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شیـمی
تازه های       

کنترل واکنش ها با هم زن مغناطیسی چندمنظوره 
برای بسیاری از شــیمی دانان دشوار است که هنگام هم زدن 
محلول در آزمایشگاه، خواص محلول و نحوه تغییر آن را بررسی 
کنند. حســگرهای خارجی کــه برای نظارت بــر واکنش های 
شیمیایی در آزمایشگاه استفاده می شوند، اغلب فقط یک شاخص 
را اندازه گیری می کنند و ممکن اســت موجب ورود آلودگی به 

سامانه شوند، زیرا باید به دیواره ظرف واکنش نفوذ کنند.
در مقاله ای که در این زمینه در مجله حسگرهای انجمن شیمی 
آمریکا1 چاپ شده است، پژوهشگران دانشکده مهندسی، مؤسسه 
ریاضیات و WMG در دانشگاه وارویک2، هم زن حسگر ابتکاری 

خود را ارائه داده اند.
نیکالی چرکاســوف3، از دانشــگاه وارویــک، می گوید از آنجا 
که هم زن های مغناطیســی در همه جا مورد نیاز هســتند، وی 
و همکارانش تصمیــم گرفتند تا نوعی هــم زن تهیه کنند که 
اطالعات اضافی را گردآوری کند. این دستگاه کوچک که »هم زن 
هوشــمند«4 نامیده شــده مانند یک میله هم زن آزمایشگاهی 
معمولی عمل می کند و دارای یک میکروپردازشــگر یکپارچه5 

و حسگرهای مختلف اســت. این هم زن می تواند تغییر خواص 
یک محلول را به صورت خودکار و بی ســیم گزارش دهد.  حسگر 
پیشرفته این هم زن که فقط کمی بزرگ تر از هم زن مغناطیسی 

معمولی است، درون یک کپسول چاپی سه بعدی قرار دارد.
ایــن گروه دو نســخه از دســتگاه را آزمایش کــرد: نوع اول 
گزینه ای با قابلیت برنامه ریزی آســان برای هدف های آموزشی، 
و نوع پیشرفته تر برای کاربردهای آزمایشگاهی و صنعتی. آن ها 
دریافتنــد که هر دو نســخه به طور قابل مقایســه با روش های 
اســتاندارد برای ســنجش دما، رنگ، رســانایی، زمان پاسخ و 

گرانروی عمل می کنند.
بشر حاوی محلول روی صفحه ای قرار می گیرد که یک میدان 
مغناطیســی دوار ایجاد می کند. هنگامی که هم زن مغناطیسی 
در محلــول قــرار می گیرد، همراه با هــم زدن مایع می چرخد. 
نتایج از طریق بلوتوث به رایانه ارســال می شود و هرگونه تغییر 
را به صورت بی سیم به کاربر اطالع می دهد. ایده استفاده از میله 
هم زن مغناطیسی با حسگرهای یکپارچه ایده تازه ای نیست اما 
این هم زن حسگر ارزان قیمت، با قابلیت برنامه ریزی آسان، در نوع 

خود بی سابقه است.
این مفهوم برای آزمایشــگاه های تحقیــق و طراحی و صنایع 
تولید داروسازی و شیمی بسیار ارزشمند است زیرا امکان نظارت 
بی سیم از چندین شــاخص یک واکنش شیمیایی را به صورت 

هم زمان فراهم می کند.
دکتــر دیمیتــری ایســاکوف6، که رهبــری ایــن مطالعه را 
بر عهده داشــت می گوید: »ما همچنان در حال بررسی  هم زن 
هســتیم. نمونه بعدی هم زن حسگر در اندازه کوچک تر و همراه 
با حسگرهای کمی پیچیده تر ارائه خواهد شد. ما با شیمی دانان 
دانشگاه وارویک همکاری می کنیم تا با آگاهی از نیازهای آن ها، 
دستگاه را بهبود بخشیم.« او می افزاید جذابیت هم زن هوشمند 
این اســت که می تــوان از آن در همه جا از جمله در ظرف های 
درزبندی شده استفاده کرد، در نتیجه آلودگی در محل واکنش  
به حداقل می رســد. ادغام هم زن با خانواده وسایل آزمایشگاهی 

آسان است. 

گردآوری و ترجمه: مهدیه کوره پزان مفتخر
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بســتر ســخت افزاری و نرم افــزاری به صورت 
رایگان و آنالین در دســترس است و با تغییر 

شــاخص های مختلف از نوع حسگر تا میزان 
نمونه گیــری، می تــوان دســتگاه را تنظیم کرد. 

دانشمندان در نظر دارند دامنه دمای هم زن را از 40 تا 
85 درجه سلسیوس گسترش دهند و نمونه های اولیه ای تولید 
کند که به ثابت نگه داشــتن شــرایط واکنش کمک کنند و به 

آزمایش هایی با تکرارپذیری بیشتر بینجامد.
ســاموئل بالدوین7، از انجمن ریاضیات در دانشــگاه وارویک 
می گویــد: »من متوجه شــدم که هر مرحله از توســعه هم زن 
هوشمند به طور کامل بررسی شده است، از طراحی مدار گرفته 
تا ســاخت و برنامه نویسی نهایی. ما از فناوری پیشرفته ای برای 
ساخت دستگاهی کم مصرف، همراه طیف وسیعی از قابلیت های 
حسگر و ظرفیت باالی پذیرش داده ها، به کمک سیستم عامل 
کم انرژی بلوتوث اســتفاده کرده ایم. آزمایشــگاه آینــده از آِن 

تجهیزات خودکار و ایمن با توان تکرارپذیری باالست.«

1. ACS sensors
2. Warwick
3. Cherkasov, N.
4. smart stirrer,
5. integrated microprocessor,
6. Isakov, D.
7. Baldwin, S.

Novel magnetic stirrer speaks to lab equipment
www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200803105247.htm

کشف یک نیمه رسانای پایدار 
نیمه رساناها مواد مهمی در ســاخت بسیاری از وسایل مانند 
تجهیزات الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ، سلول های خورشیدی، 
 LEDهــا و لیزرها هســتند. آلیاژهای نیمه رســانا به ویژه برای 
این کاربردها ســودمندند زیرا با تنظیم مقدار اجزای ســازنده 
آلیاژ، می تــوان آن ها را بــا ویژگی های دلخــواه طراحی کرد. 
بــا  این حال، تهیه آلیاژهــای نیمه رســانای چندجزئی به دلیل 

تفکیک فاز ترمودینامیکی آلیاژ به فازهای جداگانه، یک چالش 
بزرگ بوده اســت. دانشــمندان گروه علوم و مهندسی مواد در 
 دانشگاه میشــیگان1، به تازگی براســاس آلیاژهای کالکوژنید2

GeSnPbSSeTe بــا آنتروپی باال3، از آنتروپی برای پایدار کردن 
گروه جدیدی از مواد نیمه رسانا استفاده کرده اند؛ کشفی که راه را 
برای قبول و استفاده گسترده تر از مواد نیمه رسانای پایدارشده با 
آنتروپی، در کاربردهای عملی آن هموار می کند. مقاله این گروه 

از دانشمندان در مجله شیمی مواد4 منتشر شده است. 
آنتروپی کمیتی ترمودینامیکی است که میزان بی نظمی یا تنوع 
ساختاری در یک ماده را شرح می دهد. از این مفهوم برای سنتز 
طیف گســترده ای از مواد جدید از راه مخلوط کردن هر یک از 
اجزا به روش هم مول اســتفاده شده است. از این جمله می توان 
به آلیاژهای فلزی با آنتروپی باال و ســرامیک های پایدارشده با 
آنتروپی اشاره کرد. با وجود آنتالپی بزرگ فرایند اختالط آن ها، 
این مواد می توانند به گونه ای شــگفت انگیز، در ساختار بلوری 
واحــد متبلور شــوند. بلوری که چینش اتم ها در شــبکه آن با 
افزایش چشــمگیر آنتروپی امکان پذیر است. دانشمندان فرض 
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کردنــد که می توان از اصل پایداری بر اثر افزایش آنتروپی، برای 
غلبه بر چالش های ســنتز آلیاژهای نیمه رسانای بهره گرفت که 
تفکیک شــدن به ترکیب هایی از دید ترمودینامیکی پایدارتر را 
ترجیح می دهند. آن ها فرضیه خود را روی یک آلیاژ کالکوژنید 
II-VI شش جزیی مشتق شده از ساختار PbTe با مخلوط کردن

Ge ،Sn و Pb در جایــگاه کاتیون و S ، Se و Te به عنوان آنیون 
آزمایش کردند.

با اســتفاده از محاســبات اصول اولیه توان باال، از اثر متقابل 
GeSn-  پیچیده بین آنتالپــی و آنتروپی در آلیاژهای کالکوژنید
PbSSeTe با آنتروپی باال پرده برداری شد و ثابت شد که افزایش 
چشمگیر آنتروپی ناشــی از پیکربندی اتم ها از هر دو زیرشبکه 
 آنیون و کاتیون، موجب پایــداری آلیاژها در محلول های جامد 
ســنگ - نمک تک فاز در دمای رشــد بلور می شــود. با وجود 
ناپایداری در دمای اتاق، این محلول های جامد را می توان با خنک 
کردن سریع در شرایط محیطی نگهداری کرد. سپس سنتز ترکیب 
هم مــول )Ge1/3 Sn1/3 Pb1/3 S1/3 Se1/3 Te1/3( به کمک 
یک واکنش دو مرحله ای حالت جامد و در پی آن، فرونشانی سریع 

در نیتروژن مایع، پیش بینی های نظری را تأیید کرد.
آنچه باعث ایجاد جذابیت کالکوژنید با آنتروپی باال می شــود، 
ویژگی های عملکردی آن اســت. مواد بــا آنتروپی باالی قبلی، 
فلزهای رسانا یا سرامیک های نارسانا، با کمبودی واضح در رژیم 
نیمه رســانا بودند. GeSnPbSSeTe هم مول، یک نیمه رســانای 
دوقطبی دوپه )ناخالص( شــده، با شــکاف انــرژی eV 0/86 و 
معکوس عالمت ضریب سیبک5 اندازه گیری شده روی دوپینگ 
از نوع p با گیرنده های ســدیم و دوپینگ از نوع n با دهنده های 
بیســموت است. این آلیاژ همچنین رسانایی گرمایی بسیارکمی 
دارد که تقریبًا مستقل از دماست. این ویژگی های کاربردی جذاب 
باعث می شود GeSnPbSSeTe، ماده جدید امیدوارکننده ای باشد 
تا در دستگاه های الکترونیکی، نوری، فوتوولتاییک و ترموالکتریک 

جایگزین شود.
پایداری آنتروپی روش کلی و قدرتمند برای تحقق بخشــیدن 
به مجموعه گســترده ای از مواد است. کشف پایداری آنتروپی در 
آلیاژهای کالکوژنید نیمه رســانا که نتیجه تالش گروه پژوهشی 
دانشگاه میشیگان است، تنها اشاره کوچکی است که می تواند راه را 
برای کاربردهای عملی جدید مواد پایدارشده با آنتروپی هموار کند.

1. Michigan
 2. کالکــوژن به عنصرهای گروه شــانزده جدول دوره ای گفته می شــود که به خانواده 

آنتروپی کمیتی ترمودینامیکی است که میزان بی نظمی 
یا تنوع ساختاری در یک ماده را شرح می دهد. از 

این مفهوم برای سنتز طیف گسترده ای از مواد جدید 
از راه مخلوط کردن هر یک از اجزا به روش هم مول 

استفاده شده است

اکسیژن نیز معروفند. 
3. high-entropy chalcogenide alloys
4. Chemistry of Materials Journal

5. ضریب سیبک به ولتاژ تولید شده بین دو نقطه روی یک رسانا گفته می شود، هنگامی 
که اختالف دمای یک کلوین بین آن ها پایدار بماند.

Scientists discover new class of semiconducting entropy-stabilized ma-
terials
phys.org/news/2020-08-scientists-class-semiconducting-entropy-stabi-
lized-materials.html

پارچه های جدید و خنک 
بنــا به اطالعــات وزارت انــرژی ایاالت متحــده، تهویه هوا و 
روش های خنک کننده فضا حدود 10 درصد از کل مصرف برق 
در ایاالت متحــده را دربر می گیرد. اکنون دانشــمندان ماده ای  
تولید کرده اند که بدن فرد را بدون استفاده از برق، خنک می کند. 
این پارچه گرما را منتقل می کند به این ترتیب که اجازه تبخیر 

رطوبت از سطح پوست و دفع آب را می دهد. 
خنک کردن بدن شــخص بسیار کارآمدتر از خنک کردن کل 
اتاق یا ساختمان اســت. لباس ها و منسوجات متنوعی طراحی 
شــده اند که دقیقًا همین کار را انجام می دهند اما بیشتر آن ها 
کاستی هایی از جمله ظرفیت خنک کنندگی پایین، مصرف برق 
زیاد، تولید پیچیده و زمان بر و هزینه باال دارند. یانگ سی1و بن 
دینگ2 قصد داشــتند پارچه هایی تولید كنند كه بتوانند به طور 
مؤثر گرما را از بدن دور کنند، تنفس كنند، دافع آب باشند و به 

آسانی تهیه شوند.
پژوهشــگران این مــاده جدید را به روش الکتروریســندگی3  
)ریســندگی الکتریکی( مخلوطی از یک پلیمــر آبگریز یعنی 
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پلی اورتان فلوئــوردار و نانو صفحه هــای بورنیترید به عنوان یک 
پرکننده رســانای گرمایی، به صورت غشــاهای نانوالیاف تهیه 
کردند. این غشــاها آب را از بیــرون دفع می كنند اما حفره های 
چنان بزرگی دارند كه اجازه می دهند عرق از پوست تبخیر شود 
و هوا گردش داشته باشــد. نانوصفحه های بور نیترید، نانوالیاف 
پلیمر را می پوشــانند و شبکه ای تشــکیل می دهند که گرما را 
از یک منبع داخلی به بیرون منتقل کند. رســانایی گرمایی این 
پارچه جدید، از بسیاری پارچه های معمولی یا پارچه های تولید 
شده با فناوری پیشرفته بیشتر است. دانشمندان می گویند این 
غشا نه تنها برای خنک کننده های شخصی بلکه برای جمع آوری 
انرژی خورشــیدی، نمک زدایی از آب دریــا و مدیریت گرمایی 

دستگاه های الکترونیکی سودمند است.

1. Si, Y.
2. Ding, B.
3. electrospinning 

New fabric could help keep you cool in the summer, even without A/C
phys.org/news/2020-07-fabric-cool-summer-ac.html

آنچه موها از رژیم غذایی می دانند
موهای شــما رژیم غذایی شما را ثبت می کنند. رشته های مو 
از آمینواسیدهایی ساخته شده اند که از مواد غذایی شما تأمین 
می شــوند. پس مو می تواند نشــان دهد شــما کدام را ترجیح 

می دهید: همبرگر گیاهی یا چیزبرگر دوبل را؟
بنا به مطالعه  دانشــمندان دانشگاه یوتا1 این سابقه، تفاوت در 
رژیم غذایی را  با توجه به وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی نشــان 
می دهد. در مناطق با وضعیت اجتماعیـ  اقتصادی پایین تر، سهم 
بیشــتری از پروتئین مربوط به حیواناتی وجود دارد که از ذرت 
تغذیه می کنند. این کار روشی برای ارزیابی رژیم غذایی جامعه و 

خطرات سالمتی است. 
جیم الرینگر2، از دانشکده علوم زیستی می گوید: »این اطالعات 
می تواند برای تعیین نوع رژیم های غذایی ســودمند باشد که با 
نظرســنجی ها قادر به ثبت آن نیستند. ما امیدواریم که جامعه 
سالم با استفاده از نقشه برداری ایزوتوپ مو، به ویژه در گروه های 
مختلف اقتصادی در ایاالت متحده، شــروع به ارزیابی الگوهای 

رژیم غذایی کند.«

در اوایــل دهه 1990 الرینگر به همــراه دنیز دیرینگ3 و توره 
ســرلینگ4 و همکارانشــان در پی راه هایی برای نشان دادن اثر 
رژیم های غذایی بر موی پستانداران بودند. منابع غذایی مختلف 
دارای نســبت های مختلف ایزوتوپ های پایدار هستند. با تجزیه 
مواد غذایی به آمینواسیدها، ایزوتوپ های موجود در مواد غذایی 
مــا، ایزوتوپ های کربن و نیتروژن، بــه تمام بخش های بدن، از 

جمله موهای ما راه می یابند.
آب که در آن، نســبت های اکسیژن و ایزوتوپ ها، بسته به هر 
منطقه جغرافیایی، متفاوت است، به همین روش عمل می کند. 
بنابراین در ســال 2008، الرینگر و ســرلینگ نتایجی منتشر 
کردند که نشــان می داد با توجه به ایزوتوپ های موجود در آب 
آشامیدنی و از روی ترکیب ایزوتوپی مو می توان سفرهای شخص 
را ردیابی کرد. پس از آن دانشمندان به جست وجوی اطالعاتی از 

ایزوتوپ های کربن و نیتروژن در مو پرداختند.
ذرت در گروهی از گیاهــان به نام گیاهان C4 قرار دارد که 
شــامل نیشکر است و به روشی متفاوت از گیاهان C3- شامل 
حبوبات و سبزیجات ـ فوتوســنتز می کند. بنابراین اگر منبع 
پروتئین های حیوانی شــما جانورانی باشند که از ذرت تغذیه 
 کرده اند، نســبت های ایزوتوپی آمینواســیدهای موهای شما 
بیشتر شبیه به ذرت اســت. اگر پروتئین شما بیشتر از منابع 
گیاهی یا حیواناتی باشــد که از گیاهــان C3 تغذیه کرده اند، 
عالمت مشخص ایزوتوپ های موهای شما بیشتر شبیه گیاهان 

C3 خواهد بود.
از آنجا که این مطالعه در مورد کاربردها بود، دانشمندان برای 
آن به نمونه های مو نیاز داشتند. بنابراین برای جمع آوری نمونه ها 
از 65 شــهر در سراسر ایاالت متحده، به آرایشگاه ها رفتند. آن ها 
نمونه هایی از 29 کدپستی را در منطقه ای به نام دره سالت لِیک  
نیز جمع آوری کردند تا به طور عملی یک منطقه شــهری را هم 
مطالعه کنند. در این روش نمونه برداری، ســن فرد، جنســیت، 
درآمد، وضعیت ســالمتی یــا هر عامل دیگری به جز ســابقه 
ایزوتوپی مشخص نبود. در کل، آن ها نمونه هایی را از حدود 700 

نفر جمع آوری کردند.
نتایج نشان  داد که چه در سطح محلی و چه ملی، تغییرات در 
نســبت ایزوتوپ مو در یک محدوده به نسبت باریک قرار دارد. 
دانشــمندان دریافتند که در این تغییر، مقادیر ایزوتوپ کربن با 
هزینه زندگی در مناطقی که نمونه ها از آنجا جمع آوری شده بود 
ارتباط دارد. مطالعات قبلی مقادیر ایزوتوپ مورد انتظار را از دو 
انتهای طیف رژیم غذایی، از گیاهخواران گرفته تا همه چیزخوارانی 

که اغلب از گوشت استفاده می کنند ارائه می دهد.
نمونه های جمع آوری شده از منطقه دره سالت لِیك، فرصتی را 
برای بررسی دقیق تر عوامل ایجاد تغییرات ایزوتوپی فراهم کرد. 
با کمال شگفتی، ایزوتوپ های کربنی موجود در مو با قیمت مدل 
مو در محل نمونه گیری ارتباط داشت. کسی تصور نمی كرد بتوان 
با دانستن مقادیر ایزوتوپ، متوسط هزینه ای را تخمین زد كه فرد 

برای مدل موی خود پرداخت كرده است.
دانشمندان با نگاهی به رژیم غذایی، عالمت ایزوتوپ شبیه ذرت 
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را بیشــتر در مناطق با وضعیت اجتماعیـ  اقتصادی پایین پیدا 
کردند و اینکه به طور  عمده گوشت خواران موجود در این نمونه ها، 
پروتئین خود را از حیواناتی دریافت کرده اند که به احتمال باال با 
دانه های ذرت تغذیه شده اند. آن ها یک قدم هم جلوتر رفتند و با 
استفاده از داده های روند تغییر شاخص توده بدنی برای مناطق 
خاص، متوجه شــدند که نســبت ایزوتوپی به میزان چاقی هم 
بستگی دارد. دانشــمندان بر این باورند که این یافته ها ارتباط 
بالقوه میان رژیم غذایی، وضعیت اجتماعیـ  اقتصادی و سالمتی 

افراد برقرار می کند.
الرینگر می گوید آنالیز ایزوتوپی مو می تواند ابزاری برای ارزیابی 
خطر سالمتی در جامعه باشد. به عنوان اقدامی بلندمدت می توان 
از این ســنجش برای پی بردن به گوناگونــی رژیم غذایی بهره 
گرفت که در میان گروه های ســنی مختلف و گروه های مختلف 

اجتماعیـ   اقتصادی رایج است.

1. Utah
2. Ehleringer, J.
3. Dearing, D.
4. Cerling, T.
5. Salt Lake Valley

 
Your hair knows what you eat and how much your haircut costs
phys.org/news/2020-08-hair-haircut.html

  کاتالیزگری ارزان و تبدیل آب دریا به سوخت 
برای نخستین بار، مهندسان شیمی دانشگاه روچستر1 توانایی 
کاتالیزگري تقویت شــده با پتاسیم را برای استفاده در مقیاس 

صنعتی نشان داده اند.
مهندسان شیمی دانشگاه روچســتر، با همکاری پژوهشگران 
آزمایشــگاه تحقیقات نیروی دریایی، دانشــگاه پیتسبورگ2 و 
شــرکت »اکِس ئون انرژی«3، نشــان داده اند که یک کاتالیزگر 
مولیبدن کاربید تقویت شده با پتاسیم به طور مؤثر و قابل اعتماد، 
کربن دی اکسید را به کربن مونوکسید تبدیل می کند؛ مرحله ای 

که گامی مهم در تبدیل آب دریا به سوخت است.
مارک پوروسوف4، اســتادیار گروه مهندسی شیمی روچستر 
می گوید این نخســتین نمایــش از کارایی این نــوع کاتالیزگر 
مولیبدن کاربید در مقیاس صنعتی اســت. در مقاله ای در مجله 
علوم انرژی و محیط زیســت5، پژوهشــگران مجموعه کاملی از 
آزمایش ها در مقیاس های مولکولی، آزمایشگاهی و پایلوت انجام 

پوروسوف کشف کرد که افزودن پتاسیم به یک 
کاتالیزگر مولیبدن کاربید که بر سطحی از گاما آلومینا 

قرار دارد می تواند به عنوان کاتالیزگری ارزان، پایدار و 
بسیار گزینش پذیر برای تبدیل کربن دی اکسید به کربن 

مونوکسید عمل کند

داده اند. این آزمایش ها مناسب بودن کاتالیزگر را برای استفاده در 
مقیاس صنعتی نشان می دهند.

اگر کشــتی های نیروی دریایی بتوانند سوخت خود را از آب 
دریایی که در آن هســتند، تولید کننــد می توانند بدون توقف 
به مســیر و کار خــود ادامه دهند. به جز چند نــاو هواپیمابر و 
زیردریایی  هسته ای، بیشتر کشتی های نیروی دریایی باید به طور 
دوره ای کنار کشتی های نفتکش پهلو بگیرند تا سوخت مورد نیاز 
خود را دوباره تأمین کنند و این، در شرایط آب و هوایی طوفانی 

می تواند بسیار دشوار باشد.
در ســال 2014، گروهــی از آزمایشــگاه نیــروی دریایی به 
سرپرستی هدر ویلوئر6 اعالم کرد که از یک ُمبدل کاتالیزگر برای 
استخراج کربن دی اکسید و هیدروژن از آب دریا استفاده و سپس 
گازها را با کارایی 92 درصد به هیدروکربن های مایع تبدیل کرده 
است. از آن زمان، تمرکزها بر افزایش بهره وری فرایند و مقیاس 

برای تولید سوخت در مقادیر کافی بوده است.
این فناوری گامی کلیدی در فرایند تبدیل آب دریا به سوخت 
اســت: کربن دی اکســیدی که از آب دریا اســتخراج می شود، 
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به سختی با روش های موجود به طور مستقیم به هیدروکربن های 
مایع تبدیل می شود. بنابراین، در آغاز الزم است کربن دی اکسید 
با اســتفاده از واکنش تغییر آب ـ گاز معکوسRWGS( 7(، به 
کربن مونوکسید تبدیل شود. سپس کربن مونوکسید را می توان 

با سنتز فیشر - تروپش8 به هیدروکربن های مایع تبدیل کرد.
  RWGS به طــور معمول، کاتالیزگرهــای مورد اســتفاده در
فلزهای گرانبهایی را دربر می گیرد که به  ســرعت در شــرایط 
واکنش غیرفعال می شوند. با این حال، کاتالیزگر مولیبدن کاربید 
اصالح شده با پتاســیم از اجزای کم هزینه سنتز شده است که 
در جریان کار مداوم در مطالعه مقدماتی پایلوت 10 روزه، هیچ 

نشانه ای از غیرفعال  شدن نشان نداد.
پوروسوف کشــف کرد که افزودن پتاســیم به یک کاتالیزگر 
مولیبدن کاربید که بر ســطحی از گاما آلومینا قرار دارد می تواند 
به عنــوان کاتالیزگری ارزان، پایدار و بســیار گزینش پذیر برای 
 RWGS تبدیل کربن دی اکســید به کربن مونوکسید در طول

عمل کند.
پوروســوف می گوید پتاســیم ســد انرژی مربوط به واکنش 
RWGS را کاهش می دهد، در حالی که گاما آلومینا، با شــیارها 
و حفره هایــی که دارد، دقیقًا مانند یک اســفنج عمل می کند 
و ذره هــای کاتالیزگر مولیبدن کاربید در سراســر آن پراکنده 
می شوند و مساحت ســطح موجود برای واکنش را به حداکثر 

می رسانند.
برای تعیین اینکه آیا مولیبدن کاربید تقویت شــده با پتاسیم 
ممکن است برای جذب و تبدیل کربن دی اکسید از نیروگاه ها نیز 
سودمند باشد، این گروه آزمایش های بیشتری در بررسی پایداری 
کاتالیزگــر، هنگام رویارویی با آالینده هــای رایج موجود در گاز 

دودکش از جمله جیوه، گوگرد، کادمیم و کلر انجام خواهد داد.
این راکتور در شرکت »اوکِس ئون انرژی« برای تأیید اثربخشی 
کاتالیزگر مولیبدن کاربید تقویت شــده با پتاســیم در مقیاس 

صنعتی استفاده شد.
1. Rochester
2. Pittsburgh
3. Oxeon Energy
4. Porosoff, M.
5. Energy and Environmental Science
6. Willauer, H.
7. Reverse Water-Gas Shift (RWGS) reaction
8. Fischer-Tropsch synthesis 

Turning Seawater into Fuel with a Low-Cost Catalyst
scitechdaily.com/turning-seawater-into-fuel-with-a-low-cost-catalyst/ 

نقش آهن در فعالیت سلول های سرطانی 
پژوهشــگران به تازگی نشــان داده اند که سلول های سرطانی 
از نوعی پروتئین غشایی اســتفاده می کنند که چند دهه است 
برای وارد سلول کردِن آهن، سودمند شناخته شده بود. این اثر 
نشان می دهد که آهن جذب شده، به سلول های سرطانی اجازه 

می دهد خصوصیات متاستازی یا فراپخشی را به دست آورند.
زیست شناســان CD44 را بــه خوبــی می شــناختند اما از 
 CD44 .عملکرد اصلی زیست شــناختی آن آگاهی نداشــتند
یک گلیکوپروتئین است که در ســطح بسیاری از سلول ها، در 
اندام های مختلف یافت می شود و در چند فرایند زیست شناختی 
از جمله پاســخ ایمنی، التهاب و سرطان نیز دخالت دارد. برای 
نخســتین بار، یک گروه پژوهشی نشان داده است که CD44 از 
راه اندوســیتوز1 به آهن اجازه می دهد به سلول ها وارد شود و در 

این پدیده ها شرکت  کند.
دانشمندان با بررسی فعالیت CD44 در سلول های سرطانی و 
تغییرات ناشی از آن در سوخت وســاز و بیان ژنی به این نتیجه 
رسیدند کهCD44 می تواند آهن متصل به هیالورونیک اسید2  را 
درونی کند )به درون سلول وارد كند(. آهن در سلول های سرطانی 
دو وظیفه دارد: میتوکندری را آماده می کند تا بتواند متابولیت های 
الزم برای انتقال سلول به حالت متاستاتیک را تولید کند و دیگر 
اینکه ژن های خاصی را فعال کند که برای فرایند متاســتاتیک 
ضروری هستند. در این حالت، CD44 حتی به اصلی ترین مسیر 

ورود آهن به سلول تبدیل می شود.
این مشــاهده ها توضیح می دهد که چرا پیش از این  CD44 به 
دلیل ارتباط آن با ظهور متاستازها و شدت گرفتن بیماری شناخته 
شده بود و در عین حال تعجب آور است زیرا تاکنون زیست شناسان 
تصور می کردند سازوکار متفاوتی در اندوسیتوز آهن وجود دارد که 
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شامل ترانسفرین و گیرنده TfR1 آن است. این گروه امیدوار است 
مولكول هایی تولید كند كه بتوانند تبادل آهن سلولی را مسدود 
كنند تا سلول هایی که دارای توانایی متاستاز باال هستند را از بین 

ببرند.

1. endocytosis
2. hyaluronic acid

Iron-mediated cancer cell activity: A new regulation mechanism
https://phys.org/news/2020-08-iron-mediated-cancer-cell-mechanism.
html

کارت اعتباری. این تراشه به سرعت و به طور مداوم و بدون نیاز به 
ترک استخر می تواند تمام کارهای آزمایشگاه شیمی را با استفاده 

از مقادیر اندکی مواد شیمیایی انجام  دهد.
این فناوری وظیفه دشــوار آزمایش دســتی استخرها را برای 
صاحبان اســتخر حذف می کند و اســتفاده بیــش از حد مواد 
شــیمیایی را کاهش می دهد. در نتیجه،  باعث صرفه جویی در 
وقت و هزینه می شــود و از همه مهم تر، از خطر ابتال به عفونت 

ناشی از ترکیب شیمیایی نامناسب استخر نیز می کاهد.
در استرالیا 2/7 میلیون نفر، یعنی حدود 13 درصد جمعیت، در 
خانه های استخردار زندگی می کنند. سامانه های فعلی کنترل آب 
استخر، که شامل حسگرهای بی سیم با سخت افزار گران قیمت یا 
کیت های آزمایش دســتی دقیق هستند، برای نظارت بر ایمنی 

مواد شیمیایی موجود در استخرها استفاده می شوند.
به گفته پریش، بســیاری از نمونه های استخرهای خانگی در 
انجام آزمایش های دســتی ایرادهایی دارند؛ نارسایی هایی که با 
دادن اطالعات نادرست درباره ترکیب شیمیایی استخر، می تواند 

آن را برای شناگران به سرعت ناامن کند.
در این پژوهش، نمونه هایی از 12 استخر شنا شامل 9 استخر 
خانگی، دو اســتخر عمومی و یک استخر عمومی در فضای باز، 
با اندازه گیری در چند نوبت، بررســی شدند. هر نمونه وضعیت 
محیط خاص خود را داشت: استفاده چندباره، روش های مختلف 

کلرزنی و ... که حسگر را با چالش هایی واقعی روبه رو می کرد.
مصرف بیش از حد کلر باعث ایجاد عوارض جانبی سالمتی روی 
پوست، چشم ها و دستگاه ایمنی بدن می شود، در حالی که مصرف 

کم آن، خطر ایجاد عفونت را برای شناگران افزایش می دهد.
استفن تورنتون3 همکار این طرح می گوید: »این میکروتراشه 
دارای توانایی گسترده ای برای استفاده در استخرهای خصوصی 
و عمومی است. هم اکنون نیاز به سالم ماندن برای همه ما مهم 
است و در حالی که ما به طور کلی در حیاط خلوت خود احساس 
امنیت می کنیم، باید به یاد داشــته باشیم که برای اطمینان از 
ایمنی آب، تمام اســتخرهای شــنا باید به طور دقیق و کارآمد 
کنترل شــوند. ما توانسته ایم فراورده ای تولید کنیم که نیازهای 

بازار را برآورده، و سالمت و ایمنی عمومی را نیز تضمین کند.«
این گروه در مراحل پایانی صنعتی ســازی میکروتراشه است و 

امیدوار است به زودی آن را به بازار عرضه کند.

1. Lab-on-a-chip.
2. Priest, C.
3. Thornton, S.

Keep cool in the pool: Novel chip sensor makes swimming pools safer
www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200730141355.htm

ایمنی در استخر با یک تراشه حسگر جدید 
میکروتراشــه جدید که امــکان کنترل مــداوم pH و کلر در 
اســتخرها را فراهم می کند، ایمنی و بهداشت آب را برای بیش 
از 2/7 میلیون اســترالیایی بهبود می بخشد. بنابر پژوهش های 
جدید این میکروتراشه می تواند اطالعات شیمی استخر را برای 

مدیریت، به طور ثابت و دقیق رصد و ثبت کند.
فنــاوری جدید »آزمایشــگاه روی یک تراشــه«1، نظارت بر 

استخرها را مقرون به صرفه تر و مطمئن تر کرده است.
کریگ پریش2 از دانشــگاه استرالیای جنوبی و کارشناس تولید 
میکرونانو، می گوید: تراشه میکروسیال می تواند افزونه ای ضروری 
برای استخرهای اســترالیا باشــد، به ویژه در شرایط همه گیری 
COVID-19 که مردم باید از بهداشت استخر آگاه شوند. آگاهی 
از ترکیب شــیمیایی استخر، شناگران را از ویروس ها و باکتری ها 
در امان نگه می دارد اما فراهم کردن آن به تالش خیلی بیشتری 

نیاز دارد.
با داشــتن یک حسگِر کیفیت آب که پیوســته، خودکار و با 
ضریب اطمینــان باال می تواند کلر و pH را در تمام تابســتان 
بسنجد، بســیار آسان تر می توان استخر خانگی را مدیریت کرد. 
این حســگر در اصل یک »آزمایشــگاه روی یک تراشه« است؛ 
شبکه ای از لوله های میکروسکوپی روی یک تراشه به اندازه یک 

با داشتن یک حسگِر کیفیت آب که پیوسته، خودکار 
و با ضریب اطمینان باال می تواند کلر و pH را در تمام 
تابستان بسنجد، بسیار آسان تر می توان استخر خانگی 

را مدیریت کرد


