئوترمال، تبخیر از سطح ایستابی و نفوذ آب های نفتی، نفوذ آبهای کشاورزی، شورابهحاصل از تبخیر آب دریا، فعالیت 

های   ریاها به یک مشکل محیطی بسیار جدی در سرتاسر جهان تبدیل شده است و بخش قابل توجهی از آبها و دشور دریاچه

های غیرقابل استفاده برای شرب و حتی کشاورزی تبدیل می کند. به منظور جلوگیری از شوری منابع آب پیش  شیرین را به آب

جه به وجود منابع شوری متعدد نام برده شده، اساساً باید منشأ  از هر اقدامی بایستی منشا و علت شوری تشخیص داده شود. با تو

ارائه نمود. از شوری  راهکار مناسبی جهت جلوگیری  بتوان  تا  از تکنیک های مناسب جهت   شوری تشخیص داده شود  یکی 

گیری  می باشد. اندازه  Na/Cl ،Br/Cl ،4Ca/SO ،Na/Brهای یونی مختلف شامل    تشخیص منشا شوری استفاده از نسبت

های اصلی و فرعی با استفاده از روش کروماتوگرافی یونی به تشخیص صحیح منشاهای مختلف شوری کمک دقیق غلظت یون

های مختلف یونی که به روش کروماتوگرافی یونی آنالیز شده است به منظور تعیین  شایانی می نماید. در این مقاله کاربرد نسبت

 آب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.منشا شوری منابع 

 

 کروماتوگرافی یونی، آب شور، یون های معدنی، شورابه نفتی. :كلید واژه

 

 

 

 

 یدروژئولوژی در مطالعات ه یون ی یکاربرد کروماتوگراف

 
  *یزارع  یمهد  هدی میری، مائده رحیمی،م 

 
 راز ی دانشگاه شدانشکده علوم،    ،مینعلوم زبخش  
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 (  b.shahin@sanru.ac.ir, shahin.bio65@gmail.com)  نیدکتر بهزاد شاه  عهده دار مکاتبات:*
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  سخنرانی 

 
 چکیده 

 Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight/time-of-flight massطیف سنجی جرمی بر مبنای  

spectrometry (MALDI-TOF/TOF-MS)  ها بسیار حساس، سریع و پرقدرت برای بررسی ساختاری مارکرومولکول یروش  

اسپکترای جرمی ایجاد شده  از طریق یونیزاسیون مالیم آناالیت مورد نظر است. در این مطالعه  کوچک و پپتیدهای زیست فعال

نتایج حاصل از بررسی  .  مورد استفاده قرار گرفت  غربال شده توسط این تکنیک برای مطالعه کتابخانه پپتیدی گیاهان دارویی  

 پپتیدهای زیست فعال غنی از سیستئین حضور    ، این گیاهان  در پپتیدومپپتیدی  بالقوه  مونوایزوتوپیک    هایپیکتغییرات جرمی  

(Cysteine-rich peptides; CRPs)    سولفیدی مشتق  سه تا چهار باند دیحلقوی بسته و یا پایدار شده توسط حضور  را بصورت

  حاوی فراکشن    17در این مطالعه،  .  نشان داد  m/z  4500  –  3500ی جرمی  در بازه  سیستئنی  شده از شش تا هشت باقیمانده

فعالیت با  دارویی  گیاهان  پپتیدی  کتابخانه  از  سیستئین  از  غنی  زیستیپپتیدهای  و    سلولی  سمیتمانند    ایگسترده  های 

و فعال کننده رسپتور های کوپل   ، اثرات ضددیابتی، ضدمیکروبی پروتئازهاهای سرطانی، مهارکنندگی  تکثیر سلول مهارکنندگی 

های یونی  با تعیین سری  (novel)فعال عملکردی جدید  پپتید زیست  10توالی    شناسایی وغشاء سلول    ی پروتئین ها- Gشده به  

b    وy    مشتق شده از انتهای آمینی و کربوکسیلی پپتیدهای شناسایی شده با استفاده از قابلیتtandem fragmentation    در

MALDI-TOF/TOF    بصورتde-novo    به عنوان یک گروه نوظهور از ترکیبات طبیعی با    این نوع از پپتیدها.  گردیدتعیین

سولفیدی باندهای دی  ،از نظر ساختاری  اند ودخیلو توسعه گیاهان  های مختلف رشد  در جنبهشوند که  محسوب میتنوع باال  

  کنند ایجاد می اغلب یک پیکربندی شبه گره    ها این پپتیداسیدی  و های سیستئنی موجود در توالی آمینمشتق شده از باقیمانده 

شدید و پروتئازهای سیستم    هایpHدر برابر    به دلیل تحمل باال  هاCRP.  است  بعدی مستحکمساختار سه  کننده یککه فراهم  

برای عبور از موانع سیستم گوارشی کسب به عنوان یک چارچوب برای طراحی داروهای فعال خوراکی  را  ای گوارشی توجه ویژه

   . دارندمولکولی مباحث کشاورزی  در کنارداروها و طراحی شناسایی کشف، که اهمیت زیادی در    اندکرده

 . گیاهان داروییپپتیدوم  ، سیکلوتایدها، فعالیت عملکردی  de-novoیابی  پپتیدهای غنی از سیستئین گره دار، توالی  ،MALDI-TOF/TOF  :كلید واژه

 ع مراج

[1] Shahin-Kaleybar, B.; Niazi, A.; Afsharifar, A.; Nematzadeh, G.; Yousefi, R.; Retzl, B.; Hellinger, R.; Muratspahić, E.; Gruber, C.W. 
Isolation of Cysteine-Rich Peptides from Citrullus colocynthis. Biomolecules 2020, 10, 1326. 

 ، صفحات.سال انتشار، شماره ،مجلهعنوان  نویسندگان مقاله فارسی،  [2]

 
 

 کوچک  فعال ستیز یدهای پپت  یتوال ن ییو تع یبررس یبرا MALDI TOF/TOFبر   ی مبتن کردیرو

 
   4و رضا یوسفی 1زاده، قربانعلی نعمت 3علیرضا افشاریفرو  2علی نیازی،  2،1*بهزاد شاهین كلیبر 

 
 . فناوری طبرستانپژوهشکده ژنتیک و زیست  ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1

  .پژوهشکده بیوتکنولوژی ، دانشگاه شیراز  2
  .مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشگاه شیراز  3

 .شناسیبخش زیست، دانشگاه شیراز4
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 ( r.sabbaghzadeh@hsu.ac.ir) ریحانه صباغ زادهدکتر  عهده دار مکاتبات:*
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  سخنرانی 

 
 چکیده 

فلوسایتومتری از تجهیزات بسیار پرکاربرد در زیست شناسی سلولی، ایمنولوژی، هماتولوژی، تشخیص سرطان و فرایندهای  

وابسته به آنهاست. اساس این دستگاه به خاصیت فلورسانس از فلوروکروم هایی است که به عنوان شناساگر به مارکر های سطح  

متنوع فاکتورهای سطح سلولی استفاده می شود.  در این روش در هر لحظه یک    سلول متصل شده و جهت شناسایی انواع بسیار

سلول از محل نور لیزرها عبور می کند و به ازای هر سلول یک نقطه توسط دتکتور ثبت می شود که دیتای آن به صورت نمودار 

 هستوگرام قابل مشاهده و تفسیر می باشد.  

مز یا بنفش( به دستگاه می تاباند، سپس نور پس از عبور از سلول به فیلترها برخورد لیزرها نور با طول موج مشخص ) آبی ، قر

ارزیابی در دتکتور قرار گرفته و   می کند تا جهت مشخص شدن هر چه بیشتر فرآیند بررسی مارکرهای سطح سلولی، مورد 

 ارد اسکتر و عمودی ساید اسکترترسیم گردد.نمودارهای دو بعدی و سه بعدی حاصل در کانالهای مجزا بویژه در کانال افقی فورو

می باشد، آماده ارایه خدمات    Cytek  دستگاه فلوسایتومتری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری که از کمپانی معتبر

 آزمایشگاهی در کاربردهای اشاره شده به کل کشور خواهد بود. 

 . Short pass ،Long Passفلوسایتومتری،   :كلید واژه

 

 

 

 فلوسایتومتری و کاربردهای آن در علوم زیستی 

   ریحانه صباغ زاده

 .دانشگاه حکیم سبزواری  ، دانشکده علوم پایه ، گروه زیست شناسی
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 (amin.safaie@yahoo.com) یی امین صفا عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  سخنرانی 

 
 چکیده 

باشد که  رامان به عنوان یک تکنیک ساده و در عین حال دقیق میسنجی  سنجی، تکنیک طیفهای طیفاز میان تمامی روش

از اینسازی نمونه نداشته و قابلیت مطالعهنیاز به آماده رو این ی نمونه را به صورت غیرمخرب برای کاربر فراهم کرده است؛ 

سنجی ه است. در تکنیک طیفهای مختلف تحقیقاتی قرار گرفتسنجی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در زمینهتکنیک طیف

های  رامان، از طریق یک چیدمان اپتیکی دقیق، نور حاصل از یک منبع نور تکفام )مانند لیزر( بر روی نمونه متمرکز شده و سیگنال

از نمونه که حاوی اطالعاتی مربوط به ویژگی پیوندهای بین مولکولی مواد میغیرخطی پراکنده شده  باشد،  های ساختاری و 

رو در آشکارسازی سیگنال پراکندگی رامان، ضعیف بودن این سیگنال ناشی  های پیشگردد. از جمله چالشآوری و ثبت میجمع

نمونه برخی  نظر در  موادمورد  پایین  غلظت  نمونهاز  برخی  پراکندگی ضعیف  پاسخ  یا  ذاتی میها  به صورت  از جمله ها  باشد. 

امرو که  موثری  و  مناسب  پیشنهادی  از  راهکارهای  استفاده  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  مهم،  چالش  این  رفع  جهت  در  زه 

( رامان  سیگنال  افزایش  جهت  پالسمونیکی  میPERSنانوساختارهای  قابلیت  (  پالسمونیکی،  نانوساختارهای  واقع،  در  باشد. 

ه این نواحی تحت عنوان نواحی داغ متمرکز و جایگزیده کردن نور را در نواحی بسیار کوچک از فضا در مقیاس نانومتر را دارند ک

(hot spotشناخته می )چه مولکول مورد نظر در نواحی داغ نانوساختارهای پالسمونیکی  شوند. با توجه به این قابلیت، چنان

رد  باشد. در این مقاله، به بحث و بررسی نحوه عملکقرار گیرد، سیگنال رامان آن افزایش چشمگیری داشته و قابل آشکارسازی می

PERS  قابل مالحظهانواع روش  و تقویت  باعث  و  قرار گرفته  این دسته  در  مواد میهایی که  برخی  رامان  گردند  ی سیگنال 

 شود. پرداخته می

 .hot spot، PERS سیگنال پراکنده شده، سنجی رامان، نانوساختارهای پالسمونیکی، طیف  :كلید واژه

 

 

 

 ( PERSآنالیز سطحی مواد با استفاده از نانوساختارهای پالسمونیکی به منظور افزایش سیگنال رامان )

 ، حمید نادگران امین صفایی 

   شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک
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 ( toroghi@iut.ac.ir)  نژاد  یدکتر محمد رضا طرق  عهده دار مکاتبات:*
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 چکیده 

ها در یک جهت خاص کریستالی قرار گیرند جهت مرجح  را بافت گویند و چنانچه اکثر دانهها در یک ماده نحوه قرار گرفتن دانه 

. ماکروبافت توسط پراش پرتو ایکس و پراش گرددد. بافت به دو صورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی بررسی میشومیایجاد  

گیری الگوی ستالی تعیین پارامتر یا ضریب بافت است که با اندازهترین روش تعیین بافت کریگیری است. سادهنوترون قابل اندازه

های دیگر  قابل محاسبه است. روش   ،مورد نظر و مقایسه آن با الگوی پراش نمونه پودری از همان مادهنمونه  پراش پرتو ایکس  

از شکل قطبی   استفاده  بافت  توزیع جهت (Inverse pole figure)، شکل قطبی معکوس  (Pole figure)نمایش  تابع   ،

(Orientation distribution function, ODF)    رودریگز فضای  است.    –و  میفرانک  توسط همچنین  را  بافت  توان 

روبشی  میکروسکوپ  الکترونی  نوری،  به   (SEM)های  و    EBSD (Electron back scattered diffraction)    مجهز 

. چنانچه سطح یک نمونه دارای بافت در تماس با محلول اچ مناسبی قرار ودنممطالعه    (TEM)میکروسکوپ الکترونی عبوری  

ها توسط میکروسکوپ نوری  کند. این حفرهها نوع بافت را تعیین میشود که شکل حفرههایی تشکیل میگیرد روی سطح حفره 

تا جهت  EBSDتجهیز  قابل مشاهده هستند.   است  بررسقادر  با  و  را مشخص کند  دانه  بافت  گیری هر  دانه  زیادی  تعداد  ی 

 Kikuchi)چی  کوکریستالی نمونه را تعیین نماید. در بررسی نمونه دارای بافت توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری الگوی کی

pattern)  می کیآشکار  الگوی  است    کوچی گردد.  موازی  خطوط  سری  یک  نماینده    وحاوی  موازی  خط  دو  صفحه دو  هر 

 .توان بافت نمونه را تعیین نمودو با تحلیل این خطوط می باشدمی موازی کریستالی

 

 

 . کروبافتیماکروبافت، م  ،یستالیبافت کر :كلید واژه

 

 

 

 

 گیری ماکروبافت و میکروبافت های اندازه معرفی بافت کریستالی و روش

  نژادمحمد رضا طرقی

 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان  
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 (msoliaei@gmail.com)محمد صادق علیائی    عهده دار مکاتبات:*
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  تیظرف  نیب  ی و هماهنگ  یی در جهت همگرا  ی مهم و اساس  ی از بسترها  ی کی)شاعا( به عنوان    رانیا  یعلم  ی ها  شگاه یشبکه آزما

در    ،یپژوهش  یها  افتهیو    ی اطالعات علم  ،یکالبد  یفضاها  ، یانسان  یروین  ،یشگاهیآزما  زاتی کشور، اعم از تجه  یپژوهش  یها

تا از    د، یگرد  جاد یا  یو عموم  یخصوص   ی و بخش ها  یاجرائ  یدستگاه ها  ، یقاتیحقو ت  یدانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز علم

در کشور فراهم    یپژوهش  یها  تیدر ارتباط با ظرف  یعلم  تیریگردد و امکان مد  نهیموجود درکشور استفاده به  یها  تیظرف

خدمات   ،یو کشور ی دانشگاه ققانبه مح  یالملل ن یب ی ها تی ها و محدود  میشبکه توانست در مقابل تحر نیشود. خوشبختانه ا

شبکه در حوزه پژوهش   نی که ا  یخوب  یها  تیرغم موفق  ی. متاسفانه علدیارائه نما  یهدفمند و قابل قبول  یو دستگاه  ی شگاهیآزما

 هیها و رو  استیس  رییو تغ  یتیریو تحوالت مد  رییتوان به  تغ  یروبرو بوده است، از جمله م  زین  یداشت با چالش ها  یو فناور

در کشور با شبکه، عدم وجود   یمراکز علم  یبرخ  نیب  ی ، نا هماهنگدر سطح وزارت  یحوزه پژوهش و فناور  یستاد  نیمسئول  یاه

 یبرا  نیسازمان ها و نهادها اشاره نمود. بنابر ا  یتوسط برخ   یمواز  یشبکه ها  جادیا  نیهمچن  دار،ی )بودجه( پا  یاعتبار  فیرد

رفع مشکالت    یشبکه  برا  یوزارت عتف به عنوان متول  یپژوهش و فناور  یحوزه ستاد  بد طل  یم   ازیمجدد شبکه، ن  تیو تقو  ایاح

به محققان کشور بدون چالش و مشکل    ی و موانع موجود در سر راه شبکه اقدامات الزم را به عمل آورده تا امکان خدمت رسان

   .فراهم گردد 

 

 . ها  شگاهیآزما  یعلم  تیریمد  ی،قاتیتحق  یها   شگاهآزمای   ی،قاتیتحق  یکارگاه ها   ی،شگاهی خدمات آزما  ،شبکه شاعا :كلید واژه

 

 

 

 

 چالش های فراروی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران)شاعا( 

 دكتر محمد صادق علیائی 

 ی و فناور   قاتیوزارت علوم، تحق  یعلم  اتیه  و عضو  اریاستاد
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 (o.oudbashi@aui.ac.ir)  امید عودباشیدکتر    عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  سخنرانی 

 
 چکیده 

جنبه  از  یکی  تاریخی  و  باستانی  فلزی  آثار  فنی  و  علمی  مطالعات  مطالعه  در  مهم  و  توجه  جالب  شناسی،  باستانهای 

های مختلفی از جمله شناسایی فناوری سنجی و حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی است. این مطالعات به جنبه باستان

های متنوع حفاظت و های مختلف، و همچنین روشتولید و فلزگری باستانی، مطالعات خوردگی و فرسایش آثار فلزی در محیط 

های میکروسکوپی نقش مهمی در مطالعه این  های متنوع آثار و اشیاء فلزی، روشبا توجه به ویژگیپردازند. مرمت آثار فلزی می

های آنالیزی مهم و کاربردی در شناسایی علمی آثار فلزی روش میکروسکوپی دسته از آثار تاریخی و فرهنگی دارند. یکی از روش

ا این نوع از آثار تاریخی به صورت گسترده مورد استفاده قرار های متنوع مرتبط ب( است که در پژوهشSEMالکترونی روبشی )

های مناسبی  ( قابلیتEDSگیرد. این روش همراه با ابزار و تجهیزات جانبی و وابسته به آن )مانند آنالیز عنصری پرتو ایکس یا  می

ر اختیار پژوهشگران این حوزه قرار داده جهت آنالیز و شناسایی ماهیت شیمیایی و ریزساختاری آثار فلزی باستانی و تاریخی را د

است. در این مقاله، کاربردهای متنوع میکروسکوپی الکترونی روبشی در زمینه مطالعه آثار فلزی باستانی و تاریخی معرفی شده  

ت فازها  های مختلف تاریخی، شناسایی ماهیاست. این مطالعات شامل شناسایی ترکیب شیمیایی فلز/آلیاژ استفاده شده در دوره

ها و محصوالت متنوع خوردگی و فرسایش فلزات های موجود در ریزساختار فلزات، مطالعات خوردگی و شناخت الیهو ناخالصی

های متنوع  نمونه  بر این اساس،دهی فلزات در دوران باستان است.  های ریزساختاری مرتبط با متالورژی و شکلو همچنین جنبه 

با استفاده ار این روش ارائه و معرفی  هنگ ایران  رهای مختلف تاریخ و فی آثار فلزی متعلق به دورهاز مطالعات انجام شده بر رو

 خواهند شد.  

 ی. آثار فلزی باستانی، میکروسکوپی الکترونی روبشی، ریزساختار، آلیاژ، خوردگ :كلید واژه

 

 

 

 ( در مطالعه آثار فلزی باستانی و تاریخی SEMكاربرد میکروسکوپی الکترونی روبشی )

 امید عودباشی 

 دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان. 
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این میان مهمترین   در  باشد. انگیز میآوری بسیار شگفتانسان به خوبی واقف است که سطح شکوفایی حیات در عصر فن

هوش مصنوعی با سرعتی باورنکردنی در حال   باشد.های هوشمند در زندگی بخصوص حیات بشر میآوریبحث زمانه ما تاثیر فن

است. دانشمندان به این باورند که تاثیر هوش مصنوعی در این دنیا بسیار  پاسخگوی نیازهای روزمره انسان شده  پیشرفت بوده و

افزار  های سخت. موفقیت هوش مصنوعی مرهون پیشرفت چشمگیر در حوزهباشد میبیشتر از تاثیر اختراع برق در صده گذشته  

پردازشگرها، سنسورهای جمع )حافظه،  شبکهشامل  و  داده،  نرماوری  و  داده(  انتقال  الگوریتمافهای  )شامل  هوشمند،  زار  های 

باشد. همگرایی این دو حوزه باعث ایجاد زیرساخت قوی و فراگیر در تولید  های موازی( میو پردازشهای عصبی عمیق  شبکه

بر اساس شبکه عصبی(،   )پردازشگر  Neural Processing Unitاست. در حال حاضر پردازشگرهای هوشمند ارزان قیمت شده

Visual Processing Unit  )قادر به اجرای برخط و   ،و غیره در ابعاد کوچک ولی هوشمند و سریع   )پردازشگر بر اساس بینایی

انسانی می  علوم  پزشکی و سالمت، کشاورزی و  پایه، مهندسی،  پیچیده علوم  از مسائل  نهفته سامانهباشند.  حل بسیاری    های 

آخرین    اجدر این  ها بپردازند.آنالیز هوشمند داده کاوی، مدل سازی و  کنار تجهیزات آزمایشگاهی به داده   هوشمند قادرند در

 ترافیک ارائه و تحلیل خواهد شد.   سالمت، هایهای نهفته هوشمند در حوزهدستاورد دانشگاهی سیستم

 

 Processing Units, Visual Processing Units،  هوش مصنوعی اشیا ، سیستم های نهفته  :كلید واژه

 

 

 

 اءزندگی بشر در عصر هوش مصنوعی اشی

 فر یده زهره عظیمی س

 مهندسی برق و کامپیوتر یراز، دانشگاه شیراز، دانشکده ش
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  د یاس  یبر کاوشگر ها  یفوق حساس مبتن  یحسگر ها  ستی ساخت ز  یبرا  یدی جد  یما روشها  شگاهیدر آزما  ریاخ  ی هادر سال

مولکول هدف را به    کیینوکل  د ی(، اسPadlock probe)قفلیروش ها با استفاده از کاوشگر    نیشده است. در ا  هیارا  کیینوکل

  تا   نموده  انکوبه  دهنده  اتصال  4یت  میبا آنز  یگرادسانت  یدرجه  37در    ار  قفلیکرده، سپس کاوشگر    ییشناسا  یطور اختصاص

به روش تکث  یحلقو  قفلی  کاوشگر آنگاه  )  ری شود.  شود.    ی( رشد داده مRolling-Circle Amplificationحلقه چرخان 

اندک    هایغلظت  صیبه تشخ  رقاد  زمان،   مرور  به  هدف  با ملکول  یو اختصاص  قوی  همکنشبر  لیشده به دل  ریتکث   قفلیکاوشگر 

 مراز یپل  میبلکه با استفاده از آنز  کندی م شناسایی  را هدف مولکول  ینه تنها به طور اختصاص قفلی  کاوشگر. است هدفاز مولکول

 روس یروش و  نیشود . با استفاده از ا  یم  گنالیس  تیحلقه ها موجب تقو  ریباال است با تکث  اریبس  ریقدرت تکث  یکه دارا  29یف

  ی مرغ   یآنفلونزا  روسیو  یهارگونهیز  نیاز خطرناکتر  ی کیاست که    H5N1از  نوع    روسیو  ن یشد. ا  یاب یرد  یمرغ   یآنفوالنزا

 صیروش قادر به تشخ  نیاز کشورها به بار آورده است. با ا  یاریدر بس  ینیسنگ  هایپرندگان خسارت  نیآن در ب  وعیاست و ش

روش    یبرا  ی مناسب  نیگزیتواند جا   ی روش م  نیا  ، یسادگ   لی شده و به دل   H5N1  روسیاز ژنوم و  تریکرولیفمتوگرم در م  کی

سرطان در    نیسرطان روده بزرگ  استفاده شد. ا  یی شناسا  یروش برا  نای  از  ادامه  در.  باشد  روسیو   نیا  صیمتداول تشخ  یها

حلقه  ریداشته است. در پژوهش انجام شده با استفاده از روش تکث یی باال وعیسال گذشته ش 25 یاست و طدر رتبه سوم  رانیا

  یی ایم یحسگر الکتروش  ستیز  کیمورد مطالعه قرار گرفت و    ومارکریب  کیبه عنوان    BMP3ژن    ونیالسیمت  تیچرخان وضع

 قرار دهد.  یی مورد شناسا pM- 100 nM 100  یژن را در گستره غلظت نیساخته شد که قادر است ا

 . ویروس آنفلونزای مرغی قفلی،  ، کاوشگر  سرطان روده بزرگ  حسگر،  تکثیر حلقه چرخان، زیست :واژهكلید 
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 مبتنی بر روش تکثیر حلقه چرخان زیست حسگر های فوق حساس 
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Abstract 

In past few year, the nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy has emerged as one of 

the elegant tools to monitor intermolecular interactions for drug discovery. Solid-state NMR 

which intrinsically suffer from sensitivity and resolution. Over the year, a significantly 

advancement in methods enabled us   investigate biological materials in the native state. In this 

talk, I will be highlighting some of the technological advancement in solid-state NMR methods 

and its applications to drug discovery. 

Speaker Bio-sketch: Prof Ashutosh Kumar, is working as an 

Associate Professor in the Department of Biosciences and 

Bioengineering, IIT Bombay, Mumbai. His work involves 

studying the structure and mechanism of action of protein 

complexes such SCF complex and specialized Nucleosome 

and amyloids using state of the art solid- state and solution-

state NMR spectroscopy along with other Biophysical tools. 

Ashutosh has made significant contribution in developing 

NMR methods and applying those on complex biological 

macromolecules to deduce structure and dynamics of these 

molecules.  

Prof. Kumar received his M.Sc. in chemistry from IIT Delhi 

followed by his PhD at the Tata Institute of Fundamental 

Research, Mumbai supervised by Prof. R. V. Hosur. He did his postdoctoral research work 

under the supervision of Prof. Marc Baldus, Prof. Adam Lange and Prof. C. Griesinger at MPI 

for Biophysical Chemistry Gottingen before coming back to IIT Bombay.  
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های سفید به منظور انجام نور پردازی و مصارف خانگی در حال پیشرفت و جایگزینی المپهای فلورسنت است.   LEDاستفاده از  

در این میان این منابع نوری از ضعف های عمده ای نظیر شاخص نمود رنگ پایین و پوشش تمام طول موجهای نور مرئی رنج  

های سفید میسر نیست. به منظور   LEDزی  طیفی نور روز توسط  ها، امکان شبیه ساLEDمی برند. به دلیل ساختار ویژه این  

با توان تولید نور در طول موجهای مختلف استفاده شد. با استفاده از یک میکروکنتلر    LED 39شبیه سازی و تولید نور روز از 

LED  ها کنترل شدند. با استفاده از یک کره البریخت نور مخلوطLED  ر مدلسازی رفتار، رادیانس  ها یکنواخت گردید. به منظو

LED    ها در شدت های توسط یک اسپکترورادیومترخوانده شد و توسط الگوریتم ژنتیک شدت هرLED    بهینه گردید. نتایج

را     C و  D50  ،D65  ،D75نشان داد که سامانه طراحی شده به خوبی توان تولید و شبیه سازی استاندارد های نوری مختلف  

 به خوبی موید این ادعا بودند.    GFCو   RMSEداراست و شاخص های 

 

  دیود نوری. استاندارد نوری، شبیه سازی نور روز،  :كلید واژه
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 نور روز یساز  ه یبه منظور شب LED  یها  ه یاول بیاستفاده از ترک
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سلول شمارش  خونی  آزمایش  لکوسیت  و   (CBC)های  افتراقی  جمله(  LDC)  ها شمارش    های تست  ترینفراوان   از 

های  دستگاهخودکار بوده، و توسط    کامل   ها آزمایش  امروزه این  روند. های پزشکی به شمار میآزمایشگاهی درخواستی در آزمایشگاه

 از  ایگسترده  ها نیاز به دانشاین تست هایپاسخ درست تفسیر شوند. کانترها انجام مییا سل  های خونیر شمارش سلول خودکا

  کانترسل  هایدستگاه.  دارد  آنها  بالینی هریک از پارامترهای گزارش شده توسط  اهمیت  و  کانترهای سلدستگاه  آنالیتیک  عملکرد

یی نظیر اندازه و حجم سلولی، تراکم هسته، خواص بیوشیمیایی  هاهای خونی را بر اساس ویژگیشمارش تام و افتراقی سلول

گذشته   دهه دو  طی  دهد. انجام می … ها، میزان پراکنش نور تابشی توسط سلول و سیتوپلسم، رسانایی سلول، وضعیت گرانول

و سلولی  آنالیزهای  برای  نوین  فیزیک  اصول  معرفی  دستگاه  افزارها،نرم  تدریجی  پیشرفت  با  تکامل سل  یهافناوری    کانتر 

کرده  چشمگیری پیشرفت  کانترسل  هایدستگاه  . اندپیدا  برپایه  عمدتاً  خود  تکاملی  مرحله  نخستین  زمینه در  در  که  هایی 

گردد یعنی زمانی که واالس  بر می  ۱۹۵6ترین مثال این مورد به سال  شده  الکترونیک و نور حاصل شده بود، طراحی شد. شناخته

های دیگری وریناها فتدریج در این دستگاهبه  .کار گرفتهای خونی بهکتریکی را در نخستین شمارشگر سلول کولتر، امپدانس ال

د آنها  نکنعمل می  ها به دو روش عمده این دستگاهدر حال حاضر    .کار گرفته شدنظیر پراکنش نور، رادیوفرکانس و فلورسانس به

(. البته در هریک  های نوری )الکترواپتیکالب: روش(،  الکتریکی )تغییر در هدایت الکتریکیالف: روش امپدانس    :عبارت است از

این روش از فناوریاز  اندازهها  امپدانس  های مختلفی مانند  اندازه(DC)گیری  رادیوفرکانس  ،  یا  باال  فرکانس  با  ،  (RF)گیری 

علوم   شود. با توسعه روزافزوننس و غیره استفاده میگیری فلورسا، اندازهMAPPS، فناوری  VCS، فناوری  RF/DCفناوری  

آزمایشگاهی    است. در زمینه تجهیزات  متحول شدهزیست پزشکی و همراه شدن آنها با تجهیزات پزشکی، حرفه پزشکی عمیقاً  

که استفاده از آنها ها و پارامترهای نوینی شده است  نیز ورود این علوم باعث دستیابی به روش   ،هماتولوژی  هایویژه دستگاهو به

کانتر هماتولوژی،  های سلضمن معرفی اساس کار دستگاه  ما   نوشتار،  این  درتواند در تشخیص و پایش بیماریها مفید باشد.  می

آنالیتیک    کیفیت  بالینی و   کاربردهای  بر  تأکید   نوین هماتولوژی با  و   سنتی  دستاوردهای مرتبط با پارامترهای   به بررسی آخرین

 . پردازیممی آنها

 CBCکانتر، امپدانس الکتریکی، پراکنش نور، آزمایش  سل  :كلید واژه

 

 

 

 

 كانترها(؛ مروري بر اصول كار و آخرین دستاوردها)سل  هاي خونیر شمارش سلول هاي خودكادستگاه

 دكتر علی ملکی

 ، علوم پزشکی کرمانشاه  دانشگاه  ،کرمانشاه، دولت آباد، دانشکده پیراپزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی
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 نقش ابزار دقیق پیشرفته در توسعه علمی و غرور ملی  

 علی اکبر موسوی موحدی  
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شده توسط  کننده در کیفیت تصویرهای ثبتمعیار قدرت تفکیک در دو جهت عرضی و محوری، یک شاخص مهم و تعیین

ی ی آن حداقل فاصلهشود. در واقع قدرت تفکیک، معیاری است که به واسطهابزارهای تصویربرداری میکروسکوپی محسوب می

های تصویربرداری میکروسکوپی ی تصویر قابل تفکیک باشند. سیستمشود که در صفحهی نوری به نحوی تعیین میبین دو چشمه

به واسطههای نقطهمعمول، تصویر چشمه را  بر روی سطح نمونه  بر روی ای موجود  اپتیکی به طور مستقیم  ی یک چیدمان 

صفحه  در  که  میآشکارساز  کانونی  دارد،  قرار  تصویر  سیستمی  نوع  این  .در  سیکنند  تصویربرداری،  در های  شده  ثبت  گنال 

ای در  های نقطهجایی چشمهگونه حساسیتی نسبت به جابهتواند قدرت تفکیک عرضی را داشته باشد و هیچآشکارساز، تنها می 

های تصویربرداری میکروسکوپی کانفوکال، با اضافه  دهد؛ این در حالی است که در سیستمراستای محور اپتیکی از خود نشان نمی

ی تصویر، عالوه بر افزایش معیار قدرت تفکیک عرضی، قابلیت قدرت  فضایی قبل از آشکارساز موجود در صفحهنمودن یک فیلتر  

از گردد. در واقع، سیستمتفکیک محوری نیز فراهم می های تصویربرداری کانفوکال، بر این اصل استوار هستند که نوری که 

ی عملکرد یک سیستم  فضایی مقابل آشکارساز عبور کند. در این مقاله، نحوهتواند از فیلتر  ی کانونی گسیل نشده باشد، نمیناحیه

شود. در واقع در  ی آن در تصویربرداری دو و سه بعدی بررسی میتصویربرداری کانفوکال مورد بحث قرار گرفته و کاربرد ویژه

یک سیستم تصویربرداری کانفوکال، قدرت تفکیک در تصویرهای دوبعدی    یشود که چگونه به واسطه این تحقیق نشان داده می

های مختلف نمونه بسته به میزان نفوذ نور برانگیختگی در آن  افزایش یافته و همچنین قابلیت تصویربرداری سه بعدی از الیه

 گردد. فراهم می

 . ی میکروسکوپی، تصویربرداری میکروسکوپی دو و سه بعدیتصویربردار میکروسکوپ کانفوکال، قدرت تفکیک عرضی و محوری،    :كلید واژه

 

 

 

 بعدی 3و  2های کانفوکال جهت تصویربرداری افزایش قدرت تفکیک عرضی و محوری در میکروسکوپ

 ، امین صفایی *حمید نادگران

 شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک 
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 ( pnooruzi@ut.ac.ir)ی  نوروز  زیپرودکتر    عهده دار مکاتبات:*
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  سخنرانی 

 
 چکیده 

الکتروشیمی) بECروش های کالسیک  الکترواکیتو بوده و ولتامتری  صورت یک  ه  (  دستگاهی مبتنی بر واکنشهای مواد 

ن کمی جریان خازنی حذف میشود. در روش مدرن یک محور زمان به ان روشها و اعمال یک تابع  آ  که درمرحله در زمان  است  

روشها   آنالین  استفاده  قابلیت  الکترود،  به  متناوب  بطور  جریانی   EC  (100000پتانسیل  سیستم  دریک  ثانیه(  در  روبش 

  mV/s 6x10(، که تا سرعت  I,t,Eبعدی ) 3اموگرام هایدر نتیجه ولت  ید. کهآ  وجود میه  ( بFIA)کرماتاتوگرافی ابی/ گازی و  

قابلیت    EC,به روشهای  FFTآنالیز زمانی بکار برد .  همچنین با اضافه آنالیز فرکانسی و    را در  نآ  Hثبت شده، را میتوان      2

مکن بوده است، نیز بوجود غیر م ECویژه ایی برای اندازه گیری مواد غیر الکترو فعال، که تا بحال اندازه گیری انها توسط روش  

  phase shift voltammetryمی آید. و اندازه گیری همزمان موادی که دارای پیک پتانسیل  مشابه در ولتاموگرام دارند در

FFT   شود. روش مدرن    امکان پذیر میFFTSWVوEIS    3D (E,f,Z( با سرعت باال  )را فراهم    امپدانس  100 )در دقیقه

برای کنترل یک مدار پتانسواستات پیشرفته    softwareدر قالب یک    تکنیک(،  50میسازد. تکنیک های مدرن الکتروشیمی)

 3D AC/pulse voltammetry FFT Continuous cyclic voltammetry, طراحی شده، را معرفی شده اند، مانند:

,FFT Continuous SW voltammetry, FFT 3D EIS   ها برای مطالعه خوردگی مواد )حتی اجسام   .  این روش

 invivoتشکیل فیلم و بیوفیلم، حسگرها و بیوحسگرها، اندازه گیری برخط    های شیمیایی، جذب و   عایق(، سنتیک واکنش

 اده کرد. استف  pM، اندازه گیری مواد الکترواکتیو و مخصوصا غیر الکترواکتیو با دقت باالی DNA،virusباکتریها، 

 ، روش مدرن الکتروشیمی، انالیز سریع فوریه.الکترواکتیو پتانسیو استات پیشرفته، اندازه گیری مواد :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
[1] A. Author 1 and B. Author 2, Title of the Journal, year, vol, starting page-last page. 

 ، صفحات.سال انتشار، شماره ،عنوان مجله نویسندگان مقاله فارسی،  [2]

 

 

 

 ی میالکتروش یدر توسعه روش ها یو فرکانس یزمان  زی کاربرد آنال

 پرویز نوروزی 

 دانشگاه تهران، پردیس علوم 
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 ( ryousefi@shirazu.ac.ir)  یمرکز   شگاهیآزما  سیئو ر  رازی دانشگاه ش  یم یوشیاستاد ب  عهده دار مکاتبات:*
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  سخنرانی 

 
 چکیده 

در عرصه های علم و   تاکنون در سراسر ایاالت متحده آمریکا هفده  آزمایشگاه ملی تاسیس شده است که در پیشتازی آن کشور 

فناوری نقش غیر قابل انکاری داشته اند. این آزمایشگاههای پیشرو و راهبردی که بودجه شان از دولت فدرال تامین می شود   

بخش صنعت و حوزه نظامی( و گاهی نیز به تنهایی  بوسیله بخش خصوصی    ،بوسیله آنچه مثلث آهن خوانده می شود )دانشگاه

نین فعالیت آنها تحت نظارت وزارت نیروی آن کشور می باشد.  اولین بمب های اتمی که سرنوشت جنگ  اداره می شوند. همچ

جهانی دوم را نیز تغییر داد در آزمایشگاه ملی الس آالموس و در پروژه ای موسوم به پروژه منهتن تولید شدند.  به جز دستاورد 

فناوری نیز در جهان پیشرو بوده اند و برخی از دستاوردهای شان     این آزمایشگاهها در حوزه های مهم علمی و   ، های  نظامی

  قرار دادن اولین ماهوارها در آسمان  مشارکت درچهره دنیا مدرن و سبک زندگی  بشر را به طرز چشمگیری تغییر داده است.   

 ، تحول در سیستم های راداری ،ابداع کامپیوتر و اینترنتکمک به  ،میلیون جرم آسمانی ۴۰۰تهیه نقشه سه بعدی آسمان و و 

تناوبی   ۲۲کشف   از    ،عنصر جدول  ایکس  نیپروتئهزار    ۱۰۰تعیین ساختار بیش  پروتوهای  کشف    ، به روش کریستالوگرافی 

تولید رادیوایزوتوپ برای تشخیص   ،ایکس   پرتوهایکشف دهها راز باستانی با چشمان مدرن مجهز به فناوری    ،فتوسنتز در گیاهان

تولید آلیاژهای    ،فناوری تهیه آب آشامیدنی سالم   ،تصویربرداری برای تشخیص سرطان  های  طراحی فناوری  ،و درمان بیماری

  دهنده  کشف اجزای تشکیل   ، یو انجام پروژه ژنوم انسان   DNAرمز گشایی از    ، مناسب برای ساخت موتور های با دوام و کارآمد

مستحکم و    ،تولید فوالد سبک   ،ابداع خطوط کارآمد انتقال برق  ،انرژی تاریکو کشف     تایید انفجار بزرگ   ،نوترون  و  پروتون

کشف نیوترینو و ایجاد   ،کشف کلسترول خوب و کلسترول بد ،تولید باطری های مدرن   ،انعطاف پذیر برای صنایع خودروسازی

و دهها دستاورد علمی و   زیستی تولید سوخت های ، تسالیی  ۱۰۰ایجاد اولین میدان مغناطیسی  ، تحول بزرگ در اختر فیزیک

فناوری تاثیر گذار دیگر همگی در درون آزمایشگاههای ملی آن کشور متولد شده اند.  آزمایشگاه ملی محل خلق فناوری های  

در چنین آزمایشگاهی     می باشد.(Big Science) و تولیدات علمی فاخری است که به علم بزرگ معروف    نافذ و تاثیرگذار  ، مهم

دان نخبه و پیشرو و انچه که مغزهای طالیی خوانده می شود به مهمترین تجهزات با فناوری باال دسترسی دارند. با توجه دانشمن

جمعیت بزرگ دانشگاهی و پژوهشگر و هدف گذاری برای کسب مرجعیت علمی و فناوری      ،به نیازهای اساسی فناوری کشور

تامین    ،اینک ضرورت ایجاد چنین آزمایشگاههای به شدت احساس می شود.  در این راستا داشتن نیروی متخصص و توانمند

تعیین شده  اهمیت زیادی دارد.     تجهیزات ضروی با فناوری باال و هدف گذاری های مشخص جهت نیل به اهداف مهم از پیش 

نیازهای اساسی فناوری    ،با چنین چشم اندازی آزمایشگاههای ملی در کشور باعث جهش مهمی در علم و فناوری خواهند شد 

نقش غیر قابل انکاری    به تولید ثروت و اشتغال جوانان متخصص کمک خواهند کرد و در نهایت نیز  ،کشور را تامین خواهند کرد 

 امنیت بین المللی و توان بازدارندگی کشور خواهند داشت. ،ای جایگاه علمی در ارتق

 . بازدارندگی  توان  ،ییطال  مغزهای  ،یاساس  یها  فناوری  ،بزرگ  علم  ،یمل  شگاهیآزما :كلید واژه

 

 

 در کشور ضرورت و اهمیت تاسیس آزمایشگاههای ملی

 رضا یوسفی 

 دانشگاه شیراز  م،دانشکده علو   ی،بخش زیست شناس ن،یپروتئآزمایشگاه شیمی 
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 ( a.mehdinia@inio.ac.ir)  علی مهدی نیا  عهده دار مکاتبات:*
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 چکیده 

( به عنوان یکی از آالینده های نفتی در رسوبات دریایی همواره PAHsهای آروماتیک حلقوی )  گیری هیدروکربناندازه

برای محققان با چالش همراه بوده است. با توجه به پیچیدگی بافت رسوبات دریایی، تا به حال روش های متعددی برای استخراج 

برای بار   QuEChERSم مزایا و معایبی داشته اند. روش  در رسوبات دریایی به کار رفته اند که هر کدا   PAHsو تمیز سازی  

اول در نمونه های غذایی بکار برده شد و بتدریج در بافت های دیگر استفاده از آن رواج یافت. این روش روشی سریع، آسان،  

ترکیب سایر روش    دوستدار محیط زیست و تمیز برای استخراج ترکیبات آلی از بافت های گوناگون می باشد. در این تحقیق با

در بافت رسوبات    PAHsموفق به ارائه روشی برای استخراج، تمیز سازی و پیش تغلیظ    QuEChERSهای موجود و روش  

گرم    5( و مقادیر بازیابی باال در بافت رسوبات دریایی شد بطور خالصه،  clean-upدریایی شدیم که منتج به حد تمیز سازی )

دی -( هگزان50:50میلی لیتر مخلوط )  20از رسوب در ویال شیشه ای ریخته شد و به آن محلول ساروگیت دوتره اضافه شد.  

میلی لیتر آب یونیزه    4شد. سپس    دقیقه با استفاده از پروب التراسوند همزده  50کلرومتان به آن اضافه شد و مخلوط به مدت  

برای   سونیک شدن  عملیات  و  اضافه شد  آن  )  5به  ها  نمک  از  مخلوطی  به  محلول  یافت. سپس  ادامه  دیگر   g 3.5دقیقه 

+ 1.5 g NaCl4CaSO  دقیقه دیگر همزده شد. برای جداسازی محلول استخراج از باقیمانده رسوب سانتریفیوژ    5( تغذیه شد و

برای   )انجام شد.  ها  از جاذب  ویال دیگر که حاوی مخلوطی  به  آلی  فاز  بافت،   mg PSA + 800 mg 200)تمیزسازی 

10% deactivate 3O2+200 mg Al4MgSO)   انتقال یافت. سپس پودر مس فعال برای سولفورزدایی به محلول اضافه

شیشه ای کوچک حاوی پشم شیشه   شد. برای جداسازی جاذب از محلول، محلول سانتریفیوژ شد و محلول رویی از یک ستون

 GC-MSمیکرولیتر آن به دستگاه    1میکرولیتر تغلیظ شد و    200برای حذف ذرات معلق عبور داده شد. در نهایت محلول تا  

 تزریق شد.  

 

 QuEChERSهیدروکربن های آروماتیک حلقوی، رسوب دریایی،   :كلید واژه

 

 

  آروماتیک های  هیدروکربن  استخراج  برای QuEChERS مشابه استخراج روش توسعه

 دریایی رسوبات از حلقوی

 مهری سید هشترودی و  داوود جاهدی وایقان، *علی مهدی نیا

 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی.1
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 ( barati.anis@gmail.com)  انیس براتی  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

  شده ی  طراح  روسیو  سوش   نیا  صیتشخ  جهت  مختلفی  شگاه یآزما   یروشها  کرونا،  روسیوی  ریگ  همه  تیاهم  به  توجه  با

  ل یری کیژنت ش ی. آزمانمود شاره  ا نهیس اسکنی تیوسی کیسرولوژ ،یمولکولی ها روش به توان  یم شاتیآزما نیا . ازجملهاست

  ، یعفونی  ها  ی ماربی  کنترل  مرکز  وی  جهان   بهداشتی  ها  سازمان  طرف  ازی  مولکول  روش  عنوان  ( ،بهRT-PCR)آری  سیپ   میتا

  استفاده   . با است  شده ی  ( معرفCOVID-19)19-دیکوو  ا ی  SARS-CoV-2  کرونا  روسیو ی  صیتشخ  روش  ن یتر  قیعنوان دق  به

  حلق  وی  نیب  ،یتنفس  دستگاهی  ها  نمونه  در  شود،ی  م  دهینام   RNA  که    Covid-19  کرونا  روسیوی  کیژنت  ماده  تست  نیا  از

 موجود 19-د یکوو  روسیو تعداد   و   حضور  ازی  قیدق  اطالعات   توان  یم  RT-PCRروش  از  حاصل  ج ینتا . براساسشودیمیی  شناسا

ی  ریگ  اندازه  روش  براساس  روسیو  کرونای  بادی  آنت  ،یسرولوژآزمایش    در  . دهند  ی قرار میبررس  مورد  رای  نیبالی  هانمونه   در

  با  فرد  ی آلودگ  سابقهی  بررس  منظور  بهی  کمک  ابزار  کی  عنوان  بهی  جهان  بهداشت  سازمان  نظر  از  روش   نی. اردیگی  م  انجام  زایاال

 روس یو  ضدی  زای  منیای  فاکتورها   وجود  افراد  خون  نمونه  در  زا،یاالی  کیسرولوژ  شرو  . درباشد ی  م   دییتا   ، مورد19-دیکوو  روسیو

  یباد  ی(  آنتIgG) ی  ج  ( و IgM)   ام  نیمونوگلوبولیای  اختصاصی  های  بادی  آنت  شوند   یمی  ابیارزی  بادی  آنت  نام   به  19-دیکوو

ی  آنت . وجودباشندی م نیپروتئ  جنس از وی اختصاصی زا یمنیای فاکتورها شوند،ی م دهینام زین پادتن ای نیمونوگلوبولیا که ها

  از  پس   سالم   افراد  دری  طور  . بهباشد  یم  مختلفی  عفون  عوامل  به  نسبت  فرد ی  منیا  ستمیس  پاسخ   دهنده   نشان  خون  دری  باد

ی  تر  یاختصاصی  بادی  آنت  زمان   گذشت . باشود  یم  دیتول  روسیو  ضد ی  باد  یآنت  نیاول  عنوان به  IgM، 19-دی کوو-روسیو  ورود

  تی. درنها ماندی  می  باق   خون  دری  مدت ی  ا  بر  و   ابدی   یم   شی افزا  جیتدر  به  ها ی  باد  یآنت  نیا  . مقدارشودی  م  د یتول  IgGنام   به

  اما  است  یاختصاص  روش  کی  RT-qPCRروش  چه  . اگرشودی  م  برده   کار  به  19-دیکوو  صی تشخ  ریمس  در   هم  اسکنی  تیس

 عنوان  به  نهیس  اسکن  CTانجام   که  اند  کرده  شنهادیپ   پزشکان  از  یاریبس  رو  نیا  از  .داشت  نظر  در  زین  را  کاذب  یمنف  جینتا   د یبا

 است. یضروری کمک صیتشخ روش کی

 

 RT-PCRویروس کرونا، روش تشخیص، آتی بادی، االیزا،   :كلید واژه

 

 

 COVID-19  روسی و یشگاه یآزما صیتشخ
 2*رضا یوسفی،  1انیس براتی

 آزمایشگاه شیمی پروتئین، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.  1

 ایران. ، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ژنتیک مولکولیآزمایشگاه  2 
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 ( asmanajarzadeh736@gmail.com)  اسما نجار زاده  عهده دار مکاتبات:*
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 چکیده 

ه سازی و پردازش، جمع آوری، انتقال، دفع و پایش پس از دفع پسماندها  به ارتباط منطقی بین عناصر مختلف تولید، ذخیر

های آزمایشگاهی درصد  ها و کیت ها، رنگآزمایشگاهی از قبیل آنالیز مواد، معرف  گردد. پسماندهایمدیریت پسماند اطالق می 

های مختلف بیولوژیک، دهند. اما این گونه مواد به دلیل دارا بودن آلودگیکمی از کل پسماندهای صنعتی و شهری را تشکیل می

بر اینکه سالمت و ایمنی کارکنان آزمایشگاه را تهدید    ای برخوردارند. این گونه پسماندها عالوهشیمیایی و ... از حساسیت ویژه

های زیست محیطی خواهند شد. بدین  ها و آلودگی کنند باعث بروز خطرات جدی از جمله جهش سلولی، بروز انواع بیماریمی

ی بهینه برای جمع  امند و بهینه پسماندهای خطرناک آزمایشگاه و نیز ایجاد رویهمنظور شناسایی و اطمینان از مدیریت ضابطه

ای در سالمت پرسنل، محیط کار و محیط زیست برخوردار است. آوری، حمل و نقل تصفیه و امحاء پسماندها از اهمیت ویژه

باشد. البته برخی پسماندهای شیمیایی خطرناک از قبیل ترکیبات اسیدی، روشهای کلی امحاء شامل سوزاندن و امحاء زمینی می

یاک، ترکیبات آرسنیک، ترکیبات باریم، سیانیدها و ... را میتوان توسط روشهای گوناگون  در آزمایشگاه  ترکیبات کلردار، آمون

خنثی نمود و محلول خنثی شده را در مجرای فاضالب تخلیه کرد. در این پژوهش به بررسی انواع پسماندهای آزمایشگاهی،  

بررسی صورت گرفته عدم آگاهی از مضرات این نوع پسماندها،    تفکیک، بی خطر سازی و دفع پسماندها پرداخته شده است. طبق

عدم نظارت صحیح بر دفع پسماندهای خطرناک، عدم وجود برنامه مدیریتی مدون برای دفع پسماندهای آزمایشگاهی از موانع 

-قرار دادن آموزش  مهم مدیریت مناسب دفع پسماندها در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی است. جایگزین نمودن مواد کم خطر،

خطر سازی و دفع پسماندهای آزمایشگاهی به کارشناسان آزمایشگاه  و دانشجویان، قرار های ویژه  نحوه صحیح تفکیک، بی

تواند در    دادن ظروف زباله با رنگهای مختلف در آزمایشگاهها برای تفکیک و جداسازی در مبداء از راهکارهایی است که می

 ا راهگشا باشد. مدیریت مناسب پسمانده

 . مدیریت پسماند، تفکیک مواد ، بی خطرسازی :كلید واژه

 ع مراج
[1] C.-C. Ho and M.-S. Chen, “Risk assessment and quality improvement of liquid waste management in Taiwan University chemical laboratories,” 

Waste Manag., vol. 71, pp. 578–588, 2018. 

[2] A. K. Nema and S. K. Gupta, “Optimization of regional hazardous waste management systems: an improved formulation,” Waste Manag., vol. 19, 

no. 7–8, pp. 441–451, 1999. 

[3] G. Mantzaras and E. A. Voudrias, “An optimization model for collection, haul, transfer, treatment and disposal of infectious medical waste: 

Application to a Greek region,” Waste Manag., vol. 69, pp. 518–534, 2017. 

[4] J. Zhao and L. Huang, “Multi-Period Network Design Problem in Regional Hazardous Waste Management Systems,” Int. J. Environ. Res. Public 

Health, vol. 16, no. 11, p. 2042, 2019. 

[5] X.-Z. Yao et al., “Assessment of the major odor contributors and health risks of volatile compounds in three disposal technologies for municipal 

solid waste,” Waste Manag., vol. 91, pp. 128–138, 2019. 

[6] M. Zamparas et al., “Medical waste management and environmental assessment in the Rio University Hospital, Western Greece,” Sustain. Chem. 

Pharm., vol. 13, p. 100163, 2019. 

 101-88، 1390، 15مطالعات انسانی،  ویژه، راهکاری جهت حفظ طبیعت و محیط زیست شهری، چشم انداز جغرافیاییعلی؛ توکلی، بابک؛ منهاج، محمدحسین؛ مدیریت پسماند محمد  عبدلی،] 7[

 362-351، 1390، 3محیط،  نشگاههای شهر تهران، سالمت وغنی، مریم؛ گلبابایی فریده؛ ،اکبرزاده، علیرضا؛ اصالنی، حسن؛ محرم نژاد، ن؛ ارزیابی مدیریت پسماندهای خطرناک آزمایشگاههای شیمی دا [8] 

  1397دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند در دانشگاهها، مراکز آموزشی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری، .]9[

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و   های آزمایشگاهی دانشکده ی علوم پایه دانشگاه محقق اردبیل،  ، مدیریت پسماند 139۴ابوافضل ،  بایرامی،    ،سیده سارا؛ بنت الهدی محمد مفخمی،  تقی زاده سید   .]10[
 ، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی محیط زیست
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HSE تهران، دانشگاه صنعتی شریف ، 

 مدیریت پسماندهای ویژه در آزمایشگاههای مراکز دانشگاهی، چالشهای موجود و ارائه راهکار

 2 محبوبه باقری، *1اسماء نجارزاده
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  پوستر 

 
 چکیده 

کردن   به عنوان ابزارهایی مناسب برای خالص(  SPME)و ریز استخراج فاز جامد(  SPE)های استخراج فاز جامد  کارتریج

شود. مواد    های تجزیه، استفاده می  ها پیش از تزریق به دستگاه  سازی نمونه  تغلیظ نمونه، جداسازی و در واقع آماده  نمونه،

های معدنی )کربن فعال، آلومینای   رود شامل سیلیکاژل، جاذب   به کار می(  SPE)استخراج فاز جامدهای    جاذبی که درکارتریج

نانوجاذب  های  فعال(، جاذب براساس روش  پلیمری و   Ion exchange ،Normal phase ،Reverseهای    ها است که 

phase  می کارتریج  عمل  آفتکش  C18  های  کنند.  از  بسیاری  باقیماندهی  آنالیز  و    برای  فسفره  کلره،  سموم  مانند  ها 

دارای کارایی بسیار باالیی است که (  SPME)روند. ریز استخراج فاز جامد  پایروتیروئیدها در محصوالت کشاورزی به کار می

دهد. در این روش یك فیبر گداخته که با یك    در یك مرحله انجام می   تغلیظ، استخراج و ورود نمونه به دستگاه کروماتوگرافی را

شود و یا اینکه در فضای فوقانی نمونه جامد )بافت گیاهی(    ور می  غوطه  ب مناسب پوشش داده شده است، داخل نمونه مایعجاذ

ماده جاذب و یا بین فاز گازی فضای باالیی نمونه و ماده جاذب توزیع   گیرد. ترکیبات مورد نظر بین بافت نمونه و  یا مایع قرار می 

-HPLC ، GC)گیری فیبر به داخل محل تزریق دستگاه اندازه رسند. سپس  مشخصی به تعادل می شده و پس از مدت زمان 

MS    )... شوند. فیبرهای  گیری می انتقال یافته و ترکیبات واجذب و در نهایت اندازهو(SPME  )های متفاوت وجود    در قطبیت

ای این روش این است که از قوانین شیمی سبز ه   دارند که هر کدام برای استخراج طیف خاصی از ترکیبات مناسبند. ویژگی 

تر شده و    نیاز است، زمان استخراج کوتاه  کند، سازگار با محیط زیست و عاری از حالل است، به حجم کم نمونه  پیروی می

یگر  های د  برداری میدانی از ویژگی   حساسیت و دقت باالتر رفته است. هزینه کم عملیات، قابلیت خودکار شدن و امکان نمونه

های    ی آالینده  شماری در زمینه  این روش است. این تکنیك به دلیل سهولت استفاده و توانایی باالی استخراج، کاربردهای بی

 .ها دارد  محیط زیست به ویژه آفتکش

 . خالصسازی، باقیمانده آفتکش،  SPE  ،SPME :كلید واژه 

 ع مراج
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Nanoparticles (Ch-MO NPs) for Extraction of Pesticides from Water and Determination by HPLC. International Journal of Analytical 

Chemistry, 2018, 2018, 16 pp. 
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316. 
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  ی کمی درتجزیهSPME) (و ریز استخراج فاز جامد SPE) (های استخراج فاز جامد  کاربرد کارتریج

 ها  کش  باقیمانده آفت

   بهاره رفیعی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
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 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

که با پیشرفت تکنولوژی در جوامع    است  عمومی   آسایش   و  امنیت  علیه  جرایم  از  مجعول یکی   سند   از  استفاده  و   اسناد  جعل  جرم

علمی و    هایبطوریکه بررسی  هستند  شدن  ترپیچیده  حال  در  ای  فزاینده  سرعت  با  رسمی  و  ثبتی  اسناد  جعل  هایشهری روش

  صحت کشف با  مرتبط هایآزمون. است همراه بسیاری های دشواری  با  جعلی و یا  مشکوک اسناد صحت تشخیص جهت قانونی 

  شامل  سند   در  شده   ایجاد  تغییر  هرگونه  یا  و   سند  تاریخ   ،   امضاء  خط،   دست  روی  بر  مختلف  هایبررسی  شامل   عموما   اسناد  این

آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی  باشد بدین منظور  اضافه به سند و یا ترتیب زمانی ثبت خطوط جوهر روی کاغذ می  حذف، 

پذیرد. این مقاله سعی دارد تا تکنیک رامان کنفوکال میکروسکوپی را بعنوان یک روش  بر روی جوهر و کاغذ سند انجام می

  قدرتمند، ساده و سریع جهت آنالیز جوهر معرفی نماید. این تکنیک عالوه بر گزینش پذیری شیمیایی و عدم نیاز به آماده سازی

نمونه، غیرمخرب بوده و بدین ترتیب از ارزش و اعتبار سند مورد آزمایش نخواهد کاست. وجود میکروسکوپ در این تکنیک  

نماید و همچنین با نقشه برداری طیفی رامان از یابی مناسب روی نمونه مشکوک جهت انجام آنالیز را فراهم می  امکان مکان

  تکنیک  این  های محدودیت  از  برخی  حال،   این   سازد.  بانمونه مشکوک را ممکن میسطح ایجاد تصویر شیمیایی امکان آنالیز  

فلورسانس که با تغییر طول موج لیزر مورد استفاده و بکار گیری تکنیک های    و همچنین تداخل پدیده  کم   حساسیت  شامل

 است.  حل قابل (SERS)تقویت یافته سطحی  رامان سنجی مختلف همچون طیف

 رامان کنفوکال میکروسکوپی، اسپکتروسکوپی رامان، جعل اسناد، نقشه برداری طیفی رامان.  :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
[1] D. Saviello, M. Trabace, A. Alyami, A. Mirabile, P. Baglioni, R. Giorgi, D. Iacopino, Raman Spectroscopy and Surface Enhanced Raman 

Scattering (SERS) for the Analysis of Blue and Black Writing Inks: Identification of  Dye Content and Degradation Processes, 7, 2019, 

1-9. 
[2]  R.L. Brunelle, K.R. Crawford, Advances in the Forensic Analysis and Dating of Writing Ink, Thomas Publisher, Springfield, USA, 

2003. 
[3] L.Rodrigues e Brito, A. Belém Chaves, A. Braz, M. Fernanda,  PimentelRaman hyperspectral imaging and a novel approach for 

objective determination of the order of crossing ink lines, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 223,  

2019,  117287 

[4] L.R. Brito, A.R.Martins, A. Braz, A.B. Chaves, J.W. Braga,M.F. Pimentel, Critical review  and trends in forensic investigations of 
crossing ink lines, Trends Analyt. Chem. 94, 2017, 54–69. 

[5] J.M. Chalmers, H.G.M. Edwards, M.D. Hargreaves, Infrared and Raman Spectroscopy in Forensic Science, first ed. John Wiley & Sons, 

Chichester, 2012. 
[6]  

 معرفی رامان کنفوکال میکروسکوپی جهت آنالیز جوهر در اسناد جعلی 

 2  میلی، مریم رباط 1* سید مسعود اعتضاد 

 پژوهشگاه رنگ، پژوهشکده مواد رنگزا، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست،  1

 پژوهشگاه رنگ، آزمایشگاه مرکزی. 2
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  پوستر 

 
 چکیده 

شود. این  رای بررسی مواد زیستی استفاده میچشمگیری ب( به طور  AFM)نیروی اتمی    در دو دهه گذشته، میکروسکوپ

. از مزایای مهم این  را داردهای زیستی از ساختارهای بزرگ مانند سلول کامل تا یک مولکول  توانایی مشاهده نمونهمیکروسکوپ  

بعدی با کمترین آماده  های زیستی، تصویربرداری سه نمونه های رایج نوری و الکترونی در بررسینسبت به میکروسکوپدستگاه 

های زیستی و نمونهباعث کاهش آسیب    این ویژگی  .باشد میهای بافری فیزیولوژیک  در محلول  سازی نمونه، در زمان واقعی و

نانومتری،  میها  آن  یحفظ عملکرد از قدرت تفکیک پذیری در مقیاس  های  تصاویر تک مولکولشود. این دستگاه با استفاده 

آزمایش در حین  را  آوری می  زیستی  نیروهایی  AFM[.  1]  کندجمع  گیری  اندازه  به  می  قادر  که  بررسی تاست  برای  واند 

[. این میکروسکوپ 2] استفاده شود  و بار سطحی  های مولکولی، آبگریزینمونه، مانند برهمکنش  های فیزیکوشیمیاییویژگی

ها، اجزای سطوح باکتریایی و تشخیص فعالیت و  سها، ویرو، پروتئینDNAهای زیستی مانند  تصویربرداری از نمونه  تواندمی

نند  های زیست دارو ما نمونهنیز نقش مهمی در تحلیل    AFMهای جدید  روش  [. 3،1ها را انجام دهد ]آنجزئیات ساختاری  

  AFM[. تصویربرداری 4] کنندبیمار بازی میهای تغییرات بافت  و هچنین مطالعه  داروساخت داروهای جدید، سیستم تحویل 

که به وسیله رشد  ییندهای پویا مانند تغییرات ساختارفرآ های مهمی را از یافتهتواند  در زمان واقعی از تک سلول های زنده می

های دیگر این روش ثبت مراحل تجمع ماکرومولکول های زیستی  از مزیت[.  5] شود فراهم کندایجاد مییا برهمکنش های دارو  

و نوآوری های این ابزار   AFM[. از این رو مطالعه حاضر به بررسی کاربردهای  6] زمان است  در طولاز طریق تصویربرداری  

   پردازد.میواع نمونه های زیستی قدرتمند در مطالعه ان

 .میکروسکوپ نیروی اتمی، نمونه زیستی، تصویربرداری :كلید واژه
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 کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی به عنوان یک ابزار قدرتمند در علوم زیستی

   مریم قهرمانی
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  استفاده   مورد  دینامیکی  و  استاتیکی  حالت  دو  در  توانندمی   مطالعه،  مورد  بیولوژیکی  پدیده   به  بسته  بیومکانیکی  گرهایحس

.  گیردمی  قرار بررسی مورد  تشدید فرکانس  در تغییر دینامیکی حالت  در و استاتیکشبه انحراف استاتیکی، حالت در.  گیرند قرار

 بیولوژیکی  اتصاالت  از  ناشی  هایتنش  و  نیروها  که  هستند  گیردار  سریک  تیر  یک  شکل  به  عموما  گرهاحس  این  استاتیکی  حالت  در

  سبب  توانندمی  پارامترها  این   و  هستند  حساس  بسیار  جریان  نوسانات  و   دما   به  نسبت  استاتیکی  گرهای حس .  گیرندمی   اندازه  را

  ارتعاش   خود  تشدید   فرکانس   به  نزدیک   فرکانسی   در   بیومکانیکی   گرحس   دینامیکی،   حالت   در.  شود  ها آن  عملکرد   در   اختالل  ایجاد

  تغییر   سبب  جرم،  تغییر.  است  گرحس  یسازه  موثر  جرم  به  موثر  سختی  نسبت  دوم  ریشه  با  است  متناسب  فرکانس  این.  کند می

  حد در کوچکی بسیار هایجرم گیریاندازه برای توانمی آلایده آزمایشگاهی شرایط در مکانیزم این از. شودمی تشدید  فرکانس 

 باالی  سطوح  و  پایین  بسیار  دماهای  کردن  فراهم  مستلزم  آل،ایده  آزمایشگاهی  شرایط.  کرد  استفاده(  گرم  24−10)   یوکتوگرم

  های میکروکانال  از  استفاده  مشکل  این   بر  غلبه  جهت.  نیست  سازگار   چندان  بیولوژیکی  فرآیندهای  شرایط  با   که   باشد می   خالء

 سلول   یک  فیزیکی  خواص بررسی  امکان  کننده،تقویت  معلق هایمیکروکانال  از  استفاده.  است  شده   پیشنهاد  کننده،   تقویت  معلق

 برای   خوبی  نشانگرهای  ویسکواالستیسیته،   و  وزن  مانند   هاسلول  فیزیکی  خواص  از  برخی.  کند می  فراهم  منفرد  صورت  به  را

 جهت  از  زمینه  این   در   هاپیشرفت  رو   این  از .  باشندمی   ها سرطان  و   ها خونیکم  از  انواعی   مانند  هابیماری  از  ایپاره  تشخیص

 . شوندمی مرور زمینه این در شده  انجام تحقیقات از مقاله برخی این در. است اهمیت حائز بسیار بیولوژیکی

 گرهای بیومکانیکی.گیری، حسمیکروکانال، اندازه :كلید واژه

 

 

 ع مراج
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84(11), 1976-1978. 
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2008, 85(5), 1120-1123. 
[7] J. Chaste and et al. A nanomechanical mass sensor with yoctogram resolution, Nat Nano, 2012, 7(5), 301. 

[8] JE. Sader, Frequency response of cantilever beams immersed in viscous fluids with applications to the atomic force microscope, Journal 

of Applied Physics, 1998, 84(1), 64-76. 
[9] J. Kim and et al, Hollow Microtube Resonators via Silicon Self-Assembly toward Subattogram Mass Sensing Applications, Nano Lett, 

2016, 16(3), 1537-1545. 

[10] M. Godin and et al. Using buoyant mass to measure the growth of single cells, Nat Methods, 2010, 7(5), 387-390. 
[11] M. Sansa, et al. Frequency fluctuations in silicon nanoresonators. Nat Nano, 2016, 11(6), 552-558. 

 

 ها  گیری با استفاده از میکروکانال اندازه

  *سعید قبادپوری

  دانشکده نفت و گاز، گروه مکانیک.، دانشگاه یاسوج
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گیری اجزاء یک مخلوط  های مهم و رایج در جداسازی، شناسایی و اندازهکروماتوگرافی مایع با کارایی باال یکی از تکنیک

جداسازی در آن براساس تفاوت در سرعت حرکت اجزای باشد. این تکنیک شامل یک فاز ساکن و یک فاز متحرک است که می

های مختلف دستگاه  گیرد. انجام آنالیز کامل و حصول نتایج دقیق نتیجه عملکرد صحیح بخشنمونه در فاز ساکن صورت می 

تگاه از کروماتوگرافی است. بررسی و ارزیابی خط پایه در کروماتوگرام به منظور آگاهی از برخی مشکالت بخش های مختلف دس

های مختلف دستگاه، ستون، فاز  های خط پایه اطالعات بسیار زیادی از شرایط قسمتاهمیت باالیی برخوردار است. بی نظمی

تواند  ها میتوان با برطرف کردن منشا این مشکالت، خط پایه صاف و هماهنگی داشت. این بی نظمی دهد که میمتحرک و... می

های متغیر در خط پایه وجود  ترین علل بی نظمیپیروی کند که هریک علل مختلفی دارد. رایج  متغیر باشد یا از الگوی خاصی

توان آن را رفع کرد. بی  هوا در سیستم است که با گاززدایی از فاز متحرک پیش از استفاده و هواگیری تمام مسیرها با حالل می

آشکارساز هستند. اگر آشکارساز قبل از تزریق نمونه زمان کافی  کند عموما ناشی از  هایی که از الگوی خاصی پیروی مینظمی

های غیرقابل انتظار و انحراف از خط پایه خواهد بود. این مطالعه  برای متعادل کردن نداشته باشد کروماتوگرام حاصل دارای پیک

ها جهت رفع ه و ارائه برخی روشها در خط پایها و بی نظمی به بررسی اشکال مختلف خط پایه و علل بوجود آمدن ناهماهنگی 

های باال و .....  توان مشکالت جزئی را از میان برداشت و از هزینهتر به خط پایه و درک اهمیت آن میپردازد. با نگاه دقیقآنها می

 پیشگیری کرد.

 . کروماتوگرافی مایع باکارایی باال، کروماتوگرام ،خط پایه :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
[1] A. Mukthi Thammana, A Review on High Performance Liquid Chromatography (HPLC), 2016, 5, 2340-2347. 

[2] J. W. Dolan, Communication with the baseline, LC Resource., Walnut Creek, California, USA. 

 

 های خط پایه در کروماتوگرافی نظمیبی

 *  2جواد فیضی، 1فهیمه محمودی

 .  رانی ا مشهد،  ، ییغذا عیعلوم و صنا  یموسسه پژوهش یمرکز شگاهیآزما ،ییمواد غذا  یف یکارشناس ارشد بهداشت و کنترل ک 1
 .  رانیا  مشهد، ، ییغذا عیعلوم و صنا  یمؤسسه پژوهش ،ییمواد غذا  تیفیو کنترل ک یمنیگروه ا ار یو استاد  یمرکز شگاهیآزما سیرئ  2
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 (   rahele.pourmand@gmail.com)  دکتر راحله پورمند  عهده دار مکاتبات:*
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نوری به طور گسترده در صنایع مختلف و علوم آزمایشگاهی به منظور شناسایی و سنجش های بسیار    حسگرهای مشدد

کاررفته در  اما اصول به  [. با اینکه امکان طراحی ساختارهای متنوع برای این حسگرها وجود دارد،1روند]دقیق مواد به کار می

اتور ضریب شکست محیط و نیز طول مسیر نوری مؤثر پرتو همه آنها یکسان است: حضور ماده هدف در نزدیکی سطح رزون

ها بر اساس قدرت تشخیص المان  شود. بازده عملکرد این سیستمجایی فرکانس مد تشدید میتشدید را تغییر داده و باعث جابه

ل محیطی و نیز  [. اما برخی عوام2،3شود]های مبدل و آشکارساز سیگنال تعیین میشناساگر هدف و نیز دقت و وضوح المان

وری آنها را محدود نماید. به طور مثال، افت و  تواند بر کارایی این سیستم ها تأثیرگذار بوده و بهرهخصوصیات ذاتی مشدد می

خیزهای دما در سیستم، منشاء ایجاد اثرات ترمواپتیکی در مشدد و محیط اطراف آن بوده که باعث جابجایی فرکانس تشدید و  

گیری شده به وسیله حسگر، ناشی از جذب ماده  [.  بنابراین جابجایی فرکانس اندازه5،4خروجی می شود]  ناپایداری سیگنال

دهد. در این مقاله، با تحلیل همزمان  هدف و اثرات گرمایی در محیط است که این مسئله دقت و حساسیت حسگر را کاهش می

ری دایروی، جابجایی فرکانس ناشی از اثرات ترمواپتیکی  مشددهای نو مدهای تشدید الکتریکی عرضی و مغناطیسی عرضی در

داده آنالیز  از  دقیقتری  تحلیل  و  ارائه شدهمحاسبه  درهای حسگر  با  بررسی  است. همچنین  به  مذکور،  محاسبات  گرفتن  نظر 

رمایی در  پارامترهای توصیف کننده عملکرد حسگر مانند حساسیت و حدتشخیص حسگر پرداخته و با توجه به کاهش نویز گ

اند. با توجه به اینکه بخشی از نوفه های طیفی مربوط به نویزهای گرمایی و  نتایج، نشان داده شده که این پارامترها بهبود یافته

های  جابجایی ترمواپتیکی فرکانس تشدید در سیستم است این محاسبات به تحلیل دقیقتر طیف خروجی و کمی سازی دقیق داده

 های حساس آزمایشگاهی کاربرد خواهد داشت.ها و بررسیو در مشاهده حسگر کمک خواهد کرد 

 . اثرات گرمایی، تحلیل طیف، جابجایی فرکانس تشدید، حسگر، مشدد نوری :كلید واژه
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[5] J. D. Suter, I. M. White, H. Zhu, and X. Fan, Appl. Opt., 2007, 46, 389–396 . 
 

گیری ضریب شکست در حسگرهای مشدد نوری با تحلیل همزمان  وری سامانه اندازهبهبود بهره

 رفتار مدهای تشدید الکتریکی عرضی و مغناطیسی عرضی 

 راحله پورمند  

 گروه فیزیک، مرکز آموزش عالی استهبان، استهبان، فارس، ایران 
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و    و مواد شيميايي،  معرف، مقدار مصرف  زمان  مدتاز نظر  جهت آناليز براي روشهاي دستگاهي مختلف چه    آماده سازي نمونه

آناليز با استفاده از تکنيک جذب اتمي، بسته به ماهيت    است.  ييايميش  ليو تحل  هيدر تجز  ي گام مهم  همچنين احتمال خطا،

نمونه، نياز به آماده سازي ساده و يا پيچيده دارد که گامي بسيار مهم از آناليز نمونه است چراکه مسئول درصد مهمي از خطاي  

. طيف سنجي است  نمونه  سازي  آماده  براي  رفته  کار  به  روش  نوعدقت و    به  وابسته  تکنيک  اين  ا ب  آمده   بدست  نتايج  وآناليز است،  

رده شامل نمونه   4ها جهت آناليز تکنيک جذب اتمي در  اي جهت تعيين عنصري فلزات است. نمونهجذب اتمي، روش تجزيه

، ntu  1هاي مايع شفاف، بدون رنگ، داراي کدورت کمتر از  نمونهمايع معدني، مايع آلي، جامد آلي و جامد معدني قرار ميگيرند.  

و بدون بو را ميتوان مستقيم جهت آناليز به دستگاه تزريق نمود، در حاليکه هر تغييري در ماتريس نمونه محلول شفاف مشاهده  

با     آماده   روشهاييظ و مرک دارد.  غل  3HNOشد بسته به هدف مطالعه، نياز به سانتريفيوژ و فيلتراسيون، و يا هضم، معموالً 

فرايند استخراج و يا   اسيدي،  هضم  ،خشک و تر  خاکسترسازي  شاملبراي ساير نمونه هاي محلول و جامد    استفاده  مورد  سازي

 .است سازي رقيقتغليظ، و 

 محلول شفاف، هضم.ماتريس نمونه،  جذب اتمي،  :كلید واژه

 ع مراج
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Methods, 8(9), 2178–2184. 

[2] Bings, N. H. Bogaerts, A. Broekaert. J. A. C. (2010). Atomic Spectroscopy: A Review Anal. Chem. 82, 4653–4681 

[3] Trindade, A. S. N., Dantas, A. F., Lima, D. C., Ferreira, S. L. C., Teixeira, L. S. G. (2015). Multivariate optimization of ultrasound-assisted 
extraction for determination of Cu, Fe, Ni and Zn in vegetable oils by high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry. Food 

Chemistry, 185, 145-150. 

 

 

 

 

 روشهاي آماده سازي نمونه جهت آناليز جذب اتمي
 

   4محمد زارع  3فرح تاج بهادريو  2زهرا مختاري، 1*وحیده شیخي

   vahidehsheykhi@gmail.com، آزمايشگاه مرکزي /شيراز دانشگاه  1
 zahra.mokhtari@neyshabur.ac.ir ، گروه زمين شناسي /نيشابور دانشگاه  2

  bahadori.uni@gmail.com، بخش علوم زمين  /شيراز دانشگاه  3

 zare@susc.ac.ir، بخش علوم زمين/   دانشگاه شيراز  4
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تفکیک می شود.   فاز  بین دو  اجزاء یک مخلوط  است که  فیزیکی  یک روش جداسازی  باال  کارایی  با  مایع  کروماتوگرافی 

جداسازی بر مبنای اختالف ضرایب تفکیک اجزاء سازنده نمونه بین دو فاز می باشد. برای دستیابی به آنالیز ایده آل باید به  

دستگاه اعم از پمپ، محل تزریق، آشکارساز، ستون و لوله های موئین با دقت و با  پارامترهای مختلفی دقت کرد. اجزاء فیزیکی  

  pHتوجه به نوع نمونه آنالیز شونده انتخاب شده باشند. معموال منابع خطا در کروماتوگرافی شامل مخلوط کردن فاز متحرک،  

ناسب حالل نمونه، ناخالصی های موجود ، عدم خلوص حالل فاز متحرک، پیک های مربوط به سیستم، انتخاب نامفاز متحرک

در نمونه، تشکیل یک محصول فرعی در محلول نمونه، دقت و صحت تزریق، واکنش های شیمیایی در درون ستون، دما و سرعت  

جریان حالل، نشت های موجود در دستگاه، ارتعاشات خط مبنا و کاهش دقت آنالیز و خیلی از موارد دیگر که بسته به شرایط 

بر کار آزمایشگاهی پیش می آید. برای اجتناب از این چالش ها و کاهش اثرات آنها بر آنالیز ابتدا باید منشآ خطا را شناسایی  حاکم  

 کرده و برای رفع آن راهکار مناسب را اتخاذ کرد. 

 . منابع خطا  ،یکروماتوگراف  بات،یترک  زیآنال :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
[1] J. Sneddon, S. Masuram, and J. C. Richert Department of Chemistry, McNeese State University, Lake Charles,v Louisiana Analytical 

Letters, 40: 1003–1012, 2007 

[2] Rouessac, F, Rouessac, A. "Chemical Analysis Modern Instrumentation Methods and Techniques" 2nd Edition, England, John Wiley & 
Sons Ltd, 2007 

 

 چالش ها در کروماتوگرافی مایع با کارایی بال 

 *الیاس سلطانیو   زینب تقی زاده
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 ( yafateme17@gmail.com)  زاده  ن یفاطمه حس  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

دارند ، دست و پنجه   عیو سر   قیدق  لیو تحل  هیبه تجز  ازیکه ن  یی نمونه ها  ندهیمعموالً با تعداد فزا  ی قانون  یپزشک یها شگاهیآزما

در   زیکرد.  آنال ییشناسا یتوان نمونه را بدون آماده ساز  یشود که بر اساس آن  م یارائه م یمقاله راهکار  نیکنند در ا یمنرم 

نمونه    زیآنال  نکهیاست.  با توجه به ا  ریو... امکان پذ  نیهروئ  ش، یکشف و ضبط شده مانند حش  ینمونه ها  یبرا  قهیعرض چند دق

این در حالی است دارند.    ازین  یطبقه بند  یعرف براو م  یساز   قی انحالل ، رق  لیاز قب  یساز  هشناخته شده، اغلب به آماد   یها

،    یپودر  ینمونه ها   این است که    طیف سنجی جرمی  -  کروماتوگرافی گازی  ستمیپروب به همراه س  نیاستفاده از ا  مزیت  

  ه یبر پا  کیتکن  نیا  میشوند.  زیآنال  نرم افزار مرجع اطالعات    لهیبه وس  دقت  (  و    قهیقرصها  با سرعت )در عرض چند دق  ای   عیما

  MS یونیو منابع  داخل پروب سریع    از نشت هوا به    م،ی هل  انیاست که ضمن داشتن محافظت در برابر جر  یریتبخ  یورود

تعبیه شده است که به سرعت گرم می شود و نمونه بدون آماده سازی در   پروب  نیدرون ا  نهیستون موئ  ک یکند.    یم  یریجلوگ

 ر ینمونه در ز  یپودر شده و بدون آماده ساز  نیکودیقرص و  لیو تحل  هیعنوان مثال تجز  بهثانیه تبخیر می شود.    6الی    3عرض  

و درصد    دروکودونیو ه   نوفن یاستام  یآن حضور دو ماده اصل  جهیشد که در نت  یکروماتوگراف  ی، منجر به جداساز  قهیدق  کی

 د. یگرد دییتا طیف سنجی جرمی  _پروب سریع دستگاه کروماتوگرافی گازی یها تیآنها ، با نشان دادن قابل یوزن

 .ییایم یزشی نمونه، آنال  ییشناسا  ،ی، پزشک قانونی گاز  یکروماتوگراف :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
 1383،سال  7توسعه علمی، جلد  یسو بهکتاب دولت ، گامی   [1]

  ی هاشگاه یآزمادر    نوین  رویکردهای  کشور، نشریه  تحقیقاتی  یهاکارگاه   و  هاشگاه یآزما  ساماندهی  نوین  شیوه  محمدصادق ،  علیائی، [2]

 1397،  5-12،صفحات  1ایران سال دوم،شماره    علمی

 1386کشور،  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  ۴1  شمارهرهیافت،    فصلنامه  موضوعی،  شامتک  مژده،  رحمانی  علیائی محمدصادق، [3]

 1388  تجهیزات  گروه  گزارش  -پژوهشی  خدمات  و  پشتیبانی  دفتر-  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاونت [۴]

 1398  تجهیزات  گروه  گزارش  -پژوهشی  خدمات  و  پشتیبانی  دفتر-  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاونت [5]

 شاعا   شبکه  نامهنظام  [6]

 

آنالیز سریع و دقیق نمونه های پیچیده بدون آماده سازی با استفاده از تکنیک پروب سریع قابل  

 طیف سنجی جرمی  _نصب روی دستگاه کروماتوگرافی گازی 

   2، رقیه حیران2فاطمه صداقتی جهرمی ، 1 *فاطمه حسین زاده

 کارشناس آزمایشگاه. ، مرکز آموزش عالی استهبان1
 گروه شیمی، مرکز آموزش عالی استهبان، استهبان، ایران.1 2
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 ( fm.pinklove@yahoo.com)  انیفاطمه مختار  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

ميكروسكوپ از مهمترین  بيولوژیكیكي  علوم  استفاده در  فلورسان  ،هاي مورد  این  د.  باشمي  سميكروسكوپ  از  استفاده  با 

از آنها رنگ آميزي نمود و    وها را به طور مجزا مشاهده  توان اجزاي داخلي سلولمي   ،و خاصيت فلورسانت مواد  ميكروسكوپ

و نور مرئي    خاص از ميكروسكوپ نوري است که منبع نور آن پرتوهاي فرابنفش  نوعي   ميكروسكوپ فلورسانس  برداري کرد.تصویر

داخل سلول با مواد  هاي ویژه  ها یا مولكولها بخش. براي مشاهده نمونه زیر این ميكروسكوپ باشدمي  در طول موج هاي پایين

رنگ نورافشان  یا  ميفلوئورسنت  رنگآميزي  براي  پادتنشوند.  از  معموالً  اختصاصي،  مواد  آميزي  به  متصل  اختصاصي  هاي 

کنند و در طول موج بلندتري در طيف شود. مواد فلوئورسنت نور را در طول موج فرابنفش جذب ميفلوئورسنت استفاده مي

هاي  شود حاصل نور تابش شده از نمونه است. رودامين و فلورسئين دو نوع از رنگ ي که دیده ميکنند. تصویرمرئي تابش مي

و فلورسانس ذاتي  DAPI در این تحقيق از رنگ    .کنندمعمول فلوئورسنت هستند که به ترتيب نور قرمز و سبز از خود تابش مي

-MCFي سلولي  کنش پرودیجيوسين، بر روي دو ردهداروي ضد سرطان پرودیجيوسين، جهت بررسي ميزان جذب سلولي و پرا

  از  غني   نقاط   به شيميایي است که  ترکيب یك   5H15N  16Cفرمول   با  DAPI، استفاده شد. رنگ  تيفيبروبالست پوس و    7

براي مطالعات و    کهکند  شود و رنگ فلوئوروسنت از خود ساطع ميمتصل ميهسته سلول   DNA ساختار  در   تيمين  و  آدنين

. در این تحقيق، تصاویر مربوط به نمونه کنترل، پرودیجيوسين آزاد و ها کاربرد داردو مشاهده هسته سلول تحليل چرخه سلولي

  16،  12دقيقه،    30هاي  در زمان  فيبروبالست پوستيو    MCF-7هاي  نانوذرات بارگذاري شده با پرودیجيوسين به درون سلول

ها  ماني سلولکاهش زنده  دهندهمورد بررسي قرار گرفت، که نشان  ساعت انكوباسيون ، به کمك ميكروسكوپ فلورسانس  24و  

 باشد. در حضور پرودیجيوسين نسبت به نمونه کنترل مي

 

 فلورسانس.   كروسكوپيسرطان، سلول و م  ن،يوسيجیپرود :كلید واژه

 

 

 فلورسانس   کروسکوپمی کمک  به هاداخلی سلول  یجذب و مشاهده اجزا یبررس

 2و بنفشه رستگاری 1، صدیقه زینلی*1فاطمه مختاریان

 هاي نوین، بخش نانو مهندسي شيمي.دانشگاه شيراز، دانشكده فناوري1

 آزمایشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز.مرکز تحقيقات علوم و تكنولوژي تشخيص 3
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 (fsedaghati2013@gmail.com)ی  فاطمه صداقت  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

حساسیت و قدرت   .  است   حساس تر  نوری  سنجی  طیف  های  روش  سایر  به  نسبت  برابر  1000  تا  فلورسانس  سنجی  طیف

آنالیزهای کمی و کیفی کاربرد    از  ای  گسترده   طیف  درانتخاب پذیری باال و همچنین آسانی استفاده از این روش باعث شده است  

، شناسایی و اندازه گیری صحیح ،تکرارپذیری، و  برخی از ویژگی های یک روش مناسب برای آنالیز کیفی و کمی  داشته باشد.  

ی باشد. روشهای تجزیه ای مبتنی برفیبر نوری به عنوان گزینه ای در سطح جهانی برای اندازه گیری های  سرعت باالی آنالیز م

سریع پذیرفته شده اند. در دستگاههای مرسوم طیف سنج فلورسانس ، استفاده از فیبر نوری با محدودیتهایی روبررو می باشد.  

به اجرای سیستم حفاظتی از نور اتاق می باشد که این امر دشوار است. با  زیرا برای اندازه گیریهای صحیح و تکرار پذیر ، نیاز  

 ارائه   مسئله  این  برای  فرد  به   منحصر  حل  راه  یک  Agilent Cary Eclipse  فلورسانس  پیشرفت تکنولوژی ، اسپکتروفتومتر

انعطاف پذیری عالی  نمونه برداری را امکان داده است. محافظت کامل از نور محیط ، ویژگی منحصر به فرد این دستگاه است که  

پذیر ساخته است به نحوی که در حالت های حتی استفاده از درب باز دستگاه و استفاده از فیبر نوری داده های اندازه گیری  

به سل نمونه    عدم نیاز  نوری  فیبر  از  استفاده  با  شده  انجام  های  گیری  اندازه  توجه  قابل  دقیق و صحیح بدست می آید. از مزایای

برای نمونه های چالش برانگیز و  بدون محدودیت      نوری  آلودگی نمونه می باشد. همچنین از فیبر  کاهش   و  سریعتر  آنالیز   زمان  ،

  فوق   های  محیط  گالوباکس،  ، مانند درون  دور  راه  از  گیرهای  اندازه  برای  حل  راه  اندازه و شکل نمونه استفاده می شود و  تنها

زیادی در زمینه مطالعات زیستی  ای  هسته  صنعت  و در    تمیز  العاده این دستگاه کاربردهای  باشد.  آنالیز های  ودارویی می   ،

 . ]1-2[شیمیایی مواد غذایی و محیط زیست دارد

 آنالیز شیمیایی،صنایع غذایی،طیف سنج فلورسانس،فیبر نوری،محیط زیست.  :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
[1] S. Ranallo and D. Sorrentino, Nat Commun,2019, 10, 5509-5518 

[2] L Li and B  Tang, Chem. Commun., 2018,54, 8277-8280 

 

 نوآوری و عملکرد دستگاه طیف سنج فلورسانس 

   فاطمه حسین زادهو  رقیه حیران،  *فاطمه صداقتی

 گروه شیمی، مرکز آموزش عالی استهبان، استهبان، ایران.
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 ( samiraghaed@gmail.com)ی  قائدمحمد   رایسمدکتر    عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

اسپکتروسکوپی برای تأیید تثبیت پروتئین در سطح اسپور استفاده شده  در این پروژه برای نخستین بار از روش فلورسانت  

نماید. برای محاسبه بازده تثبیت پروتئین، های اندک را نیز قابل سنجش میاست. این روش حساسیت باال داشته و اختالف غلظت

اولیه در محلول محاسبه شد، سوپ رویی و محلول  پروتئین  تثبیت جمعهای شستشوی  غلظت  از  آوری شده و  اسپورها پس 

( تثبیت شده  Spa)  Aمحتوای پروتئینی آنها نیز در مجموع محاسبه گردید. با کم کردن این دو مقدار از یکدیگر میزان پروتئین  

د در  فلورسانت اسپکتروسکوپی محاسبه گردید. برای رسم منحنی استاندار  ها با روشآید. این دادهبر سطح اسپور به دست می

سنجش شد.    pH 7.5در بافر فسفات    Aهای مختلف پروتئین  روش اسپکتروسکوپی فلورسانس، ابتدا طیف فلورسانس غلظت

های تهییجی مختلف آنالیز و ماکزیمم طول موج تهییجی و نشری به دست آمد. پس از رسم نمودار استاندارد، برای  طول موج

 μg Spa/4×10های مختلف )با غلظت  Aفعالیت پروتئین تثبیت شده، پروتئین  تعیین اثر غلظت پروتئین بر کارآیی تثبیت و 

10 spore10  ،20  ،40  ،60  ،80    در فسفات بافر  100و )pH 7.5    ساعت مخلوط شدن در    2به اسپور اضافه شدند. پس از

ها جدا شدند. شدت فلورسانس  های متصل نشده توسط شستشو با همان بافر، از اسپوردمای اتاق، مخلوط سانتریفوژ شد و پروتئین

دست آمد. غلظت پروتئین های شستشو توسط اسپکتروسکوپی فلورسانس بههای مختلف یعنی سوپ اولیه و محلولدر محلول

ها از روی معادله منحنی استاندارد محاسبه گردید. غلظت پروتئین تثبیت شده نیز از اختالف بین غلظت پروتئین  در محلول

سرعت با افزایش غلظت پروتئین  به  Aهای شستشو محاسبه شد. تثبیت پروتئین  ظت سوپ رویی و محلولاولیه و مجموع غل

 pHپروتئین در فسفات بافر   spore 1010 ×µg/4 60یابد و بهترین شرایط تثبیت از افزودن اضافه شده به اسپور افزایش می

 شود.روی سطح اسپورها تثبیت میاز پروتئین اولیه بر  61دست آمد. در این شرایط حدود %به 7.5

 

 . فلورسانت اسپکتروسکوپیبازده تثبیت،  :كلید واژه

 

 ع مراج
[1] NGUYEN, H. D. & SCHUMANN, W. Journal of Biotechnology, 2006, 122, 473-482 . 
[2] GASHTASBI, F., AHMADIAN, G. & NOGHABI, K. A. Enzyme Microb Technol, 2014, 64-65, 17-23 

[3] ISTICATO, R., CANGIANO ,G., TRAN, H. T., CIABATTINI, A., MEDAGLINI, D., OGGIONI, M. R., DE FELICE, M., POZZI, G.  

& RICCA, E. J Bacteriol, 2001, 183, 6294-301 . 

 

 محاسبه بازده تثبیت پروتئین بر روی سطح با استفاده از تکنیک فلورسانت اسپکتروسکوپی   

 2، غالمرضا احمدیان1*سمیرا قائدمحمدی

 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، مرکز آموزش عالی استهبان، ،  1

،  ای سامانه   فناوری زیست گروه ، پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست،   پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  2
ahmadian@nigeb.ac.ir 
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 ( edalat@shirazu.ac.ir)  محسن عدالتدکتر    عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

ر در چندین  دایپا  یباال و کشاورز  یورکم، بهره  یبه سمت ورود  یکشاورز  های ستمیس  یسازمانده  کرد یبا رویق  دق  یکشاورز

  ر یانعطاف پذ  یابزار  جاد یبا هدف ا یافته است. در این زمینه پرنده هدایت پذیر از راه دور )پهپاد(چشمگیری    دهه گذشته توسعه

با    ییهوا  یسکو  کیشامل    ستمیس  نی. اباشد در بخش کشاورزی می  علف های هرز متناسب با مکان  تیریمد   یو قدرتمند برا

ارتفاع کمپرواز    قابلیت در  استفیچند ط  نیدورب  کیو   خودکار  ها،    .ی   رشددر فصل    را  زراعی  اهانیگ  هرز  یهاعلفپهپاد 

  دور  از  سنجش یهاتیمحدود  از  ی برخ  تواند برمی  نمایند. این سیستمیباال ارائه م  نسبتاً  وضوحبا    یریو تصاو   د دهیم  صیتشخ

ماهواره  هر  یهاعلف وسیله  به  شامل:    کند  غلبهز  پ   مکانی  وضوح  (1که  اندازه  با  باال  العاده  سانت  کسلیفوق  (  2متر؛  یچند 

  تر شیب  یریپذانعطاف(  3؛  یابر  یروزها  در  پرواز  به  ادر بودنق  یی به دلیلنامساعد آب و هوا  طیشرا  لیدال تر بهکم  یهاتیمحدود

در   ریاخ  یهاشرفتیبهتر، پ   اویرتص  وضوحدر حال حاضر    باشد.ا میحسگره  و   سکوها  نهیکاهش هز(  4  ی وزمانبند  یدر برنامه

  جاد یامکان اپهپاد،  توسط    هارائه شد  یفیچندط  ریتصاو  نسل  نیو آخر  شده  هیها تعبآن  یکه برایی  سنسورها  ساختن  کوچک

تواند  میکه    کندیم  هیبا توجه به پوشش علف هرز توص  راکش  علف  ی ازمناسب  غلظت  کرده کههرز را فراهم    یهانقشه علف  قیدق

  و   هانیدوربا،  در سنسوره  شرفتیپ   ن، یعالوه بر ا  .را کاهش دهد  و به دنبال آن خطرات زیست محیطی  هاکشاستفاده از علف

  تیریمد  یبرا  ییابزارها  ، زین  استزمان کوتاه    کیدر    داده  یادیز  حجم  پردازش  به  قادر  که  کارآمد  و  قدرتمند  هایپردازشگر 

کند  هرز  یهاعلف  مکان  با  متناسب فراهم  پهپاد  .را  از  استفاده  مختلف  زمینه در    هاهمچنین  جمله  یکشاورزهای  پاشش   از 

 است.  افتهی زیادی گسترش مراحل رشد و نموی گیاه زراعی یاب ی، کاشت بذر و ارزییایمیش ی و کودها سموم متناسب با مکان

 سنجش از دور، کشاورزی پایدار، مدیریت متناسب با مکان، نقشه علف هرز.  :كلید واژه
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weed mapping in sunflower using UAV technology: variability of herbicide treatment maps against weed thresholds. Precision 
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 پهپاد؛ فناوری نوین در زمینه کشاورزی دقیق  

 * و محسن عدالت  غزال شفیعی سروستانی
 

   دانشگاه شیراز.، یدانشکده کشاورز ،یاهیگ کیو ژنت د یبخش تول
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 ( nadgaran@susc.ac.ir)  دکتر حمید نادگران  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

های  ها و سلولهای تصویربرداری از بافتانسان، انواع روشی عوامل مختلف بر روی سالمتی  امروزه به منظور بررسی و مطالعه

ها  ها به بافتهایی که این روشو آسیب های موجود، به دلیل عمق نفوذ کماند. اما بسیاری از روشهدف مورد توجه قرار گرفته

ارگان وارد میو  تصویربرداری  در حین  با محدودیتهای مجاور  مواجه میکنند،  تکنیک فباشند. طیهایی  رامان، یک  سنجی 

ها  باشد. در این روش، از طریق بررسی پاسخ پراکندگی نور توسط نمونه، ارتعاشات ذاتی مولکولسنجی دقیق و غیرمخرب می طیف

کنش نور با ماده، دو دسته پاسخ اپتیکی متناسب با  گیرد. به طور کلی همواره، در برهمدر مواد مختلف مورد مطالعه قرار می

هایی که در آن انرژی تابشی کمتر از انرژی فرودی بوده و تحت عنوان ی اول، پراکندگیها وجود دارد: دستهمولکول  ارتعاش

که انرژی تابشی در آن بیشتر از انرژی فرودی به   هاییی دوم، پراکندگی شوند و دستهشناخته می  "پراکندگی رامان استوکس"

شود. بنا بر تقارنی که بین این دو دسته پراکندگی وجود دارد، کاربردها  نامیده می  "استوکسپراکندگی رامان آنتی"نمونه است و  

با یک میکروسکوپ   سنجیچه یک چیدمان طیفباشد. چنانهای مختلف قابل تعریف و استخراج میو اطالعات متعددی در زمینه

گردد.  بعدی از نمونه برمبنای طیف رامان به صورت غیر مخرب فراهم می  3بعدی و  2کانفوکال ترکیب شود، امکان تصویربرداری  

چه های تصویربرداری است که چنان( از جمله روشCARSاستوکس رامان )تصویربرداری با استفاده از سیگنال همدوس آنتی

های زیستی کاربرد داشته باشد. استفاده از منبع ها و اندامتواند در تصویربرداری از بافت، به طور ویژه میباشد  IRمنبع نوری آن  

های  ها بدون آسیب به بافت هدف و یا سایر اندام، امکان عمق نفوذ چند صد میکرونی را در انواع بافتIRبرانگیختگی در ناحیه  

و استفاده از نانوذرات مهندسی شده با هدف افزایش    CARSی عملکرد  ی نحوهطالعهکند. در این مقاله به ممجاور، فراهم می

شده، به دو صورت در بهبود شود. در واقع نانوذرات مهندسیهای زیستی پرداخته میدقت و کیفیت در تصویربرداری از بافت

ل رامان بافت هدف شده و نانوذرات پلیمری کیفیت تصویربرداری تاثیرگذار هستند؛ نانوذرات پالسمونیکی، موجب تقویت سیگنا

 سازند.های هدف را فراهم میگذاری و ردیابی در بافتنیز امکان نشانه

    CARSاستوکس همدوس، نانومواد مهندسی شده، ردیابی نانوذرات، تصویربرداری از بافت، میکروسکوپ کانفوکال،  رامان آنتی :كلید واژه

 

 

 ( CARS)  ردیابی نانو مواد مهندسی شده با استفاده از سیگنال همدوس آنتی استوکس رامان

 2*، حمید نادگران1مرجان جعفری

 شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک 
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 (fatemehghiasi@shirazu.ac.ir)  دکتر فاطمه غیاثی  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

کنند. خواص   ی خود را انتخاب م  ی غذاها  ت یاست که مصرف کنندگان در نها  ی اصل  لیاز دال  ی کیغذاها    یحس  اتیخصوص

  ی ها  یژگیحال ، طعم و بافت در و  نی، طعم و مزه و بافت. با ا  یکرد: شکل ظاهر  میتوان به سه جنبه تقس  یغذاها را م  یحس

دهد و    ی انجام م  ی عیه طور طباست که بشر ب  یغذاها کار  دنیو جو  فتن برخوردار است. گاز گر  یشتریب  تیغذاها از اهم  یحس

  ن یتواند ا  ی م  کیپالست  ای  کیحلقه ساخته شده از الست  کی کامالً مشهود بوده است. به عنوان مثال ،    یامر از همان نوزاد  نیا

 دیتول  هر دوی است ، از طرف  شیافزا  لغذا در حا  تیفی، از آنجا که ک  جهیدندان درآوردن نوزادان را برآورده کند. در نت  ازین

غذا مواد  دانشمندان  و  و  دی با  ییکنندگان  کاف  تیفیک  در  یبافت  یها  یژگیبه  توجه  که    سنجششود.    یغذا  مبنایبافت،   بر 

از    دیبا تقل  ییغذا  دموا  یخواص بافت  ینیع   یریگاندازه  یبرا  یاشده است، به طور گسترده  یشکل طراح  ریی/ تغ  روین  یهاروش

درک    یرا که برا  ییچندگانه غذا  ا یمنفرد    یکیتوانند خواص مکان  یها م روش  نیشود. ا  ی توسط انسان استفاده م  یحس  یابیارز

در هنگام دست زدن را    یکیمکان  بیمقاومت در برابر آس  نی دهان مهم هستند و همچن  ا یبافت توسط انسان در دست    یحس

بنابرا  شیآزما ابافت به طور گ  لیو تحل  هیاز تجز  ن،یکنند.  ارز  یسترده  ،  یمانند رب، رشته فرنگ  یی مواد غذا  تیفیک  یابیدر 

  پس یوعده )آب نبات، چ  ان یم  ی، غذاهاجاتیها، سبز  وهی، ماتی، لبنیان، محصوالت آبزیپخته شده، محصوالت گوشت  یکاالها

   .استفاده شده است ( )مانند ژله، مربا و سس ها  یژله ا یو غذاها پف کرده( ،  یو غذاها ینیزم بیس

 . ، سنجش بافت، کیفیت غذا، خواص حسیخواص مکانیکی  :كلید واژه

 

 

 

 

با دستگاه   سکوزیو  عات یجامد، و ما مه یجامد، ن ییمواد غذا یبافت یها  یژگی و زی سنجش و آنال

 ( Texture Analyzerج )بافت سن

 فاطمه غیاثی 

 یی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز غذا  عیعلوم و صنابخش  
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 ( ryousefi@shirazu.ac.ir)  دکتر رضا یوسفی  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

طیف سنجی رامان یک روش آنالیز نوری بر مبنای لیزر است که اساس آن ارتعاشات مولکولی ماده می باشد که با توجه به 

این ارتعاشات که در مواد مختلف منحصر به فرد می باشد می توان آنالیز شیمیایی سلول ها، بافت ها و مایعات زیستی شامل  

ا به صورت کمی و کیفی مورد مطالعه قرار داد. خواص ویژه ایی چون سرعت، غیر  خون، بزاق، نمونه ادرار و اشک و اسپرم ر

 مخرب بودن، حداقل یا عدم آماده سازی نمونه باعث شده است که این روش طیف سنجی جایگاه مهمی را در روش های آنالیزی 

ی رامان در مطالعات زیستی  اساس طیف سنج  به خصوص در حوزه علوم زیستی و تشخیص طبی در دنیا به دست آورده است.

به این صورت است که هر سلول و بافت طیف منحصر به فردی )مانند اثر انگشت( دارد که آن را از سایر بافت ها و سلول ها  

که این نوع طیف ها به    منحصر به فرد خود می باشندطیف های رامان    دارای  متمایز می کند، انواع ماکرومولکول های زیستی

مه آن به شمار می رود. زمانی که سلول و بافت از حالت طبیعی خود خارج شوند این طیف ها نیز تغییر خواهند نوعی شناسنا 

کرد و با مقایسه طیف جدید با طیف مرجع می توان روند و علت این تغییرات که ممکن است بیماری باشد را مورد مطالعه قرار 

 داد.

 

 . شیمیایی  آنالیز،  طبیتشخیص  ،  ارتعاشات مولکولی :كلید واژه

 

 

 یافته های نوین کاربرد طیف سنجی رامان در تشخیص سرطان 

 1*، رضا یوسفی2محمد صادق علیائی،  1محمدباقر شاهسونی

 آزمایشگاه شیمی پروتئین، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.  1

 علوم، تحقیقات و فناوریگروه معاونت پژوهش و فناوری، وزارت  2 
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 ( M.B.Shahsavani@shirazu.ac.ir)  محمدباقر شاهسونی  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

ها( که کاربرد    مولکول ها سر و کار دارد، نه اتم   یی است ) با شناسا  یمولکول  یسنج  فیط   کیتکن  کیرامان    یسنج  فیط

  ار یابداعش، امروزه بس  ییابتدا  ی رامان بر خالف سال ها  کیکرده است. تکن  دای مختلف پ   ی قاتیتحق  ی ها  نهیدر زم  یمتنوع   یها

رامان   یسنج  فیاز ط  توان یکه م  یی آنجا  کرده است. از  دای پ   یفراوان  تفاده اس  تمامی حوزه های مختلف علوممتداول شده و در  

علوم های مختلف  روش در حوزه    نیبدست آورد استفاده از ا  باتیترک  یو ساختار  ییایمیش  یها   یژگیدر مورد و  یقیاطالعات دق

به دلیل شناسایی سریع و دقیق، امروزه در حوزه    به سرعت در حال گسترش است.  یو پزشک  یشناس  ستیز  طالعاتم  در  ژهیبه و

پزشکی قانونی جهت شناسایی مواد در صحنه جرم و پیشرفت پرونده های جنایی کاربردهای فراوانی پیدا کرده است. برای مثال  

فته پرداخت  توان جهت تشخیص جعلی یا اصلی بودن اسناد با توجه به تاریخ ثبت سند و یا امضاهای صورت گراز این تکنیک می

و یا همچنین جهت شناسایی مواد انفجاری نیز به کار رود. در سال های اخیر از طیف سنجی رامان جهت تشخیص مواد پیدا 

 شده در صحنه جرم مانند استفاده می شود.

 

 .شناسایی مولکول ها، تعیین ساختار، ویژگی های شیمیایی :كلید واژه

 

 

 کاربرد طیف سنجی رامان در پزشکی قانونی و بیوتروریسم 

 1، رضا یوسفی2، محمد صادق علیائی1*محمدباقر شاهسونی

 آزمایشگاه شیمی پروتئین، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.  1

 علوم، تحقیقات و فناوریگروه معاونت پژوهش و فناوری، وزارت  2 
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 ( a.r.zolghadr@gmail.com)  رضا ذوالقدر  نیدکتر ام  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

ها  اندازه ذرات درون محلول  عیتوز  می توانبرهمکنش نور با ذره  که از  است    یکیزیف  ی( روشDLS)  ی کینامینور د  ی پراکندگ

درون خود    مای اندازه ذرات مستقاز مزیت های این روش، میتوان به این اشاره کرد که  .  ی کردریاندازه گ  ها را  ونیو سوسپانس

اندازه ذرات در   نییتع  یبرا   عبسیار سریروش  ، و هم چنین یک  ستی به خشک کردن ن  یازیو ن  شودی م  یریمحلول اندازه گ

تنش   دانیتحت اثر م  االتیشکل س  رییو تغ  انیجر  یبررس  جهت   رئومتردستگاه  .  متر می باشد کرومی  تا  نانومتر  چند  ی  محدوده

ی به کار  کینامید  تهیسکوزیو  ،االتیس  یکیخواص رئولوژ  نیتراز شاخص  یککه برای اندازه گیری ی  باشد یاعمال شده بر آنها م

  ی حالل هابا  خطرناک و فرّار    یآل  یحالل ها  جایگزینیسبز فعاالنه به دنبال    یها  یفناورمی رود. با در نظر گرفتن اینکه امروزه  

رهای  ، به دنبال مشاهداتی برای ساختارئومتری و  کینامینور د  یپراکندگ می باشند، در این مطالعه با استفاده از دستگاه های    دیجد

سبز هستیم.   های  در حالل  ها  سورفاکتانت  خودبخودی  تجمعات  تحل  هیتجزدر    د یجد  ی ها  ستمیس  این  کاربرد خاص    ل یو 

 می باشد. سنتز مواد  و ،ج، استخراییایمیش

 

 سبز، ویسکوزیته.   های  ، فناوریرئومتر   تجمع خودبخودی،  ی،کینامینور د  یپراکندگ :كلید واژه

 

 

 

بررسی خواص ساختاری سورفاکتانت ها در حالل های سبز با به کارگیری دستگاه های  

 رئومتر ی و کینامینور د یپراکندگ 

 *دكتر امین رضا ذوالقدر، مریم حیدری دوكوهکی

 ،  بخش شیمی، دانشگاه شیراز
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 (etezad-ma@icrc.ac.ir)    مسعود اعتضاد  دیس دکتر  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

شود روشی بسیار  نامیده می  DMAکه به اختصار    Dynamic Mechanical Thermal Analysisآنالیز گرمایی مکانیکی پویا  

باشد. به کمک این تکنیک کارآمد برای مطالعه و بررسی انتقاالت فازی و فرایندهای آسایشی درانواع مواد مخصوصا پلیمرها می

ویسکواالستیک را در رنج گسترده ای از دما و فرکانس مورد بررسی قرارداد. ماده    توان خواص رئولوژیکی حالت جامد موادمی

ویسکواالستیک برخی از مشخصات سیال نیوتونی و بعضی از مشخصات جامد االستیک را دارد و از نظر خصوصیات بین دو حالت  

وز و االستیک ماده را بطور جداگانه مورد بررسی توان پاسخ ویسکگیرد. با استفاده از این آزمون، میویسکوز و االستیک قرار می

قرار داد. در این روش تنش سینوسی به نمونه اعمال شده و کرنش ایجاد شده در ماده اندازه گیری می شود. در این مقاله به  

الگوی خمشی   ،خمشیالگوی    ،برشی،  فشاری  ، کششیهای  آزمون  DMTAهای قابل انجام با دستگاه  انوع آزموناختصار به معرفی  

های  انتقالو قابلیت های این روش با تمرکز بر کاربرد آن در پلیمرها از قبیل بررسی  ی دوتایی  الگوی خمشی با پایهو  ی تک  با پایه

α    وβ    وγ ،ای شدن، درصد تبدیل پخت، گرانروی کمینه در حین فرآیند پخت، تعیین وزن ملکولی  شدن، نقطه شیشه نقطه ژل

شدن، میزان نسبی  ای ها، چگالی شبکهپذیری در ترکیب پلیمرای شده در حین فرآیند پخت، میزان امتزاجهای شبکهبین زنجیر

ای، سازی دمای انتقال شیشهها، انرژی فعالکامپوزیتها یا نانوهمگن بودن پلیمری، همگن یا نا ذرات در بستر پلیمرپراکنش نانو

 شود.های جانبی پرداخته میبر گروه ذراتو اثرات نانو WLFابطه ضریب شکنندگی، ضریب جابجایی در ر

 

 ، دمای شیشه ای شدن، خواص ویسکواالستیک. (DMA)آنالیز گرمایی مکانیکی پویا :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
[1] K. P. Menard  N. R. Menard,   Dynamic Mechanical Analysis in the Analysis of Polymers and Rubbers, Encyclopedia of Polymer 

Science and Technology, 2015. 
[2] A. Montazeri, K. Pourshamsian, M. Riazian, Viscoelastic properties and determination of free volume fraction of multi-walled carbon 

nanotube, epoxy composite using dynamic mechanical thermal analysis, Materials and Design, 2012, 36, 408–414 . 

[3] K. P.Menard, Dynamic Mechanical Analysis: a practical introduction, CRC PressLLC, BocaRaton, FL, 2006 . 

[4] S. Bandi, D. Schiraldi, Glass transition behavior of clay aerogel/poly(vinyl alcohol) composites, Macromolecules, 2006, 39, 6537–6545. 
[5] J.S. Martin, J.M. Laza, M.L. Morra´s, M. Rodrı´guez, L.M. Leo´n, Study of the curing process of a vinyl ester resin by means of TSR 

and DMTA, Polymer, 2000, 41, 4203–4211. 

[6] PL-DMTA Operators Manual, Polymer Laboratories, UK,  117287 . 
 

 ( و کاربرد آن در پلیمرها   DMAآنالیز گرمایی مکانیکی پویا )

 2میلی، مریم رباط 1*اعتضاد مسعود سید

 .پژوهشگاه رنگ، پژوهشکده مواد رنگزا، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست1

 .پژوهشگاه رنگ، آزمایشگاه مرکزی2
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 (etezad-ma@icrc.ac.ir)  دکتر سید مسعود اعتضاد  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

 شده ظاهر اخیر سالهای در تحلیلی ابزارهای موفق ترین  از یکی عنوان به(SERS)  سطح یافته افزایش رامان سنجی طیف

سبب شده است تا این تکنیک در آنالیز و    باال  سرعت  و   کار  سهولت  همچون حساسیت و گزینش پذیری باال،   هایی است. ویژگی

  هایاین مقاله به بررسی روش  در  های زیست محیطی بسیار مورد توجه قرار گیرد. ماشیمیایی از جمله آالینده  مواد  تشخیص

خواهیم پرداخت    SERS  میکروسکوپی با استفاده از تکنیک   توسط دستگاه رامان کنفوکال  های زیست محیطی  آالینده  تشخیص

  مواد   ،PCB  و  PAH  ،  آفات  دفع  آلی)سموم  های  آالینده  تعیین  در  اخیر  و به اختصار مروری خواهیم داشت بر  دستاوردهای

های  های روشزا. در این مطالعه سعی شده است تا به بررسی چالش بیماری عوامل و سنگین فلزات های یون  ها،منفجره(، رنگ

 شناسایی و حل مشکالت زیست محیطی بپردازیم.    در  SERSهای نوین استفاده از  تکنیک  موجود پرداخته و به ارائه چشم انداز

 .(SERS)  سطحی  یافته  ارتقا  رامان  سنجی  طیفرامان کنفوکال میکروسکوپی، آالیندهای زیست محیطی، فلزات سنگین ، :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
1] NPW Pieczonka, RF Aroca, Single molecule analysis by surfaced-enhanced Raman scattering. Chem Soc Rev, 37, 2008, 946–954. 

[2] JQ Xue, DW Li, LL Qu, YT Long , Surface-imprinted coreshell Au nanoparticles for selective detection of bisphenol a based on surface-

enhanced Raman scattering. Anal Chim Acta 777, 2013, 57–62. 

[3]. S Chen, YX Yuan, JL Yao, SY Han, RN Gu , Magnetic separation and immunoassay of multi-antigen based on surface enhanced Raman 

spectroscopy. Chem Commun 47, 2011, 4225–4227. 

[4] J Chen, J Abell, YW Huang, YP Zhao, On-chip ultra-thin layer chromatography and surface enhanced raman spectroscopy. Lab Chip. 12, 

2012, 3096–3102 

 

  سطحی یافته تقویت  رامان  سنجی از طیف  استفاده با محیطی زیست های  آالینده تشخیص

(SERS ) 

 3میلی ، مریم رباط2 مهران بهورمنش  ، 1* سید مسعود اعتضاد 

 پژوهشگاه رنگ، پژوهشکده مواد رنگزا، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست.  1
  واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده علوم و صنایع غذایی.دانشگاه آزاد اسالمی 2

   پژوهشگاه رنگ، آزمایشگاه مرکزی.3
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 ( ra.modarresi@gmail.com)  یزدی  یرفعت السادات مدرس  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

را   بیومتریک یا زیست سنجشیتشخیص هویت در دنیای امروز روش های تشخیص هویت،علم  روز افزون  اهمیت و کاربرد  

در این علم سعی می شود با توجه به مشخصات رفتاری  وادار نموده است تا از اعضای جسم انسان به هویت شخص پی برده شود.

شبکیه یا عنبیه چشم و هندسه   صورت،  قد، اثر انگشت،  تشخیص هویت از روی وزن،  یا فیزیولوژی انسان،هویت او تعیین شود.

و میزان فشار بر روی کیبرد هنگام تایپ   یی از تشخیص فیزیولوژی و شناسایی از طریق امضا،صدا،نحوه راه رفتندست نمونه ها

این شناسایی با کمک میکروسکوپ های قوی و فوق تخصص   . می باشدانسان  و هویت  نمونه هایی از تشخیص رفتاری   کردن

ای کاربرد این علم مستندات قانون و تخصص علوم پزشکی و علم  برکه دارای لنز برتر است امکان پذیر است.    FE-SEMمانند 

روانشناسی دانشمندان را یاری کردند تا یافته های علمی و پژوهشی به یقین بیشتر برسد. در نتیجه شناسایی افراد در فرودگاه  

زشکی قانونی کارشناسان می  آیین نامه پ  2ها، زندان ها، مرگ های مشکوک و بیماران آلزایمری سهل تر شده است. طبق ماده 

توانند با دستور مقام قضایی اقدامات تشخیص هویت را انجام دهند. این فعالیت ها شامل معاینات بالینی، کالبد شکافی، اقدام  

پاراکلینیکی، انجام آزمایش های مناسب و در نهایت ارجاع گزارش به کمسیون پزشکی جهت انعکاس واقعیت دریافت شده می  

در پرونده های قضایی یا مطالعه خرابی محصوالت یا فرایندها می باشد.  توسط به کار گیری علم شیمی    یص هویت تشخ  باشد. 

شده در صحنه های جرم را آنالیز می کنند، در واقع مواد ناشناخته را با استفاده از    شیمیدانان نمونه های غیر بیولوژیک پیدا 

و الکتروفورز و پراش اشعه ایکس از طریق مقایسه آنها با نمونه های معلوم و    فناوری های کروماتوگرافی و اسپکتروفوتومتری

استاندارد، شناسایی می کنند. در نتیجه هویت مولکول های مجهول شناسایی می شود و عامل اصلی از روی مشخصات بدست  

 آمده شناسایی می گردد. 

 . انسان ، بیولوژی ، شناسایی ، هویت :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
 آیین نامه پزشکی قانونی ایران   [1]

              1384کتاب آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو آبان  [2]

-FEتشخیص هویت از روی اثر انگشت افراد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی )

SEM ) 

 رفعت السادات مدرسی یزدی  

   آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز
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 ( anvar@uma.ac.ir)  محمد انوار  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

های تخصصی بوده است. با  های هر دانشگاه، تأسیس آزمایشگاه از بدو ایجاد دانشگاه در کشور، یکی از اساسی ترین بخش 

کاربردی، نیاز به تجهیزات جدید و پیشرفته را نشان  ای، ارتباطات علوم با همدیگر و لزوم انجام آنالیزهایتوسعه علوم بین رشته

های باالی خرید و نگهداری اینگونه تجهیزات، و لزوم خدمات دهی بهتر به عموم پژوهشگران، اساتید  دهد. با توجه به هزینهمی

های مرکزی  ایشگاهو دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همچنین بخش صنعت، کشاورزی و ... خارج از دانشگاه، ضرورت ایجاد آزم

ها  های مرکزی در دانشگاهگذاری وزارت عتف به سمت ایجاد آزمایشگاه ها را نمایان ساخت و سیاستها و پژوهشگاهدر دانشگاه 

های علمی ایران )شاعا( نمود که ضمن ارتباط با یکدیگر  سوق پیدا کرد. در ادامه، وزارت عتف اقدام به ایجاد شبکه آزمایشگاه

ئه خدمات فراوان و متنوع به طیف وسیعی از متقاضیان داشته باشد. شبکه شاعا اهداف بسیار راهبردی در زمینه ارائه  قابلیت ارا

ای  ها و مراکز پژوهشی ابالغ شده است. ایدهخدمات آزمایشگاهی دارد که در نظامنامه آن منعکس و جهت اجرا به کلیه دانشگاه

توان دنبال و اجرایی نمود موارد زیر است که برای آزمایشگاه  های مرکزی میزمایشگاه های زیربنایی در آکه جهت ساختارسازی

مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی نیز  بعنوان یک مجموعه کامل آزمایشگاهی مرجع پیشنهاد و موافقت شده که برخی عملیاتی و  

عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری    - 2ی،  عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبرد  - 1برخی نیز در حال انجام است:  

آزمایشگاه همکار    - 5عضویت در شبکه آزمایشگاهی خاک،    - 4عضویت در شبکه آزمایشگاهی گیاهان دارویی کشور،    - 3نانو،  

ایجاد شبکه   - 9ایجاد آزمایشگاه مرجع،    -8آزمایشگاه معتمد محیط زیست،    - 7آزمایشگاه معتمد غذا و دارو،    -6استاندارد،  

ایجاد شبکه آزمایشگاهی درون دانشگاهی. هر کدام از این موارد اهداف بسیار و نتایج پرباری   - 10زمایشگاهی علمی استانی، و آ

ها باعث اقبال بخش خصوصی و همچنین مراجع نظارتی را به همراه دارد. اعتماد عمومی به صحت و دقت آزمایشات در دانشگاه

و دارو و ...  به ارجاع کار به دانشگاه دارد که عالوه بر درآمدزایی مالی، باعث استفاده بهینه مانند استاندارد، محیط زیست، غذا  

ای، استفاده بهینه از نیروی کارشناسی و همچنین دانش اعضای هیأت  از همه امکانات در قالب شبکه درون دانشگاهی و منطقه

 شود.علمی در راستای حل مشکالت جامعه و صنعت می

 آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه، ساختارسازی، شاعا، شبکه.  :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
 .1389)شاعا(،   رانیا  یعلم ی ها شگاه ینظامنامه شبکه آزما   ران،یا  یعلم های  شگاهیستاد شبکه آزما ،یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق 

 

 ها و مراکز پژوهشی های مرکزی دانشگاه ساختارسازی در آزمایشگاه

 2اله زاده، علی نعمت1*محمد انوار

   .دانشگاه محقق اردبیلی، کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی، کارشناس ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک، اردبیل 1
 .رئیس آزمایشگاه مرکزی، دکتری مهندسی شیمیدانشگاه محقق اردبیلی، ، ، اردبیل2
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 (zareefard@aut.ac.ir)  فرد  یمحمدرضا زارعدکتر    عهده دار مکاتبات:*
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 چکیده 

مقاله    نیاست. در ا  کیژئوتکن  یخاک در مهندس   ییمهم شناسا  یاز بخشها  ی کیموجود در خاک    یها  یکان  زانیم  نییتع

شوند.    ی م   یرس خاک بررس  زانیم  نییدر تع  XRD  لیانجام آزمون( مختلف روش تحل  ی)برنامه و دستورالعملها  ی پروتکل ها

همراه با    ی شدت کان  بید که در آنها از پارارامتر ضر هستن  یی هاموجود روش  ی رس  یکان  زانیم  نییتع  XRD  یروشها  نیمهمتر

موجود، و    ییمقاله تفاوتها  نیخواهد شد. در ا  دیمورد تأک  نی ا  یرو  قی تحق  نیدر ا  نیشود. بنابرا  یاستفاده م  %100با نام    یروش

  جینتا  یریپذ  اسیاجرا و ق  راداتیشود و اطالعات الزم در مورد مشکالت موجود، ا  یمختلف بحث م  یمشخصه روشها  یجنبه ها

.  ستیآنها لزوماً با هم سازگار ن  جینتا   ی دهد که پروتکل ها متنوع اند ول  یها نشان م   یشود. بررس  ی مختلف ارائه م  یروشها

ناشناخته، درجه   یتنوع فازها  ر،یاجتناب ناپذ  اتیضبه فر  ازیآن ن  لیاجرا مستقل از روش برآورد وجود دارد. دل  وهیدر ش  راداتیا

همراه با روش    ی شدت کان بیمختلف که در آنها از ضرا  یبرآورد یرس است.  پروتکل ها  ی کان  یبند  هیو ال  یساختار  ینظم یب

  ی کان  صینمونه، تشخ  هیته   وهیاستاندارد بودن ش  ریشود در تمام مراحل اجرا متفاوت اند. در صورت غ   ی درصد استفاده م  100

الزم در نظر    یاطهایباشد و احت  کسانیمراحل برآورد    یاگر تمام  ی. حتابندی   ی م  ش یافزاتفاوتها    کپارچهیاوج    هیناح  نییتع  ایرس  

خاک    یها  مرخیخاک و در ن  مرخین  کیدر    ی شناس  یاند. تنوع کان   تیاز واقع  یبیتقر  ینیبدست آمده تخم  جیگرفته شود نتا

گفت که    دی استفاده شده باشد. با  یاندارداست  یاجرا  یکرد که از روشها  یبررس  یبه صورت کم  یتوان در صورت  یمختلف را م

 .همراه هستند  یمتفاوت یفاز  یها تی برآورد مختلف با کم یپروتکل ها

 

 . کانی رس، کانی شناسی خاک، تحلیل کمی، تحلیل پراش اشعه ایکس، پروتکل های مختلف :كلید واژه

 

 

 

 

  رس موجود در خاک یکان XRD یکم لی مختلف تحل  ی روشها سهیو مقا یبررس

    2فاطمه حسین زاده، 1 *فرد  ی محمدرضا زارع

 عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران ، مرکز آموزش عالی استهبان1
 مرکز آموزش عالی استهبان، کارشناس آزمایشگاه  2
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 ( aghababaei@tafreshu.ac.ir)  نفیسه آقابابائی  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

  های کارگاه  و  هاآزمایشگاه  بهینه  مدیریت  جهت  در  اساسی  راهکارهای  از  یکی  عنوانبه(  شاعا)  ایران  علمی  هایآزمایشگاه  شبکه

  حالبااین.  است  گردیده  ایجاد  محققین،  به  بهتر  هرچه  رسانیخدمت   منظوربه   عتف  وزارت  فناوری  و  پژوهش  مراکز  و  هادانشگاه

 نحوه  و  اداری  ساختار.  دارد  وجود  ایعدیده  مشکالت  و  مسائل  شده،مشخص  اهداف  به  نیل  منظور  به  آن  سازیپیاده  و  مدیریت  در

  آن،  روزرسانیبه  و  تجهیزات  سازی  به  و  نوسازی  فیزیکی،   فضاهای  ساختار  درآمدزایی،  ساختار  انسانی،   نیروی  ساختار  مدیریت، 

 بخصوص  که  است  مسائلی  تریناصلی   از  HSE  نظام  استقرار  و  کارگاهی  و  آزمایشگاهی  تجهیزات  از  برداریبهره   نحوه  و  بهینه  خرید

  داخلی  مدیریت  متفاوت  هایدیدگاه  و  رویکردها  و  عتف  وزارت  هایگذاریسیاست   به  توجه  با  فناوری  و  پژوهش  مراکز  و  هادانشگاه

 131  بیشتر  و  بهتر  هرچه  افزاییهم  جهت  راهکارهایی  شده،بیان  مسائل  تحلیل  و  بررسی  ضمن  حاضر  مقاله  در.  اندمواجه   آن  با

 .است گردیده ارائه  شاعا بهینه مدیریت  و سازیپیاده جهت در عتف وزارت زیرمجموعه فناوری و  پژوهش مراکز و  دانشگاه

 .هاها و کارگاه ایمنی، تجهیزات،شاعا، نظام مدیریت امور آزمایشگاه   نظام    استقرار :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
 1383،سال  7توسعه علمی، جلد  یسو بهکتاب دولت ، گامی   [1]

  ی هاشگاه یآزمادر    نوین  رویکردهای  کشور، نشریه  تحقیقاتی  یهاکارگاه   و  هاشگاه یآزما  ساماندهی  نوین  شیوه  محمدصادق ،  علیائی، [2]

 1397،  5-12،صفحات  1ایران سال دوم،شماره    علمی

 1386کشور،  علمی  سیاست  تحقیقات  مرکز  ۴1  رهیافت، شماره  فصلنامه  موضوعی،  شامتک  مژده،  رحمانی  علیائی محمدصادق، [3]

 1388  تجهیزات  گروه  گزارش  -پژوهشی  خدمات  و  پشتیبانی  دفتر-  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاونت [۴]

 1398  تجهیزات  گروه  گزارش  -پژوهشی  خدمات  و  پشتیبانی  دفتر-  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  معاونت [5]

 شاعا   شبکه  نامهنظام  [6]

 

  و پژوهش مراکز و  هادانشگاه هایکارگاه و هاآزمایشگاه  امور مدیریت نظام هایچالش  بررسی

 فناوری  و تحقیقات علوم وزارت فناوری

  3محمدصادق علیایی و *  2فیسه آقابابائین، 1اقدم زادهی حاج ابوالفضل

 . ایران  اراک، اراک،دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی ،استادیار1
 .گروه  مهندسی شیمی، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران، مربی2

 .ایران تهران، ، (فناوری و  پژوهش معاونت )، علوم وزارت علمی  هیات عضو، استادیار 3
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 ( aliasghar6683@yahoo.com)  دکتر علی اصغر جراح پور  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

موثر برای شناسایی دقیق ترکیبات آلی پیچیده می باشد. در  طیف سنجی تشدید مغناطیسی دو بعدی یک روش بسیار  

عالوه بر شناسایی مولکول ها، اطالعات دقیقی در مورد ساختار، خالص بودن مولکول های    NMRطیف سنجی    شیمی مدرن،

مشخصات   مولکول ها تولید می کند. در یک دهه گذشته روش روزنانس مغناطیسی هسته به منظور تعیین  آلی و محیط شیمیایی

مشخص کردن ترکیب محصوالت دارویی مورد توجه قرار گرفته است. از پرکاربردترین طیف سنجی های   ناخالصی های دارویی و

اشاره نمود که برای مولکول های    HSQCو    COSYترکیبات هتروسیکل می توان به تکنیک های    دو بعدی برای شناسایی

از  .  ]1[  ته، ارتباط بین پروتون های متقابل و اتم های کربن را تعیین می کنند جور و ناجور هس  دارویی پیچیده همبستگی طیف

یکی از گسترده ترین شاخه ها در شیمی آلی می باشد و در ساختار بسیاری از ترکیب های   آن جایی که شیمی هتروسیکل ها 

گرفته است. از مهم ترین هتروسیکل ها در شیمی شناسایی آن ها بسیار مورد توجه قرار    مهم زیستی حضور دارند، اخیرا سنتز و

د  بسیار پر کاربرد هستند، می توان به هتروسیکل های بتاالکتام ها و کرومن ها اشاره کر  آلی که در زمینه های دارویی و زیستی

- سیس-ی کرومنومتفاوت از ترکیبات هتروسیکل دارای فعالیت زیستی، هیبریدها  در این مطالعه، از هیبرید شدن دو دسته.  ]2[

ضد التهابی و ضد سرطانی بسیار باالیی از خود نشان داده و ساختار شیمیایی    تاالکتام ها ایجاد شده اند. این ترکیبات خواصب

مورد بررسی قرار    C-H HSQCو    H-H COSYمغناطیسی دو بعدی    این ترکیبات دارویی به وسیله طیف سنجی تشدید

 . (1شایانی می کنند شکل ) ساختار این ترکیب ها کمکگرفته اند که در شناسایی دقیق تر 

 .ناجور حلقه، بتاالکتام، کرومن، طیف سنجی تشدید مغناطیسی  :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
[1] G. Dufour, B. Evrard and P. de Tullio, American Association of Pharmaceutical Scientists, 2015, 17, 1501-1510. 

[2] Sh. Abdelatef and M. El-Saadi, European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 150, 567-578. 

 در شناسایی هیبریدهای HSQCو COSYکاربرد طیف سنجی تشدید مغناطیسی دو بعدی 

 بتاالکتام دارای خواص ضد التهابی و ضد سرطانی - کرمنو

 *و علی اصغر جراح پور نسیم برازجانی
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 ( mohseni@parsehlab.com)  مقدم  یبهروز محسن  دیس  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

مطالعه با هدف مقايسه روش هاي سنجش ايمونوکروماتوگرافی و کروماتوگرافی گازي براي تشخیص برخی از داروها در   اين

ايران بررسی شد.    ادرار انجام شد. پاتوبیولوژيک پارسه ، تهران ،  نمونه ادرار توسط نوارهاي ايمونوکروماتوگرافی در آزمايشگاه 

  31  ,نمونه ادرار بوسیله نوارهاي ايمونوکروماتوگرافی  149تجزيه و تحلیل    تايید شدند.   GC / MSسپس با استفاده از روش  

تأيید شد. اختالف آماري معنی دار بود    GC / MSبا روش    (%6) 9 (را نتیجه مثبت نشان داد ، در حالیکه٪8/20نمونه )

(p<0.05  نتايج ترامادول ، آمفتامین و متامفتامین .)از     داد. نتايج  هماهنگی را نشان  ٪100 نسبت به    GC / MSحاصله 

 / GCهمانطور که انتظار داشتیم ، روش    نوارهاي ايمونوکروماتوگرافی داراي حساسیت و ويژگی بیشتر اما وقت گیرتر بودند. 

MS   از حساسیت و ويژگی بااليی در تشخیص مواد مخدر علی الخصوص مشتقات مورفین برخوردار است اما در برخی مشتقات

 نیز بررسی گردد.  ELISAويی بدينگونه نبود لذا توصیه می شود نتايج با روش کمی مانند  دار

 

 . ادراری ، کروماتوگرافی گازي،  مواد مخدر،  فايمونوکروماتوگرا :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
 

[1] Alireza Timcheh-Hariri 1, Mahdi Balali-Mood 1, Mahmood Sadeghi 1, Niloofar Lari 1, 
[2] Bamdad Riahi-Zanjani *1, Comparison of ELISA and TLC Methods for the Morphine Detection in Urine of Drug Abusers, Iranian 

Journal of Toxicology , (3).  

 

 

 

مقایسه روشهای ایمونوکروماتوگرافی و گاز کروماتوگرافی در سنجش مواد مخدر نمونه های  

 ادرار استفاده کنندگان مواد مخدر 

 میرمجید مصالئی  و *سید بهروز محسنی مقدم ،نوشین شعبانی 

   آزمايشگاه پاتوبیولوژي و ژنتیک پارسه
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 ( somaieheiran@gmail.com)  رانیح  هیرق  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

   کارایی  با  مایع و نسل جدید آن کروماتوگرافی( HPLC)  بال  فشار  با کروماتوگرافی مایع  یا  بال  کارایی  با  مایع کروماتوگرافی 

  شناسایی  و  جداسازی  برای  معمول  هستند و بطور  جداسازی و قدرتمند      مدرن  های  تکنیک  از    (UPLCیاUHPLCفوق بال )

  دفع   ، سموم  شیمیایی  های  مخلوط  همچنین  و   لیپیدها  و  ها  پروتئین  مانند  بیولوژیکی  های  نمونه  جمله  از  پیچیده   های  مخلوط

افزایش     HPLC  نوآوری  در   همحرک  نیروهای   بزرگترین  از  یکی   ، روغنها و  مواد غذایی و ...  استفاده می شود.   داروها   ،  آفات

ای مهم در  مطابق معادله وان دیمیتر ، سایز ذرات پر شونده ستون یکی از پارامتره است.  تفکیک  قدرت  کاهش  بدون  سرعت،

 ارتباط با کارایی دستگاه می باشد. با کاهش سایز ذرات ،کارایی دستگاه کروماتوگرافی مایع افزایش می یابد اما فشار سیستم  

  معرفی شد که در آن سایز ذرات  متخلخل پرشونده  Waterتوسط شرکت    2004در سال  UHPLC افزایش می یابد.  اولین  نیز  

باشد. فشار مورد  میکرومتر می  10تا    2/ 5مرسوم سایز ذرات بین    HPLC، در حالیکه در دستگاههای   میکرون بود  2کمتر از  

طول ستون  (.HPLC < 6000 psi < UHPLC )   می باشد. MPa   100 بال و حدود    بسیار  UHPLCنیاز سیستم در  

  3متر است و مدت زمان آنالیز نسبت به یک ستون با اندازه ذرات  میلی   1/2میلی متر و قطر آن حدود  100تا  50معمول بین 

، کاهش مدت زمان آنالیز ، کاهش مصرف حالل UHPLCو نه برابر کوتاهتر است.از مزیتهای بسیار مهم    3میکرومتری ،    5و  

یت و فاز ساکن است.   به عنوان فاز متحرک و همچنین افزایش قدرت جداسازی و تفکیک مخلوطها بدلیل کاهش مسیر نفوذ آنال

  UHPLCهمچنین این دستگاه قابلیت اتصال به دستگاههای دیگر از جمله طیف سنج جرمی را دارد. ویژگیهای منحصر به فرد  

باعث کاربرد آن در حوزه های مختلف شامل صنایع داروسازی ، پزشکی، بیوتکنولوژی ،صنایع غذایی، محیط زیست و ... شده  

 .]1-2[است

 زیست.   بال، محیط  العاده  فوق  کارایی  با  مایع  آنالیز، بیوتکنولوژی،تکنیک، کروماتوگرافی :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
[1] L.Nahar, A.Onder and S.D sarker, Phytochemical Analysis. 2019, 30,  1–45. 
[2] M. Taleuzzaman, S. Ali, S.J. Gilani, SS Imam and A. Hafeez, Austin J Anal Pharm Chem. 2015, 2, 1056-1061. 

 

 آن   کاربرد و  باال العاده فوق کارایی با مایع  کروماتوگرافی معرفی

   فاطمه حسین زادهو   فاطمه صداقتی،   *رقیه حیران

  ،گروه شیمی، مرکز آموزش عالی استهبان، استهبان، ایران 1
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 ( a.r.zolghadr@gmail.com)  رضا ذوالقدر  نیدکتر ام  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

درمان و تحقیقات در  ،  به خصوص برای تشخیص سرطان  توسعه نانو سیستم های مختلف آلی و غیرآلی  ،های اخیردر سال

های دارویی مورد هدف هستند که عمدتا مبتنی بر  حامل ،این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به پیشرفت های اخیر

انتقال دارو به های سرطانی باشند. از این رو برای طراحی یک سیستم  برای انتقال دارو به سلول های هوشمند  توسعه سیستم

صورت هدفمند عالوه بر ساختار شیمیایی آن معیار های دیگری از قبیل تشخیص محل تومور و انتقال به آنجا، حساسیت به  

  آلومینا   پایین تومور نسبت به بقیه اعضای بدن دارای اهمیت است. هدف این مطالعه طراحی و تولید نانو کپسول های    pHو   دما

روی مدل به عنوان مدل دارویی بارگذاری شده است. پروفایل آزادسازی دارو از این نانوسیستم ها در دو  باشدکه در آنها دامی

(  HPLC( به وسیله کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال )=7pH( و دیگری فیزیولوژیکی )=5pHمحلول مختلف یکی اسیدی )

( مشخص SEMوسیله میکروسکوپ الکترونی )ا اسکن کردن بهمورد بررسی قرار گرفته است. خواص ساختاری این نانوتیوب ها ب

 شد.  

 

 .  (HPLC)کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال ،سرطان   ،pHحساس به   ،انتقال دارو :كلید واژه

 

 

 

 
 

 ( به منظور دارورسانی هدفمند 3O2Al) نانولوله های آلومینا  شناسایی و سنتز

 *دكتر امین رضا ذوالقدر، رخساره خدابنده 

 دانشگاه شیراز ، بخش شیمی
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 ( arzolghadr@shirazu.ac.ir)  دکتر امین رضا ذوالقدر  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

 . های نانو کاربردهای فراوانی دارد  های آنالیزی است که امروزه در فناوری  میکروسکوپ الکترونی روبشی یکی از بهترین روش

های نوری توسعه پیدا کرده اند. از آنجایی که طول موج الکترون   های الکترونی به خاطر محدودیت میکروسکوپ  میکروسکوپ

های الکترونی می توان به بزرگنمائی بسیار باال دست یافت. این میکروسکوپ،  کوتاه باشد، پس در میکروسکوپبسیار تواند   می 

بررسی و آنالیز شیمیایی، ترکیب، خصوصیات سطح و ریزساختار داخلی را در ابعاد میکرونی و نانومتری فراهم آورده است.    امکان

های تیتانیوم دی اکسید استفاده   هدف بررسی یک روش جدید سنتز نانولوله تحقیق از میکروسکوپ الکترونی روبشی با  در این

های رساننده ی دارو،    های خورشیدی، حامل  های تیتانیوم دی اکسید کاربردهای متفاوتی از جمله سلول  نانولوله  .شده است

  آندایزینگ، که یک روش ساده و کم هزینه است، بر روی ورقه ها با استفاده از روش    دارند. سنتز نانولوله  ... سنسور های گاز و

میکرومتر و    1  های تیتانیوم دی اکسید با طول تقریبی  است. تصاویر گرفته شده تشکیل نانولوله  ی تیتانیوم خالص انجام شده 

روی جنتامایسین پر شده و  های تیتانیوم دی اکسید توسط دا  دهد. در این تحقیق، نانولوله  می  نانومتر را نشان  50  قطر تقریبی

   .مایع با کارایی باال بررسی شد آزاد شدن دارو با دستگاه کروماتوگرافی

 . تیتانیوم دی اکسید ، میکروسکوپ الکترونی روبشی ، نانولوله :كلید واژه

 

 

 

 

مطالعه بر روی بارگذاری و رهاسازی داروی جنتامایسین در نانولوله های تیتانیوم دی اکسید  

 های میکروسکوپ الکترونی روبشی و کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  روش با

 *امین رضا ذوالقدرو  صدف شیرازی فرد
 شیراز. بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه 
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 ( kargar@shirazu.ac.ir)  دکتر زهره کارگر  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

[ برای بررسی عیوب و تغییرات  1عمر نابودی پوزیترون به عنوان تکنیک غیرمخرب ]سنجی طول    در این پژوهش طیف

[ تهیه 2ژل ]-نیکل به روش سل  چگالی الکترونی ناشی از تابش نوترون سریع مورد استفاده قرار گرفته است. نانوپودرهای فریت 

اندازه  300℃و در دمای   داده شدند.  )گیری  پخت  ایکس  پرتو  پراش  الکترونی XRDهای  میکروسکوپ  با  تصویربرداری  و   )

ها و  های تکفاز فریت نیکل و نانو بودن ذرات در نمونه را تایید کردند. به منظور بهبود ویژگی تشکیل نمونه (SEMروبشی )

بررسی نانو  همچنین  نوترون،  تابش  چشمه  اثرات  از  حاصل  سریع  نوترون  تابش  تحت  شده  تهیه  همسانگرد پودرهای  ی 

−241 9Am Be با آهنگ دوزSv h125  دوزهای کل تابشی قرار گرفتند. نانوپودرهاmSv 21 ،mSv 42  وmSv 63  به

ها، های ساختاری و ایجاد عیوب در نمونهدهی دریافت کردند. اثرات تابش بر روی ویژگیترتیب برای یک، دو و سه هفته تابش

های تابش داده  ( از نمونهPLSعمر پوزیترون )سنجی طول  ( و طیف  XRDهای پراش پرتو ایکس )با استفاده از اندازه گیری

  های پراش پرتو ایکس پهننشده و تابش داده شده بررسی شد. پراش پرتو ایکس نشان داد که با افزایش دوز تابش دریافتی قله

برای نمونه هایی که    aباشد. ثابت شبکه  ی کاهش اندازه بلورک در نمونه مییابد که نشان دهندهشان کاهش می تر شده و شدت

)   PALSهای  ی تابش داده شده به مدت دو هفته کاهش یافت. پارامتراند افزایش و برای نمونهدریافت کرده  هفته تابش  3و    1

 1  ، 2  ، 3  ،I1  ،I 2  ،I گذارد. برای یک  حفره تأثیر می-( نشان دادند که تابش نوترون سریع بر میزان و غلظت عیوب نوع3

کوچک به هم متصل    هایدهی به دو هفته، این حفرههای کوچکی در نمونه ایجاد شد. با افزایش تابشدهی، حفرههفته تابش

های کوچک در نمونه ایجاد دهی، دوباره حفرهشدند و حفره های بزرگ را تشکیل دادند و شدت کاهش یافت. در سه هفته تابش

 ها افزایش یافت.شد و چگالی حفره

 . فریت نیکلعیوب،  طیف سنجی طول عمر پوزیترون،  تابش نوترون سریع، پراش پرتو ایکس،   :كلید واژه
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[2] W. Zhong, W. Ding, N. Zhang, J. Hong, Q. Yan, Y. Du, Key step in synthesis of ultrafine BaFe12O19 by sol-gel technique, Journal of 
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( به عنوان ابزارهای اندازه XRD( و پراش پرتو ایکس )PLSکاربرد طیف سنجی طول عمر پوزیترون )

 های ساختاری نانوپودرهای فریت نیکل   گیری در بررسی اثر تابش نوترون سریع بر ویژگی

 سید مرتضی عسگریان   ،*زهره كارگر ، سجاد حصاری پور

 دانشگاه شیراز ، شیراز
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قدرتمندي  سریع  بسيار  ایمنولوژي  سنجش  روش  فلوسایتومتري ارزیابی    و  ها(  )سلول  ذرات  شناسایی  براي  كه  است  و 

 است   قادر   همچنين.  كند  می   فراهم   ثانيه را  هر   در  سلول  ۵۰۰۰۰  تا   ۵۰۰۰  در   سلولی  غشاي   رفتن   از بين  بدون  آنها  خصوصيات

  این   اساس   .كند  شناسایی  را  مغز استخوان  نمونة  در  موجود  عادي  سلول  ۱۰۰۰۰۰  تا  ۱۰۰۰۰  ميان  سرطانی در  سلول۱  تعداد

  می   تابيده  به نمونه  ليزر  نور  .است  استوار  ها  آن  از  فلورسانس  نشر  بر  نيز  و  ها  توسط سلول  نور  سازي  پراكنده  خصوصيات  بر  روش

 با آشكارسازي  كنند كه  می   پراكنده  مختلف  جهات  در  نورهایی  سلول،  سطح  نمونه یا  فلورسانس  هاي  مولكول  نتيجه  در  و  شود

 فلوسایتومتري نقش مهمی در بررسی  .آورد  به دست  را  توان اطالعات مفيدي  می  خوانش  قابل  ولتاژ  به  ها  آن  تبدیل  و  ها  آن

  ها،   بيماري  تشخيص  در  روش  این  دارد همچنين DNA در   موجود  نقایصسلولی و    ROSچرخه سلولی، ميزان توليد    وقایع 

ها  ROS  .دارد  كاربرد  بدخيمی ها  و درمان  ها  لنفوم  ،  ها  انواع لوسمی  تشخيص  ارزیابی  براي  همچنين  آگهی و  پيش  تعيين

پراكسيداسيون اسيدهاي  عاملهاي اكسيد كننده واكنشگر شامل پراكسيد هيدروژن ، سوپراكساید و رادیكالهاي آزاد هستند.  

تخریب عملكرد غشاء و نهایتا كاهش تحرک اسپرم می باشد. توليد بيش از   چرب غير اشباع در غشاء هاي سلول اسپرم عامل

می تواند یكی از فاكتورهاي آسيب شناسی باشد     ROSدر سيمن ، می تواند یک دليل براي ناباروري باشد. بنابراین    ROSحد  

به ویژه  سلولی  ROSبه طور معمول براي تشخيص    DA-DCF2Hكه داللت گسترده اي بر بسياري از بيماریها دارد. رنگ  

سلولهاي اسپرم پس از فرایند فریز   ROSدر این مقاله ميزان توليد    .مورد استفاده قرار می گيرد ( 2O2H)  پراكسيد هيدروژن  

 مورد بررسی قرار گرفت. و ذوب  سيمن توسط دستگاه فلوسایتومتري 

 ROSیتومتري،  اسپرم، پراكسيدهيدروژن، فلوسا :كلید واژه
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  اموجود در اسپرماتوزو دروژنی ه  دی پراکس دی تول یابیدر ارز ی ابزار یتومترایفلوس

   2مریم نژادمنصوریو   1سرور ادیبی،  *1سمانه ادیبی

 آزمایشگاه مركزي دانشگاه شيراز ۱
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ایزوتوپ از فروپاشی  ایزوتوپ  رادون یک عنصر پرتوزا میباشد که پس  از آن یعنی  های دختری آن عالوه بر    های حاصل 

موجودات زنده منتقل میشود و بر سالمت آنها تاثیر میگذارد. به دلیل اینکه پرتوهای آلفا، با نفوذ در آب و خاک به    آزادسازی

باشد تشخیص آن در فضاهای بسته بسیار سخت است، درنتیجه با آشکار شدن اثرات    گاز بدون بو، رنگ و مزه می این ماده یک

وزا مانند رادیوم و توریوم مقادیر فراوانی  های فعال و معادن عناصر پرت  میبرند. در مناطق دارای گسل   رادون پی   آن به حضور گاز

های مسکونی این گاز انباشته شده و با افزایش فشار آن از عمق    دارد همچنین در انبارها و زیرزمین ساختمان  از گاز رادون وجود

ا رسوب در جداره  در محیط پراکنده میگردد. گاز رادون میتواند از راه تنفس و استنشاق وارد بدن شده و ب  خاک به سطح آمده و

های جراحی به عنوان ماده ازبین برنده سلول های   آنها باعث ایجاد سرطان ریه گردد که در گذشته در عمل  آئروسلها و تخریب

متر دستگاهی است که    زایی آن کنار گذاشته شد. رادون  میشد اما پس از شناسایی خاصیت پرتوزایی و سرطان  سرطانی استفاده 

  های عنصر رادون را در فضاهای بسته اندازهگیری میکنند که به منظور بررسی مسیر توده  قادیر رادیوایزوتوپم با استفاده از آن

شناسی کاربرد دارد. این مقاله   ها در علوم و زمین لرزه ها و پیشبینی زمین های زیرزمینی، فعالیت گسل آب های هوایی، مسیر

 .ر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه پرداخته استو برخی کاربردهای آن د  به اساس کار این دستگاه

 . گاز رادون، فروپاشی، توریوم، رادیوم، سرطان ریه، رادونمتر، رادیوایزوتوپ :كلید واژه

 

 

 

 رادون متر و کاربردهای آن  

 سارا اسعدی  

 دانشگاه حکیم سبزواری  
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  برهم   و   سطح  نیروهای  نقش  دادن   نشان  برای  هوا/    فصل مشترک مایع  در  پوشیده شده با سیترات  نانوذرات  خودتجمعی

 میکروسکوپ  توسط  عمده  طور  به  فصل مشترک  در  نانوذرات  تصاویر.  گرفت  قرار  بررسی  مورد  نانوذرات  ساختار  در  سطح  های  کنش

 فشرده   به  منجر  آب/    هوا  فصل مشترک  در SDS سورفکتانت آنیونی  از  این  بر  عالوه.  آمد  بدست (TEM) عبوری  الکترونی

فصل مشترک   در  نانوذرات  ساختار  بر  فسفولیپید  تأثیر  ،  همچنین.  شود  می  به هم  نزدیک  چیدمان  یک  به  سطحی  نانوذرات  سازی

در سطح داشته   ویژه   الگوهای  نانوذرات  مویینگی باعث می شود   نیروهای   که  دهد   می   نشان  ما  مطالعه .  است  شده   بررسی  آب/    هوا

 باشند. 

 .فسفولیپید ، گیمویین نیروهای ،  هوا/  مایعفصل مشترک  ،  نانوذرات  ، تجمعیخود :كلید واژه

 

 

 

 

 بررسی خودتجمعی نانوذرات در فصل مشترک مایع/هوا  

 *امین رضا ذوالقدر ،صدیقه سادات موسوی 

 گروه شیمی، دانشگاه شیراز 
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و با سرعت هر چه   قرار گرفته اند  زیادی  به عنوان دسته ی نوظهوری از مواد، در دو دهه ی اخیر مورد توجه  نانوساختارها

تمام تر در حال توسعه می باشند. مواد در مقیاس نانو خواص متفاوتی را نسبت به مقیاس ماکروسکوپی یا معمولی از خود نشان  

نانو، کاربردهای جدید بسیاری  می دهند. اخیر در حوزه ی فناوری  این مواد  پیشرفت های  از جمله    برای  در صنایع مختلف 

( که بر پایه ی ارتعاشات پیوند  FTIRط زیستی فراهم کرده است. طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه )پزشکی، دارویی و محی

از این تکنیک می  به حساب می آید.    ابزاری اساسی برای توصیف ساختار ماده در مقیاس مولکولیبین اتم ها شکل گرفته است،  

و گروه های عاملی متصل به سطح نانوذرات که می توانند کارکرد  لیگاندها  توان برای مطالعه ی سطح نانوذرات استفاده کرد.  

طیف سنجی مادون    نانومواد را به طرز چشمگیری بهبود بخشند به وسیله ی این تکنیک سریع و غیر مخرب قابل بررسی هستند.

سنجی های مادون قرمز    به عنوان یکی از انواع طیف  ( ATR-FTIR)قرمز تبدیل فوریه تجهیز شده با بازتابش کلی کاهش یافته  

می باشد. بازتابش کلی کاهش یافته هنگامی رخ می دهد که تابش از محیطی با ضریب شکست باال به محیطی با ضریب شکست 

پایین وارد می شود. این تکنیک کاربردهای متعددی به ویژه برای آنالیز نمونه های جامدی که آنالیز آن ها با تکنیک قرص  

پیدا کرده است و   کل است، مانند فیلم های بسپار و الیاف، مواد غذایی، الستیک ها، محصوالت کشاورزیسازی مادون قرمز مش

هم چنین برای مطالعه جامدات ضخیم، مایعات، فیلم ها، پودرها، چسب ها، پلیمرها و نمونه های آبی به کار می رود. استفاده از  

و   و بیولوژیکیمخصوصا آبی  انوذرات پخش شده در محیط های مایع  بررسی سطح ناین طیف سنجی در زمینه نانوتکنولوژی،  

 هم چنین فیلم های تهیه شده از آن ها را برای ما ممکن می سازد. 

 نانوذرات، محیط آبی.  سطح،  (ATR) بازتابش کلی کاهش یافته،  (FTIR)  تبدیل فوریه مادون قرمز  طیف سنجینانو ساختار،  :كلید واژه
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 نانومواد ، ابزاری برای توصیف FTIRطیف سنجی  

  2*مریم توحیدی،  1صدیقه طاطیان

 .آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز، شیراز،ایران1
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پیوند سطوح در طبیعت، مهندسی و پزشکی فراگیر است. قدمت هنر چسبندگی به آغاز تمدن بشر بر می گردد اما بیشتر 

به چسباندن مواد خشک از قبیل فلزات، سرامیک، پالستیک و االستومرها اختصاص داشته است. چسبندگی میان مواد مختلف  

تعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. شناخت مواد هیبریدی برای  طبیعی و مصنوعی، خشک و تر و نرم و سخت در موارد م

در حوزه ی پزشکی مانند بستن زخم، ترمیم بافت، رهایش دارو و ابزارهای پزشکی اساسی است.  بسیاری از کاربردها از جمله

پیوندهای شیمیایی    چسبندگی به حالتی اطالق می شود که دو ماده ی مختلف در فصل مشترکی به کمک نیروهای مکانیکی یا 

در کنار یکدیگر نگه داشته شوند و این فرآیند فوق مولکولی زمانی حاصل می شود که هم افزایی شیمیایی، توپولوژیکی و مکانیکی  

برقرار باشد. جدا کردن دو ماده ای که به یکدیگر چسبیده اند مستلزم اتالف انرژی در مقیاس طولی از جمله شکافت پیوند و  

رفتار یره ها است. تعیین میزان قدرت اتصال و حالت شکست پیوند از جهات بسیاری حائز اهمیت است زیرا تعیین  انقباض زنج

فصل مشترک امکان صرفه جویی در زمان و هزینه را فراهم می آورد. چسبندگی با آزمون های مکانیکی مختلف قابل بررسی  

آزمون های آزمون های    lap-shearو   Probe-pull است.  که  بررسی می کنند در حالی  را  و    Peelاستحکام چسبندگی 

bilayer-stretch    چقرمگی در فصل مشترک را بررسی می کنند. این نکته را باید در نظر داشت که دو ماده ی چسبنده با

قرمگی باال در فصل مشترک الزاما دارای چقرمگی باال نیستند. دستیابی هم زمان به استحکام و چ  استحکام باال در فصل مشترک

 مواد هیبریدی نیاز به مطالعات بیشتر در این حوزه دارد. 
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 بررسی چسبندگی در فصل مشترک مواد هیبریدی به کمک آزمون های مکانیکی
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 ( sahosieni@gmail.com)  ریس  ینیحس  یعل  دیسدکتر    عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

باعث شده است که   Real-time PCRاستفاده از رنگ فلورسنت در فرآیند تکثیر اسیدهای نوکلئیک با استفاده از تکنیک  

ها در این تکنیک  ترین روشپذیر شود. یکی از رایجتشخیص و تعیین میزان اسیدهای نوکلئیک با دقت و حساسیت باالیی امکان

از رنگ سایبرگری استفاده  با  نیمه کمی  الزامات  روش  این روش، در صورت عدم رعایت  باالی  به دلیل حساسیت  اما  ن است. 

 کند. این الزامات شامل: تکنیکی میزان خطا افزایش پیدا می

و نگهداری نمونه در کاهش خطای اندازه گیری تاثیر   cDNA، ساخت  RNAبرداری، استخراج  درستی نمونه -1

 گیرند.  زیادی دارند. بهتر است این مراحل متوالی انجام

از کنترل فاقد رونویسی معکوس ) -2 الگو )RT-استفاده  ( برای NTC( برای کنترل آلودگی ژنومی، کنترل فاقد 

کنترل عدم آلودگی مسترمیکس و کنترل مثبت با استفاده از منحنی استاندارد برای تفکیک خطاهای احتمالی  

 (.1ضروری است )

یمارهای اعمال شده قرار نگیرد. بهتر است از دو ژن مرجع  ای انتخاب شود که تحت تاثیر تژن مرجع به گونه -3

های هر چند جزیی در هر  استفاده شود. همزمانی اجرای تکثیر ژن مرجع و ژن مورد نظر به دلیل وجود تفاوت 

 شود.توصیه می PCRاجرای 

هایی که برای ش خصوص در آزمایهای مورد بررسی و ثابت بودن آن به  گیری بازدهی تکثیر برای نمونهاندازه -4

(. رایج ترین 2شود در صحت میزان بیان ژن اهمیت زیادی دارد )های مرجع استفاده میاستانداردسازی از ژن

 روش، منحنی استاندارد با استفاده از پنج تا هفت رقت لگاریتمی است.

است تا واریانس    سازی برای هر نمونه/ژن سه چاهک تعداد تکرار مناسب به منظور حذف عوامل دخیل در آماده -5

 عدد به دست آمده در هر تکثیر کوچک شود. 

شود. صحت در برداشتن تفاوت بسیار جزیی در حجم نمونه باعث تغییرات بسیار بزرگ در نتیجه آزمایش می -6

 نمونه بستگی به مهارت محقق و کالیبره بودن تجهیزات دارد. 

( استفاده  3اند بهتر از روش تقسیم )افراد متفاوتی به دست آمدهها از  ها در صورتی که نمونهسازی دادهبرای کمی -7

 شود.

 بیان ژن، بازدهی تکثیر، ژن رفرنس، کمی سازی نسبی.  :كلید واژه
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 Real-tim PCRگیری بیان ژن در تکنیک پیشگیری از بروز خطا در اندازه

 سید علی حسینی سیر 

 دکتری تخصصی تغذیه و معاون آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا همدان،  
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 (r.yousefi2000@gmail.com)  دکتر رضا یوسفی  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

PCR  علت توانایی در ارائه نتایج   آن به  و کاربرد  تطبیق پذیری یک تکنیک بسیار پیشرفته و در عین حال ساده است که

 آن در تشخیص های  کاربردهمراه با  PCRابداع . اســت اثبات شده  بالینیکیفی و نتایج کمی در اکثر زمینه های بیولوژی و 

... تاثیرات شگرفی در روند علم    نوترکیبDNA،  پروفایلینگDNAبالینی،   و زمینه های دیگر مثل مردم شناسی، جنایی و 

  گوناگون اشکال  تواند به  بPCR   موجودات باعث شــده است که دیگرتعیین توالی ژنوم انســان و ژنوم  مولکولی گذاشته است.  

است    PCRای    تغییر در تکنیــک پایه یجه  در نت  کاربردهای گسترده  این  کاربرد داشــته باشــد.داده ها  آنالیز دقیق   جهت  

و   RT-PCR  ،qPCR  ،Multiplex PCR  ،Nested PCR  ،Miniprimer PCRکه منتج به اشکال دیگری از آن مثل  

جدید   های  نسل  نیز  امروزه  است.  شده   ...PCR    جمله  و   Extreme PCR  ،Photonic PCR، Cold-PCRاز 

Nanoparticle PCRاند که محد ... را به حداقل  به وجود آمده  ودیت های مدت زمان طوالنی و و تکثیر غیراختصاصی و 

 رسانده اند. 

 

 PCR ،Extreme PCR ،Photonic PCR، Cold-PCR، Nanoparticle :كلید واژه

 

 

 

 
 

    PCR  پیشرفت های نوین در فناوری

  *رضا یوسفی،  سیدحسین خالقی نژاد 

 آزمایشگاه شیمی پروتئین ،دانشکده علوم، بخش زیست شناسی، دانشگاه شیراز
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 ( sarmad@sbu.ac.ir)  احمدزاده  نیآرم  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

بر  های سنتی غیرممکن، یا بسیار هزینهها با روشهای اخیر با توجه به رشد روز افزون تعداد مسائلی که حل آندر سال

هایی  گیری در حوزههای چشمتواند به پیشرفتسریع با کارایی باال بسیار پررنگ شده است. چنین قابلیتی می   است، نقش پردازش

محاسباتی،   وری از چندین ماشینبهره شود. لذا به که با امنیت ملی، تولید علم و توسعه صنعتی و اجتماعی مرتبط است، منجر

وجود مرکزی که دراین زمینه پیشرو بوده و قابلیت تحقیقات علمی در    .شودگفته می  (HPC)سریعو پردازش   محاسبات سریع

تواند باعث  کند بسیار ضروری است. مرکزی با داشتن قابلیت پردازش با کارایی باال به طور مثال میپذیر می سطوح باالتر را امکان

توسعه  پیشرفت چشمو  زمینهی  در  مانند: گیر  علمی،  انرژیپیش   های  جوی،  شرایط  دقیق  و  موثر  تجدیدپذیر،  گویی  های 

آزمایشگاه سوخت  نیاز  ادوات مورد  پیشرفته )مثل شتابهای زیستی و طراحی  الکترومغناطیسی( ها و شکستدهندههای  های 

مرکز می این  و  است  اندازی شده  راه  بهشتی )سرمد(  دانشگاه شهید  موازی  رایانش  اینرو سامانه  از  و  تباشد.  واند متخصصان 

ی محصوالت برتر در کننده یاری کند و امکان ارائههای مربوطه با سرعت خیرهسازی سامانهسازی و شبیهپژوهشگران را در مدل

های  هایی را در زمینه اندازی چنین مرکزی با امکانات پردازشی با کارایی باال، چالشزمان کمتر را فراهم سازد.  از طرف دیگر، راه

به بررسی چالشوجود میافزار بهافزار و نرمسختمهم   های موجود در این خصوص پرداخته شده است که آورد. در این کار، 

نوین قلمداد کرد )برای مثال کاهش انرژی مصرفی در چنین مراکزی به عنوان یکی از   هایهایی جهت پژوهشتواند زمینهمی

را میچالش بعدی  پردازش دادههای عمده مدنظر است(. چالش  انجام توان در  پردازش موازی  به کمک  عموماً  انبوه که  های 

از برنامهمی ارائه مثال در اجرای برخی  با  پرکاربرد، سرگیرد، دانست که  گردند و ادوات جدید  عت محاسبات مقایسه میهای 

های  و پردازنده (FPGAای برنامه پذیر)های آرایه، پردازنده ( GPU)های گرافیکیکالسترهای پردازشی پردازندهمحاسباتی مانند 

 . گرددهای مختلف  و تاثیر آنها در افزایش کارایی محاسبات معرفی میدر حوزه (TPUتنسور)

 (TPUهای تنسور)و پردازنده  (FPGAای برنامه پذیر)های آرایه، پردازنده (GPU)های گرافیکیپردازنده  (،HPCپردازش سریع) سامانه سرمد، :كلید واژه
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 های رایانش موازی و پردازش سریع  های سامانهاندازی تجهیزات پردازش سریع و چالشراه

   ، مهدی جهانفر، سیده مهری حمیدی سنگدهی سعید جوادی آناقیزی، *آرمین احمدزاده
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 ( sh.asadpour87@gmail.com)ی  شاهرخ اسعدپور سامان  عهده دار مکاتبات:*
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  پوستر 

 
 چکیده 

 ی روش جداساز  نیآب بهتر  ی در نمونه ها  ی معدن  یونهایو آن  ونها یکات  ی کم  یریو اندازه گ  یی شناسا   یبرا  ی ونی  ی کروماتوگراف

. ماده پرکننده ستون ،  ردیگ  ی پر شده است، انجام م   ی ونی  ضیستون که با ماده تعو  ک یدر    یباشد. جداساز   یم   یریو اندازه گ

 ض یاز ستون تعو  بیبه ترت  ونهایو آن  ونهایکات  یشود. برا  یم  دهیکند، فاز متحرک نام  یم  رستون عبو  یکه از رو  یفاز ساکن و حالل 

  عیدو فاز توز  نیمتحرک ، ب  ای فاز ساکن    یتماس خود برا  زانیبسته به م  ونیآن  ا یو    ونیشود. کات  ی استفاده م  ی ونیو آن  ی ونیکات

[.  1,2]ردیگ  یصورت م  یشتر یاز ستون در مدت زمان ب  ونیباشد، خروج    شتریبه فاز ساکن ب  ونی  لیگردد. هر اندازه تما  یم

سنج است،    تیاز نوع هدا  ی ونی  ی جدا شده و توسط دتکتور که در دستگاه کروماتوگراف  گریکدیمختلف از    یونهای  بیترت  نیبد

سولفات،    د،یفلورا  د، یکلر  یها   ونیآن  شگاه یموجود در آزما  ستمیگردد. با استفاده از س  یشده و ثبت م  یریآنها اندازه گ  تیهدا

آب قابل اندازه    یدر نمونه ها  ومیو آمون  میتیل  م، یپتاس  م،یزیمن  م،یکلس  م،یسد  یونهایو فسفات و کات  دیبرم  ت،یترین  ترات،ین

بوده    انیدانشگاه مورد استفاده دانشجو  نیدر ا  1395که از سال    رازیدانشگاه ش  ی ونی  ی[. دستگاه کروماتوگراف2باشند]  یم  یریگ

 یبرا  یونیو کات  یونیآن  یبا دارا بودن ستون ها   سیسوئ   Metrohmساخت شرکت  930Compact IC Flexاست، مدل  

مقاله    نیباشد. در ا  یآب و فاضالب و غیره  م   شگاهها،یپاال  ،ی شیممحیط زیست، پترو  ،یکلینک ،یآزمایشگاه   ،ینمونه های صنعت

مورد    یدرشت مغذ  یها  ندهیو آال  یمتفاوت از عناصر اصل  یها   لظتنمونه آب با غ   نیموجود در چند  یونهایها و کات  ونیمقدار آن

 قرار گرفت.    یبررس

 . الکتریکیافی یونی، آنیون، کاتیون، هدایت سنج  کروماتوگر :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج

[1] "Principles of Ion Exchange Chromatography". separations.us.tosohbioscience.com. Retrieved 1 May 2018. 
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 کاربرد دستگاه کروماتوگرافی یونی برای تشخیص یونهای موجود در آبها

   2*ساناز شجاعی، و  1شاهرخ اسعدپور سامانی

 شیراز، دانشگاه شیراز، بخش آب    1
 شیراز، دانشگاه شیراز، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز   2
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 ( Mohammadi.j_sh@yahoo.com)  ری جهانگ  ی محمد  وایش  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

 های کروماتوگرافی است که در آنالیزهایترین روشترین و کم هزینهترین، سریعیکی از ساده  ( TLC)کروماتوگرافی الیه نازک  

کیفی و کمی برای جداسازی ترکیبات آلی، آزمایش خلوص ترکیبات و ابزاری برای یافتن حالل مناسب کروماتوگرافی ستونی  

ترکیب در مایعی به نام فاز متحرک  باشد  مایع می -نوعی کروماتوگرافی جذبی جامد که گیرد. در این روش مورد استفاده قرار می

های مختلفی حرکت  شود. اجزای مختلف این ترکیب با سرعتفاز ثابت نگه داری میحل شده و توسط ساختار دیگری به نام  

این جداسازی بر روی یک سطح صاف، تحت فشار جوی و دمای اتاق    .شودکنند و همین امر باعث جداسازی این ذرات میمی

افی الیه نازک تقریبا در اکثریت مراکز  باشد. کرماتوگرها در دو فاز می، جذب سطحی مواد و توزیع آنشود و اساس آنانجام می

با پیشرفت   .شودتحقیقاتی و آزمایشگاهی به عنوان یک ابزار مناسب و راحت برای تفکیک و جداسازی سریع و ساده مواد یافت می

ایی باال  کروماتوگرافی الیه نازک با کاربه صورت روش پیشرفته تری به نام  TLCتکنولوژی و نیاز به سرعت و دقت بیشتر، روش 

(HPTLC  )  قدرت تفکیک صفحات  .  ارائه گردیده استHPTLC    بیشتر از صفحاتTLC   چنین در این روش ذرات است. هم

پذیری و اندازگیری کیفی و کمی با دقت  باعث افزایش تفکیکاست و همین مسئله    TLCسیلیکاژل مورد استفاده خیلی ریزتر از  

   .گرددو صحت باالتری می

 ، فاز متحرک.سیلیکاژل، کروماتوگرافی الیه نازک :كلید واژه

 

 

 ع مراج
[1] Sherma, J., & Fried, B. (Eds.). (2003). Handbook of thin-layer chromatography (Vol. 89). CRC press   
[2] Jain, A., Parashar, A. K., Nema, R. K., & Narsinghani, T. (2014). High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC): A Modern 

Analytical Tool for Chemical Analysis. Current Research in Pharmaceutical Sciences, 8-14 . 
[3] Fink, K., Cline, R. E., & Fink, R. M. (1963). Paper chromatography of several classes of compounds: correlated Rf values in a variety 

of solvent systems. Analytical Chemistry, 35(3), 389-398. 

 

 ( TLCرویکردهای نوین در کروماتوگرافی الیه نازک )

 *شیوا محمدی جهانگیر

 دانشگاه مراغه 
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اتصال شبکه  محلی می  (fog system)گونسیستم مهیک   بدون وقفه حتی در صورت داشتن  از خدمات  اطمینان  برای  تواند 

)با هر پروتکلی(      اینترنت اشیا  هایاز دستگاه  درنگبی به صورت    گونسیستم مه  ، به طور مستقل عمل کند.  Cloudمتناوب به  

دریافت   بی  کندمیبازخورد  تحلیل  و  نظارت  توانایی  داده،  اشیاء و خالصهدرنگ  دادههای  از  بهای  را  ابر  صورت دورهها  به  ای 

    FogLAMPگون استفاده کنیم. به همین دالیل بود که ما بر این شدیم از سیستم مه،   فرستد . توانایی پردازش در لبه را داردمی

های  بین دستگاه   Edge gatewayباشد که به عنوان یک  یک پلتفرم متن باز در اینترنت اشیا و از اجزا ضروری در محاسبات مه می

سرویس های ماژوالر شامل مجموعه میکرو  از معماری   FogLAMP.کندعمل می  Cloudسازی    های ذخیرهسنسور و سیستم

کند.  های سازمانی و خدمات مبتنی بر ابر استفاده می، سیستم Tسازی، پردازش و ارسال به تاریخ نویسان  های سنسور، ذخیره داده

پای و سنسور دما و رطوبت  که ما توانستیم با استفاده از برد رزپبری   سازی  شد   پیاده  گوندر این مقاله یک سیستم مه

DHT11   آوری  آمده را که توسط پالگین جنوبی جمع های بدست گیری کنیم و داده ، دما و رطوبت محیط را اندازه

بود   گرافیکی    و شده  کاربری  رابط  طریق  از  شد  دریافت  عبارتی  اختصاری    FogLAMPبه  و  گراف  صورت  به 

تما نما  و  دهیم  س   را   ها داده   م یش  از  استفاده  مصرف    ی بررس   FogLAMP  ستم ی با  میزان  به  پایان  در  و  کنیم. 

گون از  سازی عملکرد سیستم مهدر واقع از طریق این پیاده   پردازش و میزان مصرف حافظه سرویس مورد نظر برسیم . 

 . ی و تحلیل گردیدسازی داده و عملیات های مشابه آن ارزیابقبیل تجمیع داده، خالصه

 

 مه.  گون،  محاسباتپای، سیستم مه، پلتفرم، رزپبریاینترنت اشیا :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
[1] I. Stojmenovic and S. Wen, The Fog Computing Paradigm: Scenarios and Security Issues,2014, Vol. 2,1-8. 

[2] S. Yi and C.  Li, and Q. Li, A Survey of Fog Computing: Concepts, Applications and Issues, 2015,1-6. 
[3] S. Yi and Z. Qin and Q. Li, Security and Privacy Issues of Fog Computing: A Survey,2015,1-10. 

[4] K. Bachmann and Matrikelnummer, Software Engineering & Internet Computing,2017,1-129. 

[5] Guenter I. Klas, Fog Computing and Mobile Edge Cloud Gain Momentum Open Fog Consortium, ETSI MEC and Cloudlets, 2015,1-
13. 

[6] Cisco and/or its affiliates, Fog Computing and the Internet of Things: Extend the Cloud to Where the Things Are, 2015,1-6. 

[7] G. Premsankar and M.  Di Francesco and T. Taleb, Edge Computing for the Internet of Things: A Case Study, 2018,1-10. 
[8] Read the Docs(https://foglamp.readthedocs.io/en/master/) 

 

 گونسازی و ارزیابی یک سیستم مه  پیاده

 2، مجتبی اعجمی1 *بهنام یارمحمدی

 . دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان،ایران گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر، واحد زنجان، دانشجوی کارشناسی ارشد ،  1
 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی،زنجان،ایران.  مدیرگروه 2
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است،   یسیمغناط  دیتشد  یربردار یتصو  ای MRI   یپزشک  کی مشابه تکن(  NMR)  ایهسته    یسیرزونانس مغناط  یسنج  فیط

 ییویاز امواج رادMRI  وNMR  در  رایوجود ندارد، ز  ینگران  یبرا  یلیشود. اما دل  یممکن است باعث نگران  «یا  »هسته  ی  کلمه

مطالعه جذب    ، ی به طور کل  . کند  یم   یگاما که هسته ا  یشود، نه از اشعه    ی به دست آوردن اطالعات استفاده م  یبرا  ضرر  یب

مطالعات    ای و    باتیساختار ترک  ییشناسا  یروش برا  نی. اندیهسته گو  ی سیتوسط هسته را رزونانس مغناط  یی ویراد  تابش فرکانس

اجسام بر جذب تابش توسط    یمولکول  طیست. مح  یمولکول  ینیب  فیط  یروش ها  گریاز د  یتر و بهتر   یقو  اریابزار بس  یسنتز

رشد    نیبه ساختمان مولکول ارتباط داده شود. بنابرا  تواندی اثر م  نیو ا  گذاردیاثر م  یسیمغناط  دانیم  کیها در حضور    هسته

 یمیش  ،یآل  یمیدر توسعة ش  یروش اثر قابل توجه  نیبوده است و ا  زیآم  هسته انفجار  یسیمغناط  دیتشد  یسنج  فیروش ط

ب  ی معدن زاو  اندازه  [.1داشته است]  یمیوشیو  هسته مشخص   نیاسپ  یها توسط عدد کوانتوم  در هسته  نیاسپ  یا  هیحرکت 

که فاقد    12Cو    16Oماند    یی ها  باشد. در هسته  تواندیم  یح یصح  مهین  ای   حیصح  هسته هر عدد  نیاسپ  ی. عددکوانتومشودیم

  ن ی اسپ  یهایاندازه حرکت زاو  نیو بنابرا  اند  نیکه بدون اسپ  ییها  . هستهاست  هسته صفر  نیاسپ  یهستند، عدد کوانتوم  نیاسپ

نم ط  توانندیندارند،  توز  یدار  نیاسپ  یها  . هستهشوند  آشکارNMR  یسنج  فیتوسط  کرو  عیکه  دارا  یبار  عدد    یدارند، 

نمونه  2/1   نیاسپ  یکوانتوم ا  ییها  هستند.  دارا  باشد  یم   1Hو  31P ،15N ،3H ،19F،13C  شامل  ها  هسته  نیاز  عدد    یکه 

  ادی را به مقدار ز  سیتابش الکترومغناط  یی آهنربا   دانیم  در  هسته  کیآن که    یهستند. برا  یسیو گشتاور مغناط  2/1   یکوانتوم

 نسبتاً بزرگ داشته باشد. هستهµ) ( یسیمغناط  گشتاور دیبا   نیبرخودار باشد و همچن  یی باال  ی در نمونه از فراوان دی جذب کند با

  ی برا  NMRیها  یریگ  اندازه  شتریطور معمول ب  به.  باشد  ی م  21P  ،19F  ،1Hمورد بحث را دارند شامل  تیکه هر دو خاص  یی ها

1H  ی انجام م  ف،یبه منظور مشاهده ط  عالمت  شیافزا  یها  ها اغلب با استفاده از روش  هسته  ریسا  یری. اندازهگشودیانجام م  

 شتر یب16O ،15N ،12C  دهند،یم  نشان  هسته را  سیکه رزونانس مغناط  نییپا  ینسب  یبا فراوان  ییها  هسته  انیشود. معموالً از م

 . ]2[قرار دارد ها دان یمیمورد توجه ش

 .طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته، امواج رادیویی، میدان مغناطیسی، عددکوانتومی اسپین هسته :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج

[1] the application of nuelear magnetic resonance to the Study of cellular phjsioligg" , 1984, American 

Physiological Soeiety. 

  

 کاربرد رزونانس مغناطیسی هسته ای )پروتون و کربن( در شناسایی ترکیب 

N-(2-ethylphenyl)-3-phenylpropanamide  

 *و سیده مونا حسینی سروری زهرا اكرمی

 . شیراز، دانشگاه شیراز
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. در  تر باشد خطا کمتر خواهد بودگیری ها دقیقهر چه اندازهاست.  گیری  ، اندازهو علوم  یکی از مهم ترین بحث ها در مهندسی

و همچنین     صنعت جدید الکترونیک ارگانیکی به دست آوردن اطالعات درباره رسانایی و نحوه انتقال بار در موادپلیمری و نانوذرات

هادی مانند سنسور، دیودنوردهنده، ترانزیستور و ... از اهمیت زیادی  دست آوردن منحنی مشخصه دقیق ادوات الکترونیکی نیمهبه

گیری شده مانند جریان و ولتاژ بدون نیاز به ورود اطالعات توسط های اندازهها نیاز است  دادهگیریبرخوردار است. در اندازه

ولتاژ به صورت خودکار طبق کاربر به صو رت خودکار در کامپیوتر نمایش داده شده و ذخیره شود. در دستگاه ساخته شده 

شود. سپس  با استفاده از دو پراب ولتاژ دو سر قطعه مورد نیاز  دهد در یک بازه مشخص جاروب میای که کاربر به آن میبرنامه

افزار نوشته شده بر روی میکروکنترلر آردوئینو و طراحی یک مدار الکترونیکی رمشود و پس از آن با استفاده از نگیری میاندازه

آید. همزمان جریان محاسبه شده بر روی صفحه  بر روی سیگنال دریافتی تغییرات داده شده  و جریان خواسته شده بدست می

  شود.ولتاژ روی کامپیوتر نیز نمایش داده می-نشود و اطالعات وارد نرم افزار لب ویو شده و منحنی جریانمایشگر نمایش داده می

 شده از دقت خوبی برخوردار است.  دستگاه طراحی

 

 ویو. -گیری، جریان، میکروکنترلر، لب اندازه  :كلید واژه

 

 

 ع مراج
[1] C.-W. Wu and L. Xin-Hung, "Current detecting apparatus," ed: Google Patents, 2019  

[2] M. Malladi, C. P. Thompson, and S. S. Hegedus, "Development And Application Of Labview Program For Analysis Of Solar Cells 

Current-Voltage Diode Parameters," University of Delaware, 2019  

[3] F. Lüpke, D. Cuma, S. Korte, V. Cherepanov, and B. Voigtländer, "Four-point probe measurements using current probes with 

voltage feedback to measure electric potentials," Journal of Physics: Condensed Matter, 2018, vol. 30, no. 5, p 054002,  

[4] R. Fransiska, E. Septia, W. Vessabhu, W. Frans, and W. Abednego, "Electrical power measurement using arduino uno 
microcontroller and labview," in 2013 3rd International Conference on Instrumentation, Communications, Information Technology and 

Biomedical Engineering (ICICI-BME), 2013, pp. 226-229: IEEE  

[5] V. L. J. Batista, F. Chenlo, and J. L. Afonso, "Low-cost instrument for tracing current-voltage characteristics of photovoltaic 

modules," in International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’12), 2012  

[6] D. K. Sharma, M. Ansari, and A. Saxena, "A versatile automation program using LabVIEW for low de current measurement," 

Journal of Scientific and Industrial Research, 2014, vol. 73, no. 2, pp. 91-94

 

به   Lab-View ولتاژ با استفاده از نرم افزار-گیری جریان طراحی و ساخت دستگاه اندازه

  یابی موادپلیمری و نانوذرات منظور مشخصه

    *و دكتر سمانه حامدی  زهرا قربانی 

   الکترونیک.ایران، شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و  
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آثار و بناهای تاریخی جزء هویت، تاریخ و فرهنگ یک ملت هستند. این آثار به مرور زمان دستخوش تغییرات محیطی، 

خوردگی، ایجاد شکاف، در پی هوازدگی، باران، آلودگی هوا و تغییرات دمایی شده اند. امروزه    شیمیایی مانند تغییر رنگ،  فیزیکی،

ها موردتوجه محققین قرار گرفته است. که در این راستا، استفاده از دستگاه    باکتری  بیولوژیک ابنیه های تاریخی توسط  مرمت

و  نوین  رامان  های  سنجی  طیف  دستگاه  اند.  کرده  شایانی  کمک  تحقیقات،  سرعت  و  دقت  افزایش  درجهت   (پیشرفته 

(Raman منظور ه  مولکولی مواد مترشحه آنها بها وتشخیص ترکیبات    ها کلسیفیه کننده درون سنگ  باکتری  جهت شناسایی

تشکیل الیه ترمیمی،  ،  گیرد. جهت بررسی اتصال باکتری به سطوح سنگی و تولید بیوفیلم  استفاده قرار می   ترمیم بیولوژیک مورد

های    قابلیت تولید رسوبات کربنات کلسیم توسط باکتری  XRDتوان استفاده کرد. دستگاه    می  SEMاز میکروسکوپ الکترونی  

تحلیل    انتخاب بهترین جدایه با در نظر گرفتن دیگر نتایج کمک میکند. تجزیه و   دهد که به ما در  دا شده را به ما نشان می ج

امکان پذیر می باشد. همچنین   TEMکلسیم روی دیواره باکتری با میکروسکوپ    مراحل اولیه کانی سازیو تجمع رسوبات کربنات

نیز در راستا این تحقیقات جهت بررسی های تکمیلی و انتخاب    NMR  STM،FESEMدستگاه های پیشرفته دیگر مانند ،

های رایج بیولوژیک ضمن افزایش دقت    بکار گیری از تکنولوژی های نوین در کنار روش  .بهترین سویه کاربردی استفاده میگردد

تر انتخاب و موفقیت اهداف تحقیق  آنها باعث میشود سویه های کاربردی دقیق تر غیر مخرب بودن  سرعت کار و از همه مهم و

   . در شرایط طبیعی افزایش یابد

 XRD ،SEM،TEکلسیفیه کننده، ترمیم بیولوژیکی، رامان،  های    باکتری :كلید واژه

 

 

 

 ع مراج
 

[1] Fadwa Jroundi ,Mara Schiro, CarlosRodriguez - Navarro, nature communications ,2017,8.1:279. 

 

 استفاده از تکنولوژی نوین جهت شناسایی و بررسی باکتری های مرمت کننده ابنیه تاریخی  

  2زهرا صبوریو   1 *ساغر كتابچی
 . گروه گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ، شیراز ، ایران1

 ن.دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ، شیراز ، ایرا گروه میکروبیولوژی ، 2
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یابد، زیاد بودن اختالف  می  افزایش نیز سطحاین   حباب،  قطر کاهش با باال که  ویژه سطحها به دلیل داشتن  میکرو / نانوحباب

پتانسیل زتا که منجر به عدم    باالی  مطلق مقدارها به علت  و پایداری آن  سطحی کشش از ناشی  هافشار داخلی و بیرونی حباب

شود، باعث شده است که رفتارهای منحصر به فردی از  می شانسطح  روی هاییون  دافعه نیروی  طریق ازها  حبابهم پیوستن  به

های مختلف از قبیل صنایع کاغذ سازی، فلوتاسیون،  ها در حوزه خود نشان دهند. با توجه به این موضوع، کاربرد میکرو / نانوحباب

، تولید دارو، بیوراکتورها، گل حفاری و ازدیاد برداشت از مخازن سونوشیمیاییهای  روش  مواد با استفاده از  سنتز،  فیزیولوژی انسان

ها در بسیاری از فرآیندهای . تاکنون کاربرد و عملکرد میکرو / نانوحباب[3-1]نفتی بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است  

بویژه  دیگری فراوان کاربردهایها،  . میکرو / نانوحباب[ 6-4]در مقیاس صنعتی ثابت شده است    پتروشیمی و شیمیایی، بیوشیمی

 های زیرزمینی دارندهای آلی از خاک و آبهای صنعتی، حذف آلودگیهای زیست محیطی از قبیل تصفیه پسابدر حوزه چالش

 های موجودروشناکارآمد بودن   یا قیمتگران، به دلیل  مهندسی باال جهت استفاده در صنایع مختلف   پتانسیلاما با وجود این  

. یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت حل این مشکل استفاده از فرآیند  دن گیرنمیمورد توجه قرار    زیاد      ها، گاهاجهت تولید آن

کننده   تولید  دستگاه  ارائه  به  مقاله  این  در  است.  هیدرودینامیکی  / کاویتاسیون  روش    نانوحباب  میکرو  کاویتاسیون به 

ولید حباب در مقیاس میکرو و نانو در مایعات نیوتونی و  شود. این دستگاه قادر به تو عملکرد آن پرداخته می  هیدرودینامیکی 

باشد. همچنین، اثر پارامترهای عملیاتی از قبیل سرعت اختالط، زمان، نوع گاز، نوع و غلظت  غیر نیوتونی و برای هر نوع گاز می

ها بحث خواهد شد.  آن، بر خواص فیزیکی و شیمیایی و پایداری حبابpH الکترولیت و نیز ماده فعال سطحی در سیال پایه و  

ها به شدت وابسته به سرعت اختالط است. افزایش غلظت الکترولیت منجر به کاهش  دهد که سایز حبابمطالعات نشان می

یر منفی پتانسیل زتا با  گردد. مقادها میپایداری و افزایش غلظت ماده فعال سطحی باعث افزایش پایداری میکرو / نانوحباب

 یابد.  محلول پایه افزایش می pH افزایش 

 

 ، پایداری. پارامترهای عملیاتی ، کاویتاسیون هیدرودینامیکی، میکرو / نانوحباب :كلید واژه
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 ( z.taghizadeh.ra@gmail.com)ی  رحمت آباد   زادهیزهرا تق  عهده دار مکاتبات:*

 

 

 دانشگاه شیراز   - 1399  اسفند 14و    13

  پوستر 

 
 چکیده 

)اندازه  هآالیند گستر(  5mm-µ1m:  میکروپالستیک  و  فراوان  حجم  دلیل  هوا   هبه  و  خاک  آب،  منابع  تمامی  در   پراکندگی 

توجه ویژه قرار گرفته است. این ذرات خطر فیزیکی و شیمیایی )به دلیل ترکیبات غالباً سرطانزای شیمیایی افزوده در    مورد

توانند اختالالتی    که با تنفس و خورده شدن می  طوری  محیطی روی سطح( دارند بههای    ساخت و نیز جذب انواع آالینده  هنگام

های آزمایشگاهی برای شناسایی و بررسی این ذرات به دلیل تنوع پلیمرها و اندازه    بافت و یاخته ایجاد کنند. روش  در سطح

ها و میزان دقت    است. کارایی، ویژگی سخت و پر هزینه هستند و تشخیص آنها نیازمند دقت و توجه پژوهشگر    بسیار کوچک،

ابزارهای میکروسکوپی در تشخیص و تعیین میکروپالستیک بسیار حائز اهمیت است. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه    هر یک از این

ادوات مورد نیاز برای تشخیص ذرات پالستیک از ذرات غیر پالستیک که از منابع مختلف زیستی،   هداشتن کلی شهید بهشتی با 

اند، گام مهمی در بومی سازی تحقیقات و تسهیل فرایندها برداشته است. در این   آوری شده  لجن و هوا جمع  رسوب، خاک،  آب،

برای استرئومیکروسکوپ    آزمایشگاه،  از  اندازه  تعیین تعداد و   (Zeiss stereo)جداسازی چشمی، تشخیص شکل و رنگ و 

microscopes Stemi 305  آمیزی و مشاهده با میکروسکوپ   یگردد. برای تائید تشخیص، رنگمجهز به دوربین استفاده م

نور سبز(،    450nmنور آبی( و )    365nmهای )    موج  در طولJena, Germany (   (Axio Scope A1, Zeiss) ,فلورسنت

جزئیات سطح، میزان فرسایش    هعنوان میکروپالستیک، برای مشاهد   تائید ذره به  مجهز به دوربین دیجیتال انجام میشود. پس از

و  Hitachi SU3500 (Hitachi, Japan (از میکروسکوپ الکترونی نگاره    و تعیین نوع و مقدار نسبی عناصر سازنده و رسوبی

  استفاده می   The Octane Silicon Drift Detector (SDD), (AMETEK)سنجی پراکندگی انرژی پرتوایکس    طیف

 شده میتوان از هر یک از روش   های تعریف  پژوهش  تیک، میزان بودجه و سطح دقت و هدف شود. بسته به مقدار میکروپالس

 . های نامبرده استفاده نمود

 XRD.میکروپالستیک، میکروسکوپ الکترونی نگاره، میکروسکوپ کنفوکال رامان، میکروسکوپ فلورسنت،   :كلید واژه
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 ابزار و روشهای میکروسکوپی جداسازی و شناسایی ذرات میکروپالستیک  

 3یسیده مهری حمیدی سنگده ،3مهدی جهانفر  ، 3، بهروز ابطحی 2سعید جوادی آناقیزی  ،1*زهرا تقیزاده رحمت آبادی 
 . ای و حفاظت در یبومشناس  قاتیتحق  شگاه یآزما ،یستیز  ی دانشکده علوم و فناور ،یبهشت  دیدانشگاه شه ن،ی تهران، او1

 . یمرکز شگاهی،آزما 3یطبقه منف ،ینیو کارآفر ی فناور ی مرکز رشد واحدها ،یبهشت  دیدانشگاه شه ن،ی تهران، او2
 .یستیز  ی دانشکده علوم و فناور ،یبهشت  دیدانشگاه شه ن،ی تهران، او3
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