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سازی به روش داکینگ مشتقات باز و شبیهاستراز مطالعه فعالیت مهارکنندگی کولین

 مانیخ کومارین
 

، سید اسماعیل سادات 2،4، علیرضا فرومدی3، حمید ندری3، زهرا عبدالهی2، لیلی جلیلی باله1علی کیانی
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 چکیده
( به عنوان دو شکل عمده کولین استراز BuChE( و بوتیريل کولین استراز )AChEمهار استیل کولین استراز )

(ChEs( رويکردی مشترک در درمان بیماری آلزايمر )AD محسوب مي شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي ويژگي )
-4a)سری از مشتقات مانیخ کومارين يک مهار کولین استراز مشتقات جديدی بر پايه  باز مانیخ کومارين انجام شد.  

h) ر با محیط زيست سنتز و بر اساس آزمون المن  ای سه جزيي در شرايط محیطي سازگااز طريق واکنش يک مرحله
انجام شد.  4aپروتئین نیز برای ترکیب قوی تر -بررسي شد. شبیه سازی اتصال لیگاند BuChEو  AChEدر برابر 

پیش بیني شده  SwissADMEعالوه بر اين، معیارهای تشخیص دارو در ترکیبات هدف با استفاده از سرويس وب 
 4aداشتند. ترکیب  BuChEو  AChEدر برابر هر دو آنزيم  تا متوسط لیت مهاری ضعیفاست. تمام ترکیبات فعا
میکروموالر(، در  ۳۲در  ٪۴/۴۲نشان داد ) AChEتولیل پیرازين بود، بهترين فعالیت را نسبت به -که حاوی گروه پارا
میکروموالر( بود.  ۳۲در  ۹/۴۳٪) BuChEحاوی فینیل پیپرازين يکي از بهترين مهار کننده های  4gحالي که ترکیب 
در فعالیت مهار  4aلیگاند همچنین نشان داد که آمین بخش مهمي از ساختار ترکیب -پروتئین dockingشبیه سازی 
نشان داد که بیشتر ترکیبات هدف مي توانند  "پنج قاعده لیپینسکي "است. عالوه بر اين، پیش بیني  ChEکنندگي 
داشته باشند که باعث مي شود آنها به احتمال زياد ترکیبات خوراکي برای انسان  عبور کنند و خواصي BBBاز 

باشند. اين مطالعه نشان مي دهد که با برخي تغییرات ساختاری در سنتز باز مانیچ کومارين ممکن است بتوان آن را 
 در نظر گرفت. BuChEو  AChEعنوان يک ترکیب بالقوه برای هدف قرار دادن 

 
 هیدروکسی کومارین؛  باز مانیخ-4بیماری آلزایمر؛ استیل کولین استراز؛ بوتیریل کولین استراز؛   کلیدی:های واژه
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روش تهیه شده به Cu-MgOر سرعت کلسیناسیون بر راندمان کاتالیست اث

 رسوبی در هیدروژناسیون فورفورالهم
 

  2و1، وحید فرزانه3و2، سماحه السادات سجادی2و1، سمیرا شیروانی*2و1محمد قشقائی
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 چکیده
 

تهیوه شوده و در هیدروژناسویون فورفوورال در فواز گواز موورد         Cu-MgOرسووبي  های همکاتالیست
دهي در مرحله کلسیناسیون با مقايسه راندمان سه کاتالیسوت کوه بوا    استفاده قرار گرفتند. اثر نرخ حرارت
دهي متفاوت کلسینه شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. های حرارتدستورالعمل يکسان تهیه و با سرعت

و نتیجتوا  رانودمان    هوا دهي قادر است خووا  سواختاری کاتالیسوت   که تغییر نرخ حرارتنتايج نشان داد 
پذيری و پايداری فعالیت کاتالیست دستخوش تغییور قورار دهود.    کاتالیستي آنها را از نظر فعالیت، گزينش

درصود   ۴0درصد میزان تبديل فورفوورال و   1/0تر از پذيری بسیار ضعیف )کمفعالیت کاتالیستي و انتخاب
دقیقه از شروع فرايند( متعلوق بوه کاتالیسوت بوا      ۲۴0الکل پس از پذيری نسبت به فورفوريلمیزان انتخاب

کلووين بور    10و  5هوای  که دو کاتالیست ديگر که با سورعت ترين میزان ريت کلسیناسیون بود، در حاليکم
پوذيری  درصود انتخواب   85فورال و درصد میزان تبديل فور 88دقیقه کلسینه شدند، در طول فرايند بیش از 

 الکل از خود نشان دادند.     نسبت به فورفوريل
 

 الکل؛ مس؛ کلسیناسیونهیدروژناسیون؛ فورفورال؛ فورفوریل های کلیدی:واژه
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تبدیل نامتقارن با استفاده از کریستالیزاسیون مشتقات راسمیک فنیل آالنین متیل "

 "آماده سازی آمینو اسیدها استر به عنوان پیش سازهای چند منظوره برای
 

 2و1*و عباس حاجی آخوندی1، شیما دیانت1سمیرا رحمانی نژاد
 

 رانیا جمهوری اسالمی ،ی، تهراندانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده داروساز ،ییدارو اهانیگ قاتیمرکز تحق 1

 رانیا جمهوری اسالمی ،ی، تهراندانشگاه علوم پزشک ی،دانشکده داروساز ی،فارماکوگنوز گروه 2 

 
 

 چکیده
ال دوپا و ال تیروزين به عنوان پیش سازهای سنتز بیولوژيکيِ انتقال دهنده های عصبيِ آمین محسوب 

ال  پویش سواز در سونتز    ،(AAA)مي شوند. از طرف ديگر، فنیل آالنین به عنوان يک آمینو اسیدِ آروماتیک
تواند از طريق تشکیل برای جداسازی آمینو اسیدها، ميدوپا و ال تیروزين است. يکي از روش های مناسب 

. از میان روش های مختلفي که در اين مورد وجود دارد، تبديل نامتقارن ناشوي از  اعمال گردددياسترئومرها 
که به صورت راسمیک شدن در ظرف و کريستالیزاسیون انتخابي يک محصول  (CIAT)کريستالیزاسیون 
تواند انتخاب مناسبي باشد. با استفاده از اين روش، تهیه ال تیوروزين و ال دوپوا گوزارش    واکنش است، مي

مي شود. در اين مسیر سنتزی، مشتقات راسمیک فنیل آالنین متیل اسوتر، بوه عنووان پویش سوازهای چنود       
تهیوه  منظوره، از طريق کاهش مشتقات آزالکتون به وسیله منیزيم در متانول به عنوان يک عامول کاهنوده   

 لیو فن يدروکسو یه-۴و  نیآالن لیفن يدروکسیه ید-۴،۳ز ا Sشدند و سپس در مرحله جداسازی، انانتیومر 
 لیسالس تروین-5 از يستیکاتال ريدر حضور مقاد دیاس کيتارتار -(2R,3Rنمک با ) لیتشک قياز طر نیآالن
 .بدست آمدندباال  یبا بازده خوب و خلو  نور دیالده

 
 نامتقارن یجداساز ؛هادیاس نویآم ؛کیاستر راسم لیمت نیآالن لی، فن؛آزالکتون های کلیدی:واژه
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سلیکا بورون سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزورجامد ناهمگن و بسیار کارآمد 

 شرایط بدون حالل دی هیدروپیریدینها تحت-1،4 برای تهیه هانش

 

 و پگاه مسعودی *سامی سجادی فر

 
 ، تهران، ایران19395-4697گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، کدپستی 

 

 چکیده

 
ن، ارزان، قابل بازيافت و با کارايي بواال بوا   گسلیکا بوران سولفونیک اسید به عنوان يک کاتالیزگر  ناهم

دی -۴و1موفقعیت سنتز و استفاده شود بورای سونتز توک ظورف سوه جزئوي از بیولوژيوک فعوال هوانش           
دی کربونیل و آمونیوم اسوتات تحوت   -۳و1هیدروپیريدين از طريق تراکم از آلدهیدهای آروماتیک، ترکیب 

ان سولفونیک اسوید، اسویدی بوا خصولت دوگانوه اسوت       شرايط بدون حالل در شرايط رفالکس. سلیکا بور
به عنوان اسید برونستدی(، که موي   H3OSO)بوسیله اتم بور خصلت اسید لوويسي و از طرف گروههای  

همچنوین   تواند در واکنش ها اثر بهتری را ايجاد نمايد. واکنش در شرايط ماليم و بودون حوالل انجوام شود،    
 استفاده شد.   دوبارهپنج بار متوالي، بازيافت و سلیکا بوران سولفونیک اسید برای 

 
 تراکم تک ظرفی ؛بدون حالل ؛دی هیدروپیریدین-4و1 ؛واکنش هانش ؛اسیدی لویس و برونستدهای کلیدی: واژه
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له ای بوسیشناسایی امتداد گسل با استفاده از تجزیه داده گرانی ماهواره

های گسسته: مطالعه موردی از ایرانموجک  
 

 1، رقیه السادات کالنتری2، علیرضا دهقانپور1*عطا اسحق زاده

 

 ، تهران، جمهوری اسالمی ایرانموسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 1
 ایران جمهوری اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، 2

 
 

 چکیده
 

تواند تفسیر میدان گراني را آسان نمايد. در اين مقاله، تبديل هنجاری گراني ميهای بيتعیین مرز چشمه
هنجاری گراني مورد استفاده قرار گرفت و عنوان يک روش تعیین مرز چشمه بيموجک گسسته دو بعدی به

با استفاده از تبديل موجک گسسته تجزيه شد.  تبديل موجک گسسته موجب  GRACEداده گراني ماهواره 
شود: تقريب، مولفه افقي، مولفه عمودی و مولفه قطری. بورای  به چهار مولفه مجزا مي تجزيه ضرايب تقريب
های گراني مصنوعي، با و بدون نوفه، با استفاده از شش موجک گسسوته دو  ها، دادهارزيابي کارايي موجک

شورقي   ای مربوط به يک بخش از منطقه مکوران )جنووب  بعدی يک نوبت  تجزيه شدند. داده گراني ماهواره
ايران( بوسیله تبديل موجک گسسته به منظور آشکار سازی امتداد گسل سراوان مورد تجزيه و تحلیل قرار 

 هوای چشومه  های مادر هار و بیوارتوگونال را در برجسته کردن لبوه گرفت. نتايج، عملکرد قابل قبول موجک
کننود کوه داده گرانوي    ثابوت موي  هنجاری گراني مصنوعي و واقعي را نشوان داد. همچنوین، ايون نتوايج     بي

های پنهان ای، بويژه در آشکار کردن گسلشناسي منطقهتوانند برای مطاله ساختارهای زمینای ميماهواره
 که اهمیت زيادی در تحلیل خطر زلزله دارند مناسب باشند.

 
 ای؛ گسل سراوان؛ مکرانتبدیل موجک گسسته؛ گرانی ماهواره های کلیدی:واژه
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آپتین پیشین سازند تیرگان، حوضه رسوبی کپه داغ،  -های بارمین پسینآمونیت

 شمال شرق ایران
 

 ، 3طاهرپور خلیل آباد، مرتضی 2، سید ناصر رئیس السادات1*، سید حمید وزیری1معصومه موالیی

 4جعفر طاهری
 گروه زمین شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، جمهوری اسالمی ایران1

 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، جمهوری اسالمی ایران2

 جمهوری اسالمی ایرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، 3

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه شمال شرق، مشهد، جمهوری اسالمی ایران 4

 

 

 چکیده
کپوه دا،،   در طي مطالعات صحرايي صورت پذيرفته بر روی سازند تیرگوان در رورب حوضوه رسووبي    

دست آمد. اين موضوع نه تنهوا از  های کربناته اين سازند بههای زيبايي از تجمعات آمونیتي از توالينمونه
شناسي نیز حائز اهمیوت اسوت. در ايون پوژوهش، تعوداد سوه جونس        ديدگاه تعیین سن بلکه از لحاظ چینه

Heteroceras،Deshayesites ،  Cheloniceras  و نیز يک جنس احتموالي ازTurkmeniceras   شناسوايي
هوای میواني و بوااليي    آپتین پیشوین را بورای بخوش   -های شناسايي شده سن بارمین پسینگرديد. آمونیت

 سازند تیرگان در برش چینه شناسي شهرآباد پیشنهاد مي کنند.
 
 رگانیسازند ت ؛نیشیپ نیآپت ؛نیپس نیبارم ؛نیریکرتاسه ز ؛تیآمون: یدیکل یهاواژه

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sediment-Hosted Copper Mineralization in Bavanat Region, 

Southern Sanandaj-Sirjan, Iran 

 

K. Noori Khankahdani*, M. Karimi 

  

 Department of Geology, Shiraz Branch, Islamc Azad University, Shiraz, Islamic republic of Iran 

* Email: noorikamal@yahoo.com 

 

 

 

 کانه زایی مس با سنگ میزبان رسوبی در منطقه بوانات

 ایران ، جنوبی سیرجان –سنندج 
 
 مهرداد کریمی ،*کمال نوری خانکهدانی
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  چکیده
 

 سویرجان  –کانه زايي مس به شکل رسوبي در دو منطقه منج و جوالني در بوانات ) کمربند دگرگوني سنندج 
 کوه  انود بووده  رنگي سبز هایسنگ ماسه منطقه، اين در مس زايي کانه میزبان سنگ .است شده مشاهده( جنوبي
 ژوراسویک  هوا، سونگ  ماسوه  ايون  سون . دارند قرار آرکوز و آرکوز ساب گروه در عموما  جاری، مطالعات براساس
شود، سولفیدی شامل کالکوپیريوت، کالکوسویت، کولیوت و    ديده مي باشد. کانه زايي مس به دو صورتمي میاني

کانسار رسوبي مس بوانات به داليول متعوددی از جملوه     نیز ریرسولفیدی شامل ماالکیت، آزوريت و کريزوکوال.
همراه )همراهي همیشگي با سیلتستون های ارروواني(، سون تشوکیل،    های سنگ میزبان )ماسه سنگ سبز(، سنگ
 Nacimientoهای مشاهده شده به کانسارهای رسوبي نوع سرخ اليه هم چون محیط زمین شناسي و کانه زايي

توان در حین مطالعات تکمیلي بهره برداری نمود. کانسوارهای  ها ميدر آمريکا بسیار شباهت دارد. از اين شباهت
های بااليي و پايیني های متفاوت مانند سنگ میزبان، زمان تشکیل، سنگسوبي مطالعه شده از نظر ويژگيمس ر

با کانسار مس جیان متفاوت هستند. بر اساس نتايج تجزيه شیمیايي، میزان متوسوط   و نیز نوع کانه زايي مس،
انجام مطالعات تکمیلي ضوروری   ددهبوده است که نشان مي   ppm 15509های تجزيه شده برابرمس در نمونه

 است.
 
 سرخ الیه ؛کانه زایی مس رسوبی ؛بواناتهای کلیدی: واژه
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نسبی سازههای ژنتیکی فازی برای ارزیابی بهره وری مدل تحلیل پوششی داده

 های مالی در یک بازار اقتصادی نوظهور
 

 ، فرانسیس ایموخم و جو اکو*ورونیکا اسوبر
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 چکیده

 
( ارائه شده است که GA-FDEAهای فازی )در اين مقاله مدل الگوريتم ژنتیک تحلیل پوششي داده

گیری بهره وری نسبي و عملکرد موسسات مالي های اقتصادی برای اندازهبهینه شاخص برای انتخاب
های متفاوت پولي و ريسک مناسب است. اطالعات ناقص و يا نامشخص موسسات مالي با توجه به سیاست

-GAبازار از کمیسیون بورس اوراق بهادار نیجريه بازبیني شده و ارزيابي شده است. مشاهده شد که 

FDEA  نتايجي بهتر ازDEA دهد که بارومترهای اقتصادی برای ها نشان ميدهد. يافتهمعمولي ارائه مي
 اطمینان از پايداری اين موسسات در جهت افزايش رشد انتظارات اين نهادها و کشور به طور کلي است.

 
 مالی، الگوریتم ژنتیک ؛هاتجزیه و تحلیل داده ؛تجزیه و تحلیل پوشش های کلیدی:واژه
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