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سخنی
با شما  علمجویندهشماخدمتسالمبا

:کندمیبرخوردعلمبامکانیامرحلهچهاردرکسیهر،متعارفطوربه
پرهایکتابو،کودکانهایکتابدرسی،هایکتابدرس،کالس

،ختانهبدب.اندنوشتهراآنهیبتپروعبوسدانشمندانکهآوریماللجدیحجم
دلسردراهاآدماززیادیتعدادعلمیدرسیهایکتابودرسهایکالس
.کنندجلبعلمسویبهوآوردهذوقسرکهاینتاانددادهوفراریکرده

یمایهوتفریحیهایکتاب(کنمنمیموشکافیاینجامنراموضوعاینحاال)
میدامناراشتباهتصوراینهاکتابایناما،اندخوببسیارکودکانسرگرمی

رجخبهکنجکاویهاچیزیدربارهتوانندمیکودکانفقطانگارکهزنند
ذاتاعلمکهبخشندمیاستمرارراباوراینفقطجدیعلمیهایکتابودهند
.استدرکقابلغیرمعمولیهایآدمبرای

ستنیدرسیمتنباشیدمیآنیمطالعهحالدرشمااکنونهمکهایمجله
راخودتوانحداکثرنشریهایندرما.نیستهمآورماللواخموهایمتنآناز،

آشناعلمازیدیگربعدباراعزیزدانشگاهیانودانشجویانشماتاگرفتیمکاربه
وغریبوعجیبهایآزمایشواصطالحاتومتونکهاینجایبهپس.سازیم

هاییگفتهناازکوچیکیخیلیبخشباروشماکردیمسعی،کنیمبحثپیچیده
برسعییهنشرایندر.کنیننمیبرخوردبهشوندرسیکتبدرکهکنیمآشنا
وکتبزااینترنتی،کنندهخستهوتکراریمطالبازاستفادهجایبهبوداین

ولیدهشنوشتهایرانیقلماهلودانشمندانتوسطکهکنیماستفادهمجالتی
.باشندمیهاغبارزیرشدندفنحالدرخودزیباییتمامبامتاسفانه
گاهینواطرافمحیطبهتازهدیدینشریهاینیمطالعهباکهاستامید

انرِژیتمامزهانگیتنهاچون.کنیدپیدادرسیکتبخشکوسردمتونبهترگرم
.استموفقعیتبهرسیدنبراینیازموردفعالسازی
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کهاشخاصیتمامیبرایآشنااسمینوبلیجایزه

.هستشکنندمیفعالیتپایهعلومیزمینهدر

روجایزهایناسمفقطاالنتاهمشمااگهمنتهی

ازخالیبراتونبخشاینمطالعهشایدشنیدین

.نباشهلطف

:تاریخچه نوبل 

،شیمیداننوبلآلفردوصیتپیدرنوبلجوایزپایه گذاری

درلنوبآلفرد.گرفتصورتدینامیتمخترعوسوئدیکارآفرین

ردویوصیت نامهآخرین.نوشتوصیت نامهچندینزندگی اشطول

.شدهنوشتمرگشازقبلیکسالازبیشاندکی۱۸۹۵سالنوامبر۲۷

-سوئدباشگاهدررامذکوروصیت نامه۱۸۹۵سالنوامبر۲۷دراو

نفجرهمموادساختدرمستقیما  نوبلاختراع.کردامضاپاریسنروژ

دتشبهاختراعشازنظامیاستفادهازاووگرفتقراراستفادهمورد

بهفرانسویروزنامهیکزمان،درآنمی شودگفته.بودناراحت

تدرگذشاعالمیه هایاشتباهبهنوبل،برادرلودویگمرگمناسبت

لقب«مرگسوداگر»رانوبلآلفردآندرورساندچاپبهراوی

 نامهوصیتآخرینکهگرفتتصمیممطلباینخواندنبانوبلداد؛

ثروتازدرصد۹۶نوبلوصیت نامه،ایناساسبر.بنویسیدراخود

:داداختصاصجایزهپنجاهدایمراسمپایه گذاریبهراخود

:دشوزیرامورصرفبایداینجانبشدنینقددارایی هایکلیه

اوراقدخریبرایاینجانب،وصیتنامهمجریانتوسطبایدسرمایهاین

هکافرادیبهسالههرآنسودازتاشودسرمایه گذاریمطمئنبهادار

رندمی آوارمغانبهرابهره هابهترینبشریتحالبهآیندهسالهایدر

متقسپنجبهبایدمذکورسرمایهازحاصلسود.شوداعطاجوایزی

بهمتقسیک:یابداختصاصزیرموردپنجبهوشدهتقسیممساوی

زدهدستفیزیکزمینهدراختراعیاکشفمهمترینبهکهشخصی

درزمینهتپیشرفیاکشفمهمترینبهکهشخصیبهقسمتیکباشد؛

درفکشمهم ترینبهکهشخصیبهقسمتیکباشد؛زدهدستشیمی

کهخصیشبهقسمتیکباشد؛زدهدستپزشکییافیزیولوژیزمینه

لقخآرمان گرایانهگرایشیبارااثرباارزش ترینادبیاتعرصهدر

انمیدربرادریایجادبرایکهشخصیبهقسمتیکوباشد؛کرده

ازحمایتیابرگزارییانظامینیروهایکاهشیاانحاللوملت ها

.می دهدانجامراکاربهترینوبزرگترینصلح طلبانههمایش های

جوایزد؛سوئعلومفرهنگستانتوسطبایدشیمیوفیزیکجوایز

وایزجاستکهلم؛درکارولینمؤسسهتوسطپزشکیوفیزیولوژی

سطتوصلحقهرمانانجوایزواستکهلمفرهنگستانتوسطادبیات

آشکارهخواست.شونداهداشدهانتخاباستورتینگتوسطکهکمیته ای

قرارتوجهموردشخصملیتجوایز،ایناهدایدرکهاستاینمن

نه،یااستاسکاندیناویاهلاوآنکهازصرفنظرتانگیرد

.کنددریافتراجایزهاینفردشایسته ترین

دانشمندیکباکهخصومتیعلتهبنوبلکهاستمعروف

وبلنوصیت نامهاگرچه.نکردتعیینریاضیجایزهداشتریاضی

 ایپارهدلیلبهونبودکاملاوطرحامابود،جوایزاینبنیانگذار

سالدسامبر۱۰در.شودتأسیسنوبلبنیادتاکشیدطولسال۵موانع

.شداهدانوبلجوایزاولین۱۹۰۱

:نوبلمورددرجالبدانستنیهای

بهفقمودوبارکهبوده اندنفرچهارتنهانوبلجوایزتاریخدر

:ازعبارتندافراداین.شده اندجایزهدریافت

.

کوریاسکلودوسکاماری
اکتیویتهرادیوکشف:[۱۹۰۳]فیزیک

خالصرادیومانزوای:[۱۹۱۱]شیمی

پاولینگلینوس
به هم آمیختهاوربیتالنظریه:[۱۹۵۴]شیمی

هسته ایآزمایش هایمنعپیمانعمل گرایی:[۱۹۶۲]صلح

باردینجان
ترانزیستوراختراع:[۱۹۵۶]فیزیک

ابررسانایینظریه:[۱۹۷۲]فیزیک

سانگرفردریک
انسولینمولکولساختار:[۱۹۵۸]شیمی

نوکلئوتایدویروستوالی:[۱۹۸۰]شیمی

سال هایدرسرخصلیببین المللیکمیتهاین،برعالوه

دو.کرددریافترانوبلصلحجایزه۱۹۶۳و۱۹۱۷،۱۹۴۴

طیدرگروهاینتالش هایخاطربهویژهبطوراول،جایزه

.شدنداعطاجهانیجنگ های
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المعرفی برندگان نوبل شیمی س

رینکوچکتساخت-هاماشیننانوتوسعهبرایشیمینوبلجایزه

رپیژانبههامولکولشدهکنترلحرکتمطالعهو-دنیادستگاه

الاردبرنواسکاتلندازاستواردفراسر،جیسر،فرانسهازسوواژ

یسلطنتعلمیآکادمیرسمیاعالناین.شداعطاهلندازفرزنگا

درنوبلجایزهداورانهیئتنمایندگانکه،بوداستکهلمدرسوئد

دربلقساعت هاازکهمشتاقیخبرنگارانجمعدرنوامبرپنجمتاریخ

نوبلیقتحقدر.گردیدقرائتبودندنشستهانتظاربهکنفرانسسالن

جدیدیموادتوسعهدرکهشداعطاپژوهشینتایجبهامسالشیمی

هااشینمنانواین.می کنندایفاکلیدینقشانرژیسازیذخیرهبرای

هالمولکووهاسلولکهقادرندحرکاتیسازیشبیهوبازسازیبه

بهوبلنکهگفتتوانمیبنابراین،دهندمیانجامطبیعیشرایطدر

.استشدهدادهآوریفنوشناسیزیستمیانمرز

هاکوواالنسیازالهام:اولگام
راناومقیاسدرهاماشینپیدایش1986سالدرفاینمنریچارد

ازقبلسالیکزیرابوددیرکمیبینیپیشاینالبته.کردبینیپیش

مینزبرسوواژیزپیژانراماشیناینساختبنایسنگآن،اولین

موفقاستراسبورگدانشگاهاستادوفرانسویشیمیداناین.بودنهاده

به.دبسازمولکولیایزنجیرهوبزندگرهحلقهبهرامولکولدوشد

.شوندیممتحدیکدیگرباکواالنسیپیوندباهامولکولطبیعی،طور

ذارندگمیاشتراکبهراهایشانالکترونهااتمکواالنسیپیونددر

کمکباهامولکول،ساختاسوواژکهایزنجیرههایپیونددراما

رهکهجاییآناز.اندشدهمتصلهمبهمتحرکیمکانیکیاتصال

هایبخشازبایدبگیردعهدهبهراایوظیفهتواندمیماشین

اینستندتوانحلقهدو،مولکولیماشینایندروشودتشکیلمتحرکی

.دهندانجامدرستیبهراتکلیف

رتاکسان:دومگام
سال.برداشتاستودارتفراسر.جیسرراراهایندردومگام

وجودهب«رتاکسان» ٍیکتوانستاسکاتلندیشیمیداناین1991

هبکهمیشودگفتههامولکولابرازایحلقهبههارتاکسان.آورد

رمحودورتواندمیحلقهکهایگونهبهاستمتصلکوچکیمحور

داستوار،اختراعیمولکولمحوروچرخاینلطفبه.کندحرکت

ومولکولیماهیچهیک،مترینانو0.7باالبریکشدموفق

بایمولکولایرایانهیتراشهیکدرونکوچکیهایترانزیستور

.کندطراحیراداشترااطالعاتبایتکیلو20ذخیرهتوانایی

میشودروشنخودرونانو:سومگام

امابودندانگیزشگفتواقعاایرایانههایتراشهوهاماهیچه

تاداشتند،نیازواسطهنوعیبهکردنعملبرایهاآنتمام

ولکولمحقیقت،در.کنندحرکتشدهکنترلهایجهتدربتوانند

راکافیانرژیاستالزمو.بمانندتعادلحالتدردارندتمایلها

..بچرخندخاصجهتیکدرتاکننددریافتحرکتبرای

ساختبا1999سالدرتارسیدفرینگابرناردبهنوبتبنابراین

هاینماشنانوتوسعهمسیردرراسومگاممولکولی،موتوراولین

وببردبهرهکردنمهندسیراهدرشیمی،فنونازوبردارد

گاهدانشآلیشیمیدانشگاهاستاداین.کندحلراتعادلمشکل

هایتماازتختشیمیاییسازهدوچیز،هرازپیشهلندگرونیگن

.ردکوصلهمبهمرکزیکربنیمولکولیکطریقازرا،کربن

بعد،مرحلهدروافزودمتیلهایگروههاسازهاینبهسپس

کیی.دادقراربنفشماورانورمعرضدرراهاسازهاینفرینگا

مرکزیکربنیپیونددوردرجه180روتوریهایپرهاز

.ندگرفتقرارهمرویبهرومتیلگروهدوکهطوریبهچرخید

دادارقربنفشماوراتورمعرضدررادستگاهایندیگربارپس

گروه،آزمایشایندر.کندپرشهمدیگرروتوریپرهباراینتا

تعادلکنند؛حرکتعقببههاروتورتاشدندمانعمتیلهای

ازاستفادهباودادادامهراهایشپژوهشوی.بودشدهشکسته

10کهراایشیشهیاستوانهشدموفقمولکولیهایموتوراین

سال.دهدحرکتبودهاموتوراینتربزرگبرابرهزار

سالدروکردطراحیخودرونانویکآزمایششدراو2011

ثانیهدرمیلیون12موتوردورباکهساختموتورینانو2014

.کردمیحرکت
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یکیافتنامروزه،دانیممیمااغلبکههمانطوره

ضروریبسیارعلمیمطالعاتبرایمطمئنمنبع

ازکییاینترنتتکنولوژیعصرگسترشباو.است

ایندر.باشدمیدانشجویاناغلباستفادهموردمنابع

ینمشهورتروترینبزرگازیکیبررسیبهمقاله

پردازیممیآنالینهایدانشنامه

درزبانفارسیهایدانشنامهازیکینامفارسیپدیایویکی

ازدیاپویکینسخه هایازیکیفارسیپدیاویکیاستاینترنت

کهاستبزرگپروژهپدیاویکیاستویکی مدیابنیادهایپروژه

وهمگانمشارکتوآزادمحتوایباهاییدانشنامهساختآنهدف

هژانویدرسانگردوینزوالریجیمی.استممکنهایزبانتمامبه

.کرداندازیراهراسایتاینمیالدی2001سال

ثبتونبدحتیکاربرانهمهکهشودمیگفتهایوبگاهبهویکی

یویک.دارندراآنمطالبکردنحذفواضافهوویرایشامکاننام

کهبلنیست،آنمصرفتنهادانشدربارهمهممسالهدادنشانپدیا

حاضرحالدردارد؛زیادیاهمیتنیزدانشدادنقراردسترسدر

اینزبانترینجامعمطلبمیلیون۵ازبیشباانگلیسیپدیاویکی

زبانازپسمطلبهزار۵۰۰حدودبافارسیزبان.استدانشنامه

قرارهجدهمردهدرچینوفرانسهروسیآلمانیسوئدیچونهایی

دارندتفعالیوبگاهاینسیارفبخشدرکاربرهزارسهقریباتدارد

ویکی.استدیدهمطلب۱۰۰روزانهبهزباناینتولیدمیانگینو

مرجع،برخطومجازیدانشنامهیکعنوانبهفارسیپدیا

به.استکردهتحصیلافرادازبسیاریدم دستیوعمومیعاتالاط

یبراابزاریعنوانبهصرفافارسیپدیاویکیدیگرعبارت

نگاهآنجایگاهوماهیتشناختبدوناطالعاتافزایشومطالعه

ادعااینعینیینمونهبایدرا«دوالبامیر»ماجرای.می شود

.دانست

ویکی پدیا چیست ؟

ایرلندولهستانبینفوتبالبازیگزارشجریاندرقبلچندی

مشخصاتخصوصدراطالعاتیمسابقهگزارشگرشمالی،

«دوالبامیر»رااستادیوماینشدمدعیودادارائهاستادیوم

دردوالبامیراسمبهپسریازچتیبعدساعتی.استساخته

ودبگفتهدوستشبهآندرکهشد،دستبهدستمجازیفضای

میپدیاویکیازرااطالعاتشمسابقهگزارشگرمیدانستهچون

ند،کمیگزارشرابازیاینگزارشگرآنشده متوجهوقتیگیرد

غییرتراورزشگاهسازندهاسمرفتهپدیاویکیویرایشبخشبه

.گذاشتهراخودشنامبهداده

بودناعتمادغیرقابلبهبرخینظرازهرچنداتفاقاین

بهماا.استبحثجاینیزنظرایندرکهشد،تعبیرویکی پدیا

بهپیشازبیشتاشدباعثرسانهنظرانصاحبازبرخیقول

کهطورهمانکهچرا.بیفتدجااذهاندرپدیاویکیبودنمنبعبحث

تریندهشبندیتقسیموتریندسترسدرپدیاویکیمی دانند،همه

آنبهزیادیافرادروزانهواستاطالعاتآوریجمعبرایمنبع

.کنندمیمراجعه

وشویرایامکانپدیاویکیمهمویژگیشدگفتهکههمانطور

اریرفتالگوهایایناما.استکاربرانسویازمحتوابازنویسی

هایخهنسباماهبهماهیاهفتهبههفتهکهکنندگانیبازدیدبرای

بیمطالوشدهحذفهایمقالهحتییامقاالتازایشدهبازنویسی

می تواندمی شود،مواجهنشدندروزبهمناسبزماندرکه

تنهاکاربراندیگرسویاز.کندایجادراهاییدشواری

بازبههماینترنتیهایرباتبلکهنیستندپدیاویکیویراستاران

دستآنالیندانشنامهایندرمندرجمطالباصالحونویسی

وثرتوسکووا،میلناهمراهیاسریطاهادکترگذشته،ماه.میزنند

arxiv.orgدرراپژوهشینتایجفلوریدیلوچیانووگارسیا

وایرانیرپژوهشگایننتایج،اینبهدستیابیبرای.کردندمنتشر

مطلبمیلیون4.7جملهازویرایشمیلیاردیکهمکارانش

ربات2000وانسانیویراستارمیلیونی5دستبهشدهبازنویسی

بررسی هااین.کردندبررسی2010تا2001سال هایبینرا

سالازکهروباتیکوانسانیویراستارانکاهشوجودبادادنشان

بتهال.استداشتهصعودیروندهابازنویسیحجمتاکنون2001

مصاحبهادامهدر.اندبودهجزئیبسیاروویرایشاینازبسیاری

.باشیدهمراهیاسریدکتر
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:مصاحبه با دکتر طاها یاسری 

ومسئلهچهطرحباشماپژوهشبفرماییدسوالاولینعنوانبه

؟شدآغازهدفیچه

ومصنوعیهوشنقشبررسیپروژهایندرمااصلیهدف

استپدیاویکیدانشنامهمحتوایویرایشوتولیددرهاروبات

منرواقعدرکهاینترنتیهایرباتامروزههستیدمطلعکههمانطور

یژهوبهومجازیفضایدرراانسانیهایفعالیتکههستندافزارهای

تولیددرپررنگیبسیارنقشکنندمیهمانندسازیاجتماعیشبکه های

.کندمیایفااطالعاتانتشار

بزرگایفضرادرهارباتدستاینرفتارگرفتیمتصمیمبنابراین

بهتربیشماقبلیهایپژوهش.کنیمبررسیدنیاخطدانشنامهترین

نهاآبینویرایشیهایجنگوپدیاویکیانسانیکاربرانبررسی

وهارباتبینویرایشیهایجنگرویپروژهایندراما.بودمعطوف

سانیانکاربرانبینویرایشیهایجنگباهایشان تفاوتوهاشباهت

.شدیممتمرکز

بمطالویرایشدرکههاییرباتدهدمینشانشماپژوهشنتایج

وهنددمیتغییررااصطالحاتواسامیازبعضیانددخیلپدیاویکی

چهتغییراتاین.گردانندمیبراولحالتبهراهاآنازدیگهبعضی

؟گیردمیبردررامواردی

وگذارینامبهمربوطهارباتبینویرایشیهایجنگبیشتر

اختالفموردکهشودمیمواردیوعقایوومناطقبهارجاعنحوه

تمامرباتهایمثالبرای.هستنداجتماعیوفنیعلمی،مذهبی،سیاسی،

به«فارسخلیج»و«فلسطینسرزمین»به«فلسطین»ازرامراجع

بههدوبارراآنهادیگرهایرباتبعدومی دهندتغییر«عربیخلیج»

موردبهمی تواننمونهدواینبرعالوه.گرداندبرمیاولحالت

بازیکنسولنامگذاریو«شرقدریای»برابردر«ژاپندریای»

به۲۰۰۶سالتاکهپلوتونام گذارییا«وینینتندو»برابردر«وی»

وادافربردننامنحوههمچنین.کرداشارهمی شدهشناختهسیارعنوان

هایجنگایندرهارباتکههستندمهمیموارددیگرازالقاب

.دهندمیشانتغییرویرایشی

طرباهموکاربرانسویازهمپدیاویکیمقاالتویرایشوقتی

اداعتمپدیاویکیاطالعاتبهشودمیاصوالآیااستپذیرامکانها

؟کرد

موردپدیاویکیدرموجوداطالعاتعمدهکهداشتتوجهباید

اتموضوعدربارهاما.هستنداعتمادقابلخوبیحدتاوکاربراناجماع

ینآنالدانشنامهاینازاستفادهدربایدروزموضوعاتیامناقشهمورد

صددرصدرااطالعاتوجههیچبهوکردرفتارزیادیدقتباآزاد

.نکردتلقیدرست

اطالعاتاینتاییدبرایخاصیمتولیدیامویکیبنیاددرآیا

؟داردوجود

هککاربرانوسیلهبهپدیاویکیدرموجوداطالعاتتمامی.خیر

باشندتحصیالتواطالعاتسطحهرباودنیاجایهرازمی توانند

بهیزنپایینبهباالازوکلینظارتهیچومیشودویرایشونگاشته

کاربرانکهمواردیدرونمی گیردصورتویکی مدیابنیادوسیله

میدهگمارخاصمطالبیبرنظارتوتاییدبرایتجربهباومتخصص

وهددمیانجامراانتصاباتاینپدیاویکیکاربریجامعهاینشوند،

نداردآندرنقشیهیچبنیادخود

داعتمادترنقابلهازبانازبعضیاطالعاتبهمی رسدنظربه

اپدیویکیدراشتباهاطالعاتباشدنروبه روامکانمثالبرای.

رباتالهمساینعلت.استانگلیسیپدیایویکیازبیشترفارسی

دستکاریباقبلمدتیمامثالبرایکاربران؟یاهستندها

رسانه هایدرکهشدیممواجه«امیردالب»بهموسوماطالعاتی

ردالبتهکهکرد،بسیاریصدایوسرکشوررسمیواجتماعی

ورطبه.رباتنهوبودانسانیکاربرسویازدستکاریمورداین

انزببهنسبتزبانیکدراطالعاتاشتباهاتوصحتعلتکلی،

؟چیستدیگر

هایزبانهایپدیاویکیدرمقاالتبینکیفیوکمیتفاوت

 گرددمیبازهازبانآنکاربرانجوامعبینتفاوتبهفقطمختلف

هموارهفعالهزارکاربر۱۰۰ازبیشداشتنباانگلیسیپدیاویکی

الفعکاربرانتعداداسترسانیروزبهونظارتویرایشحالدر

اینکهاستنفرهزار۳حدودحاضرحالدرفارسیپدیاویکی

تفاوتلیاصدلیلانگلیسیویکی پدیابامقایسهدرکاربرکمتعداد

استپدیاویکیدوبین

.دارندشرکتجدیدمطلبصفحاتکردنبازدرهمهارباتآیا

؟کنندمیویرایشراموجوداطالعاتفقطیا

ترجمهطریقازچهجدیدمقاالتایجاددرهاربات،بله

اطالعاتمبنایبرمقالهنگارشباچهدیگرهایزبانازخودکار

ایپدیویکیدرمثال،عنوانبه.می کنندنقشایفایساختارمند

استفادهروستاهاوشهرهامورددرمقاالتاززیادیتعدادفارسی

.شدندایجادهارباتاز

ویکیعضوکاربروسیلهبهتواندمیکهاشتباهاتیازغیربه

ادهاستفمسئلهشود،درجمطالبدرعمدییاسهویدالیلبهپدیا

کردنهکبامثال،عنوانبه.استهمراهخطرباهمهارباتاز

واصالحآنتوسطمعموالکهرااطالعاتیتواندمیرباتیک

درشماآیا.کرددستکاریسوءاهدافباراشودمیویرایش

اید؟خوردبردستاینازمواردیبهمدتتانبلندپژوهش

نکتهاما.نکردیمبرخوردهارباتشدنهکازموردیبهما

بهمههایشانفعالیتوهارباتبرنظارتکهاستاینتوجهقابل

دریخاصنقشویکی مدیابنیادومی شودانجامکاربرانخودوسیله

اهدشماکهدالیلیازیکی.کندنمیبازیهارباتکنترلوهدایت

همینبهنیزهستیمربات هاالبتهوکاربرانبینویرایشیهایجنگ

ودنداروجودپدیاویکیدرمرکزیمدیریتکهبرمی گرددموضوع

.ستاشدهسپردهکاربرانبهنظارتیومدیریتیهایفعالیتعموم

کاهشثباعدارد،گاهیکهمثبتینکاتکنارپدیاویکیویژگیاین

.میشودویرایشیمنابعرفتنهدروبهره وری
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باورسرعتیباگسترشحالدرعلم،امروزه

.باشدمینکردنی

لمعتکثیرهایروشترینموثرازیکیمقاالت

مقالهروندازبخشیباشمابخشاینطی.هستند

آشنانویسیعلمینامهزندگیهمچنینونویسی

.شدخواهید

دداروجودعلمیانتشاراتازمختلفیانواعدنیاسراسردرامروزه

،هاخبرنامه،گزارشات،هاکنفرانس،تحقیقاتیمجالت:شاملکه

تحقیقاتدررابطهاساسحالهربه.شودمی...وساالنههایمروری

پچابهمهمتحقیقاتییمجلهیکدرکهاستعلمیمقالهامروزهعلمی

ازتاسعبارتعلمیمقالهکههستیدآشناعبارتاینباحتما.رسدمی

نخستینو.باشدنرسیدهچاپبهکجاهیچدراینازپیشکهتحقیقاتیکار

بهمعتبرمجلهیکدروگیردمیصورتانتشاریچنینکهاستبار

.رسدمیچاپبهاصلیمقالهعنوان

نویسیم؟میعلمیمقالهیکچرااصال  

؟چیستمقالهیکرساندنچاپبهبرایشمادالیل

می شوید؟معروفباشیدداشتهزیادیمنتشرهمقاالت

ببیندرادادیدانجامکهراکارهایینتایجخواهدمیتارئیس

بروید؟کنفرانسبهمی خواهید

دالیلهاایناماباشدمقالهیکچاپبرایشمادالیلاینشاید

کیعنوانبهشماکهاستاینمقالهچاپاصلیدلیلنیستنددرستی

نعنوابهشماوظیفه.هستیدبرگزیدهگروهیکازعضویدانشمند

سایراختیاردرراتانهاییافتهاستاینعلمیجامعهازعضوی

.دهیدقرارمحققانودانشمندان

تردهگسمطالعهبرایراجدیدیدنیای،تحقیقاتواطالعاتانتشار

.دکنمیایجادتحقیقاتبرایراجدیدفرصت هایومی کندفراهمتر

؟کنیدشروعرانوشتنچگونه

وشتننباشیدداشتهطرحیکاستضروریمناسب،نوشتنبرای

مرتبمنطقیترتیببههالغتآندرکهاستطرحیکنیازمند

بایدشماآنازپیشاماگیرندقرارخودمناسبمحلدرو.شوند

اینمندنیازایمقالههرنوشتنازپیش.بگوییدخواهیدمیچهبدانید

کهیصورتدرتنهاوداریدگفتنبرایحرفیچهبدانیدکههستید

آنوکنیدنوشتنبهشروعمی توانیدباشیدباتجربهوحرفه ایبسیار

نوشتنیدباشنداشتهگفتنبرایکافیمطلباگر.دهیدادامهانتهاتارا

شکلکهایمقالهساختار.کردخواهیدرهاکارهنیمهرامقاله

اگراستبستهآنخوانندگانومقالههدفآنموضوعبهمی گیرد

رااصولیتوانیدمیسادگیبهبگوییدخواهیدمیچهکهبدانیددقیقا  

صولااینوببریدکاربهآنشرحبرایاستشدهمطرحاینجادرکه

خواهدکمکمقالهیکرساندناتمامبهوکردنآغازدرشمابه

..کرد
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ورود به دنیای علم

اندازچشم

یامهمنتایجدنبالبهافراد.استاهمیتمعنایبهاندازچشم

.نندمی کگزارشعلومودانشدررامهمیپیشرفتکههستندمقاالتی

درپذیرشجهترامقالهکهداورانیوویراستارکهسوالینخستین

،مهممقالهایناطالعاتآیاکهاستاینخودشانازمی خوانند،مجله

ناطمینابایدشما!خیر؟یاباشدمیکردچاپجهتارزشباوجدید

ایبرراآنهاکهحدیبه،استارزشواهمیتدارایکارتانکهیابید

ومقالهنوانعنکتهمهمترین.کندقانعشماعلمی-تحقیقاتیمقالهانتشار

ومی کندمتمایزخودپیرامونههایمقالهسایرازکهاستآنخالصه

انخوانندگمورددرباید.نمایدمیاغواآنمطالعهبرایراخوانندگان

راهمقالشما.خوانندمیراشمامقالهآنهاکهچرابیاندیشیدخودمقاله

ازبسیار.شودچا    پبایدمنظورهمینبهشودخواندهتانویسیدمی

هدفنعنوابهمقالهخودبه،آنهانمی کنندتوجهمسئلهاینبهمولفین

نبدی.می اندیشندخواندخواهندراآنکهکسانیبهومی کنندنگاه

تهداشخوانندگانیکهبرسدچاپبهایمجلهدرمقالتانبایدمنظور

.بخوانندراشمامقالهداریدنظردرشماکهباشد

مروریمقاالت

یکحلیاسوالیکبهپاسخمروریمقاالتنگارشازهدف

ینمحققوذهندرسوالیکشدنمطرحکهمفهومبین.می باشدمشکل

مروربهمنجربالینیهایگیریتصمیمدرمشکلیکبروزیا

بهوییپاسخگآنحاصلکهمی گرددآنهانتایجترکیبومرتبطمقاالت

ینا.باشدمیمربوطمشکلبرایحلیراهیافتنیاشدهمطرحسوال

آنهاخودشانوپذیرندنمیکسیهرازاغلبمجالترامقاالتمدل

لشکدوبهمقاالتمدلاین.دهندمیسفارشمتخصصافرادبهرا

.سیستماتیکغیروسیستماتیک:هستند

خودبلیقذهنیتکمکباپاسخ،یافتنبراینویسندهحالتایندر

ومقاالتتاشودمیمختلفمنابعیمطالعهوجستجوکاربهدست

مقالهقالبدرراخودتجربیاتنتایجوبیابدراخودنظرموردمطالب

مروردر.نامندمیسیستماتیکغیرمرورراحالتاین.دهدارائه

قیقدکامالپروتکلیاماشودمیانجاممراحلهمیننیزسیستماتیک

مامتکهمفهومبدین.داردوجودحالتایندر،شدهتنظیمقبلازو

و،ورودهای، معیارمقاالتانتخاب،جستجوراهبردازمراحل

هاهداداستخراجیشیوهآنها،کیفیتارزیابیی، نحوهمقاالتحذف

رد.شودمیانجاممشخصپروتکلیاساسبرهمگیآنهاترکیبو

وباشدنیکنواختغیرخیلیهادادهسیستماتیکمروردرکهصورتی

.کردترکیبهمباآماریخاصهایروشکمکباراآنهابتوان

حشربهتوانمیسیستماتیکمروردرراپروتکلیکاجزای

:بردنامزیر

موضوعیزمینه.1

متونبرمرور.2

جستجوراهبرد.3

مقالهانتخابهایمعیار.4

کیفیتارزیابی.5

هادادهاستحصالراهبرد.6

هادادهسنتزراهبرد.7

مقطعدانشجویانبرایمروری،مقاالتکهاستذکربهالزم

میمناسبندارندراپژوهشیهایکارانجامامکانکهکارشناسی

درهکهاییکنفرانسوهاهمایشبهرامقاالتاینتوانندمیباشد، که

بهزمال.نمایندارسالگرددمیبرگزارموسساتسایریادانشگاهشان

مقاله5بایدحداقلمروریمقالهیکتحریربرایکهاستذکر

–علمیمقاالتهمانندمقاالتاینپیکربندیینحوه.گرددمطالعه

.باشدمیپژوهشی

:سی وی نویسی 

وثر این قسمت مروری بر نوشتن یک زندگینامه علمی کارا و مدر 

خواهیم داشت، این مبحث دارای اهمیت ویژه برای دانشجویان فارغ 

ادمیک التحصیل که برای اولین بار تصمیم به ورود به بازار کار آک

.دارند می باشد
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چندی از زندگی علمی شما

شمازندگی؟ طولچیستعلمینامهزندگییک

برمروریاست،مشخصنامشازکههمانطورعلمیزندگینامه

تاختصاصینهایتدرکهآن،علمیتانزندگیطولدرشمااقدامات

بهیزماناغلبعلمیزندگینامه.کندمیبیانراشمازندگیواقعیات

یاعلمیمشغلهیکواردباشدداشتهنظردرفردکهمیرودکار

.شودروزبهدائما  بایدوشوددانشگاه

؟چیسترزومهباعلمینامهزندگیتفاوت

سطح.آنهاستطولدررزومهوcvبینتفاوتترینمهم

سهحداقلcvکهحالیدراست،صفحهیکبهمحدودمعموال  رزومه

تعیینبرایشاخصیcvحجمکهباشیدداشتهخاطربه.استصفحه

دهیدئهارارااطالعاتیکهکنیدتالشبایدبلکهنیستموفقcvیک

.دکنیرعایتآندرراصداقتنهایتا  واستبودهشماتواندرکه

آنهاستهدفدراختالفمیباشدcvورزومهبیندردیگریتفاوت

برایجامعنامهمعرفییکایجاداختصاصاcvیکنوشتنازهدف

حرفه اینامهمعرفییکایجادرزومهازهدفواستپژوهشگر

بسیارشکلبهکهداریدنیازcvیکبهشمابنابراین.است

باومحققومدرسیکعنوانبهراشماهایتواناییاختصاصی

.کندمنعکسخودتاننظرموردترتیب

cv؟باشدمواردیچهشاملباید

cvتحصیالتبرمروریبا،تماسنحوهبهمربوطشامل،

تاریویراستدریس،خصوصبه()دانشگاهی)آکادمیکشغلیسوابق

قاالتموهاکنفرانس)شاملتحقیقاتیهایپروژه(اجراییتجربهیا

دهدانشکبهوابستههایگروهوهاانجمندروعضویت(شدهمنتشر

سابقهبهوابستهآوریدمیخودcvابتدایدرکهراآنچه.می باشند

حالتایندرمی دهیدتقاضاآنبرایکهاستکاریوشماکاریی

برایcvیگزینه نخستینمعموالودارداهمیتمطالبترتیب،

تحصیلیبقسوااست،بایستیشدهالتحصیلفارغتازگیبهکهشخصی

هگذشتبهحالازومعکوسحالتدرمی بایستسوابقاین.باشد

وناسیکارش،ارشدکارشناسیودکتریدورهابتدایعنیشوند،مرتب

.شوندذکرماقبلمدارکسایرنهایتدر

راداریدعالقهآنبهکهراشغلیمشخصاتبایدشماادامهدر

.اریددبیشتریتسلطوهستیدقویایزمینهچهدرکهنماییداعالم

اطالعاتبیانبرایکهاولیهقسمتباشیدداشتهخاطربههمیشه

نتریارزشباومهمترینحاویبایدواستقسمتمهمترینمی آید،

.باشداطالعات

پروژه هایدهید،میتقاضاتحقیقاتیموسسهیکبرایاگر

مقاالتوهاکنفرانسبایدوهستنداهمیتحداکثردارایتحقیقاتیتان

لومعدانشکدهیکبرایاگر.کنیدبیانمهمقسمتعنوانبهراخود

هکمواردیرویبایدپسدهیدمیتقاضااجتماعیعلومیاانسانی

شماتدریسسابقهحالتایندرزیراکنیدتاکیدایدکردهتدریس

.داردرااهمیتحداکثر

کیفیتحداکثردر، شمااطالعاتکهشویدمطمئنحالهمهدر

.استمفیدنظرتانموردکاربرایوداردقرارخود

؟داردوجوداستانداردچهارچوبیکآیا

استاینباشیدداشتهخاطربهبایدکهمسائلیمهمترینازیکی

 هایcvزیرا.نداردوجودcvنوشتنبرایاستانداردیفرمتکه

وخودیسابقهبهوابستهفردهرودارند،مختلفیتاکیداتمختلف

میاستفادهخودخاصترتیبازمی دهددرخواستآنبرایکهکاری

یالنیالتحصفارغودانشجویانازرامختلفهاینمونهتوانیدمی.کند

رفتهپذیوانددادهتقاضاشمانظرموردشغلبامشابهشغلیبرایکه

ازوبگیریدکمکآنازوبیاندازیدآنبهنگاهیوبگیریداندشده

.کنیداستفادهآنالگوی

باشد؟چگونهبایدمتنساختار

:داردوجودزمینهایندرالگودو

کاملجمالتبدونکوتاهعباراتازاستفاده

جمالتاینبایدمتنطولدرالبتهکهکاملجمالتازاستفاده

شماتقاضایکهزمانیکهگونه ایبهبیایندهمموازاتبهکامال

برقراریتواناییشماکهکندایجادراحساینمی شودبررسی

داریدخوبیبهارتباطات

رزومهدرکهاستاینرزومهباcvتمایزاتازدیگریکی

.هستندکمترهاپاراگرافcvدرداردوجودزیادیهایپاراگراف

استخطیکحددرکدامهرومتعددشماcvجمالتصورتیکهدر

دهستنکوتاهشماجمالتاگراما،برویدبعدیسطربهتوانیدمی

یمزیادیخالیفضایایجادباعثمتعددهایسطرازمکرراستفاده

.شود

درکهکرداشارهکسانیمشخصاتونامبهcvدرمی توان

ایندر.کنندمعرفیراشمامی توانندودارندکافیاطالعاتشمامورد

انتهایدریاcvطولدرشماباآنهانسبتذکرباافرادایننامحالت

دخوراهنمایاستادبهراآنکاراتمامازپس.شودذکرتواندمیآن

..کنندراهنمایینیازصورتدرراشماتادهیدنشان

cvیکجزئیات

سابقه.1

یاربسصورتبهتوانیدمیقسمتایندرتمایلصورتدر

ایندربایدبپردازیدخودمعرفیبهخط20حددرمختصر

ماشتدریسسوابقوخودهایفعالیتمورددرمهمنکاتقسمت

.نماییدذکرکنونتا
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محتویات یک سی وی 

تخصص.2

:شودمیتقسیممجموعهزیرسهبهقسمتاین

باالبهدیپلمتحصیالتشامل:تحصیلیسوابق.1-2

یدادادهانجامشماکهاستهاییکارشامل:شغلیسوابق.2-2

.ایدکردهدریافتحقوقآنهابرایو

تدریسیسابقه.3-2

باالبهدیپلمتحصیالتشامل:تحصیلیسوابق.1-2

زیرشرحبهابتدابهحالازراآنهانیزتحصیالتمورددر

.کنیدمرتب

لیتحصییرشته،تحصیلیمدرک،اتمامسال–شروعسال

معدل،نامهپایان،عنوانتحصیلمحل،

باالترتحصیالتدوره.1-2-2

،آموزشودورهنامذکرباایدگذراندهخاصییدورهاگر

کنیداشارهآنبهآموزشمحلومدت

شغلیسوابق.2-2

ویدکنمرتبگذشتهبهحالزمانازراسوابقاینبایستمی

مواردنتریقدیمیسمتبهوکنیدشروعهامسئولیتترینجدیداز

نام،مسئولیت، نوعاتمامماهوسال–شروعماهوسال.بروید

ترینمهمازلیستیسازمان،سایتوبیاآدرس،سازمان

شمارهیازمانآندرخودمدیرنام،مشاغلیاهامسئولیت

دیمفیوکافیاطالعاتتواندمیویکهصورتیدررااوتلفن

.کنیدذکر،دهدارائهشمامورددررا

تدریسسابقه3-2

هکصورتیدر.شودمیمرتبگذشتهبهحالازنیزمورداین

رذکباداریدراعالیآموزشیموسسهیکدرتدریسیسابقه

عنوان،ایدکردهتدریسکهدرسینام،اتماموشروعزمان

مناو(غیرهوکمکیمربییامدرس) تدریسآندرشماشغلی

.کنیدذکرراآندانشگاهیاموسسه

مسئولیتوموقعیتوایحرفههایانجمندرعضویت.3

خاصهای

به)مسئولیتنوع،انجمن، ناماتمامزمان–شروعزمان

(دیگرسمتهریامعاونعضوعنوان

شدهمنتشرموارد.4

ایشماره، مجلهنام،همکارنویسندگاننام،مقالهکاملنام

شوداعالماستشدهچاپکهصورتیدر)چاپسالوآنبخش

شدههپذیرفتچاپبرایکهشودبیانصورتاینغیردر‘چاپ‘

(است

هاسخنرانیوهامقالهخالصه.5

رانیسخنصورتبهسیمیناریکدرراکاریکهصورتیدر

خودکارنامبایدکردیدارائهپوسترشکلبهومقالهخالصهیا

بیان.کنیدذکرراآنزمانوسال،همکاراننام،انجمن، نام

بودهنیسخنراصورتبهیاشدهارائهپوسترصورتبهکارکنید

.است

جوایز.6

ویژهیجایزهخاصیهمایشیاجشنوارهازکهصورتیدر

امنراموارداینوکردهاضافهراقسمتاینایدکردهدریافتای

.ببرید

زبان.7

ایندرداریدتسلطهاآنبهکهخارجیهایزبانمورددر

هیددارائهداریدهازبانایندرمدرکیاگرودهیدتوضیحقسمت

.کنیدبیانزبانآنبهراخودتسلطمیزانو

اطالعاتفناوری

ایرایانههایافزارنرممورددرراخودآشناییاطالعات

.کنیدبیانقسمتایندراطالعاتپردازشومختلف

عملیهایمهارت

،مختلفمهارتیهایتکنولوژیوعملیهایکارمورددر

؟یددارتسلطآزمایشیهایتکنیککدام؟ بهداریددانشمقدارچه

.دکنیذکرجاایندرراموارداین؟داریدگواهینامهموردکداماز

عالیقیاشخصیاطالعات

ایندربداننددیگرانداریدتمایلکهراآنچهوشغلیعالیق

مالیوضعیتو، مذهبیسیاسیعالیقذکر، ازکنیدعنوانمرحله

.کنیدخودداریمشابهمواردو

تحال،شدذکراینجادرکهالگوییباشیدداشتهخاطربه

دراما.خواهندمیشماازراآنمراکزاغلبکهاسترایج

ردراآمادهفرمیتحقیقاتیموسساتیاهادانشگاهمواردبرخی

شدهمشخصآنچوبچهارتمامکهدهندمیقرارشمااختیار

.نماییدپرراآنشماکافیستفقطواست
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سهگذشتسروخواصبررسیبه،بخشایندر

مپردازیمیتناوبیجدولازانگیزشگفتعنصر



ید ، رادیم ، نیتروژن

یونانییکلمهآنیریشه

«iodes»ایقهوهمعنیبه

«ion»بامعموالکه،سوخته

فتهگراشتباهبنفشمعنایبا

بهموضوعاینشود،می

نصرعاینگرفتناشتباهخاطر

دآیمیپیشآنترکیباتبا

I:شیمیایینشانه

53:اتمیعدد

126.9:نسبیاتمیجرم

7،5،3،1:ظرفیت

5:دورهVII:گروه

4.93:نسبیچگالی

سیلسیوس113.5:ذوبنقطه

سیلسیوس184.4:جوشنقطه

عمرچوناست127آنفراوانترین:هاایزوتوپ

استروز8تنهاآنرادیواکتیوایزوتوپ

ناشناخته:هاآلوتروپ

ورمتبلعنصرییاآبیبهمایلسیاهرنگبهمایعیراید

حالتازدادنحرارتازعنصراینواقعدر.کنندمیتوصیف

بنفشگازنسبی،تصعیددلیلبهومیشودتبدیلمایعبهبلورین

گروهاعضایدیگرهمچونوشودمیمتصاعدآنازرنگی

هابخاراین،استنامطبوعآنهایبخاراستنشاقها،هالوژن

رعنصصورتبهطبیعتدر.دارندکلرگازبویمانندبویی

ودهدمیواکنشدیگرعناصربازیراشود،نمییافتخالص

وهگردرکهاستحالیدراینوآوردمیوجودبهراترکیباتی

ایدریاآباز.استکمتربقیهازآنبودنفعالدرجههاهالوژن

هالیدترکلیحالدریاآنهاینمکصورتبهنمکآب

توسط1811سالدرعنصراین.شودمیجداشوندمیخوانده

کهپاییدندیریشد،کشفکورتوابرناردنامبهفرانسویشیمیدان

درنکلمنیکالسودزورمچارلزهاینامبهنیزدیگردانشمنددو

ضروریعنصریید.یافتنددستعنصراینبه1813سال

دهندهتشکیلمواداززیرااست،انسانبدنسالمتبرای

یدتروئیغدهکردنکاردرستدرکهاستتیروکسینهورمون

دمورعنصراینازاندکیمقدارفقطگرچه.دارداساسینقش

یدبودکمبهمنجراندکمقدارهمیننبوداست،تروئیدیغدهنیاز

.گرددمیگواترمرضیا

بایددادنحرارتازکهاستزردبهمایلبلورییدوفرم

در.باشدمیکنندهعفونیضدایمادهوآیدمیبدستالکل

ازهمعنصرنامکهاستسوختهایقهوهرنگبهمحلولحالت

دروبودهنوربهحساسنقرهیدیدنمک.شدهگرفتهرنگهمین

ورادیواکتیایزوتوپیکدارایید.میشوداستفادهعکاسی

شکافتازایفراوردهعنصراین–131ید–باشدمیخطرناک

باوکردهپیداراهتروئیدیغدهبهتواندمیکهاستایهسته

انجبرصدماتکندنمیتجاوزروزهشتازآنعمرنیمهکهاین

.آوردباربهبدنبهناپذیری

پرتومعنایبه«RADIUS»التینیواژهاز

Ra:شیمیایینشانه

88:اتمیعدد

226:نسبیاتمیجرم

2:ظرفیت

رادیواکتیوخاکی،قلیایی،فلز:عنصرنوع

7:دورهII:گروه

0.5:نسبیچگالی

سیلسیوس700:دوبنقطه

سیلسیوس1140:جوشنقطه

نیمهبا226آنترینپایدار:هاایزوتوپ

باشدمیسال1622عمر

بسیارتهگرفقرارخاکیقلیاییهایفلزبیندرکهاینبارادیم

درکهاستسفیدبهمتمایلونرمفلزی.استپرتوتابورادیواکتیو

سالردعنصراین.میشودیافتپیچبلندهمچوناورانیومهایکانی

کوریماری.شدکشفکوریپیروکوریماریتوسط1899

16.یافتدستآنخالصنمونهبه1911سالدرباالخره

وبتاوآلفاذراتهاآنیهمهکهاندشدهشناختهرادیمایزوتوپ

میتولیدحرارتونورهمچنین.کنندمیتشعشعگاماهایپرتو

لونیمرادون،پ:کندمیفروپاشیمرحلهبهمرحلهمعموالرادیم.کنند

آزادبا-223رادیم–ایزوتوپاماسرب،پایدارعنصرآخردرو

،هگذشتدر.شودمیتبدیلسرببهمستقیما–14کربن–کردن

دررادیماز،شودشناختهکامالزاییپرتوخطراتآنکهازقبل

باامتناوبکهمردمیازبسیاری.شدمیاستفادهدرخشانهایرنگ

میانسرطازیاشدندمیمبتالپرتوزدگیبهبودندتماسدررادیم

دچارخونسرطانبهکهکوریماریخودبرایاتفاقاین.مردند

اندرمبرایدرمانیپرتودرآنازکهاینشگفت.افتادنیزشد

توقفحتییاکاهشباعثرادیوم.شودمیاستفادههاسرطان

زابرخیاما،شودمیتقسیمحالدرسرطانیهایسلولفعالیت

یکدلیلهمینبهوبردمیبینازنیزرابدنسالمهایسلول

درراموریزشواستفراغاسهال،قبیلازجانبیعوارضسری

مویازپهایسلولکهافتدمیاتفاقدلیلاینبهموریزش.داردپی

.شوندنمییکدیگرجایگزینبدندیگرهایسلولسرعتبه

هایرتوپزیرااست،ترمتداولرادیواکتیوکبالتازاستفادهامروزه

االتریبنفوذقدرتدارایهاپرتواینوکندمیآزادبیشتریگامای

خطراترغمعلیرادیم،ازفراوانیمقادیرسالیانطیدر.هستند

یکرادیمکهاینبهتوجهبدوناند،شدهرهازبالهصورتبهآن،

.استخطرناکبسیارکنندهآلودهیماده
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»یونانییواژهاز

nitron»معنایبه

اسیمپتنیتراتبهکهشوره

.میشودگفتهسدیمتیتراتو

«nitro»و«gen»با

دتولیمعنایبهیکدیگر

باشندمیشورهکننده

N:شیمیایینشانه

7:اتمیعدد

14.0067:نسبیاتمیجرم

5و3:ظرفیت

نافلز،گاز:عنصرنوع

2:دورهV:گروه

1.2506:نسبیچگالی

سیلسیوس-209.86:ذوبنقطه

سیلسیوس-195.8:جوشنقطه

–14نیتروژن–آنفراوانترین:هاایزوتوپ

باشدمی

ندارد:هاآلوتروپ

درعنصراین.آیدمیبدستهواجزبهجزتقطیرازتجاریاس

اینوباشدمینیتروژنهوادرموجودگازیعنصرترینفراوان

ورنگبیگازی.دهدمیتشکیلراهواحجمازدرصد78عنصر

نمیبنجیگازاست،نافعالنسبتاکهاینرغمعلیامااست،بوبی

شیمیدانتوسط1772مقیسالدرنجیبهایگازهمچون.باشد

شیمیدانتوسط1790سالدروکشفرادرفورد،دانیلانگلیسی،

نامکه،نیتراتهاینمک.شدنامگذاریشاپتالژان،فرانسوی

اربردکدارایزیراهستند،کارآمدبسیارشده،گرفتههاآنازعنصر

.باشندمیایعدیدههای

اطالقدیمسنیتراتوپتاسیمنیتراتبهکهاستجمعیاسمنیتر

دروودشمییافتطبیعتدرشورهیاپتاسیمنیتراتکانی.شودمی

کردنسودنمکبراینگهدارندهمادهعنوانبهوباروتساختن

موادولیدتدرنیزنیتراتینیاسدیمنیترات.شودمیاستفادهگوشت

کهاینبرایخاکدرموجودهاینیترات.رودمیکاربهمنفجره

بسازندارخودنوکلئیکاسیدهایمولکولوپروتئینبتوانندگیاهان

ورتصبهیاهانیتراتاین.شوندمیمحسوبحیاتیهایترکیب،

تریباکباهوادرموجودنیتروژنیاشوندمییافتخاکدرطبیعی

وردموآمدهدرترکیبصورتبههستندحبوباتریشهدرکههایی

هایدکوصورتبههانیتراتکاربرد.میگیرندقرارگیاهاستفاده

نیتراتیآلودگیبهاغلبآنهاازاستفادهامااست،گستردهبسیارگیاهی

بهوشستهخودباراهانمکاینبارانزیرا،شودمیمنجر

موادنظرازآبامراینپیدر.بردمیهادریاچهوهارودخانه

آبتمامدرهاباکتریوهاجلبکشودمیغنیالعادهفوقغذایی

یماهمرگبهوکنندمیمصرفراآباکسیژنتمامکنند،میرشد

ریدیگفراوانهایکاربردنیتروژن.شودمیمنجرمهرگانبیوها

.داردصنایعدر

ید ، رادیم ، نیتروژن

ساعتعقربه

حاویهای

،رادیمعنصر

ماورانورتحت

میبنفش

درخشند
هایکود

حاوی

درنیتروژن

صنعت

کشاورزی

استفاده

ددارنفراوانی

هاینمک

برایخوراکی

موردیدتامین

حاویبدننیاز

ازجزئیمقادیر

اینهاینمک

دباشنمیعنصر

خالصید

قابلیت

درتصعید

رااتاقدمای

برایودارد

میسمیبدن

باشد
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هاباتریمورددربخشاینبحثموردموضوع

دراشکانیدوراندرکههاییباتریاما،بودخواهد

!!شدندمیاستفادهعزیزمانایران



،جاریالکتریسیته

میالدازپیشسال250
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وراندتمامهایامپراتوریگسترده ترینوبزرگترینازیکی

کیتوسطکردند،سلطنتهمسایهکشورهایوقدیمایرانبهکه

سال۲۵۰تامیالدازقبلسال۲۵۰دراشکانیاننامبهایرانیقوم

رهنگفباتمدنیدارایراخودآنها.گردیدبنیانگذاریمیالدازبعد

واهدشو.دانستندمیوسیعامپراتوریایندرعظیمثروتوغنی

ظروفوگونهشاهنوشیدنیظروفمانند،بی شماریمستندات

.دداراشکانیانعظیمتمدنبرداللتاندشدهکشفکهسفالی

سفونتیشهردرمختلفگروه هایتوسط،باستانیاکتشافات

انگیزیشگفتاشیایکشفبهمنجر۱۹۳۶و۱۹۳۰سالهایدر

۲۰۰۳سالتاکهگردید،آهنیمیله هایومسیاستوانهیکمانند

.بودبغداددرعراقملیموزهکهتملکدر

باسفالیظرفیکمانندخاصاشیایتعداد۱۹۳۶سالدر

هنیآمیلهیکومسیاستوانهیکسانتیمتر۸عرضو۱۴ارتفاع

فکشتیسفونشهرنزدیکیدرربوعهخیوتمنطقهدرباریک

اشکانیمسکونیمنطقهیکمحدودهاینکهآنجاییاز.گردید

دورانبهمتعلقراباستانیهاییافتهگردیدمیمحسوب

.دانستندمیاشکانیانامپراتوری

سفالتآجنسیازپوشیدرتوسطسفالیخالیتوتنگهدریچه

کلشبهشدهنوردمسورقازجنسکهاستوانیوبودشدهپوشیده

طتوسومتصلمسیدیسکیکبهپاییندر،بودآمدهدرلوله

زدهزنگکامال  آهنیمیله.شودمیمحکمخودجایدرآسفالت

.بود

،ربوعهخیوتمنطقهدرشدهکشفاشیایواقعیکاربرد

کونیگمویلهلنامبهاتریشیشناسیباستان.بودناشناختهکامال

تقدمعاو.دادقراربررسیموردرااشیااینکهبودشخصیاولین

ینچنسپسوهستندالکتریکیباترییکاجزایآنهاکهبود

رانزرگ،شوندمتصلهمبهآنهاازتعدادیاگرکهنموداستنتاج

برطالهایهالیآبکاریبرایکافیالکتریسیتهتولیدتواناشکانی

رمنظوبهآبکاریاین.داشتنداختیاردررافلزیاشیایروی

کههنگامی.استمی شدهانجامآنهابهایافزایشوکیفیارتقای

ریپگآبحتییاوسرکهمس،سولفاتتوسطباتریاینازمدلی

کهدشمشاهدهگردید،پرالکترولیتمحلولعنوانبهترشفروت

اینمشاهداتبراساس.نمایدتولیدولتاژتواندمیمجموعهاین

هشدخردهستهمثالعنوانبهگردیدمطرحنظراتتنوعآزمون،

طالگردوحرارتآب،خمیر،مایع،کمیآلبالویاوچرخبادام

اینتوسططالآبکاریبرایطالسیانیدمحلولتامی توانستند

.نمایندتولیدراباتری

یکعنوانهبباستانییافتهاینکاربردبادانشمندانکلیه،البته

فادهاستآنازطالآبکاریبرایاشکانیزرگرانکهتغذیهمنبع

دارند،وداشتهاعتقادآنهاازبرخی.نبودندموافقکردند،می

آنباابهمشوسیلهیاوالکتریکیآمادهمنبعیکباتریایناحتماال

ایکاربرده.استبودهبیمارانبهالکتریکیشوکدادنبرای

یآیین هابرایآنمحتوایوسفالیظرفاستفادهماننددیگری

اتریباینبودنتغذیهمنبعفرضیه.استشدهمطرحنیزمذهبی

اینهکمی روداحتمالونبودهقبولقابلنیزدیگریمحققانبرای

استشدهمیاستفادهجادویاوخیرهایدعاحفاظتبرایتنگ

ودیدهگرمیدرجآلیموادرویبرمتوناینگونهکهترتیببدین

اینکشفازپس.استشدهمینگهداریظروفگونهایندرون

اززیادیدانشمندان،اخیرسال۶۰در،باستانیهاییافته

ایهمدلانواعرویبرگستردهوحجیمتحقیقاتودنیاسراسر

گکونیفرضیهردیاوتاییدجهت،راآنازشدهسازیشبیه

.ددادنانجام
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250،جاریالکتریسیته

!مسیحمیالدازپیشسال

میالدی۱۷۹۱سالدرالکتریسیتهتولیدچگونگینشانهاولین

باگالوانی.دهندمینسبتگالوانیلوییجی،ایتالیاییدانشمندبهرا

درهالکتریسیتیپدیدهبهاتفاقیولیکن،معمولیمشاهدهیک

.یافتدسترسیساکنالکتریسیتهمقابلدرجریان

اقیاتفمشاهداتاساسبردستگاهیولتاالکساندریووطنهم

پیلوانامیابهوالکتریکیباتریاولیننموداختراع،گالوانی

تریسیته،الکثابتمنبععنوانبهوگرفتنامولتاپیلیاولتایی

.داشتکارایی

Luigi Galvani

ولیدتروشاولینعنوانبه،ولتااختراعکهداشتاذعانباید

میوبمحسعلمیعظیمکشفیکواقعا  ،پیوستهالکتریسیته

ان هایجریباراولینولتاالکتریکیسلولکهآنجاییاز.گردید

وزانگیبحثیاپدیدهیکبه،کردایجادراالکتریکیباالی

.گردیدتبدیلجنجالی

یانرژقدرتمندمنبعیکعنوانبابرقازکهامروزیانسان

دونایاختراعاتوتحقیقاتمدیونراخودباید،کندمیاستفاده

لعامتوانمیراهجدهمقرندردانشمنددواینکشف.بداندنفر

نآکاربردهایواقعدرکهدانستبرقنیرویعصروقوعاصلی

گردیدهبشریامروزهتمدندرشگرفیبسیاردگرگونیایجادباعث

.است

:گالوانی 

باتری اشکانی از دیدگاه دانشمندان

روسیمشهورفیزیکدانگاموفجورج،سالایندر۱۹۴۰

ینچنو«خورشیدمرگوتولد»عنوانتحتکتابشدرآمریکایی

بهرقبجریانوالکتریسیتهازعملیاستفادهاولین»:نویسدمی

درهربوعخیوتاکتشافاتدرگرددمیبازدوربسیارهایگذشته

قرونبهمربوطکهگردیدکشفعجیبیظروف،موجودبقاالنمیان

ازهکاستسفالیتنگیکشاملظرفاین.استمیالدازقبلاول

میلهآنآسفالتیدرپوش؛ازاستمتصلمسیاستوانهیکبهدرون

دسیااثردراحتماالتوشدهخوردهپایینقسمتدرکه،آهنیای

غیربهدیگریکاربردتوانمیسختیبه.شودمیوارد،باشدمی

.ردتصورکآنبرایالکتریسیتهضعیفجریانتولیدمنبعاز

کنعانیناصرپروفسور

رشتهدردکترادرجهدارایتهرانمتولدکنعانیناصرپروفسور

میمانآلدربرلینفنیدانشگاهازموادمهندسیوفیزیکیمتالوژی

و«M.I.T»ماساچوستتکنولوژیانستیتودرسالچهاروی.باشد

حالدرواستبودهآمریکادرمدعواستادعنوانبهفلوریدادانشگاه

مقاله۳۰۰بربالغتاکنون.استبرلینفنیدانشگاهاستادحاضر

کاریآب»جملهازمختلفیکتبوالمللیبینمعتبرمجالتوعلمی

.استشدهمنتشرویاز...و«مسپوشش»و«الکترولیتی

بودهایرانیهنروادب،علمعرصهمتفکرانازیکیکنعانی

ونچبزرگانیکناردرآلمانکشورمشاهیرتاالردروینامواست

راویا،دنیزندهزبانپنجبرکاملتسلط.داردقرارانشتینآلبرت

ایرانمفاخرهمقاموبزرگانمعرفیجهتایبرجستهمکاندر

.استدادهجایالمللیبینمجامعدر،زمین

،ادب،اعلممفاخرهدربارهرسمیسخنرانی۲۰۰ازبیشایراد

،صادقپورسینا،،خوارزمی،خیامجملهازایرانهنروعرفان

.باشداوفعالیت هایدیگرازبین المللیجامعدر...وهدایت

لومعفرهیختگاندستهبهتاکنونویاشکانیباتریکتاب

اییاسپانی،ژاپنی،فرانسه،روسی،آلمانیهایزبانبهمهندسی

.استگردیدهمنتشروبرگردان...و
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ازروزمرهزندگیبهخواهیم،میبخشاینطی

.بیاندازیمنگاهیشیمیدیدگاه



شیمی و زندگی 

؟استرنگآبیآسمانچرا

موجطولتمامکهمعنااینبهاسترنگبیخالصهوای

اما.میکندعبورآناز،شوندجذباینکهبدوننورمرئیهای

ازگاهاکهاستمعلقغبارریزذراتوهامولکولحاویهوا

راهاآنتوانندمیودارندکمتریابعادهانوربرخیموجطول

گرایشهک،رنگهاسایرازبیشترآبینورمعموال  .کنندپراکنده

یمپراکنده،کنندحرکتهوادرزیادیجهتتغییربدوندارند

.شوند

نوردرموجودهایرنگتمام،کنیدمینگاهآسمانبهوقتی

هبطرفتانیکدرجهتیکازدتاعمکهبینیدمیراخورشید

ربافزوناما.باشدکهجاهردرخورشیدحاالتابندمیشماسوی

ازودشمیپراکندههوادرآنکهازبیشتررااضافیآبینور،این

وافیاضآبینور،ترتیباینبه.کنیدمیدریافتجهاتسایر

ونید،کمیدربافتمی کندگسیلمستقیمطوربهخورشیدکهآنچه

.رسدمینظربهخورشیدخودنورازترآبیآسمان

؟استرنگینچنینخورشیدغروبوطلوعچرامنتهی

ومکرفتنفرویازدنسرهنگامدرخورشیدارتفاعوقتی

میاهنگآنبهمستقیمجهتدرطوالنیایفاصلهاز،استپایین

،ایدپیممیرازمینجوکهحالیدر،آبینورزیادیمقدار.کنید

،می شودپراکندهبسیاریهایجهتدرمیشودکهتاشماجهتدر

آبینورازمیرسدشمابهمستقیمجهتدرکهنوریروایناز

،حاالگراییدهآبیرنگبهکهخورشیدینور.شودمیکاسته

دیگریهایرنگهبوهوادرموجودغبارذراتاندازهبهبسته

....وزرد،نارنجی،قرمزهایرنگمانندمی شوندپراکندهکه

تغییر رنگ آسمان در ساعات مختلف روز

تاسعجیبآیاچسبد؟نمینچسبهایظرفبهچیزهیچچرا

و،گزینددوریآنازوباشدبیزاردیگرمادیازبتواندمادیکه

چه،کهکنیدفکرموضوعاینبهباشدچهمادهاینکهنیستمهم

.چسباندنمیویاچسباندمیدیگرمادیبهرامادهیکچیزی

اینمگر،دافتاتفاقتواندنمیچسبندگیکهاستآشکارکامال  

دهچسبنمادهباید؛همباشدداشتهوجودمتمایزومجزامادهدوکه

دبایدوهراینخواصبه.گیرچسبمادههموباشدداشتهوجود

لمستق،ذاتینچسبعنوانبهچیزییامادهآیااما.شودتوجه

دارد؟وجودباشد،چهچسبگیرکهایناز

آندر.شدفصلوحل1938سالدرنچسبیمسئلهاین

بهتپالنکروینامبهدوپونیکارخانهشیمیدانانازیکیهنگام

که،کردپیدادست«PTFE»یا«تترافلوئورواتیلنپلی»یماده

«PTFE».شدمشهورتفلونتجارینامبهزمانیکوتاهازپس

گونههریگیزشکلکهاستایستیزندهبسیارشیمیاییترکیب

میردراجاهروچیزهربا(چسبیدن)ایدوستانهیرابطه

.کند

از،متنوعیصنعتیهایهیئتدرشدنظاهرازپس،تفلون

یدههدر،نداشتندنیازیروغنبهکهلغزانیهاییاتاقانجمله

درسرخکردنیهایتابهآستروپوششصورتبه1960

یمتمیززنیهمبهچشمیکدرکهکردخودنماییهاآشپزخانه

مینآنهادرغذا.شوندنمیکثیفاصالابتداهماناززیراشوند

عمدهبرتریوفضیلت،امروزیهراس-چربیجامعهدر.سوزد

توانیدمیآنهادرکهاستقراراینازظاهرانچسبهایظرف

.کنیدسرخناچیزبسیارروغنباراغذا

تجارینامبارانچسبهایظرفامروزیوجدیدانواع

«اتیلنتترافلوئوروپلی»همانآنهاهمگیاما،شناسندمیمتنوعی

.اندآمدهبازاربهگوناگونهایطراحیباهمراهکههستند،

دیگرجسمبهجسمیککهشودمیباعثچیزیچهواقعدر

شیوداینبینبایدکششنوعییکاستواضحکامال؟بچسبد

دتموکششآنقدرتبهچسبناکیمیزانودرجه.باشدبرقرار

ساختههدفاینباکهاندموادیهاچسب.داردبستگیآندوام

تنسبدائمیوقویهایکششوجاذبهاالمکانحتیکهمیشوند

.آورندوجودبهبیشتریچههرموادموادبه

ظروف تفلونی نچسب امروزه 

کاربرد بسیاری در زندگی 

.روزمره پیدا کردند
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شیمی و زندگی 

ولبوهالباسبهقندیخروسچسبناکیمانندمعمولی،چسبندگی

عیفضبسیاریجاذبه،ماهیتابهبهمرغتخمچسبیدنیاکودکدهن

آنرباندکیجسمانیوفیزیکیزورباتوانمیعموماکهاستتری

بهزیرناگ،کنیدباززوربهراچیزیچسبنتوانیداگراما.کردغلبه

معموال(کانیالکل)رنگتینر.بریدمیپناهشیمیاییموادوشیمی

ازایدنتوانستهوجههیچبهوچسبیدهکفشتانکفبهکهراآدامسی

مینتیجهاینبهروایناز.کندمیپاکرا،شویدخالصشرش

بازهمازچسبشانویا)بچسبندهمبهتوانندمیموادواشیاکهرسیم

.استشیمیایییافیزیکیعمدتاکهدالیلیبه(شود

گزنفوالدجنسازایماهیتابهتهبهداردگرایشمرغتخمچرا

آینهثلماگرفلزی،هرسطحاوال،؟بچسبدآلومینیومیا(استیل)نزن

هازخنهوهابلندیوپستیحاویگزیرنانباشد،یافتهجالوصیقلی

کهیداستپناگفته؛است(ریزبسیار)میکروسکوپیکیهایشکافو

بردکارواستفادهازناشیریز،چنداننهوریزخیلیهایخراشاین

یسفیده.هستندهاظرفاین

ندگیچسباین.بماندشیارهااینداخلدرمی تواندشدهسفتمرغتخم

استفادهروغنازچسبندگیاینرساندنحداقلبهبرای.استفیزیکی

تیپسبررویرامرغتخمومی کندپرراشیارهاآنروغن.کنیممی

.میداردنگهمعلقمایعازنازکیورقهرویظرف،تههایبلندیو

هبتواندنمیآباما،دهدانجامراکاراینمی تواندمایعیهر،البته

آیدبرکاراینپسازخوبیبهوآورددوامداغظرفتهدرکافیمدت

جایبهحالتایندرکه،شودریختهآناززیادمقداراینکهمگر

.گیریدمیتحویلپزآبمرغتخمنیمرو،

مقیاسدرنچسبیماهیتابههایپوششسطوح،دیگرسویاز

هکاستآنمهاینعلت.استهمواروصافالعادهفوقریزبسیار

نداردوجودآنهادر،جاییندارندشکافیوترکعمالهاپوششاین

ازهمهاپالستیکازبسیاری،البته.بیافتدگیرآنداخلدرغذاکه

درهاآنهاخالفبرتترافلورواتیلنپلیامابرخوردارندمزیتاین

.کندمیمقاومتخوبیبهباالدماهایبرابر

اما.فتیمگکافیاندازهبهمکانیکییا،فیزیکیچسبندگیدرباره

ولکولمرفتههمروی.باشدترمهممی تواندچسبندگیشیمیاییدالیل

کهتاسچیزیهماناینو.کنندجذبرایکدیگرکهدارندگرایشیها

ابهماهیتسطحدرهامولکولیاهااتم.می کندصحبتدربارششیمی

.ندکنبرقرارغذاهادرهامولکولبرخیباراهاپیوندانواعمی تواند

،ونتفلچونهاییپوششهایمولکول:آیدمیپیشپرسشیاکنون

هایلمولکوبهنسبتراآنهاکههاییترکیبسایروسیلوراستون،

تیوضعیچهکنند،میاثربییاواکنشبدونذاتادیگریچیزهر

حکمدر،تترافلوئورواتیلنپلیبودنفردبهمنحصردرپاسخ؟دارند

.استنهفتهشیمیاییترکیبیک

PTFEمولکولزیادیتعدادازمتشکلایماده-استپلیمریک

ابرکهاندگرفتهقرارهمسرپشتچنانهمگیکهریزهمسان

لوروفتتراپلیهایمولکول.دهندتشکیلراآساییغولهایمولکول

ورتصمیشوند؛بهفلوئور،ساختهوکربناتم،نوعدوازفقطاتیلن

ازولمولکهزاران.کربناتمیدوهربرابردرفلوراتمچهارترکیب

ومی پیوندندیکدیگربهاتمیششمولکولهایایننوع

بهشبیهکهسازندمیراپیکریغولبزرگترهایمولکول

هایاتمکهرسندمینظربهکربنیهایاتمدرازهایزنجیر

.باشندروییدهآنازفلوئور

میاتازاستعبارتفلور،هااتمانواعتماماز،بسیارخوب

کندبرقرارپیوندکربناتمیکباراحتیبهآنکهمحضبهکه

رایشگومیلکمتریندیگریچیزیهرباواکنشبرقراریبرای

مال  عتفلوندرموجودفلورهایسیخشدنراست،اینبنابر.دارد

ربرابدرراکربنهایاتمکهدهدمیتشکیلراجوشنیوزره

رارقراهشسربرکهدیگریچیزهرباپیوندبرقراریوسوسه

انتومی«دیگرچیزهایآن»جملهاز.کنندمیمحافظت،گیرد

کیکیا،گوشتهایتکه،مرغتخمدرموجودهایمولکول

.برشمردراخانگیهای

تقدربامایعاتاکثردهدنمیاجازهتفلون،اینهابرعالوه

راطحیسنتواندمایعیاگر.کنندمرطوبشتابچسبندآنبهکافی

شود،حلآندراستممکنکهشیمیاییمادههر،کندمرطوب

چسبدبآنبهمدتیبهنمی تواند،باشدقویچقدراینکهازگذشته

کهاستترتیباینبه.باشدکافیآنباواکنشبرقراریبرایکه

.کندنمیبرقرارواکنشنچسبظروفباشیمیاییمادههیچ

راتفلونکهاستاینمیرسدکسیهرذهنبهکهسوالیحال

لیدیتوکار،اینانجامبرای؟چسباندندمیهاماهیتابهبهچگونه

ایروشهازکننداستفادهشیمیاییهایروشازاینکهجایبهها

کافیندازهابهراظرفسطحهکترتیباینبهجستندسودفیزیکی

این.دبچسبوکندگیرآنبهتفلونپوششکهکنندمیناهموار

،هستندگرفتهقراراستفادهموردسازهموارناهایروشنوع

هایظرفمختلفتجاریهایعالمتبینعمدههایتفاوتکه

.می آورندوجودبهرانچسب

اسکلت اصلی ظروف نچسب
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شیمی و زندگی 

هکشودمیساختهنانچاتومبیلجلویشیشهآشکاردالیلبه

نمیاطرافبهشیشه هاهدرخ،شکندمیتصادفوضربهاثربروقتی

دچنبهاینکهجایبههاشیشهچرااما.دننمی شوپراکندهواشندپ

دردنمی شوتقسیمکوچکتکههزارانبهشودشکستهبزرگیقطعه

شکستهصورتاینبهکهافتدمیاتفاقیچههاشیشهنوعاین

؟می شوند

.ستاآسانینسبتاکارشیشههایتکهشدنپراکندهازجلوگیری

نقشآندرشیشه،کهاستساندویچیکواقعدراتومبیلجلویشیشه

کشسانوانعطافقابلپالستیکیمادهیکوکندمیبازیرانان

هدنداندندانهشکستنبدونمی تواندکهمی دهدتشکیلراآن«مالت»

.شود

تکهماعظقسمت،می کندبرخوردجلوشیشهبهبولینگگویوقتی

یکیپالستورقآنبهشوندپراکندهاطرافبهآنکهجایبهشیشههای

وبهندمی شوتقسیمریزتکهمیلیون هابهچرااما.می ماندچسبیدهوسط

ه ایشیشجامهایشکستنهنگامدرکه،دنشکننمیبزرگتکیهچند

نگیچگوبهامراین.استدیگریپرسشاین.می افتداتفاقمعمولی

ترممستحکبرایکهمیشودمربوطشیشهسازیآمادهپیشیاآوریعمل

یشهشازبایدهااتومبیلجلویشیشه های،البته.شودمیانجامآنکردن

.باشدترمحکممعمولیهای

شوندنمیتکهتکهضربهاثردرهاماشینشیشه

خرد شدن شیشه های معمولی در اثر ضربه

شتنپیشبهغالبا  مادهیککردنترمحکمبرایمهندسان

.می شوندمتوصل-معیننیروهایمعرضدرآنقراردادن-گذاری

کهحالیدردهندمیانجامراعملهمینهماتومبیلشیشهبرای

داشتههنگباالییدمایدرهمهنوزگرفتهشکلاینکهازپسشیشه

لعماین.می کنندسردفوراراآنسطوحفقطوسطوح،می شود

هککند،میحبسرا(باالدمایبا)داغشیشهمولکولیساختار

ایدمبایشیشهبهنسبتتریمنبسطوترگستردهساختار

بهراشیشهیصفحهتمامیبعد.دارد(اتاقدمای)متعارف

اشپوستهدربرسد،اتاقدمایبهتاکنندمیخنکآهستگی

درونهکهحالیدردارد،مینگهراشدهمنجمدباالیدمایساختار

دراتاقدمایدرتریسفتساختارصورتبهومیشودجمعاش

رفتاریشیکشمتقابلهاینیروازترکیبی،ترتیباینبه.آیدمی

محبوسنوعی-شوندمیحبسوافتندمیگیرشیشهداخلدر

.کندمیتقویتراساختارکلکهوکشیدندادنهلکردن،

ترکشیشهازجاییکهایلحظههماندرمحبوسانرژیاین

اینازجستنبهرهبا.شودمیآزاد،شکندمییاداردمیبر

تحتحسطسرتاسردرایهرزنجیواکنشیمانندشکستگی،انرژی

،آیدمیواردتنشسطحازبخشهربرچون.شودمیپخشتنش

میپیشمیزانیکهبسطحاینتمامیدرهاشکستگیوهاترک

ومیلیونهزارانازمانندیماسهوشنالگویآننتیجهکهروند،

.استشیشهخردهتکهها

19



شیمی و زندگی 

ددارنباهمتفاوتیچهاکسیددیکربنومونوکسیدکربن

اکسیددیواکسیدیکمعنیبهنوکسیدومکهاستاینمناستنباط

؟رابطهاندسمیگازدوهراینآیااما.آنهاستازدوتانیعمبه

سیگاردودونفتیهایبخاریهااتومبیلگازتخلیهباآنها

؟چیست

.مختلفجهاتازامااند،خطرناکدوهرگازدواین

زگااین.داردوجودجودرمعموالاکسیددیکربنکممقادیر

از،جانوریوگیاهیموادفسادوتجزیهاز،آتشفشانهااز

جوداخلبهدیگرچیزهایخیلیو،نفتوسنگزغالسوزاندن

ایاالتدرتنهاییبهسالهر،احوالاینهمهبا.شودمیگسیل

می شودتولیداکسیددیکربنگرمکیلومیلیارد۶حدودآمریکامتحده

هوابهگازدارینوشابهقوطیمیلیارد۸طریقازآناعظمقسمت،

.دنوشنمیوکنندمیبازرادرشانساالنهآمریکایی هاکهرودمی

.اشدبسمینمی تواندخودخودیبهاکسیددیکربنکهاستآشکار

سنفوسوختنامربهکهاستاینملموسوواقعیمسالهتنها

واموشخآتشهم،آیدپیشفرصتیاگرو،نمی کندکمکیکشیدن

سنگین ترهواازاکسیددیکربنچون.کندمیخفهراآدمیهم

ایپردهمانندوشودمیپراکندهسطوحترینپاییندر.است

درکهچیزیهرومی شودهواجایگزینوماندمیآویختهنامرئی

درکهاستاتفاقیهماناینمی کندخفهبگیردراداردقرارپایینش

امهنگآندرافتاداتفاقکامرونکشورآفریقا،قارهدر۱۹۸۶سال

دیکربنگازتن۶۰۰وزنبه،آساییغولحبابنیوسدریاچیه

وپخشهمنطقتمامدرکهکردپرتاببیرونبهرانشانیآتشاکسید

ازبیشماریتعدادواهالیازنفر۱۷۰۰آناثربرکهشدپراکنده

.شدندهالکوخفهجانوران

بسیاریمرگباعث1986سالدرکهنیوسدریاچه

شدزندهموجود

،اندکمقادیردرحتی،مونوکسیدکربن،دیگرسویاز

هاهریطریقازکنیمتنفسراآنوقتی.استشرورجانییک

ابتمامشدتبهآنجادرکه،می شودخونجریانواردمستقیما  

وظیفهبهخونکهمی شودمانعو،دهدمیواکنشهموگلوبین

میتمحرو.برسد،هاستیاختهبهاکسیژنرساندنکهاصلیش

میگمرآنبهکهانجامدمیشرایطیبهسرانجاماکسیژناز

دریتمسموماثربرمرگاصلیعلتمونوکسیدکربنو.گویند

ردکربنحاویموادهرگاه.می آیدشماربهآمریکامتحدهایاالت

توتوناتبخاریدرسفیدنفتو،تامیندربنزیناز-بسوزندهوا

.دکننمیتولیدمونوکسیدکربنحدودیتا-سیگارقابدر

این،باشندبرخوردارهوانامحدودذخیرهازموادایناگر

،اکسیددیکربنبهتماما،می سوزندکاملطوربههاسوخت

یشههمامامی شودتبدیل،کربناتمیهرازایبهاکسیژناتمدو

یعملمحدودیتسوزیآتشواکسیژنرسیدنسرعتمقابلدر

دوجایبهکربنهایاتمبرخیهموار،روایناز.داردوجود

.وندشمتصلاکسیژناتمیکبهتوانندمیفقطاکسیژناتم

سیدکادینبکرایجبهمونوکسیدکربنتولیدعملاینحاصل

.است

حدودسالهرآمریکامتحدهایاالتدراتومبیلهایموتور

یمهوابهودهندمیبیرونمونوکسیدکربنتنمیلیون۱۵۰

ترازهبهوامونوکسیدکربنسطحاگر،راهبنداندریکفرستند

ودسردر،شدیدخستگیمی تواندنرسد،کشندهوخطرناکهای

نفتی،هایبخاری.کنددرستگرفتارافراددرتهوعحالت

گازی،هایکنخشک،گازیهایکنآبگرموهابخاری

نکربگیهمسیگاروزغالیهایپزکباب،چوبیهایبخاری

.کنندمیتولیدمونوکسید
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شیمی و زندگی 

به؟دهدمیانجامکاریچهغذابرای،گلوتاماتمونوسدیم

گونهچدقیقا  اما،می گویندطعمکنندهتقویتیا«افزاطعم»آن

ازمستقلرا،آنطمعکهافزودغذابهراایمادهتوانمی

؟بخشدبهبودباشد،چهطعمآناینکه

اینجادررمزیورازواقعا  اما،رسدمینظربهعجیب

دشوارراگلوتاماتمونوسدیمعملکردفهمکهآنچه.داردوجود

:تاسکنندهگمراه«افزاطعم»اصطالحاینکهاستاینکندمی

هاضاف،آنهابخشیدنبهبودمعنیبهراغذاطعمها«افزاطعم»

کاری.شودبهترآنهایمزهکهکنندنمیکاری،یعنی.نمی کنند

غذاآناکنونهمکهراایمزهیاطعمکهاستاینمی کنندکه

مزهوطعمایناینکهازمستقل-می کنندتقویتیا،شدید،دارد

غذاریفرآوصنایعدر.-باشندزنندهکامال  یاخنثی،،مطبوعها

آنهاهباینجادرما.بنامند«کنندهتقویت»راهاآنمی دهندترجیح

.گوییممیطعمکنندهتقویت

چهارچوبدر،طعمکارشناسانبرخی؟چیستآنهاعملکرد

ستاعبارتافزاییهم؛کنندمیصحبتبارهایندرافزاییهم

می کنندعملیکدیگربرکهچیزدوکلیاثرآندرکهوضعیتیاز

شتربیمی کنند،عملتنهاییبههرکدامکهوقتیآنانآثارجمعاز

.استآناجزایمجموعهازبزرگترکل،دیگربیانبه.است

یاتهداشطعمکمترخودخودیبهاستممکنطعمکنندهتقویتهر

ارایدکهمی شودترکیبچیزیباوقتیاما،باشدنداشتهاصال

بهکهمی شوددریافتوحسآنازترقویطعمآن،استطعم

هایانهجوچگونهکنندهتقویتدقیقااینکه.استداشتهخودخودی

ماهبطعمبهنسبتشدیدتریاحساسومیزندگولراماچشایی

آنیافتنپیدرپژوهشگرانکهاستچیزیهماندقیقامی دهد

اهکنندهتقویتکهاستقراراینازنظریه هاازیکی.هستند

مانزباهایگیرندهبهطعمهایمولکولبرخیکهکنندمیکمک

.بچسبندترسختوسفتوترمحکموترطوالنیمدتبه

ویتتقبرایخاصیاستعدادازگلوتاماتمونوسدیمظاهرا  

استبرخوردارتلخیوشوریهایمزهکردن

استداسیگلوتاماتمشتقاتازیکی،گلوتاماتمونوسدیم

روتئینپکهآیدمیشماربهمتعارفیهایاسیدآمینوازیکیکه

مطعکنندهتقویتتنهامادهایناما،.شوندمیساختهآنازها

قطریهمینبهکهدیگرشیمیاییمادهدونیستموادمیاندر

میشناختهgmp-'5وimp-5'تجارینامباکنندمیعمل

دیواینوزینات-’5-سدیمدیرامواداینهاشیمیدان)شوند

مشتقاتمادهسهاینیهمه.(نامندمیگوانیالت-’5–سدیم

عانواچونهاییسبزیدرکههستندطبیعیهایاسیدآمینو

.میشودیافتدریاییجلبکوقارچ

استسالهزارانراگیاهیمواداینطعمافزایندگیکیفیت

درجلبکوخزهازهموارههاژاپنیمثال،.اندشناختهکه

توانندمیکهگیرندمیبهرهایمزهخوشومالیمهایسوپ

ژاپنوگیرندبهرهطعمتقویتیکازگیریچشمنحوبه

جهانردخالصگلوتاماتمونوسدیمیکنندهتولیدبزرگترین

دراستسالهادهکهاستسفیدیبلورینگردمادهاین؛است

آنیعمدهمصرف.رسدمیفروشبهتنیچندهایمحموله

چینیهایرستورانکهچندهراست،آمادههایغذاساختدر

بازاردرموجودمادهیکعنوانبهآشپزیدرآنازغالبا

.کنندمیاستفاده

شدههمواجاستقبالعدمبااندکیگلوتاماتمونوسدیم،اخیرا

.دندبروزداآنبهنسبتخوشایندیناواکنشمردمبرخیزیرا

انبتواگرمشکل،اینکهاستآنازحاکیظاهراشواهدتمامی

اینهبنسبتهابعضیکهاستقراراینازنامید،مشکلراآن

درزیانباریچیزذاتاکهایننهو،حساسندخیلیماده

ازترزیادکهوقتیمگرباشد،داشتهوجودگلوتاماتمونوسدیم

فمصرزیادچیزهراگرتقریبااما.شودمصرفمتعارفحد

.استزیانبارشود،

درجهمهنوزآمریکامتحدهایاالتدارووغذااداره

برچسبدرراگلوتاماتمونوسدیممحتویگانهجدافهرست

یا،راآنتوانیدمیاما.استنکردهالزامیهابندیبسته

دیبنبستهبرچسبروی،رانزدیکششیمیاییخوشاوندان

دادتعپشتدرکهبیابید(ایلقمه)مختصرهایغذاوهاسوپ

وها،عصارهمشهورهاینامیا،مستعاراسامیگوناگونی

بهکهاستگیاهیپروتئینکهشده،هیدرولیزسبزیجاتپروتئین

توانمیآنهاجملهازوشده،تجزیهاشسازندهآمینههایاسید

.شدهپنهانبرشمرد،رااسیدگلوتامیک

راردیگافزایطعمهایترکیبسایرازایگستردهتنوع

دهازبیشکنندگانتولیدازیکی.کنندمیاستخراجهامخمراز

انسازندگبهوسازدمیرامخمربرمبتنی«افزایطعم»نوع

زاها،طعمبرخیتقویتبرایخصوصبهکهفروشدمیغذا

وبترکیشور،پنیریمزهمرغ،گوشتتاگاوگوشتیمزه

اجزایمیاندرهادهندهطعماینکهدیدخواهید.اندشدهتولید

«خمرمعصاره»عنوانتحتبندیبستهرویبردهندهتشکیل

است،شدهفهرست«طبیعیطعم»یا،«مخمرغذاییماده»،

از.نیستندمزهوطعماینهاکلمه،واقعیمعنایبه،کهچندهر

.نیستندهمگلوتاماتمونوسدیمآنها،دیگرسوی
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شیمی و زندگی 

رپودرخشان،روشنژلهآنکهبگویدمنبهمی کردتالشکسی

،چرم،خوکپوستاز،کودکیبخشآرامشموهبتو،تاللو

اندتومیحرفایناحتماال  آیا.شودمیدرستوگاُسمواستخوان

؟؟باشدداشتهحقیقت

.ُسمنهو.استخوانوپوستازفقط،خیرکهالبته

،درخشانرنگ:دارنددوستایمادههردرراچیزسهکودکان.

اشکالیهممادرانلحاظاز.خوردنتکانولرزیدنو،زیادشیرینی

رزانلالبتهکه،ژالتین.استخالصپروتئینژالتینزیرا،ندارد

.دآیمیبدستگاواستخوانوگاوچرمخوک،پوستازواقعااست،در

سوپوقتهربگذاریم،کنارراخوردگیهمبهحالوچندشاگر

قعوادرکردپیداایژلهحالتیخچالدرکهایدکردهدرستراآبکی

.ایدساختهگاواستخوانیامرغپوستازینیتژال
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یکحاویدارانمهرهپیوندیبافتو،هااستخوان،پوست

ونهگهیچهاشاخ،هامو،هاُسمدر.اندکالژننامباالیافیپروتئین

.نداردوجودکالژنی

یکسولفوریاهدروکلریکمعموال)داغاسیدباکالژنوقتی

لتبدیژالتینبهشود،میآوریعمل(آهکمعموال)قلیایا(اسید

.رددگمیحلآبدرواستمتفاوتینسبتاپروتئینکهگردد،می

خالصو،جوشیدهداغ،آبداخلدرکشیدهبیرونراژالتینپس

.گرددمی

خالصفرایندیاولیهمراحلکهخواهیدنمیشما،مطمئنا

یوقتاما.کنیداستشمامراآنبوییامشاهدهراپاالیشوسازی

ستهشگوناگونمراحلدرکامالآید،میبیرونکارخانهازژالتین

وهگذراندصافیازسرانجامومیشود،خارجآنبازیااسیدوشده

،هشد(شیمیاییهایخالصینازدودنهایراهازیکی)زدایییون

ونبیرکارخانهازسرانجامکهآنچه.اندکردههمزداییدنگراآنو

هایشکلشکننده،دررنگ،کمزردرنگبهجامدیآیدمی

.استپودرییاای،ورقه،ایرشتهفوالدی،

جذبراآب،شودخیساندهسردآبدرجامدژالتیناینوقتی

وشودمیحلآندرشودگرمآبهرگاه،آنگاه.میکندبادو

لتبدیژلبهشدنسردازپسکهشودمیتشکیلغلیظمایعی

دهرچن.استمقویغذای،پروتئینحکمدر،ژالتین.شدخواهد

.ی گویندمکاملپروتئینآنبهتغذیهمتخصصانکهنیستچیزیآن

بآدروقتیکهاستایناستجالببسیارآندربارهکهآنچهاما

تاسمایعبودنگرمهنگامدروژله ایشودسردوقتیمی شودحل

آنیعمدهیمشخصه.«شودمیآبدهاندر»اصطالحبهو.

هکنرم،هایآبنباتچونهاییشیرینیبهکهاستقرارایناز

خاصیت،استدرصد9تا8حدودوزیادشانصمغیحالت

.دهدمیژالتینی

-ودمی شتولیدآمریکامتحدهایاالتدرکهژالتینیعمدهقسمت

مصرفبهژالتینیدسرهایقالبدر-سالدرتنهزار۵۰ازبیش

یامیوههاینوشابه،سوپهاها،بستنیشیردرراهاآن.می رسد

منجمد،غذاهای،لبنیفرآورده های،کنسرویهایگوشتانواع،

تنهاغذاییموادو.بیابیدتوانیدمیشیرینیرویوداخلهایالیه

دوهایکپسول.نیستفردبهمنحصریمادهاینمصرفموارد

ینژالتازنیزریزندمیآنهادرونراداروهاازبسیاریکهایتکه

سر.-آبدرصد۶۵درژالتیندرصد۳۰حدود-شودمیساخته

رانهاآژالتینیمالتیکهاستشیمیاییموادازایآمیزههاکبریت

.عکاسیبهرسیممیحاالو.داردمینگهیکدیگرکناردر

یالمفیرویبرنوربهحساسنازکپوششآن-عکاسیامولسیون

میساختهشیمیاییموادحاویخشکژالتیناز-عکاسیکاغذ

اسیعکبرایراژالتینبارنخستینبرایکه۱۸۷۰سالهاز.شوند

ارکاینبرایمادهاینازبهترکنونتاچیزهیچ،بردندکاربه

.استنشدهیافت

از پوست حیوانات برای تهیه ژالتین استفاده می گردد
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چهشیمیداناناولین؟آمدوجودبهچگونهشیمی

؟بودنداهدافیچهدنبالبهو؟بودندکسانی

مایعیمحتویظرفیمقابلدر، پیرمردیشبهاینیمهدر

انواعازاستمملواواطراففضای.استشدهخمرنگیوجوشان

عصربینندهکهلوازمیوهاپوشدر،ها، بطریایشیشهظروف

.زداندامیدبیرستاندورانشیمیآزمایشگاهخاطراتیادبهراجدید

نجومیتصاویرومختلفحیواناتهایجمجمههادیواراز،اما

ایهگیرهباچرمیجلدهایکتابانبوهمیاندرجغدی.استآویخته

یمهمبهراآمیزاسرارمحلولپیرمردگاهیچندهر.نشستهفلزی

تنبرمندرسوکهنهشنلی،او.کندمیزمزمهلبزیرکلماتیزند

اوشام.کندمینفوذدرونبهشکستهپنجرهازسردیبادودارد

هیچ.استشدهسردکامالوداردقرارنیمکتیروینخوردهدست

ازهکهاییبخاربهصبورانهاوزندبرهمرااوتمرکزتواندنمیچیز

رافرااویچهرهامیدیناسپس.انگردمیخیزدبرمیجوشانمایع

الیمعباقدیمیاینوشتهدستاوواستدادهرخاشتباهی.گیردمی

دارکتبهعمیقآهیبا.گیردمیدیدگانشمقابلدرراآشنانازبانیو

داریمقیامادهاینازبیشکمیشاید.پردازدمیجدیدآزمایشیدیدن

یپازهاسال.گرددمیبازاوشوقو؟ شوربرداردمادهآنازبیشتر

یافتهاختصاصکارهمینبهاوزندگانییهمه.گذرندمیسالها

.کندکشفراطالبهفلزاتتبدیلرازبایداو.است

که) رگکیمیایکزندگیرایجتوصیفدرحقایقبرخیچندهر

رانگکیمیا.نیستحقیقتیهمهاین،اماداردوجود( شدذکرفوقا

میاگرانکیوکردندمیدنبالنیزراطالبهفلزاتتبدیلبجزاهدافی

شروپیدانشمندانزمرهدرآنا!نبودنددیوانهپیرمرداناصوالبزرگ

.شدندمیمحسوبخودعصر

کهندبودمهموعمدهسوالدوبهپاسخگوییدنبالبهگرانکیمیا

،اولهدف.شدمیمنجردیگریپاسخیافتنبهکدامهرپاسخیافتن

ییعندارنداطالعآنازنیزعادیاشخاصازبسیاریکهاستهمان

کمتردومهدف.طالبهمعمولیفلزاتتبدیلبرایراهییافتن

انگرکیمیا،دارداهمیتنخستمورداندازهبهامااستشدهشناخته

بهموجودوضعیتازروحدادنتعالیبرایراهییافتندنبال

.اندبودهبرتروضعیتی

“فالسفهسنگ“یافتنبرایغربیکیمیاگران،قرنهابرای

ایصخره؟ قطعااستبودهچهمرموزجسماینو.اندکردهتالش

بوده ن   کردندمیتفکرونشستندمیآنرویبرداناپیرمردانکه

.است
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ایمادهبلکه.استنبودهنیزمرموزهاینوشتهدستحاویلوحی

مککباراآنتوانندمیکهبودندشدهقانعگرانکیمیاکهاستبوده

.، بسازندخامموادبرشیمیاییموادبرخیدادناثروروحانیجهان

کهاستآنگریکیمیاتاریخیمطالعهدرروپیشموانعازیکی

نممک.اندشدهنگاشتهنمادینورمزیزبانیبهحورهاینهایکتاب

گرمیاکییکحتیکهباشدداشتهمتعددیمعانیعبارتیانمادهراست

ندنخوابااستممکنعادیخوانندهیککندسردرگمنیزراتجربهبا

ازمعدودیفهمبرایگریکیمیاکتب.شوددلسرداولیجملههمان

زیادیدحتاعلماینازمادانشبنابراینواندشدهنگاشتهعالقمندافراد

گذشتابکتباینازازبرخی.استمبتنیافسانهوهاترجمهبرخیبه

ازمقدارچهکهایندریافتنواندشدهسپردهفراموشیدست، بهزمان

دیزیاحدتااستفریبآنمقدارچهوحقیقتآنهادرشدهبیانمطالب

خیبر.داردوجودنیزشدنقانعبرایهاییراهالبته.نمایدمیدشوار

بالدنبهچندانکهداردافرادیکوششهایدرریشهروایاتوهاکتاباز

.نبودندفریکاری

بشناسیمراشیمیعلمپدران

تشهرمتنبدونکتاب،کیمیاگریقدیمیکتبمیاندر

آندرلغتیهیچآیدمیبرآننامازکههمانطور.داردفراوانی

.باشدمینمادینصفحه15شاملفقطواستنشدهاستفاده

رمزیصورتبهکه.استکتابایناولصفحهباالتصویر

.استشدهنگاشته

علمتوسعهدرکهبزرگکیمیاگرچندمعرفی

.هستندآشنانامشیمی

مگنوسآلبرتوس

رازیزکریایمحمد

حیانابنجابر

درجابرمسلمانبزرگکیمیاگر

۸۱۵تادووهفتادوهفتصدحدود

زمینه هایدرمی زیسته،میالدی

ومنطقشعر،هندسه،شاملمتعددی

هزمیناما.استبودهصاحب نظرالهیات

بهرمنجگریکیمیایعنیاوکاراصلی

وعلمیمشاهداتزیادیتعدادثبت

شد،آزمایشگاهیلوازمبرخیطراحی

.یابدمیتداومامروزتاکهروندی

بزرگگرکیمیاوپزشکرازی

۹۲۵تا۸۶۶حدودازکهایرانی

متعددیهایکتابمی زیسته،میالدی

،طبیعیعلومپزشکی،هایزمینهدر

لسفهفمنطق،شناسی،ستارهریاضیات،

شاخصیآثارواستنوشتهالهیاتو

.تاسکردهتعریفگریکیمیادرنیز

یمیشدانشتاریخدربارنخستینبرای

ی،شیمیایموادحقیقیرفتارتشریح

لوازمازدقیقتوصیفیوهاواکنش

شدهارائهرازیآثاردرآزمایشگاهی

.است

آلبرتوساروپادرسیزدهمقرندر

شهرتازگرانکیمیامیاندرمنگوس

درمتعددیآثاروبودبرخوردارباالیی

تیننخسبرایوکردتالیفگریکیمیا

موادیشیمیاییترکیباتبررسیبهبار

،(جیوهسولفید)شنگرفهمچون

ربسو،( سربکربنات)سفیدسرب

.پرداخت(سرباکسید)قرمز
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چه بر سر کیمیا گری آمد؟ 

بشناسیمراشیمیعلمپدران

کسیرا16قرنمشهورپزشک،پاراسیلوسبایداحتماال

شدیمیشدانشایجادوگریکیمیاافولآغازگرخواستهناکهدانست

بهایدبگرانکیمیا،طالبهفلزاتتبدیلکناردرکهبودمعتقداو

نآدر.باشندنیزخودروحیهایتواناییپرورشوکشفدنبال

آثاربرپزشکیدانشعمدهقسمت،میالدی16قرندر، زمان

پزشکسیناابنو( میالدیدومقرن)یونانیپزشکجالینوس

کسیزمانآنتا.بودمبتنی( میالدی1037سالبهمتوفی)ایرانی

روادیدترپزشکیدانشبرشخصدواینسلطهدرکهبودنشدهپیدا

دبااساعهاساتیداینساحتبهتنهانهکهبودآمدهکسیحال.دارد

دویناتعلیماترودنبالهکهراپزشکانازبسیاری، بلکهکردمی

یکسچهببینیدوبیاییددغلکارانای“:رنجاند، میبودندشخص

رگمازپسکهدیدخواهید...!استزدهتکیهشمارفیعجایگاهبر

“!...شدخواهدشماکثیفهایدرمانجایگزینمنقواعد،من

یولوسآئورفیلیپوسکردارایهرامطمئنسخنرانیاینکهکسی

راودخکهدادمیترجیحاوالبتهبود،هایمهوه مفونتئوفراستوس

،لوسسیازحتیاوکهاینبرباشدتاکیدیتا،بنامدپاراسیلوس

)تاسبرترنیزمسیحیتعصرآغازدرباستانرممشهورپزشک

.(استفراتروبرترمعنایبهیونانیزباندرپارا

زوریخشهرنزدیکیدر1493سالدسامبر17درپاراسیلوس

نجوم،کیمیاگریاصولاوبهوبودپزشکیکاوپدر.آمددنیابه

دانشگاهواردپاراسیلوسسالگی16سندر.آموختراپزشکیو

دربازیشعبدهاستادهایمتریتمفونهنسنزدهابعدوشدبازل

سالیکمدتبهبودساله22کهزمانی.رفتوورتزبورگشهر

شهورمکیمیاگریککهفوگرسیگیسموندشناسیمعدنمدرسهدر

دانششدنکاملتادرازیراههنوزاما.کردتحصیل،بود

بهوگرفتپیشدرراطوالنیهایسفراو.بودباقیپاراسیلوس

وسیهر،واسکاندیناویانگلستان،هلند، فرانسه،ایتالیا،آلمان

اهدانشگازونمودخدمتارتشجراحعنوانبهایتالیادراو.رفت

دربازلدانشگاهبهسالگی33سندر.گرفتپزشکیدرجهفرارا

یلتحصبهپزشکیکعنوانبهتاشددعوت( خودزادگاه)سوییس

.بپردازد

هایروشبخشیدنبهبودکیمیاگریازپاراسیسلوسهدف

نکارانیزراطالتهیهاحتمالاوالبتهبودپزشکیدانشدردرمانی

:دنویسمیاو.داشتاوبرایناچیزیاهمیتمسالهاینولیننمود

این.استنقرهوطالساختنبرایکیمیاگریکهگویندمیمردم“

ساختنتوانمندبرایدانشاینازخواهممیمن، نیستمنهدف

هایداروازپزشکاناکثر،دورانآندر“.کنماستفادهپزشکی

توسطشیمیاییهایداروتوسعه.کردندمیاستفادهگیاهی

میمحسوبپزشکیدرانقالبنوعیخودشزماندرپاراسیلوس

 هایدرمانیافتنراتجربیکیمیاگریاصلیهدفآنکهضمن.شد

خودابعدهوپزشکیشیمیایجادبهمنجرامراین.می دانستدارویی

.گردیدشیمی

درها،رشتهسایربهمربوطعلمینظریات،دیگرسویاز

یسفرانس.کردندتسریعراکیمیاگریاندیشهزوال۱۷و۱۶قرن

بر۱۶۲۶سالبهمتوفیانگلیسی،بزرگمتفکروفیلسوفبیکن

.داشتفراوانیتاکیداطمینانقابلنتایجاصولوآزمایشاتتکرار

می شدمحسوبانقالبیبسیارگرانکیمیابراینویعقیدهاین

وذیرناپتکرار،تصادفیصورتیبهآنهاآزمایش هایاکثرکهچرا

کهنمودپیشنهادبیکنهمچنین،.بودندعلمیگیرینتیجهفاقد

باگاهیچندازهرگوناگونرشته هایدرمتخصصدانشمندان

مبادلهگریکدیباراخودتجربیاتوباشندداشتههایمالقاتیکدیگر

ریسصورتبهکهداشتندعادتآنازپیشتاکیمیاگران.نمایند

یکقالبدرنیزراکارشاننتایجودهندانجامراخودهایآزمایش

افرادطتوسعلمیآزادبحث هایانجام.کنندثبتنمادینپیچیدهزبان

ازدیگریکیشد،آغاز۱۶قرندرکهعلمیرشتههرشاخص

پادشاه۱۶۶۰سالدر.گرددمیمحسوبگریکیمیاافولعوامل

علومیسلطنتانجمنگذاریپایهوتثبیتبهدومچارلز،انگلستان

ترابر،انجمنایناعضاینخستینازیکی.نمودفراوانیکمک

یمعرفمستقلدانشیعنوانبهراشیمیخودهایتالشبا،بویل

پزشکیسنتوگریکیمیابندهایوقیدازازراآنونمود

ویلبکهشکاکشیمیدانمعروفکتابدر.ساخترهاپاراسیلوس

ارسطوچهارگانهعناصرنظریهبهشدیدانمودچاپ۱۶۶۱سالدر

ووهجینمک،اصلسهبرمبتنیگریکیمیانظریهاووشدتاخته

عناصرزاجدیدیکامال  تعریفاو.کشیدنقدبوتهبهنیزراگوگرد

لبوی.نمودتفکیکجزدوبهراآنتواننمیکهایماده:دادارایه

اگرکیمییکتوسطتازگیبهکهجدیدیعنصربهویژهطوربه

ندمعالقهشدیدا،گشتکشفهامبورگ،اهلبراندت،نامبهآلمانی

فسفرنامباامروزهماکهراعنصراینازمقداریو.بودشده

ارآنکهنمودسعیدستیاریککمکباوآوردبدستمی شناسیم

داپیخریدارانیاروپاسراسردرزودیبهمادهاین.کندتهیهمجددا

عقایدامااستانکارناپذیرشیمیدانشبربویلتاثیرکههرچند.کرد

.داشتپیروانیهمچنانسال هاتاارسطو

اکتشافوعلمامردرفراوانیتوسعهمیالدی۱۷قرندر

زمانآندانشمندانوکاشفانازبسیاریحالاینبا،گرفتصورت

فراد،ااینمشهورترینازیکی.داشتندباورراگریکیمیاهمچنان

نمودکیمیاگریمطالعهصرفرازیادیوقتاو.استنیوتونآیزاک

میطبیعتاسراربهاوعالقهنشان دهندهنیزریاضیاتدراوآثارو

ورنتفکیکازناشیطیفدرآنکهوجودبامثالعنوانبهباشد

رنگتعدادنیوتوناست،مشاهدهقابلرنگششفقطمنشور،توسط

اداعتقهفتعددفراطبیعتجنبهبهچوننموداعالمعددهفتراها

بجانازبسیارتردیدباجاذبه،یاگرانشازاوتوصیف.داشت

فاتصجملهازگرانش.گشتمواجهبریتانیاسلطنتیانجمناعضای

اینجادر.گرددمیمحسوبسربفلزوزحلسیارهبهمنصوب

توانستکهآنچه!رسدمیبگوشوضوحبهگریکیمیاصدای

.باشدمیوینقصبدونریاضیاتکندحفظرانیوتوننیکشهرت

میانستهدنوینفلسفهپدرنوعیبهکهنیزدکارتنیوتون،برعالوه

یگردعادیغیرچهرهیک.بودمندعالقهکیمیاگریبهشدیدا،شود

در1604سالدرکهاستگلوبررودولفیوهاننامبهشخصی،

مجذوبنیزاو.شدمشهوریداروسازوپزشکوشدزادهآلمان

.دادمانجاهامخلوطتقطیرامردرمهمیاکتشافاتوبودگریکیمیا

،دشمیاستفادهدرمانبرایکهمعدنیآبچشمهیکبررسیدراو

میسولفاتسدیمنامباراآنامروزهکهکردکشفجدیدیماده

.شناسیم
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نیوتونایزاکبویلرابرتپاراسیلوس

استزندههمچنانگریکیمیا

منطقی،19و18هایقرنشیمیاییوفیزیکیکشفیاتازپس

فروراییگنمادورطهبهبیشتربیستمقرنطولدرگریکیمیاکهاست

روژننیتتوانستآزمایشگاهشدررادرفوردکهزمانیاما.باشدغلتیده

میزانبتهال.یافتتازهحیاتیگریکیمیا،نمایدتبدیلاکسیژنبهرا

نبعمیکازاستفادهشاملآزمایشوبوداندکبسیارحاصلهاکسیژن

شدنیبطالخطکهبودآنآزمایشاینتاثیر.شدمیرادیواکتیوانرژی

مکنمغیردیگرعنصربهعنصریکتبدیلکهعلمینظریهاینبر

بهمیداوشوربا،کشفاینخبرشنیدنباکهاشخاصیازیکی.است

مونیخدرشیمیآزمایشگاهدستیاریک،تاوسندفرانتیس،افتادتکاپو

.بودهکردابداعشیمیاییعناصردربارهشخصیینظریهیکاو.بود

ساختاربارهرد،یونانیفیلسوف،فیثاغورثفلسفهازترکیبیینظریه

یروشمندلیف.بودروسیدانشیمیمندلیفهاییافتهنیزوجهان

افتدریونمودابداعهاآناتمیوزنحسببرعناصربندیدستهبرای

شوندمیظاهرمشابهیهایتناوبدرمشابهخواصدارایعناصرکه

تناوبواتمیوزن،عنصر180":عنوانباکردمنتشرایمقالهاو.

یکدارایعنصریکازاتمهرکهبودمعتقداو."آنهاهماهنگ

ترونیالکهایاوربیتالوهستهوزنبهبستهمعینارتعاشیفرکانس

ندتاوسنظریهازبخشیکهدادنشانبعدیتحقیقات.استآناطراف

کیبهمادهیکازمعینیمقداراگرکهگفتمیاو.استبودهدرست

دیگریعنصربهوکردهتغییرآنارتعاشفرکانس،شودافزودهعنصر

بههیتلرآدولف،1924یعنیسالهاهمانحدوددر.شودمیتبدیل

.بودافتادهزندانبهمونیخدرمسلحانهشورشیکسازماندهیدلیل

.شداعالمبیگناهلودنفوناریشژنرالاوهمدست

جمهوریریاستکرسیکسببرایدورفلودنبعدسالدر

.استکردهشرکتانتخاباتدرآلمان

این.خوردشکستبرگهیندنژنرالازگیریرایروزدراما

نازیحزبایجادبهراخودتمرکزدورفلودنکهشدموجبمساله

شنیدهالطتولیددرتاوسندموفقیتبرمبنیشایعاتیاو.کندمعطوف

اهانهمر.رفتتاوسندمالقاتبههمراهانازهیاتیبابنابراینوبود

"مانزمانآلفرد،"شیمیمهندس"کومر:ازبودندعبارتاو

گانبازریک"اشترمل،"بانکداریک"اوستهاف،"تجاریمباشر

ردمومواداشترمل.ربایفونفرانتیسنامبهپنجمیشخصو،"

وداینهاآن.بودآوردهخودشباراکوارتزوآهناکسیدشاملنیاز

حلمهتلبهرابوتهسپسونمودندذوبوریختهایبوتهدرراماده

هکوزیکدررابوتهتاوسند،صبحهنگام.بردندتاوسنداقامت

دادازهاجوافزودسفیدپودرکمیمقدارآنبهودادحرارتالکتریکی

.آمدبدستبوتهدرطالگرمهفتنهایتدر.شودسردمخلوطکه

.دادتشکیلخودشسرپرستیبه164نامباشرکتیکدورفلودن

بهعمنافدرصدپنجورسیدمیخودشبهمنافعدرصدپنجوهفتاد

اینیقطرازتوانستدورفلودنترتیباینبه.داشتتعلقتاوسند

یعنیپرستانهمیهناهدافبهکمکبرایمارک400000شرکت

هایزیانباعثمسالهاین!دهداختصاصنازیحزبازحمایت

ریاستازدورفلودن1926سالدر.شدشرکتبرایهنگفتی

ودکرواگذارتاوسندبهراخوداختیاراتتماموداداستعفاشرکت

همچنانتاوسند.گذاردویعهدهبهنیزراخودهایبدهیتمامالبته

1928ژون16سالدرشودمیگفتهودادادامهخودکاربه

.آوردبدستطالگرم723مقدارواحدآزمایشیکدرتوانست
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10ارزشبهسهامیاوراقتاشدباعثموفقیتهمیننیستشکی

تولیدییطالهیچنتوانستوقتیبعدسالدر.کندمنتشرطالگرمکیلو

جهتطوالنیانتظارازبعد.شددستگیرفریبکاریجرمبهکند

زندانسالچهاربه1931سالفوریه5درانجامسر،دادگاهبرگزاری

نظرتحت،بوددادگاهبرگزاریانتظارکهمدتیدر.شدمحکوم

دادانجامآنجادرآنچهچندهر،شدمشغولطالتهیهبهمونیخضربخانه

بهنیلهستامهندسیسالهماندر.بیایداشیاریبهدادگاهدرنتوانست

موسومعتشعشازجدیدینوعکهکرداعالمپاریسدرکوفسکیدونینام

“زدیاشعهبه z ray میاشعهاینگفتاو.استکردهکشفرا“

ربوشدهآسیابهاماسه.کندتبدیلطالبهراماسهیاکوارتزتواند

سپسوشدهذوببرقولت110000اعمالبامسیصفحاتروی

.گرفتندمیقرارزداشعهتابشتحت

پس.نمایدآوریجمعسرمایهفرانکمیلیوندوتوانستمهندساین

جرمبهدتاوسنمانندکندتولیدطالییهیچنتوانستکهوقتیماهچنداز

ازدبع.گردیدمحکومزندانسالچهاربهوشددادگاهراهیفریبکاری

سالدر.آوردبدسترازندانازاوآزادیحکمتوانستوکیلشدوسال

ریموسانساحلیشهربهاشخانوادههمراهبهکوفسکیدونی1934

.پرداختهایشآزمایشتکراربهآنجادرونمودمکاننقلایتالیادر

زارااشزندگیمذکورمهندسکهرسیدپاریسبهشایعاتیزودیبه

شیمیدانهمراهبهوکیلش.کندمیتامینطالقطعاتفروشطریق

ازرااواتکردندسفرریموبهسانبهبنآلبرتنامبهفرانسویمعروف

آزمایشدرکوفسکیدونیکهایماسهکهدریافتندآنها.ببینندنزدیک

کهحالیدر،بودطالازکوچکیکسردارایبردمیکاربههایش

دکننمیتولیدطالتنهربرگرم10فقططالاستخراجرایجهایروش

این.نمودمیتولیدبیشتریطالیبرابر100کوفسکیدونیروش

ویربرفقطآزمایشهرکهآنجاازامابودندتوجهجالببسیارنتایج

دکانبسیارشدهاستخراجطالیمقدار،شدمیانجامماسهگرمصدچند

ازکهگرفتندقرارتاثیرتحتآنقدرفرانسویمرددوآنحالبه.بود

.ودشگشودهمجدداکوفسکیدونیپروندهتاخواستندفرانسهدولت

هبایگشادهسرنامهشخصاکوفسکیدونی،1935مارچ26در

امتیازحقواگذاریبرایراخودآمادگیونوشتوزیرنخست

واعلیهفرانسویهایروزنامه.نموداعالمفرانسهدولتبهاختراعش

.انداختندراهبهزیادیصدایوسر

وحضاربرایعمومینمایشیکوفسکیدونی1936اکتبردر

ییاتجزاعالمدرطبیعتااو.دادترتیببودکردهدعوتکهدانشمندانی

هایجنبهازکهآنچهولیبودمحتاطبسیاراشاستفادهموردهایابزار

داشتگریکیمیاآغازینهایدوراندرریشهنمودارایهآزمایشنظری

لتبدیقابلیتبههاییاتمدارایمعدنیموادیهمهکهبودمعتقداو.

ارهااتمایناو.استشدهایجادطبیعتدرسالهزارانطیکههستند

embryonic"آغازینهایاتم atoms"کهنمودادعاو.نامید

اونمایش.کندمیتسریعکوارتزدرراآغازینهایاتمرشداوفرایند

رایبراایتالیاییپروفسوریکموسولینی.نمودجلبزیادیتوجه

کلشفرانسویانگلیسییاتحادیهیک.کردروانهآزمایشبررسی

ازاسهمفراوانیمقادیروشدتاسیسلندندرجدیدآزمایشگاهی،گرفت

شایع.شدآغازدومجهانیجنگسپس.شدروانهآنسمتبهآفریقا

سبالسنتشهردرفرانسهوسوییسمرزدرایکارخانهکهبودشده

.استشدهتاسیسطالبهفلزاتتبدیلبرای

نجاتبرایهاآلمانکهاینبرمبنینیزبیشتریشایعات

میشگوبه،اندکردهابداعطالتولیدبرایجدیدیروشاقتصادشان

.نشدیافتهرگزادعااینبرمبنیشاهدیهیچاما.رسید
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هکآمریکاییشیمیدان

هبدستیابیبهموفق

دیرینآرزوی

وی.شدکیمیاگران

عنصرشدموفق

لتبدیطالبهراسرب

کند
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.کردخواهیممروری



خالق هستی از دید دانشمندان بزرگ 

ریشاتبهداشتوسالمتیوزارتاسبقوزیر،کویسرفرانتیس-

ودباشضرورتوتصادفنتیجهچهانسان،حیاتتکامل»:گویدمی

دبوالزمسالمیلیاردچهارباشد،آمدهوجودبهانتخابوجهشباچه

.«باشدآمدهوجودبهحیاتبازمینیکرهسطحتا

ره»:گویدمیآلمانیمعروفشناسزیست،کوپرزاوالفبرند-

ورسدمیارثبهنسلبهنسلکهاستاینقشهدارایزندهموجود

رداست،الزمزندهموجودیکساختمانبرایکهرااطالعاتییکلیه

ارثیهایمولکولدرساختمانینقشهاینمادی،نظراز.داردخود

میمستقلمتابولیسمدارایکهزندهموجودترینساده.استنهفته

ولمولکدرکهاطالعاتیمقدارحساباینبا.هستندهاباکتریباشد

ضخیمکتابیکاطالعاتیکمساویدارد،وجودباکترییکارثی

یکازبیشترانسان،ارثیهایمولکولدر.استایصفحههزار

مجلدهزاراطالعاتمساویاطالعاتدادنبراینوکلئوتیدمیلیارد

ازی،تصادفطوربهباکترییکآمدنپدیداحتماللذا.باشدمیکتاب

.«استصفرمساویعمال،حسابنظر

هایتمسیسپیچیدگیازواقعیتصور»:گویدمییوردانپاسکال-

سنگتوانمیکهراامکاناتیفراوانیکهفهمیممیوقتیرازنده

زنجیریکدر.بفهمیم،کردمنظمراارثیمولکولیکساختمانی

سنگچهاردارد،ساختمانیسنگمیلیونچهارکهمولکولی

ومیلیوندوتوانبهدهباتوانمیرااساسیشساختمانی

.«کردتنظیممختلفروشچهارصدهزار

چندیناز،ژنیکهر»:گویدمیکوارککاشف،منگلآقای-

رد،بگیقرارزیادیبسیاراشکالبهتواندمی،باکترییکژنهزار

ناتامکاتعداداین.استزیادالعادهفوقریاضینظرازامکاناتتعداد

یدنوکلوتهزارتنهادارایکهباکتریژندررشتهیکبرایاحتمالی

.«باشدمیششصدتوانبهدهمساویباشد

بهبخشیدنتحققبرای»:گویدمیآلمانیشناسزیست،گیررآقای-

اتمادتعدازبیشترالزمهایاتماعدادآید،وجودبهباکترییککهامکاناتی

10بهتوانندمیهاکروموزوم).باشدمی(80توانبهده)جهانکلهای

دتعدابرابرنجومیعدداینکهبگیرند،قرارهمپلویطریق120توانبه

.باشدمیجهانبنیادیذراتتمام

آمدنپدیداحتمال»:استدادهانجامموترم،آقایکهایمحاسبهطبق-

که.باشدمی160توانبهدهبریکاتفاقوتصادفحسببرپروتئینیک

توانبهدهکهاستمدعیهمچنیناو.استممکنغیراحتمالیمعیارهربه

دررویدادیچنینکهاستالزموقت(جهانعمربرابرپانزده)سال243

60توانبهدهمساویکهدارداحتیاجموادیبهودهدرخزمینیکره

احتمالکهدهدمینشاندیگریمحاسبهیک.استجهانکلموادبرابر

بریکبرابر،آمینهاسیداتفاقیدستکاریاثربرمولکولیچنینآمدنپدید

.«استمحتملناالعادهفوقکهباشدمی48توانبهده

رتقدبرابردرعلمآوردنفرودتعظیمسرازحاکیباالگزارشاتیهمه-

:نداندازمیانشتینمعروفیجملهاینیادماراکههمتاست،بیخالقبزرگ

.«ریزدنمیزمینتاسخلقتبرایحداقلخدا»
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دیکاربرشیمیرشتهبرتردانشجوبامصاحبه

اردبیلیمحققدانشگاه

منافیرضاآقایجناب

.کنیدمعرفیراخودتونشروعبرایلطفا،سالمبا

1373.9.1متولدگرمیزیبایشهرستاناز.هستممنافیرضا

؟بودچیدبیرستانتونرشتهمنافیآقای

باشدمیفیزیکریاضیرشتهدربندهدیپلممدرک

؟کردیدانتخابراشیمییرشتهچرابفرماییدلطفا

وشیمیرشتهبهمنعالقهاول،داشتماولویتدوانتخابمدرمن

.طحسهمهایرشتهسایربهنسبتشیمیرشتهبهترکاربازاردوم

دمنعالقهرشتتونبهحدیچهتا،شدرشتهبهعالقهازبحث

موفقرشتوندرکهکنیدمیحسحدیچهتاکهاینو؟هستید

؟هستید

منبرایزمانمروربهشیمیرشتهکهبگمباید،عالقهمورددر

هرهکاستایرشته،رشتهاینچون.شودمیترشیرینوشیرین

الیتفعبهشروعآنهایشاخهازیکیدرتواندمیخودنوبهبهکسی

.گرددرشتهایننظرانصاحبجزوکرده

راقدمترینسختواولینکهکنممیاحساسموفقیتمورددر

.دادخواهمادامهتالشمبهافزونروزانگیزهباو،برداشتم

شماودادهراخودشنتیجهتالشتونکهرسهمینظربه،خب

هایاهربفرماییدلطفا،کردهرشتهاینبرترهایدانشجوازیکیرو

؟هستوبودهچیموفقیتتون

منتهی.بودم92بهمنورودیبیندرششمنفر،اولترمدرمن

،گمبترواضح.کردمتربرنامهباراخودمطالعهبعدبهدومترماز

وگزارشوندمدستازرادرسهایکالسازیکهیچکردمسعی

مطالبتمامیکهاینبعالوه،کنمآمادهکالسازمفیدیهایخالصه

.کنممرورروزهماندرراکالسدرشدهارائه

انشجودتمامبهولی،رسندنظربهافتادهپاپیشهاکاراینشاید

.کنندامتحانکهکنممیتوصیهها

لمیعباالترمقاطعدرتحصیلبرایگرایشبهترینشمانظربه

؟استکدام

یشیمهایگرایشولی.مندمعالقهشیمیگرایشاتاغلببهمن

برخوردارندمنبرایایویژهجایگاهازنانووپلیمر

؟مقطعیچهتا؟داریدتحصیلادامهقصدآیا

ازپذیرشدریافتمناصلیهدفحاضرحالدر!درصدصدبله

ذاشتنگسرپشتازبعد.باشدمیکشوریبرترهایدانشگاهازیکی

.کردخواهمفکرباالترعلمیدرجاتمورددر،مرحلهاین

توصیهوتجربیاتازموردچندلطفا،آخرحرفعنوانبه

.بگذاریددرمیانماباموفقیتراهدرراارزندتون

درمننظربهکه.هستعاملچندیننتیجهموفقیتگفتمیشه

یدباکه.باشدمیدوستانتخابعواملاینازیکی،دانشگاهمحیط

تا،دباشداشتهرابودنهدفمندوکوشیسختروحیهمثلهاییویژگی

.کندنتضمینیزراخوددوستموفقیتخودموفقعتبرعالوهبتواند

راتشکرکمالبهلولتوحیدآقایجنابخوبمدوستازدارهجاکه

مشوق،بودنخوبدوستیکبرعالوهایشانکهچرا.باشمداشته

.باشندمیاالنتااولترمازبنده

بهبرادرانهیتوصیهیکخواهممی،آخرحرفعنوانبه

عالقهوارادهبابایدکهاینآنو،باشمداشتهترپایینترمدانشجویان

کنندهدلسردسخنانبهعنوانهیچبهودهندادامهخودفعالیتبه

متردرراخودزحماتنتایجکهباشندمطمئنو.ندهندنشانتوجهی

،انتومیامیدوارانهتالشوصبرباکهباشدیادمان.دیدخواهندآخر
ستبدراهاکریستالبهاترینگرانوزیباها،محلولترینتیرهاز

.آورد

هنشریویژهمصاحبه

رتربدانشجویباکیمیای

هرشتدرخشاناستعدادو

جنابکاربردیشیمی

:آقای

30



اخبار تازه های علم شیمی ایران و جهان

جهانونانفناوری تحقیقاتمرکزبزرگترینساختبهاقدامنچی

دخواهراه اندازیجیانگسوایالتدرسوژودرمرکزاین.استکرده

محیط هایآزمایشوادواتساختنانومواد،تولیدامکانآندرکهشد

.داردوجودباالخالء

یمسیرهادنبالبهما»:می گویدپروژهاینمدیرانازسوناندینگ

الءخمحیطبتواندکهنانوادواتیهستیم،نانوادواتساختبهمنتهی

زمرکاین«.کندشبیه سازیراجوازخارجفضایدرموجودباالی

دالرمیلیون46.5حدوددر)یوآنمیلیون320اولیهبودجهبا

بیلیون1.5تاآنبودجهرقماحتماال  کهشدخواهدتأسیس(آمریکا

.رسیدخواهدیوآن

می شودبینیپیشوبوده2014سالازمرکزاینساختشروع

متری100لولهیکمرکزاین.برسداتمامبه2018سالدرکه

متصلهمبهرامختلفدستگاه30کهداردباالخالءایجادبرای

500بهآنطولوشدخواهدبزرگترادامهدرلولهاین.استکرده

رامختلفدستگاه100میانارتباطایجادامکانکهرسیدخواهدمتر

.کردخواهدفراهم

طتوسسطحآلودگیازمانعکهداردوجودتجهیزاتیمرکز،ایندر

کهحالیدرمی ماند،باقیدست نخوردهموادذاتیخواصوشدههوا

.استفراهمکوانتومیدستکاریامکان

هکمی شودشناختهجهانیتولیدکنندهمرکزیکعنوانبهچین

د،کنمعرفیجهاندرباالفناوری مرکزعنوانبهراخودداردسعی

کشوراینجهان،دراقتصادیتوسعهروندکاهشباکهطوریبه

.نشودمشکلدچار

بازاردردندانکنندهترمیممحصولنانوموفقعیت

نونکتاکهشدعرضهپزشکیدندانصنعتدرمحصولینانوگذشتهسال

نندهکترمیممادهیکمحصولاین.استداشتهبازاردرتوجهیقابلموفقعیت

.استشدهاستفادهسرامیکیموادنانوازآندرکهبودهدندان

Admiraعرضهاز Fusionاینوگذردمیسالیک2016سالدر

ولمحصاین.استشدهبازاردرتغییراتیایجادبهموفقمدتاینطیمحصول

توجهیابلقاستحکامازوداشتهباالییکیفیتکهاستدندانکنندهترمیممادهیک

.استبرخوردار

کنندهمترمیموادساختمسیردرانقالبیگامیکووکوشرکتپیشسالیک

ترمیممادهاولینشرکتاینپژوهش،وتحقیقدههدوازبعد.برداشتدندان

مادهایندر.کردعرضهبازاربهرابودسرامیکیموادبرمبتنیکهدندانمستقیم

تفادهاسنانوفناوریبرمبتنیآلیشدهاصالحهایسرامیکفناوریازترمیمی

.استشده

شدمعرفیدندانپزشکیصنعتبه2003سالدرابتداهیبریدیفناوریاین

ودبپزشکیدندانکامپوزیتنانواولینکهGrandio،ووکوشرکتکهزمانی

طتوسآلیموادباشدهاصالحسرامیکیموادفناوری.کردعرضهبازاربهرا

.فتگرقراراستفادهموردصنعتدرسپسوآمدبدستآلمانفرانهوفرموسسه

تاتیکاسآنتیخراش،برابردرمقاومتنوری،خواصداشتندلیلبهفناوریاین

اینیتمام.گرفتقرارتوجهموردشدتبهخودمیکروبیضدهایرفتاروبودن

وسگریحاپتیک،الکترونیک،پزشکی،نظیرمختلفصنایعتاشدموجبمزایا

.شدندمندعالقهفناوریاینازاستفادهبهنسبتسطحتقویت

Admiraنامبهمحصولیقالبدررافناوریاینووکوشرکت Fusion

روبهورکیفیتیباوجدیدمادهباپزشکیدندانصنعتتاکردعرضهبازاربه

بههکایمادهاست،شدهاستفادهنیزسیلیکوناکسیدازمحصولایندر.شود

حصولماین.شودمیشناختهسرامیکیرزینماتریکسوشیشهکنندهپرعنوان

ورداربرخبسیاریمزایایازخالصسیلیکاتیفناوریازگیریبهرهعلتبه

هایکامپوزیتازکمتردرصد50آنپلیمریزاسیونچروکیدگیمثالبرای.است

وباالرنگیپایداریبهتوانمیفناوریاینهایمزیتدیگراز.استرایج

.کرداشارهآنتوجهقابلاستحکام

کالسیکهایمونومرازآندروبودهسازگارزیستکامالمحصولاین

کهبودهمعدنیهایکنندهپرازمحصولاینوزنیدرصد84.استنشدهاستفاده

.استعالیبسیارآنخستگیبرابردرمقاومت
Thermoترموفیشرشرکت Fisherنبهتریانتخاببرایرقابتیساالنه

صویرتبرایجکاسیآندره.می کندبرگزارالکترونیمیکروسکوپتصویر

این2016سالرقابتبرندهاست،رزگلبهشبیهکهسیستئینبلورهای

.شدشرکت

تمسابقادورهششمینبرندهایتالیافناوریمؤسسهازجکاسیآندره

Thermoترموفیشرشرکتالکترونیمیکروسکوپتصویر Fisherشده

عنوانبامیکروسکوپیتصویریکمسابقهایندرشرکتبرایجکاسی.است

سکوپمیکروازاستفادهباتصویراین.استکردهارسال«سیستئینرز»

SEMبهمجهزFIBشرکتFEIاستشدهگرفته.

وکردهدریافترااثر270ترموفیشرشرکترقابت،برندهانتخاببرای

برندهعنوانبهجکاسیآندرهنهایتدرتااستدادهقراربررسیمورد

Canonعکاسیدوربیندستگاهیکوشدهانتخاب EOS 80D DSLRرا

.کرددریافت

ربرداریتصویساالنهمسابقه»:می گویدترموفیشرشرکتازشافرمایک

رگزاربحوزهایندرتصویربهترینانتخاببرایالکترونیمیکروسکوپ

زیباربسیاتصاویرازویژهگالرییکمی توانیممارقابت هاایندر.می شود

آوریمعجمیکروسکوپیدنیایازتوجهیجالببسیاراثرهایکهبکنیمتهیه

بسیاررتصاویکههستندفناوریوعلمیجامعهازمامشتریانبیشتر.می شود

نشاناقاشتیدانشمنداناینکارهایبهنسبتما.می کنندتهیهنمونه هاازجالبی

یگراندتوسطندرتبهکهراآنهازیبایتصاویرتامی کنیمتالشوایمداده

«.ببینیممی شود،دیده

می دهدنشانراسیستئینبلورهایازچیدمانیتصویراین»:می گویدجکاسی

میکرون20ازکمترآنگلبرگهرکهگلیدارد،رزگلبهزیادیشباهتکه

دتولیمنظوربهنانوساختارتولیدبرایFIBروشازاستفادهرویمن.داردطول

ازبعدمنوشدهگرفتهپروژهایندرتصویراین.می کنمکارزیستیحسگرهای

رنگاین.افزودمآنبهکار،زیباییافزایشبرایراقرمزرنگتصویربرداری

«.استشدهرزگلبهساختاراینبیشترشباهتموجب

وداردستیزیحوزهدرزیادیکاربردکهاستشدهشناختهآمینوآسیدیکسیستئین

یکدرسیستئینکهزمانی.می شوداستفادهمولکولیحسگرهایساختبرایآناز

گلیگلبرگ هابهشبیهکهمی شودتشکیلبلورهاییمی شود،دادهرسوبمحلول

.استرز

بیلیون18ساالنهکهاستآزمایشگاهیتجهیزاتحوزهدرشرکتیترموفیشر

.داردجهانسراسردرکارمندهزار55شرکتاین.دارددرآمددالر
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تازه های شیمی ایران و جهان 

شودمیالماسسختیبههمراهتلفنصفحه،پوششنانواینبا

هایلفنتبرایمحافظیالیه،پوششنانوکنندهتولیدشرکتیک

ارنمایشگرصحفحهتواندمیکهاستکردهعرضهبازاربههمراه

،پوششنانواینازاستفادهبا.داردمصونترکوخراشگزنداز

.کندمیپیداالماسسختینمایشگرسطح

دکرعرضهبازاربهراخودجدیدمحصولنانوپروداکتاسپیای

امالککهبودههمراههایتلفنشیشهمحافظالیهاولینمحصولاین.

بهودهشساختهنانوفناوریازاستفادهباپوششاین.استنامرئی

.شودنمیدیدهکهشدهطراحیایگونه

Protect Paxنتلفنمایشگررویکهبودهجدیدمحصولیک

شگرنمایاینسطحتواندمیوبودهاستفادهقابلهاوتبلتهمراههای

ProtectPaxپوششنانو.داردمصونخراشوترکازراها

انوناینکندمیمحافظتخوبیبهسطحازکهبودهنامرئیالیهیا

نتایج.دهدافزایشدرصد600رانمایشگرمقاومتاستقادرپوشش

برابردرپوششنانواینکهدهدمینشانشدهانجامهایبررسی

9HتحملبهقادرMohsمقیاسدرکبودیاقوتوسرخیاقوت

.باشدمی3Hتا2Hنمایشگرخودسختیکهحالیدراست

انندهمسختینمایشگر،پوششنانواینازاستفادهباواقعدر

همراهفنتلرویبریموکتتیزنوکبااگریعنی.کندمیپیداالماس

واردفشارنمایشگررویگرمکیلو6برابرنیروییبایاشودکشیده

نایدررفتهکاربهذراتنانو.کردخواهدمقاومتنمایشگر،شود

اختارسدانسیتهکهکنندمیشیشهرویبلوریشبکهایجادپوشش،

راتانگشاثرولکهپوششنانواین.دهندمیتغییرراآنمولکولی

هببودهمقاومهاباکتریبرابردرهمچنین.گیردنمیخودبهنیز

هایونهگتواندمیخورشید،فرابنفشپرتوازاستفادهباکهطوری

هامیکرواورگانیسمازدرصد99نهایتدروکندایجاداکسیژنفعال

ببردبینازرا

انتهرمدرستربیتدانشگاهغذاییصنایعمهندسیعلوممحققان

مفیدترکیباتاز،نانوریزپوشانیفناوریازاستفادهباشدندموفق

اییغذموادطبیعیینگهدارندهتولیددرپستهسبزپوستدرموجود

،استشدهانجامآزمایشگاهیمقیاسدرکهپژوهشاین.بگیرندبهره

آرایشیوداروییموادتولیدصنایعدر،غذاییصنایعبرعالوه

.داشتخواهدکاربردنیزبهداشتی

تشکیلراآنوزندرصد10حدوددر،پستهخارجیسبزپوست

.شودمیتولیدکشوردرانبوهصورتبههنساالمیوهاین.دهدمی

درنایرا،متحدللمکشاورزیوخواربارسازمانهایگزارشطبق

.شدفیمعرجهاندرپستهیکنندهتولیدبزرگترینعنوانبه2013سال

کهاستفنولیترکیباتویژهبهفعالزیستترکیباتازغنیپستهپوسته

شدهتاییدهاآنبخشیسالمتومیکروبیضد،اکسایشیضداثرات

.است

افهاضیبامعخصوصدرمطالبیبیانضمنبرزگرمحسندکتر

ردنکاضافه":دادادامهغذاییموادبهفنولیترکیباتمستقیمکردن

ازیفیکافتموجبمستقیمصورتبهغذاییموادبهفنولیترکیبات

موادحسیهایویژگیتغییرومطلوبنارنگ،بدطعمایجادجمله

اینکپسولهنانوبااستشدهسعیپژوهشایندر.شودمیغذایی

موجودفنولیترکیباتازدهفااستراهدرموجودهایمحدودیتترکیبات

انونمنظوربهطرحنایدر":افزودوی."گرددرفعپستهپوستدر

استفادهسویانلستیپایهبرهایلیپوزومازفنولی،ترکیباتکردنکپسوله

ودوستیآبخاصیتهمزمانبودندارادلیلبههاحاملاین.شد

اتتغییرازونمودهحفظخوددررافنولیترکیباتدوستیچربی

".نندکمیحفظگوارشیدستگاهبرحاکمشرایطوشیمیایی،محیطی

راظهافنولیترکیباتمطلوبناخواصازبرخیخصوصدروی

غذاییوادمدیگرباباالییکنشبرهمقابلیتفنولیترکیبات":داشت

یناعملکردیافتموجبموضوعاینکهدارندهاپروتئینمانند

ولیتحال،زیستیدسترسیقابلیتطرفیاز.گرددمیترکیبات

کیباتترازکوچکیبخشفقطواستپایینترکیباتاینپایداری

درکمحاللیتوپذیرینفوذمعدهدرکوتاهاقامتزماندلیلبهفنولی

یتفعالبروزمنظوربهبنابراین.مانندمیباقیدسترسدر،روده

بهنیاز،ترکیباتآنبهینهعملکردواکسایشیضدومیکروبیضد

هایکارراهازیکی.هاستآنازباالییبسیارغلظتازاستفاده

حفاظتوکردنکپسولهنانوفناوریاراستفاده،مشکالتاینبرغلبه

".هاستآن

بآباپستهسبزپوستعصارهداابتطرحاینانجاممنظوربه

،نولیفترکیباتتعیینازپسادامهدر.شدسازیخالصواستخراج

سپس.شدندتهیههالیپوزوم،عصارههایآنتوسیانینویدفالوونودی

ویژگیبرعصارهفنولیترکیباتولیستینمختلفهایغلظتاثر

ینتعیازپس.گرفتقراربررسیموردتولیدیهایلیپوزومهای

ایهآزمون،بهینهنمونهانتخابوتولیدیهایلیپوزومهایویژگی

نهبهینمونهپایدارینهایتوگرفتصورتهاآنرویبرتکمیلی

گیریاندازهباگرادسانتییدرجه4دمایدرنگهداریاهمدوطی

.شدارزیابیزتاپتانسیلوPDI،ذراتاندازهنظیرهاییویژگی

درصد1دارایبهینهترکیبکهدادنشانشدهانجامهایآزموننتایج

92.05ذراتاندازه،فنولیترکیباتازامپیپی1000،لسیتین

.استولتمیلی50.1زتایپتانسیلوPDI0.0119،مترنانو

علیمحمددکتروبرزگرمحسندکترهمکاریحاصلپژوهشاین

مهندسخانمو،مدرستربیتدانشگاهعلمیهیاتاعضای–سحری

ایننتایج.استدانشگاهایندکترایمقطعدانشجوی–رفیعیزهرا

Foodمجلهدرکار Chemistryجلد)4.06تاثیرضریببا

.استشدهمنتشر(122تا115صفحات2017سال،220
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لشفحافظهساختدرکوانتمینقاطآمیزموفقیتاستفاده

هبموفقهیکیونگدانشگاههمکاریبانانودوتزشرکت

نای.شدفلشهایحافظهساختدرکوانتمینقاطازاستفاده

کامللیسانسدریافتبرایدانشگاهاینبامذاکرهحالدرشرکت

.استفناوریاینازاستفاده

کوانتمینقاطازآندرکهراخوداخیرپروژهنانودوتز

ایانپبهموفقیتباشدهاستفادهفلشهایحافظهساختبرای

دانشگاههمکاریازپروژهایندرشرکتاین.استرسانیده

.استکردهاستفادهجنوبیکرههیکیونگ

تااستهیکیونگدانشگاهبامذاکرهحالدرنانودوتز

دانشگاهاینبافناوریاینازاستفادهکامللیسانسدریافتبرای

شگاهدانمشترکهمکاریباابتدادرپروژهاین.برسدتوافقبه

کهشدآغاز2014سالدرسامسونگشرکتوهیکیونگ

لشفهایحافظهساختدرکوانتمینقاطایناستفادهآنازهدف

بیشتریپیشرفتاما.رسیداتمامبهپروژهاینموفقیتباکهبود

.نگرفتصورتآنروی

تثابشدموفقهیکیونگدانشگاههمکاریباشرکتاین

دردهاستفاقابلهاآنتوسطشدهتولیدکوانتمینقاطکهکند

روژهپایندراستفادهموردکوانتمینقاط.استفلشهایحافظه

درکهبوده(نانومتری27و12و6)مختلفابعادسهدارای

.استشدهسازیآمادهسیلیکوناکسیددیمیان

هحافظاما،بودهخودتوسعهاولیهمراحلدرفلشادواتچندهر

نشانخودازخوبیعملکردگرافنیکوانتمینقاطحاویهای

.اندداده

دالریمیلیون6افزایشازبعدنانودوتزشرکتگذشتهسال

.دادتغییرراخودنام2016نوامبردرسرمایه

فوالدازترسختغذاروغن

یخوراکروغنآنوسیلهبهتوانمیکهیافتندراهیدانشمندان

کردتبدیلفوالدازترسختبار200ایمادهبهرا

یخوراکروغنآنازاستفادهباکهکردندکشفایشیوهمحققان

تکنیکاین.شودمیتبدیلگرافنبخششگفتیمادهبهقیمتارزان

گیریمچششکلبهراگرافنکربنیالیهتولیدهایهزینهتواندمی

؛سازدهموارراگرافنانبوهتولیدراهودهدکاهش

هایاوریفنوعلومازبسیاریگشایراهتواندمیگرافنانبوهتولید

.باشددیگر

تقابلیکهاستکربنهایاتمازنازکییورقهیک،گرافن

ازوترقویفوالداز،کربنینازکورقهاین.داردنظیریبیهای

شکلبهاستحکاموقدرتاینوجودبااما.استترسختالماس

میخاصیشرایطتحتگرافن.استپذیرانعطافهمآوریاعجاب

بدونراهالکتریسیتجریانعمالوشودرساناابریکبهتبدیلتواند

مینظیربیهایقابلیتونکاتاینتمام.دهدعبورخودازمقاومت

لکتریکیاوسایلتاشوندباعثگرافن،انبوهتولیدصورتدرتوانند

مییحتشود؛ساختهتریموثرخورشیدیهایسلولوتولیدبهتری

ارکبهداروترمناسبتولیدبرایراانگیزشگفتمادهاینتوان

ایهویژگیووخواصرویایگستردهتحقیقگذشته،سال.برد

لموبایهایباتریدرآنازاستفادهکهدادنشانمادهاینکاربردی

خودوباشندداشتهبیشتریدوامدرصد25شودباعثتواندمی

.باشدسوختفیلترتواندمیتنهاییبهگرافن

یرمقادبهفردبهمنحصرهایویژگیهمهاینباگرافنچرااما

ایهبرنامهتمامشود؟نمیگرفتهکاربهچندانونداردوجودزیادی

نکتهکیدلیلبهشدندتعریفگرافنهایویژگیمختصکهاحتمالی

وتسخکنونتاگرافنساختچون؛اندمحدودیتدچارگذارتاثیر

یزولهاشرایطتحتحاضرحالدرگرافن.استبودهپرهزینهبسیار

راآنموضوعهمینوشودمیتولیدباالبسیارفشاردرخالو

راشپاینتواندعمالتاشدهباعثواستکردهقیمتگرانوکمیاب

.بگذاردبیرونتحقیقاتیهایآزمایشگاهاز

ندانشمنداومحققان.باشدبرگشتنحالدرورقشایداماحاال

افنگرسویا،معمولیروغنازاستفادهباشدندموفقاسترالیایی

.کنندتولیداستاندارد

شکلبهراگرافنتولیدهزینهوسختینظیر،بیروشاین

گیزاناعجابمادهاینتاشودمیباعثوکندمیکمتوجهیقابل

.دباشداشتهفناوریوتولیددنیایدربیشتریجایبتواند

ایندر.اندنامیدهGraphAirراتکنیکایندانشمندان

آزمایشگاهلولهدردقیقه30مدتبهسویاروغنجدیدروش

مایعروغنتاشودمیباعثحرارتاین.بیندمیحرارت

کربنسپس.شودتجزیهاشسازندهکربنیهایگروهبهخوراکی

نهمیدروشودمیسردنیکلجنسازایورقهداخلشدهتولید

نانومتر1ضخامتبهنازکیبسیارکربنیورقهبهتبدیلروند

ایینپراگرافنتولیدهزینهکهاینبرعالوهروشاین.شودمی

شپیخوراکیروغنبازیافتبرایهمنظیربیراهیآورد،می

.دهدمیقرارماروی

تازه های شیمی ایران و جهان 
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نرم افزار های مفید شیمی

نرم افزار مفید برای یافتن

انواع واکنش های شیمیایی

chemistry advisor

دیکشنری شیمینرم افزار

Chemistry dictionary

نرم افزار محاسبات آزمایشگاه

chemistry lab suite

نرم افزار مفاهیم شیمی فیزیک

physical chemistry

جدول تناوبی بسیار قدرتنمد

periodic table 2017

نرم افزار معرفی گروه های عاملی

functional groups in 

organic chemistry

آزمایشگاه جیبی 

virtual chemistry lab
این نسخه رایگان و محدود قابل دریافت از )

گوگل پلی می باشد ، شما می تواند

نسخه ی کرک شده و کامل این نرم افزار را

.(از سایت های داخلی دریافت نمایید 

نمایش اوربیتال ها به صورت

سه بعدی

virtual orbitals 3d

chemistry




