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 چکیده
 

آکریلونیتریل تهیه و براي اولین بار براي حذف اجـزاي  پلی/  نقره کامپوزیتی در مطالعه حاضر، نانوالیاف
نشـان داد کـه نـانوذرات نقـره بـه خـوبی در  XRDسولفور از میعانات گازي استفاده شد. نتـایج الگوهـاي 

انـد. نانوالیـاف در نقـاط گویـاي شـکل فیبـري کامپوزیـت بوده SEMهـاي کامپوزیت موجود بودند و عکس
اند. این آنالیزها نشان دادند که کامپوزیت فوق بـه خـوبی سـنتز شـده اسـت. گوناگون به یکدیگر متصل شده

نتایح نشان داد که با افزایش زمان تماس و دوز جاذب راندمان حذف سولفور افزایش و سیستم عملکرد بهتري 
ها با غلظـت کمتـر سـولفور رانـدمان بیشـتري را نشـان دادنـد. مطـابق را تجربه کرده است. همچنین، محلول

رود کند. به بیان دیگر، انتظار مـیطالعات ایزوترمی، جذب سولفور از فرضیات ایزوترم فروندلیچ پیروي میم
که ترکیبات سولفور روي سطح ناهمگن نانوکامپوزیت و توسـط پیونـدهاي شـیمیایی حـذف شـوند. نتـایج 

ن دهنده ایجاد پیونـدهاي رادوشکویچ نیز اثبات این موضوع بود که انرژي زیاد جذب نشا –ایزوترم دوبینین 
شیمیایی بین سولفور و نانوکامپوزیت است. عالوه بر این، نتایج مطالعات سینتیکی نشـان دادنـد کـه حـذف 

 کنـد. آزمـایش سـتون جـذب اثبـات کـرد کـه نانوالیـافسولفور از فرضیات معادله شبه درجه دو پیروي می
ز ریکاوري و بازیابی باالیی برخـوردار اسـت. تهیـه آکریلونیتریل براي حذف سولفور ا پلی/  نقره کامپوزیتی

تواند در کاربردهاي صنعتی باشد که میآسان و راندمان جذب مناسب از جمله مزایاي کامپوزیت پیشنهادي می
 مورد استفاده قرارگیرد. 

 
 سولفور ترکیبات طبیعی؛ میعانات گاز نانو الیاف؛ جذب؛ هاي کلیدي:واژه
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 آیا محصوالت موجودات دریایی در بهبود بیماري آلزایمر نقش دارند: 

 مطالعه مروري
 

 *پریا شرفی بدر، حمیدرضا ادهمی
 

 جمهوري اسالمی ایران ،تهران ،علوم پزشکی تهران ، دانشگاهداروسازي ، دانشکدهفارماکوگنوزي گروه

 

 چکیده
 

باشـد. ایـن غیرقابل بازگشت و از بین برنده سیستم عصبی و نـورونی میهاي آلزایمر، از بیماري بیماري
باشد. دلیل اصلی ایجاد کننده بیمـاري بـه جهان می در میر و مرگ و زاییبیماري مهم هايعلت از بیماري یکی

 هشهاي اصلی محتمل در ایجاد بیماري آلزایمـر، کـاتغییرات ایجاد شده در مغز بستگی دارد. یکی از مکانیسم
 می باشـد. بـا استیل کولین ترانسفراز آنزیم شدید افت هیپوکامپ و به دنبال آن و مخ قشر در کولین استیل
نیستند.  کننده امیدوار بیماري درمان از حاصل نتایج آلزایمر، همچنان بیماري براي موجود هايدرمان وجود

هاي جدیـد دارویـی و موجودات دریایی در کشف فرآورده تأثیر زمینه در در چند دهه اخیر، مطالعات متعددي
هـا و دیگـر ها، مرجانهـا، اسـفنجموجـودات دریـایی از جملـه جلبک صورت پذیرفتـه اسـت.ها درمان بیماري

ها و مولوسک) از ترکیبات فعال فارماکولوژیکی تشکیل شده انـد کـه داراي ها، بریوزوآنمهرگان (تونیکیت بی
هاي مختلف و آلزایمر هستند. این مطالعـه مـروري بـه تفصـیل بـه ی جهت درمان بیماريپتانسیل بسیار خوب

مطالعات پیشین انجام شده در حیطه موجودات مختلف دریایی (عصاره و ترکیبات جداسازي شـده در کـالس 
، هاي مختلف مانند مشتقات پیرولی، بروموتیروزین، سسکوئی ترپن استات، پالسـتوکینون، فارنزیـل اسـتون

طبقـه  4تترازاسیکلوپنتازولن و پلیمرهاي آلکیل پیریدینیوم) داراي اثرات مهارکنندگی کولین استراز بر اساس 
تـا  1970سال از سـال  47مهرگان کیسه تن و دیگر بی مهرگان در طول مدت ها، بیها، اسفنجبندي اصلی: جلبک

نندگی کولین استراز معرفی شده اند. نتـایح مهارکسپس در هر گروه ترکیبات شاخص با اثر  می پردازد. 2017
 کولین استراز باشند. -نشان داد موجودات دریایی می توانند منبع مهمی براي ترکیبات آنتی

 
 موجودات دریایی؛ بیماري آلزایمر؛ استیل کولین استراز؛ بوتیریل کولین استراز هاي کلیدي:واژه
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 چکیده
 

و در فاصله سیرجان  –در جنوب کمربند دگرگونی سنندج (منطقه جوالنی) الیه مس بوانات  سرخذخایر 
الیه این منطقه شامل  سرخاند. از نظر سنگ شناسی، ذخایر جاي گرفتهشمال غرب بوانات  15Kmتقریبی 

نیز در  )GS(هاي سبز سنگهایی از ماسهتا قرمز رنگ هستند که میان الیه )PSS( هاي ارغوانیسیلتستون
دیده شده است. هر دو  GSزایی مس در سطح زمین به صورت ماالکیت و در واحد شود. کانهآنها دیده می

براي  SPOT 5و  Landsat 8سن ژوراسیک را دارند. در مطالعات جاري، از تصاویر  GSو  PSSواحد 
 5براي اسپات    RGB=432داد ترکیب رنگی  هاي دورسنجی استفاده گردید. این مطالعات نشانپردازش

به همراه دارد. درحالی که فقط تصویر  GSو  PSSبهترین تباین را براي بارزسازي و شناسایی واحدهاي 
را بارزسازي و شناسایی کند. هم چنین براساس تکنیک  GSتوانسته است که واحد  8تلفیق شده لندست 

بهترین اختالف رنگی را براي  8براي لندست  RGB=(b6/b2), (b5/b3), (b7/b1)تصویر نسبتی، ترکیب 
و  5در اسپات  RGB=PC4,PC2,PC1به دنبال داشته است. ترکیب رنگی  GSو  PSSواحدهاي 

RGB=PC1,PC2,PC3   الیه بوانات به  سرخبهترین تباین را در بارزسازي و شناسایی ذخایر  8در لندست
و  SAM  ،SIDیوه هاي مختلف طبقه بندي نظارت شده از جمله همراه داشته است. در مطالعات جاري، ش

SVM  مورد ارزیابی قرار گرفت. از میان این روش ها، تکنیکSVM  بهترین خروجی   5براي داده هاي اسپات
به عنوان نقشه زمین شناسی پایه اي، در مطالعات اکتشافی می تواند را ایجاد کرده است. این خروجی مهم 

 الیه بوانات نقش بسیار موثر داشته باشد. سرختکمیلی ذخایر 
 

 هاي مکانی و دورسنجیداده ؛سالیه م سرخذخایر  ؛بوانات هاي کلیدي:واژه
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 چکیده
 

هایی از قبیل پیشرفت فناوري، تقاضاي بازار جهانی و فضاهاي انبار محدود، تولیدات صنایع را چالش
-کاالیی که عرضه میکند. وقتی یک شرکت تولیدي با تقاضاي زیادي براي موادار به قراردادهاي فرعی می

-هاي قابل توجهی به عنوان ابزار استراتژیک کاهش هزینهشود، قراردادهاي فرعی، جایگزینکند مواجه می
شود، مطالعـه حاضـر بـا اسـتفاده از یـک مـدل برداري و  در درجه اول رفع مشکل کمبود جا میهاي بهره

سـاخت محصـول و توزیـع تولیـدات  هایی که در جستجوي برنامه زمانی مناسـب درریاضی براي شرك
بنـدي ریاضـی شـامل هـاي فرمولهستند با هدف دستیابی به سود حداکثري پرداختـه اسـت. محـدودیت

تقاضاي کل، ظرفیت پردازش، عرضه در دسترس، میزان پردازش و زمان است. احتمـال اسـتفاده و امکـان 
سـی درجـه دوم متـوالی بـراي جسـتجوي نویاستفاده از مدل ریاضی با استفاده از یک الگـوریتم برنامـه

 .هاي بهینه مورد بررسی قرار گرفته استحلراه
 

 ؛مـدل ریاضـی ؛قـرارداد فرعـی ؛برنامه نویسی درجه دوم متـوالی ؛ریزي زنجیر تأمینبرنامه هاي کلیدي:واژه
 بهینه سازي محدود
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به  SiO4O3Fe@2و  ZnO4O3Fe@ برون تنی ودرون تنی  يسازگار یستز یبررس

 سرطان پستان هدفمند يدارو یلتحو ماده حساس به نور برايعنوان 
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 چکیده

 یـهپـس از ته گرمـایی انجـام شـده اسـت. عملیـاتبـه روش  4O3Feمقاله حاضر با هدف تهیه نـانوذرات 
 به آن اضافه شدند. ماده حساس به نوربه عنوان  یلیسو س يرو ید)، نانوذرات اکس4O3Fe )Fe هاينانوحامل
) Fe@Si (  SiO4O3Fe@2 ) وZnO4O3Fe )Fe@Zn@ یسـیمغناط واصو خـ ریخـت شناسـیسـاختار، 

،  Fe هـاينانوحامـل دارو یشو رهـا گـذاريسپس بار شد. یینتع VSMو  XRD  ،FT-IR ،FESEMتوسط 
Fe@Zn  وFe@Si کورکومین( رهایش شد. یبررسCUR از (Fe@Zn+CUR  وFe@Si+CUR  به ترتیـب

و  Fe@Znو  Feهـاي افزایش یافـت. سـمیت نانوحامـل pH=5/5 در ٪57 و ٪53به  pH=4/7 در ٪26 و ٪30از 
Fe@Si   با استفاده از روشMTT آزمایش همولیز، سمیت حاد و آزمون دوز کشنده تعیین شد. نتایج نشان ،

،  Fe@Znتـأثیر  در مرحله بعـد) مناسب بوده و PDTبراي فتودینامیک درمانی ( Fe@Siو  Fe@Znداد که 
Fe@Si  ،Fe@Zn+CUR  وFe@Si+CUR هاي بر روي سلولMCF-7 مورد مطالعـه قـرار  یزیر نور مرئ

بـه صـورت  یتحت نور مرئ NCsبا استفاده از  MCF-7هاي سرطانی گرفتند. سرانجام، ترتیب تخریب سلول
Fe@Zn + CUR> Fe@Zn> Fe@Si + CUR> Fe@Si .بدست آمد 

 
 یسخواص مغناط سمیت؛ کورکومین؛؛دارو یل؛ تحوماده حساس به نور: یديکل يهاواژه

mailto:taheri@bmsu.ac.it

	Spatial Data and Remote Sensing Techniques Integration to Detection and Slicing of Bavanat Red Bed Copper Deposits (NE Shiraz, Iran)
	Constrained Supply Chain Scheduling Model Using Sequential Quadratic Programming Algorithm

