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 :چکیده
جشياى سلَلْای خَسضیذی آلی تِ صَست تحلیلی هَسد هطالعِ قشاس گشفت ٍ  -دس ايي تحقیق سفتاس هٌحٌی ٍلتاط

جشياى دس اثش داهْای -تعالٍُ تغییش ضکل هٌحٌی ٍلتاط. ايي هذل تا هذل دقیقتش عذدی الواى هحذٍد هقايسِ ضذ

تعالٍُ دس ايي هطالعِ پايذاسی سلَلْای .س قالة ايي هذل تشسسی ضذاًشطی هشصی ٍ افضايص سذ اًشطی الکتشٍدّا د

استفادُ اس ًقشُ تجای . خَسضیذی آلی سيضهَلکَل تش پايِ فَلشيي ٍ فتالَسیاًیي هس تطَس تجشتی تشسسی ضذ

ايذاسی آلَهیٌیَم تعٌَاى الکتشٍد فلضی، تا داسا تَدى داًِ تٌذيْای سيضتش ٍ يکٌَاخت تش تاعث افضايص قاتل تَجِ ج

ايي سلَلْا ضذ ٍ ًقص اساسی ًقشُ دس جلَگیشی اص ًفَر اکسیظى ٍ هَلکَلْای آب دسٍى اليِ ّای اصلی سلَل 

. قاتل تَجِ دس پايذاسی سلَل هی ضَد هٌجش تِ افضايص Bphenتا  BCPًطاى دادُ ضذ کِ جايگضيٌی . تايیذ ضذ

سا تشسٍی جضايش فَلشيي  CuPcدهاى ًاًَهیلِ ّای ّوچٌیي ها ًطاى هی دّین کِ چگًَِ هی تَاى تِ طَس خَدچی

هاٍساتٌفص ًطاى هی دّذ کِ جزب ايي ًاًَ هیلِ ّا دس هقاتل پَضص صفحِ ای -آًالیض طیف جزتی هشئی. سضذ داد

هیکشٍسکَج الکتشًٍی ٍجَد ًاًَهیلِ ّای هَاصی ٍ عوَد تش سطح سا تايیذ هی کٌذ کِ . آًْا افضايص يافتِ است

ًیض هاّیت تلَسيي ايي ًاًَهیلِ ّا سا تايیذ  Xآًالیض پشاش اضعِ . ايص هشص هیاًی دس سلَلْا استًطاى دٌّذُ افض

تِ کوک ايي ًاًَهیلِ ّا چگالی . هختلفی تِ استفادُ اص ايي ًاًَهیلِ ّا ساختِ ضذ  سلَلْای فَتٍَلتائیک. هی کٌذ

تاعث دٍ تشاتش ضذى تاصدّی تثذيل تَاى ايي جشياى تااليی دس حذٍد دٍ تشاتش سلَلْای تخت هعوَلی تذست آهذ کِ 

 .سلَلْا ضذ
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