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تصويري كه مي بينيد نموداري اســت كه با عنوان 
»چشم انداز هسته اي« معرفي مي شود. با جست وجو در 

منابع علمي معتبر تفسيري منطقي و ساده  براي اين تصوير 
بنويسيد. به درست ترين، دقيق ترين و جامع ترين پاسخي كه 

به نشاني رايانامة مجله فرســتاده شود، جايزه اي ارزنده تقديم 
خواهد شد. فراموش نكنيد كه فقط تا پايان آبان ماه فرصت داريد. 

در فضاهــاي ميان ســتاره اي گونه هاي مولكولي 
بسياري وجود دارد. دريك جست وجوي پرهيجان 
فهرستي از گونه هايي تهيه كنيد كه تاكنون در اين 
فضاهاي ناشناخته، شناخته شده اند. به كامل ترين 
و بهترين فهرست جايزه اي ارزنده تقديم خواهد 
شد. فقط تا پايان آبان ماه فرصت داريد. در نشاني 
رايانا مه مجله منتظر پاسخ هاي شما هستيم.
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آغاز ســال تحصيلی 96-95 بر همه معلمان گرانقدر، اساتيد 
گرانســنگ و فراگيران پرتالش عرصه علم و معرفت مبارک باد. 
اميد که سالی سرشــار از تالش منتهی به کاميابی در پيش رو 

داشته باشيد.
ســال تحصيلی تازه در حالی آغاز می شود که جامعه آموزش 
شيمی کشور شاهد تغيير چشم گيری در آموزش دوره متوسطه 
است. همان تغييری اســت که با به خاطره سپرده شدن کتاب 
شيمی يک آغاز شد و امسال دامن کتاب های بعدی را نيز خواهد 
گرفت. سالی که به ويژه برای معلمان شيمی چاشنی تغيير مزه ای 
متفاوت به آن خواهد داد. طعمی که شايد برای شما که شيفته 

بهبود کيفی آموزش شيمی هستيد، بسيار خوشايند باشد!
همان گونه که انتظار می رفت تغيير ســاختار نظام آموزشــی 
کشور از پنج- سه- چهار به شــش- سه- سه سرانجام به دوره 
متوسطه نظری هم رســيد. تغييری که اين دوره چهار ساله را 
به دوره ای ســه ســاله تبديل کرد و آن را دوره »متوسطه دوم« 
نام نهاد. مطابق جدول مواد درســی و ســاعات تدريس هفتگی 
ايــن دوره که پس از مدت ها فراز و فرود ســرانجام در نهصد و 
بيست و ششمين جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در تاريخ 
1394/12/10 به تصويب رسيد، برای تدريس شيمی سه ساعت 
به ســال دهم، سه ساعت به سال يازدهم و چهار ساعت به سال 
دوازدهم اختصاص يافته است. در واقع، با اين مصوبه طی اين سه 
سال در مجموع ده ساعت برای تدريس درس شيمی در اختيار 

معلمان خواهد بود.
پرســش مهمی که در نخســتين لحظه آگاهی از اين موضوع 
ذهن معلمان و برنامه ريزان درســی را به خود درگير می سازد، 
کاهش چشــم گير ســاعت های آموزش درس شيمی در کشور 

اســت. در نظام پنج- سه- چهار، طی چهار سال در مجموع 15 
ساعت و به طور متوسط ســالی 3/75 ساعت شيمی مقدماتی 
به فراگيران آموزش داده می شــد. در حالی که اين رقم در نظام 
جديد به 3/33 ســاعت کاهش يافته است. اگرچه کاهش زمان 
برای هر سال چندان زياد به نظر نمی رسد ولی با کم شدن يک 
ســال از طول مدت دوره متوســطه، بی شک بايستی شاهد کم 
شدن بخش ديگری از محتوای علمی کتاب های درسی اين دوره 
تحصيلی باشــيم. روندی که از دو دهه گذشته آغاز شده است و 
هم چنان هم ادامه دارد. روندی که اســتمرار آن در گام نخست 
حتی برنامه ريزان درســی را با دوگانگی و ترديد مواجه می سازد 
و پرســش های مهمی را در ذهن آنان به وجود می آورد. آيا اين 
روند يک تهديد اســت يا يک فرصت؟ اگر تهديد است، چگونه 
می توان آن را به يک فرصت مناســب برای بهبود کيفی آموزش 
شــيمی تبديل کرد؟ و اگر يک فرصت اســت، چگونه می توان 
جامعه آموزش شيمی کشور را با آن همراه کرد؟ کاهشی ناگزير 
که بی شک خوشايند عالقه مندان به دانش شيمی نيست، اگرچه 
برای شيفتگان به آموزش شيمی که به روش  اهميت بيش تری 
می دهند، رخصتــی برای تجربه ای نو خواهد بــود. به هر حال 
شرايط دشواری است که به گرفتن تصميمی بسيار سخت نياز 

دارد. در واقع، »بودن يا نبودن، مسئله اين است!«
اين موضوع مرا به ياد داســتانی انداخت که ســال ها پيش در 
کتاب فارسی دوم دبستان می خوانديم؛ »تصميم کبری«. اگرچه 
تصميم شــخصيت ماندگار داستان برای روی آوردن به نظم در 
همه امور، الهام بخش زندگی دانش آموزان بسياری در دهه های 
چهل و پنجاه و از جمله اين جانب بود ولی بعدها و در بزرگسالی 
بود که به ژرفای نام دوپهلويی که نويســنده محترم بر داستان 

چالش امروز برنامه ریزان درسی شيمی
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خود گذاشته بود، پی بردم. اگر چه کبری دختر ده ساله ای بيش 
نبود ولی بايد يک تصميم بزرگ می گرفت. بی شک همه ما روزی 
ناگزير به گرفتن چنين تصميم های بزرگی بوده ايم. شرايطی که 

امروز برنامه ريزان درسی با آن رو به رو هستند.
با کم شــدن زمان اختصاص يافته به تدريس شيمی در دوره 
متوسطه دوم، برنامه ريزان درسی ناگزير به يک انتخاب هستند، 
انتخابی که طی آن بايستی شمار بيش تری از مفاهيم و محتوای 
کتاب های درسی شــيمی برای اين دوره سه ساله کاهش يابد. 
تصميم سرنوشت ســازی که به هر روی مخالفان جدی خود را 
خواهد داشت. از اين رو، بسيار ضروری است که در گام نخست 
برنامه ريزان درســی بر پايه معيارها و مالک های مناسب و قابل 
دفاعی دســت به انتخاب محتوا برای کتاب های درســی آينده 
بزنند. اگرچه در گام های بعدی نيز انتخاب رويکردی مناســب 

برای سازماندهی محتوا خود چالش ديگری است. 
تجربه نشــان می دهد که اگر برنامه ريزان درســی بر مبنای 
»ســاختار مفهومی دانش شــيمی« يا به عبارت ساده تر همان 
فهرست کامل مطالب ارائه شده در يک کتاب شيمی عمومی، به 
اين گزينش اقدام کنند، در اين صورت چنين تالشی بجز نااميدی 
و شکست نتيجه ای برای برنامه ريزان درسی در بر نخواهد داشت. 
زيرا از اين منظر همه مفاهيم شيمی چون حلقه های يک زنجير، 
الزم و ملزوم يکديگر و از اين رو جدايی ناپذير هستند. اگرچه اين 
ساده ترين مالکی است که به ذهن هر کارشناسی می رسد ولی 
الجرم بايد در پی مبنای ديگری برای اين تصميم گيری مهم بود.

بی ترديد »نياز فراگيران« يکــی از بهترين مالک ها برای اين 
انتخاب اســت. اگر با اين عينک به فهرســت مفاهيم شــيمی 
مقدماتی بنگريــم، تصوير متفاوتی از محتــوای برگزيده برای 
کتاب های درسی آينده در برابر ديدگانمان هويدا خواهد شد. اين 

در حالی اســت که »ارتباط با زندگی«، »سودمندی« و »آسانی 
درک« مالک هــای ديگری هســتند که در کنــار هم می تواند 
برای گزينش محتوای کتاب های درســی آينده بسيار سودمند 
باشد. بی شک فهرستی که با عينک مسلح به چنين صافی های 
تأثيرگذاری ديده شود، بسيار کوتاه تر از فهرست نخستی خواهد 

بود که به ذهن يک شيمی دان می رسد. 
همچنين در عصــری که فناوری اطالعات و ارتباطات بر همه 
امور زندگی بشر سيطره يافته است، نمی توان از منابع نوشتاری، 
شــنيداری و ديداری گوناگون موجود در شــبکه جهانی وب و 
کارايی آموزشــی َاپ های )برنامه های کاربردی( متفاوت موجود 
در تلفن های همراه هوشمند نيز غافل شد. توجه به کاربست اين 
فناوری آن هــم در اين ابعاد، صافی ديگری بر عينک ما خواهد 
افزود. با اين عينک تازه، فهرســت تهيه شده بر دو مبنای »نياز 
فراگيران« و »ارتباط با زندگی« نيز دچار تغيير خواهد شــد. به 
عبارت ديگر، با حذف شــدن احتمالی برخــی ديگر از مفاهيم 
شيمی، ديگر الزم نيست برای تدريس آن ها از صفحه های کتاب 
درســی و وقت اندک کالس مايه گذاشــت. بلکه کافی است با 
آموزش معلمان شيمی کشور نگرشی را در آنان تقويت کرد که 
از پس صافی ادراکی ايجاد شده از آن دوره آموزشی، روش های 
تدريس و ارزشيابی مناسب و متناسبی را برگزينند که بيشتر به 
منابع آموزشــی سودمنِد فراتر از کتاب درسی معطوف باشد. در 
يک کالم، نه بر محتوا بلکه بيشــتر به روش تأکيد کند؛ چه در 

تدريس و چه در ارزشيابی.
اگرچــه اتخاذ اين رويکرد از نياز به کاهش محتوا سرچشــمه 
می گيرد ولی با نگاهی نوآورانــه، می تواند چنين تهديدی را به 
فرصت کم نظيری برای ايجاد تحولی تازه و رو به جلو در آموزش 

شيمی کشور تبديل کرد. اميد است چنين شود. 
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شیمی در بستر تاریخ

نورافشانی پدیده ای طبیعـی 
در آسمـان طیف نگـاری

مهدیه ساالرکیا

اشاره
»مقوله ای به نام شــانس، در دنيای ما وجود خارجی ندارد.« چقدر به اين گفته باور داريد؟ روان شناســان شانس را به فرصت های 
برابر و مشابه تعبير کرده اند که برای همة ما پيش می آيد. ادامة اين داستان به واکنش افراد در برابر اين فرصت ها بستگی دارد؛ اينکه 
بی تفاوت از کنار آن بگذرند يا بهرة درســتی از آن ببرند. برای نمونه ، مشاهده فروافتادن اشيا روی زمين، برای همة ما و بسياری از 
افراد، پيش از آنکه نيوتون ناظر آن باشــد، تجربه ای آشــنا و تکراری بوده است. تفاوت نيوتون با ديگران را تنها بايد در چگونه ديدن 
اين رويداد و غنيمت شمردن اين فرصت برای نتيجه گيری يک قانون بزرگ دانست. با نگاهی به تاريخ علم، می بينيم که او اين روش 
ديدن و انديشيدن را بارها در جای جای فيزيک کالسيک به نمايش می گذارد. نمونه ديگری از توانايی نيوتون در مديريت فرصت ها 

را در سرگذشت طيف سنجی خواهيم ديد.

کلیدواژه ها: شانس، تاريخ علم، فضا، نور، طيف سنجی

مقدمه
هميشــه از آغاز تا نتيجة يک فرايند راهی مســتقيم و هموار 
نيست. پيچ وخم و انحراف های اجتناب ناپذير در طول اين مسير، 
گاه هــر نوع ارتباط ميان منظور اوليــه و نتيجة حاصل را بعيد 
می کند. نمونه ای از اين واقعيت را در سرگذشــت طيف سنجی 
می بينيم؛ آنجا که نخست با تعيين ماهيت ذره ای برای نور آغاز 
می شود و پس از يک قرن، کشف ماهيت موجی آن روی می دهد. 
تجســم برقراری هر نوع ارتباط ميان اين يافته ها با دستگاه های 
مختلف طيف ســنجی امروزی، دشوار است اما فقط تا وقتی که 
به خاطــر آوريم برای رســيدن از چنان 
آغازی به نقطــة امروزی، زمانی 

نزديک چهار قرن سپری شده است و همه می دانيم که گذشت 
زمان چه قدرتی در تغيير شرايط داد.

تولد طیف سنجی کالسیک
از نخســتين باری که انسان محو تماشــای رنگين کمان شد 
طبيعت ماهيت طيفــی نور را برای او به نمايش گذاشــت. اما 
درک علمــی اين پديده فراتر از توانايی اش بــود. اين ناتوانی تا 
نيمه دوم قرن هفدهم به درازا کشــيد و در سال 1666 نيوتون 
بود که با انجام آزمايشی اعالم کرد نور خورشيد شامل مجموعة 
پيوسته ای از هفت رنگی است که در رنگين کمان ديده می شوند 
و واژة طيف را برای نام گذاری اين مجموعه برگزيد. دســتگاهی 
که نيوتون برای تجزية نورخورشــيد از آن استفاده کرد شامل 
روزنه ای برای ورود نور، يک عدسی برای موازی کردن 

پرتوی نور، يک منشور شيشه ای برای 

نورافشانی پدیده ای طبیعـی 
در آسمـان طیف نگـاری
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يک فيلسوف و رياضی دان آلمانی به نام آتاناسوس کرچر 1 مقدمة 
اين کشف دانست.

کرچر در ســال 1646 ايــن فعاليت هــا را در قالب فرهنگی 
دربارة نور و ســايه و معرفی ابزاری همچون آينة ارشميدس2 و 
فانوس جادويی ارائه کرده بــود. از آنجا که وقتی نيوتون دوران 
دانشجويی اش را می گذراند تعيين ماهيت نور يکی از دغدغه های 
فيلسوفان به شمار می رفت، درصدد برآمد به جمع آوری و تحليل 
اطالعات در اين زمينه بپردازد و به اين ترتيب با فرهنگ کرچر 
ارتباط پيدا کرد. گفتنی اســت روميان از توانايی منشورها برای 
ايجاد رنگ هــای هفت گانة رنگين کمان آگاه بوده اند. اين کار در 
دوران باستان به کمک تک بلورهای شفاف انجام می شد. نيوتون 
توضيح داد که طيف به دســت آمده، از منشــور يا تک بلور به 
کار رفته منشــا نمی گيرد بلکه از نور خورشيد نتيجه می شود. 
همچنين يادآور شــد که در طيف رنگی به دســت آمده مقدار 
انحراف رنگ ها، از بنفش به ســمت سرخ کاهش می يابد. همين 
يافتــه بود که ماهيت ذره ای بودن نور را مشــخص کرد به اين 
معنی که ذره های سازندة نور، اندازه های متفاوت دارند و با اينکه 
در دوران حيات نيوتون، آزمايش های کريستين هويگنس3 بحث 
موجی بودن نور را پيش کشــيد اما چون از توضيح پديده های 
معرفی شده از ســوی نيوتون ناتوان بود حدود يک قرن پس از 
آن، نظرية ذره ای نور همچنان بر جهان علم حکم فرمايی می کرد.

اجزای نامرئی ظاهر می شوند
کارل شــيل4ـ  که به کاشف کلر شهرت داردـ  در سال 1777 
متوجه شد اجزای خارج از طيف مرئی، نزديک خط پايانی رنگ 
بنفش، اثری مشابه نور خورشيد بر نقره کلريد دارند و باعث سياه 
شدن اين ماده می شوند. با اين حال تا 25 سال بعد، نتيجه گيری 

سرنوشت سازی از اين مشاهده به عمل نيامد.
در ســال 1800، ويليام هرشل5 در حال بررسی ميزان گرمای 
اجزای نور خورشيد دريافت که قدرت گرمايی رنگ های موجود 
در طيف، به ســمت رنگ سرخ افزايش می يابد. او دماسنجی را 
خارج از محل رنگ ســرخ در طيف مرئی قرار داد و متوجه شد 
گرمای اين ناحيه حتی از محل رنگ ســرخ بيشتر است. به اين 
ترتيب او موفق به کشف ناحية فروسرخ در طيف الکترومغناطيس 
شــد. يک ســال بعد، ويلهلم ريتر6 آزمايش های 25 سال پيش 
هرشل را به وجود ناحية فرابنفش، در ناحية مجاور به رنگ بنفش 

طيف رنگی ارتباط داد.
به اين ترتيب دايرة اطالعات دربارة طيف الکترومغناطيس، از 
ناحية مرئی به شناسايی محدودة فروسرخ و فرابنفش فراتر رفت.

در همين ســال آزمايش تومــاس يانگ7، يکه تازی 
نظريــة ذره ای را در بيــان ماهيت نور 

مورد تهديد قرار 

ايجاد شکست و پراکندگی و پرده ای برای نمايش طيف به دست 
آمده بود، شکل 1.

در واقع، نيوتون نخســتين طيف ســنج را تهيه کرد و از 
اين رو به طور ســنتی، به عنــوان بنيان گذار علم 
طيف ســنجی شــهرت يافته اســت در 
حالی که، بايد فعاليت های علمی 
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شكل1 طيف دستگاهي نوري است كه مي تواند خطوط طيفي را آشكار 
كند و شدت يا طول موج آن ها را اندازه بگيرد. نيوتون با طيف سنجي كه 
خود ســاخته بود، موفق به تجزية نور خورشيد و مشاهدة طيف نور مرئي 

شد.
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داد. يانگ به جای يک روزنه، از يک شکاف باريک برای گذراندن 
نور اســتفاده کرد و به الگويی دست يافت که به الگوی تداخلی 
نور معروف است. توضيح اين الگو تنها با موجی بودن ماهيت نور 
امکان پذير بود. يانــگ اين پديده را چنين توضيح داد: هنگامی 
کــه دو موجـ  که از منابع متفاوت نتيجه شــده اندـ  در جهتی 
کامالً  يکسان يا بسيار مشابه با هم تالقی می يابند، بر يکديگر اثر 
می گذارند. از آنجا که هر ذره ای در محيط از امواج اثر می پذيرد، 
اگر جهت حرکت ذره ها يکسان باشد موج، به انتشار خود ادامه 

می دهد وگرنه حرکت آن محدود و مختل می شود.
به اين ترتيب نظرية موجی نور جايــی در کنار نظرية ذره ای 
يافــت تا به توضيح خواصی از نور بپــردازد که نظرية ذره ای در 

بيان آن ناتوان بود.
در همين حال که سير تحوالت مربوط به نور سرعت گرفته بود 
ويليام والستون7 وجود خطوطی سياه رنگ را در طيف نور خورشيد 
گزارش کرد. اين مشاهده در سال 1802، يک سال پس از آزمايش 
يانگ و درجريان توجيه نتايج آزمايش ريتر روی داد. والســتون از 
شکافی بســيار باريک حدود 1mm، برای عبور نور استفاده کرد و 
همراه بــا رنگ های موجود در طيف مرئی، هفت خط ســياه نيز 
 مشــاهده کرد که پنج تای آن در مرز ميان دو رنگ قرار داشــت

 و دوتــای ديگر در مرز 
رنگ سبز مايل به زرد و 

آبی ظاهر شده بود.
پی بردن به نقش شکل 
و شرايط محل عبور نور، 
ارزنده ای در  پيشــرفت 
مسير پژوهش ها به شمار 
می رفــت و تغيير آن از 
يــک روزنه به شــکافی 
بسيار باريک، با حذف اثر 
تداخل امواج، طيف های 
خالص تــر و مناســبی 
فراهم  تفســير  برای  را 
می کرد. با ايــن حال از 
اين زمان تا يک دهه بعد، 
پژوهش ها به مســيری ديگری وارد شد که به نظر می رسيد روند 

پيشروی آن را کندکرده است اما در واقع چنين نبود.

بناگذاری اصول کّمی طیف سنجی
در ســال 1814، موفقيت های يک دانشمند آلمانی كاربرد 
در  را  طيف ســنجی 
کّمــی  بررســی های 
کــرد.  زمينه ســازی 
در  که  جوان  فرانهوفر8 
مونيخ  در   1787 سال 
متولد شد به يافته های 
طيف  مورد  در  نيوتون 
خورشيد عالقه مند شد 
جست وجوی  هنگام  و 
برای اصالح  روش هايی 
تلســکوپ خود، همان 
رنگ  ســياه  خطــوط 

یانگ به جای یک روزنه، از یک شکاف باریک برای 
گذراندن نور استفاده کرد و به الگویی دست یافت 

که به الگوی تداخلی نور معروف است

شــكل 3 فرانهوفر در ســال 1814، كاربرد طيف سنجي در بررسي هاي 
شكل 5 فرانهوفر و خطوط طيفي كه با نام او معروف شد.كمي را زمينه سازي مي كند.

آبينيليبنفش

A B C D E F G H

قرمزسبز نارنجيزرد

شكل 2 نمايش نواحي مختلف طيف الكترومغناطيس
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را که والســتون گزارش داده بود مشــاهده کرد. اين يافته در 
جريان اندازه گيری قدرت پراکندگی انواع مختلف شيشــه در 
برابــر پرتوهايی با رنگ های متفاوت روی داد. او متوجه شــد 
خط نارنجی درخشــان مربوط به شــعله ای که از آن استفاده 
می کرد، درســت در محلی قرار دارد که خط D در شــکل5  
ديده می شــود. اين خط به وجود سديم مربوط است که البته 
فرانهوفر از آن اطالعی نداشــت. اين خط در شعله های الکل و 

گوگرد نيز ديده شده بود.
فرانهوفر 574 خط ســياه را در طيف خورشيد مشخص کرد. 
 G تا A هشــت تا از اين خطوط که قوی تر بودند و او آن ها را از
نام گذاری کرد، امروزه به خطوط فرانهوفر معروف اند. مشــخص 
شــد که خط D شامل دو خط بســيار نزديک به هم است که 
D1 و D2 خوانده می شــوند. به هرحال، موقعيت اين خطوط در 
ناحية زردرنگ طيف مرئی بود و با گزارش فرانهوفر در مورد رنگ 

نارنجی تفاوت داشت.
در سال 1821 فرانهوفر اقدامی کرد که به انقالبی در پژوهش ها 
منجر شــد و آن، استفاده از يک شــبکة پراکنندة نور به جای 
منشــور بود. به کمک اين شبکه، طول موج دو خط سديم يا دو 

خط D1 و D2 مشخص شد.

با تشخیص وجود رابطه ای میان عنصرها و 
الگوهای طیفی آن ها در سال 1860، روش تجزیه 

بر پایة طیف سنجی پایه گذاری شد

فرانهوفر در سن 39 سالگی در حالی چشم از جهان فرو بست 
که نتوانســته بود دربارة علت ظاهر شــدن خطوط سياه رنگ 
موجود در طيف خورشيد توضيحی دهد؛ همان خطوطی که از 
سن 27 ســالگی آن ها را شناسايی کرد و هم اکنون نيز با نام او 
خوانده می شــوند. امروزه ما آنچه را که فرانهوفر ديده بود، طيف 

جذبی می خوانيم.

تفسیر اتمی خطوط طیفی
در سال 1826، نخستين گام در تفسير طيف ها برداشته شد. 
جان هرشــل ـ که پدرش ناحية فروسرخ را معرفی کرده بود ـ 
همراه با فاکس تالبوت9 نشــان دادنــد هنگامی که ماده ای گرم 
می شود و نور منتشر شدة آن از طيف سنج می گذرد، برای هر يک 
از عنصرهای ســازندة آن ماده می توان يک خط طيفی مشاهده 

شــكل 7 نمايي از طيف سنج كيرشهف و بونزن. اين دو دانشمند ثابت 
كردند هر عنصر شيميايي داراي خطوط طيفي مخصوص به خود است. 
با همين يافته، در سال 1860 موفق به معرفي دو عنصر منيزم و روبيديم 

شدند.

شكل 6 معرفي انواع طيف

آ. پيوسته

ب. طيف نشري خطي

پ. طيف جذبي خطي



کرد. اين تعريف امروزی طيف نشری است.
ديويد بروستر10 در سال 1832 پيش بينی کرد نور خورشيد در 
هواکرة آن مورد جذب گزينشی قرار می گيرد و خطوط سياه رنگ 
موجود در طيف خورشيد را ايجاد می کند. پس از آن دانشمندان 
پژوهش های خود را بر پاســخ به اين پرسش متمرکز کردند: هر 
يک از اين خطوط ســياه،  از چه ماده ای منتشر می شود؟ در اين 
راســتا، ويليام ميلر11 در آزمايشــگاه، نور خورشيد را از گازهای 
مختلف عبور داد و متوجه حضور خطوط سياه جديدی شد. در 
مجموع، فعاليت دانشمندان در دهة 1840، يافته های ارزنده ای 
را پيشــکش جهان علم کرد که در جريان آن هم طيف نشــری 
شعله ها، حاوی عنصرهای شيميايی گوناگون بررسی و گردآوری 
شــد و هم طيف جذبی مربوط بــه عنصرهای گازی مختلف به 
دست آمد اما هنوز رابطة منســجمی ميان اين اطالعات برقرار 
نشــده بود تا اينکه در سال 1848 گوستاوكيرشهف12، موفق به 
ارائة قانون معروف خود شــد. او اعالم کــرد در دمای ثابت، هر 
مــادة گازی می تواند همان طول موج هايــی از نور را که جذب 
می کند، منتشر کند. يعنی جای خط های سياه در طيف نشری 
يک ماده درســت منطبق با خطوط سياه در طيف جذبی همان 
ماده است. کيرشهف و رابرت بونزن13 با ادامه پژوهش های خود 
و استفاده از روش های فرانهوفر ثابت کردند هر عنصر شيميايی 
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شكل 8 مقايسه طيف حاصل از يك گاز و طيف پيوسته خورشيد .

ابري از گاز هيدروژن خنك

طيف پيوسته

منبع

شكاف

منشور

طيف جذبــي هيــدروژن؛ بخش هايي از 
طيف پيوسته در اثر جذب توسط اتم هاي 

هيدروژن، حذف شده است

شكل 9 طيف نشري حاصل از يك گاز داغ و كم چگالي

منشور

فقط برخي از طول موج ها

شكاف

گاز هيدروژن داغ

دارای خطوط طيفی مخصوص به خود است. به اين ترتيب سی 
و سه سال پس از فرانهوفر، علت ايجاد خطوط طيفی او شناسايی 
شد. با تشخيص وجود رابطه ای ميان عنصرها و الگوهای طيفی 
آن ها در سال 1860، روش تجزيه بر پاية طيف سنجی پايه گذاری 
شد. اين دو دانشمند يافته های خود را دربارة طيف هشت عنصر 
ـ که در چند ترکيب طبيعی به طور مشــترک حضور داشتند ـ 
گزارش دادند و ثابت کردند طيف ســنجی روشی کارآمد است  
برای تجزيه های کّمی و کيفی نمونه هايی حاوی مقدار بســيار 
جزئی از عنصرها، چنان که از همين راه چند عنصر شيميايی را 

شناسايی کردند که تا آن زمان، هنوز شناخته نشده بودند.

کالم پایانی
جايی به نام توقف در جهان پــر جنب وجوش ما وجود ندارد. 
انسان با امکاناتی که از علم و فناوری در اختيار گرفته است، در 
طالع هرگذرگاه تنگ و تاريکی، رسيدن به آزادراه هايی غرق در 
نور و رو به فرداهــای نورانی تر را پيش بينی می کند. اين تجربة 
چندين بارة تاريخ علم اســت: مشــاهدة پديده هايی ســاده که 
ســابقة طوالنی در زمان های کهن داشته است، با سازمان دهی 
آزمايش های نظام مند به دست دانشمندانی همچون نيوتون، به 
مســيری هدايت می شود که با پيگيری پژوهشگران، چهار قرن 
پس از وی، روشی بســيار دقيق برای تشخيص و تعيين مقدار 
اجــزای ترکيب هاـ  از پيچيده ترين نوع آن همچون خورشــيد، 
ســتارگان مشــابه آن و توده های بزرگ گاز در فضاهای ميان 
ستاره ای گرفته تا نمونه های آزمايشگاهیـ  به جهان علم تقديم 

می کند.
امروزه با تکيه بر تنوع طول موج اجزای طيف الکترومغناطيس، 
دستگاه های طيف ســنجی گوناگونی طراحی شده اند که در هر 
يک، اســتفاده از پرتوها در محدودة طول موجی معين، امکان 
شناســايی های کّمی و کيفی را فراهم می کنند. طيف سنج های 
NMR ،IR ،UV و ...، همه انواعی پيشرفته ازنورسنج بسيار ساده 
نيوتون هستند که درگذر زمان و با پيگيری دانشمندان گوناگون 

در اختيار ما قرار گرفته اند.
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آموزش با آزمایش

آزمایشگاه 
آشپزخانه نیست!

زهرا ارزانی و زینب نوروزی 

معلمان شيمی ناحيه 2 کرج

به دانش آموزان فرصت نوآوری بدهيم

اشاره
احتمااًل شــما هم بارها به عبارت »کتاب آزمايشــگاه = کتاب 
آشپزی« برخورد کرده ايد. هميشــه اين پرسش برای ما وجود 
داشت که چگونه می توان بدون دادن روش کار، دانش آموزان را به 
آزمايشگاه برد و از آن ها خواست که به انجام آزمايش بپردازند؟ 
بســياری از پژوهشــگران بر اين باورند که ندادن روش کار به 
دانش آموز، بســيار کاراتر از روشــی است که در بيشتر کتاب ها 
موجود است و بايد آن را روش آشپزی ناميد. در اين راستا پس 
از بررسی منابع، چندين آزمايش که به اين روش  پيشنهاد شده 
بود در دبيرستان نمونه دولتی شهيد دکتر بهشتیـ  ناحيه 2 کرج  

اجرا شد. در اين مقاله به بررسی اين آزمايش ها می پردازيم.
  

کلیدواژه ها: آشپزی در آزمايشــگاه، نوآوری در آزمايشگاه، 
حل مسئله، آزمايش کردن

مقدمه
محتوای آزمايشگاه، بسيار فراتر از آموزش مفهوم است. آزمايش 
نه تنها برای قوی کردن يادگيری و ملموس کردن مطالب گفته 
شــده در کالس اســت، بلکه افزايش توانايی استفاده از وسايل 

آزمايشگاه را نيز در پی دارد.
تامارا الردو1 از کانادا در جريان يک پژوهش، از ندادن روش کار 
به فراگيران به روش حل  مسئله در آزمايشگاه2 (PBL) ياد کرده 
است. وی نخســت روی درک دانشجويان در مورد تفاوت ميان 
اطالعات کمی و اطالعات کيفی تمرکز کرده و سپس به تشخيص 
متغير وابسته و مستقل، شاهد، استاندارد و نمونه کنترل اهميت 
داده است. به باور او، يکی از اهداف PBL، ايمنی است. پژوهش 
واقعی به اين معنی است که فراگيران در انتخاب بررسی مسئله، 
آزاد هستند و هدايت حل پرسش ها با خودشان است، البته دادن 
يک متن راهنما ـ که به طور شفاف در آن هدف از انجام آزمايش 
گفته می شود ولی وارد جزئيات نمی شود ـ گستره انتخاب آن ها 
را محدودتر می کند. بنابراين با آنکه فراگيران آزاد هســتند اما 
ايمنی آزمايشــگاه حفظ می شــود. در روش پيشنهادی الردو، 
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فراگيران نخســت بايد با بيان خود »هــدف آزمايش« ، »روش 
پيشنهادی«، »متغير وابسته و مستقل« در آزمايش مورد نظر را 
مشخص كنند و آن را چند روز پيش از آزمايش تحويل دهند. با 

اين کار دو هدف دنبال می شود:
ـ مجبور کردن فراگير به فکر کردن پيش از ورود به آزمايشگاه 

ـ  تصحيح نوشته های آن ها پيش از انجام آزمايش
پس از آن در آزمايشــگاه، فراگيران به بحث در مورد آزمايش 
می پردازند و در صورت نياز، استفاده از يک وسيله خاص به آن ها 
آموزش داده می شود. در جريان آزمايش، آن ها به کار خود مسلط 
هستند و از آنجا که روش کار را خود نوشته اند، آزمايش گروه ها 
يکسان نيست. الردو بر اين باور است که اين روش باعث افزايش 
يادگيری می شــود اگرچه که دانشجويان او در آغاز پياده کردن 
اين روش بســيار مشکل داشته اند اما در پايان ترم، به آن عادت 

کرده  بودند و حتی از آن لذت می بردند. 
جســزوفنيگ3 از دانشــگاه کلورادو نيز اين روش را آزمايش 
پژوهش محــور خوانده و بر اين باور اســت کــه در آغاز، اجرای 
اين نوع آزمايش ها برای دانشــجويان دشوار اما جالب تر است و 
با هيجان و شــادی بيشــتری همراه خواهد بود. تعداد کمی از 
دانشجوياِن او، انجام آزمايش با روش کار معين را ترجيح داده اند.

پروفسور دريسن4 در دانشگاه مينوسوتا نيز استفاده از روش کار 
را به کلی کنار گذاشــته است. در آزمايشگاه شيمی عمومی او، 
نخست مسئله مطرح می شود، به دانشجويان زمان و لوازم مورد 
نياز داده می شود و سپس آن ها به سمت حل مشکل راهنمايی 

می شوند.
 دو معلم پايه های ســوم ابتدايی و متوســطه اول دبيرستان 
ريشــل5 ريس و مري بيگلو6 که آزمايش های کتاب را به روش 
پرســش و پژوهش انجــام داده اند باور دارند کــه اين عمل در 
يادگيری و افزايش عالقه دانش آموزان بســيار مؤثر است. مری 
بيگلو عنوان آزمايش ها را به صورت پرسش های مرتبط با زندگی 
روزمره تغيير داده و اجازه می دهد که دانش آموز، خود در پاسخ 

دادن به آن ها سعی کند. 
در جمع بندی منابع، سه حالت در انجام آزمايش ها به اين قرار 

مشاهده می شود:
1. پرسش: هم پرسش و هم روش کار در اختيار فراگيران قرار 
می گيرد. اين نوع آزمايش ها برای معرفی وســايل يا تمرين يک  

فرايند مانند مشاهده، اندازه گيری و يا جمع آوری داده هاست.
2. پرسش ساختاری: بــه دانش آموزان پرسش و روش داده 

می شود و آن ها بر اساس شــواهدی که جمع آوری کرده اند، به 
پرسش ها پاسخ می دهند. 

3. پرســش هدایت شده: پرســش به دانش آموزان داده 
می شــود و آن ها  با راهنمايی معلم خود، روش انجام آزمايش را 
طراحی می کنند و پاسخ را بر اساس نتايج خود توضيح می دهند.
4. پرسش باز: دانش آموز، خود پرسش را تعيين، روش انجام 

آزمايش را طراحی و در مورد نتايج بحث می کند.
در ادامه، نمونه هايی که توســط الردو طراحی شده است ارائه 
می شود. وی سعی کرده است طراحی روش کار در آزمايش های 
ساده را به دانشــجويان واگذار کند اما در آزمايش های پيچيده 
مانند بازيافت آلومينيم از قوطی نوشــابه، روش کار را با عنوان 
»روش انجام شــده7« مرحله به مرحله برای دانشــجويان بيان 

می کند.

نمونه 1: عامل محدود کننده 
مطالبی که بــه عنوان راهنمای آزمايش بــه  فراگيران  داده 

می شود به اين قرارند:
مقدمه: اگر شــما تصميم به پختن شيرينی  داشته باشيد در 
آشپزخانه، مواد الزم را جست وجو می کنيد. فرض کنيد برای تهيه 
بيست عدد شيرينی، تخم مرغ کافی داريد اما آرد شما فقط برای 
18 عدد شيرينی کافيست. در اين حالت آرد، عامل محدودکننده 
است و تعداد شيرينی هايی که شما درست می کنيد را مشخص 

می کند. 
در همه واکنش های شيميايی، هميشه يک محدودکننده وجود 
دارد؛ ماده ای که زودتر تمام می شــود و با تمام شدن آن، توليد 
فراورده نيز پايان می يابد. نکته مهم اين اســت که مقدار توليد 

فراورده بستگی به ماده محدود کننده دارد. 
هدف ها: در اين آزمايش، شــما دو محلول برای واکنش های 
رسوبی تهيه می کنيد. در ادامه می توانيد عامل محدودکننده را 
در هر واکنش مشــخص و براساس آن بازده درصدی واکنش را 
محاسبه کنيد. همچنين با ضرايب استوکيومتری آشنا می شويد. 

در روش پیشنهادی الردو، فراگیران نخست باید 
با بیان خود »هدف آزمایش« ، »روش پیشنهادی«، 
»متغیر وابسته و مستقل« در آزمایش مورد نظر را 

مشخص كنند
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در اين آزمايش با صاف کردن در خالء نيز آشنا می شويد. 
نكته هاي ایمنــی: اســتفاده از عينک ايمنــی و روپوش 
آزمايشــگاهی اجباری است. پســماندهای مايع را می توانيد در 

ظرفشويی و پسماندهای جامد را در سطل زباله بريزيد. 
مواد موجود: ترازو، کلســيم نيترات، سديم کربنات، بشر )به 
تعداد الزم( آب يون زدايی شده، قيف بوخنر، کاغذ صافی، دستگاه 

صاف کردن با خالء و کوره. 
راهنمایی: در بخش اول آزمايش، شــما دو محلول درســت 
می کنيد. يکی Na2CO3 و ديگری  Ca(NO3)2. سپس دو محلول 
را مخلوط می کنيد. شما بايد راهی را پيدا کنيد که بتوانيد رسوب 
حاصل را وزن کنيد. اين جرم به شــما کمک می کند که تعداد 
مول رســوب را تعيين کنيد و واکنش دهنــده محدودکننده را 

مشخص کنيد. 
در قســمت دوم آزمايش شما بايد مقدار دقيق مواد الزم برای 
تهيه يک گرم رســوب را به دســت آوريد به طوری که در پايان، 
هيچ يــک از واکنش دهنده هــا در ظرف واکنش اضافه نباشــد. 

پرسش های زير شما را در طراحی روش کار راهنمايی می کند.
قسمت اول: آيــا وزن واکنش دهنده های موجود در آزمايش، 
مهم اســت؟ آيا مقدار آب مورد اســتفاده در تهيه محلول مهم 
اســت؟ آيا استفاده از بشــر در تهيه اين محلول ها بهتر است يا 
بالن حجمی؟ بعد از مخلــوط کردن دو محلول، چه مدت صبر 
می کنيد، چند ثانيه يا چند دقيقه؟ برای جدا کردن رســوب از 
محلول، چه روشی پيشنهاد می کنيد؟ از کجا مطمئن هستيد که 
رسوب حاصل فقط از واکنش به دست آمده است؟ چه مشکلی را 

در اين آزمايش پيش بينی می کنيد؟ 
قسمت دوم: آيا وزن مواد واکنش دهنده در اين آزمايش مهم 

است؟ آيا مقدار آب مورد استفاده در اين آزمايش مهم است؟
پيش از آزمايش پاسخ اين پرسش ها را تحويل دهيد: 

1. هدف اصلی اين آزمايش چيست؟ 
2. روش پيشنهادی انجام آزمايش را بنويسيد. شما می توانيد از 

نمودار، شکل و... برای رساندن منظور خود استفاده کنيد. 

3. متغير مستقل و متغير وابسته در اين آزمايش کدام است؟
4. آيا نمونه کنترل وجود دارد؟

نمونه2: اسید و باز 
مقدمه: در اين قسمت توضيح کلی در مورد حجم سنجی، انواع 

آن و تشخيص نقطه پايانی شرح داده شده است.
هدف: شــما غلظت محلول HCl را با استفاده از NaOH در 
حضور شناســاگر مشــخص می کنيد. برای اطمينان از نتيجه، 
آزمايش را چهار مرتبه تکرار کنيد به طوری که جواب ها در حد 
mL 02             . 0 اختالف داشــته باشــد. در اين آزمايش شما با نحوه 

درست خواندن حجم بورت آشنا می شويد.
نكته هاي ایمنی: در حمل ونقل اســيد و باز بســيار دقت 
کنيد. داشتن روپوش و عينک آزمايشگاهی اجباری است. تمام 

پسماند ها در ظرفشويی ريخته شود.
مواد موجود: NaOH )با غلظت مشــخص(، HCl )با غلظت 

نامشخص(، آب، بورت، ارلن، فنول فتالئين، هم زن مغناطيسی
 NaOH را با استفاده از HCl راهنمایی: در اين قسمت غلظت
و شناساگر فنول فتالئين مشخص می کنيد. در همه سنجش ها 
از HCl 25 mL استفاده کنيد. مرحله اول برای پيدا کردن حدود 
نقطه پايانی است. اين پرســش ها در طراحی روش کار به شما 

کمک می کند:
چه نوع ظرف هاي شيشه ای برای اين آزمايش الزم است؟ کجا 
HCl و کجا NaOH را قرار می دهيد؟ چگونه حجم اســيد را در 
هر مرحله اندازه می گيريد؟ چه مقدار شناســاگر به HCl اضافه 
می کنيد؟ چگونه متوجه می شــويد سنجش حجمی تمام شده 
است؟ اولين مرحله را تا چه حد دقيق انجام می دهيد؟ در مراحل 

بعدی چقدر دقت می کنيد؟
پيش از آزمايش پاسخ اين پرسش ها را تحويل دهيد:

1. هدف اصلی از اين آزمايش چيست؟
2. متغير وابسته و متغيرمستقل را تعيين کنيد؟ 

3. روش انجام آزمايش را چگونه طراحی می کنيد؟

بررسی نتایج
در دبيرستان نمونه دولتی شهيد دکتر بهشتی کرج سعی شد 
چندين آزمايش در پايه های دوم و سوم به اين روش اجرا شود. 
برای نمونه از دانش آموزان خواسته شد با انجام يک آزمايش  در 

در جریان آزمایش، آن ها به کار خود مسلط 
هستند و از آنجا که روش کار را خود نوشته اند، 

آزمایش گروه ها یکسان نیست
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منزل، خواص فيزيکی يخ و نمک را مقايسه کنند. گروهی از 
دانش آموزان يک گرم يخ و يک گرم نمک را در دو ظرف فلزی 
کوچک يکسان ريخته و همزمان روی شعله ماليم گاز )تقريبًا 
زمانی  ثابت کند  اينکه  برای  اين گروه  بود.  داده  قرار  يکسان( 
که يخ کاماًل بخار شود در ظرف دوم، دمای نمک در اثر گرما 
بدون هيچ گونه تغييری زياد می شود، نوک  کبريت را  وسط نمک 
فرو کرد تا روشن شدن آن، داغ بودن نمک را نشان دهد. در 
اندازه گيری آب تبلور مس II سولفات، در يکی از کالس های پايه 
دوم که از نظر شيمی نسبتًا قوی بودند، از روش الردو بدون توجه 
به مطالب کتاب درسی، استفاده شد اما از آنجا که دانش آموزان 
با وسايل آزمايشگاه آشنا نبودند بايد بوته چينی برای گرم کردن 
و ديسکاتور برای خشک کردن معرفی می شد. بقيه مراحل هم 
در  باشد.  داشته  مسئله  به حل  نياز  که  نبود  پيچيده  آنچنان 
آزمايش طراحی شده توسط الردو برای تشخيص ترکيب هاي 
مولکولی و يونی  نيز ـ که وی برای شروع کار دانشجويان خود 
ترتيب داده است ـ دانشجو نياز آنچنانی به فکر كردن و درگير 
شدن در حل مسئله ندارد. وی در ورقه های راهنما که در اختيار 
دانشجو قرار می دهد،  در مقدمه از انواع پيوند بين اتم ها و تفاوت 
آن ها صحبت می کند. سپس به انحالل متفاوت مواد در آب اشاره  
نکته های  از  پس  می پردازد.  آزمايش  هدف  بيان  به  و  می کند 
بشر، آب  باتری )سيم، المپ کوچک،  در  مواد موجود  ايمنی، 
يون زدايي شده، آب باران، نمک و يک نمونه ماده مجهول( را 
معرفی می کند. او در راهنما به روشني توضيح می دهد که بايد 
انجام آزمايش مشخص کنند.  با  را  نوع ترکيب های داده شده 
چنانچه مشاهده می شود در اين توضيح ها  عماًل دانشجو به روش 
کار هدايت شده است و نياز زيادی به نوآوری و حل مسئله ندارد. 
در دبيرستان نمونه دولتی شهيدبهشتی کرج، آزمايش نمونه 1 
يعنی تعيين محدودکننده، در يکی از کالس های پايه سومـ   که 
از نظر ميانگين نمرات از ديگر کالس های سوم قوی تر بودند ـ 
به روش الردو، اجراشد اما در استفاده از حالت های پرسش باز 
و پرسش ساختاری نتيجه قابل قبولی به دست نيامد. از اين رو 
پرسش، توضيح و راهنمايی که الردو بيان کرده بود، در اختيار 

فراگيران قرارگرفت. با توجه به آشنا نبودن دانش آموزان با قيف 
بوخنر و طرز استفاده از آن جهت صاف کردن باخال و کوره، در 
توضيحات  تغيير داده شد و به جای قيف بوخنر از دانش آموزان 
خواستيم که طراحی روش انجام آزمايش را با کاغذ صافی انجام 

دهند.
و روش های طراحی شده  دانش آموزان  پاسخ های  بررسی  در 
پيشنهادی  روش های  که  شد  مشاهده  آزمايش  انجام  برای 
دانش آموزان روش های کاملی نبودند و روش کار مناسبی برای 
و  البته آن ها مفهوم متغير مستقل  ارائه نشد.  آزمايش  انجام 
وابسته را نيز نتوانستند مشخص کنند. بنابراين به نظر می رسد 
اگر  اجراست.  قابل  ساده  خيلی  آزمايش های  در  روش  اين 
وسايل مورد استفاده هم ساده باشد، باز هم طراحی آزمايش 
برای دانش آموز کار دشواری است. دانش آموز با داشتن روش 
کار و راهنمايی معلم، خود مي تواند به طور عملی به مبحث 

مورد نظر پی ببرد. 

جمع بندی
اگرچه در منابع بسيار، ندادن روش کار آزمايش به فراگير در 
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امکان آن وجود ندارد. دانش آموزان متوسطه اول در کتاب های 
جديد با انجام آزمايش بيشتر آشنا هستند و احتمااًل اين روش 
در سال های ده، يازده و دوازده متوسطه دوم، کارآمد خواهد بود. 
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آشپزی با طعم شیمیآشپزی با طعم شیمی
سيدعبدهلل موسوی پور

معلم شيمی ناحيه 3 قم

اشاره
آشپزی چيزی به جز شيمی نيست. تلفيق دانش شيمی با آشپزی روزانه برای دانش آموزان، هم می تواند بسيار جذاب باشد و هم 
يادگيری شيمی را برای آن ها معنادار و ماندگار کند. اين کار منطبق بر نظريه ساختارگرايی در امر آموزش است. در اين مقاله ضمن 
اجرای دو دســتور آشپزی ســاده با تخم مرغ، همزمان نقش شيمی و چندين مفهوم آموزشی شيمی را در آن بررسی می کنيم. اين 

آزمايش ها را می توان در صورت فراهم بودن امکانات، به صورت گروهی در مدرسه نيز اجرا کرد.

pH ،کلیدواژه ها: آشپزی و شيمی، نظريه  ساختارگرايی، تخم مرغ، کلم بنفش

مقدمه
بنابه نظرية ســاختارگرايی، دانش فعاالنه توسط فرد ساخته 
می شــود و فرد مانند دانشــمندی در تالش است تا مفهومی از 
جهان را بر پاية پاالينده های شخصی يعنی تجربه، هدف، عالقه 
و باورهايش بســازد. ]8[ بنا به اين نظريه سعی می شود آموزش 
به گونه ای طرح ريزی شــود که پيچيدگی ها و رويدادهای دنيای 
واقعی را آســان، شبيه ســازی و بازآفرينی کنــد و محيط های 
يادگيری واقعی، تجربه ها و فرصت هايی غنی برای دانش آموزان 

ايجــاد کند تا دانش را در متن زندگی واقعی بســازند و بتوانند 
با دانش موجودشــان که بــر تجربه های قبلی مبتنی اســت، 
مفهوم سازی کنند ]7[. دستور تهيه سس مايونز در بخش سوم 
کتاب شيمی سال سوم دبيرستان و در زمينة کلوييدها نمونه ای 

از اين تجربه است ]5[.
آشپزی چيزی به جز شــيمی نيست. برای نمونه، سوراخ های 
داخــل کيک بر اثر گرمــا و تجزيه گرد شــيرينی پزی و توليد 
گاز کربن دی اکســيد در آن به وجود می آيد؛ ســس مايونز يک 
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امولسيون است ]5[؛ مزه ميوه ها و غذاها ناشی از مواد شيميايی 
ويژه موجود در آن هاست؛ نان ُتست نانی است که بخشی از کربن 
آن سوخته و دودی که گاه از تستر بلند می شود، ذرات ريز کربن 
است ]4[؛ روی بسته بندی مواد غذايی يک جدول ديده می شود 
که نام چندين ماده شــيميايی در آن نوشــته شده است؛ خود 
فرايند پخت هم شامل شکسته شدن نسبی مولکول پروتئين ها و 

کربوهيدارت ها توسط گرما و آبکافت است ]3[.
تلفيق دانش شيمی با عمليات آشپزی روزانه، برای دانش آموزان 
می تواند بســيار جذاب باشد؛ هم يادگيری شيمی را برای آن ها 
معنــادار و ماندگار کند و هم باعث شــود که با نگاهی علمی به 
پديده های زندگی روزمره خود بنگرند و دريابندکه علم و زندگی 
دو جزء جدايی ناپذير هستند. به اين ترتيب تجربة ساخت دانش 

در محيط يادگيری واقعی برای دانش آموز ايجاد می شود.

آ. نیمروی تخم مرغ سبز ]1[
آب کلم سرخ حاوی شناساگر pH طبيعی است ]6[ که رنگ  
آن در محيط قليايی از بنفش به ســبز تغييــر می کند. در اين 
آزمايش ما يک تخم مرغ ســبز تهيه خواهيم کرد که در روغن 

سرخ شده است.

مواد مورد نیاز: تخم مرغ، کلم سرخ، اجاق گاز

روش کار
نخست بايد شناساگر کلم ســرخ را آماده کنيم. برای اين کار 
چندين راه وجود دارد. يکی از اين شيوه ها به اين قرار است: به 
اندازه نصف يک فنجان، برگ های کلم سرخ را خرد کنيد سپس 
آن را براي چندين دقيقه در يک دســتگاه مايکروويو بگذاريد تا 
نرم شــود. پس از خنک شدن، با فشــردن در يک سبد توری، 
عصــاره آن را جمع آوری کنيد. اين عصاره را می توان برای مدت 
طوالنی تر در يخچال يا فريزر برای چندين بار آزمايش نگهداری 

کرد.

حال تخم مرغ را بشکنيد و زرده را از سفيده جدا کنيد. مقداری 
از عصاره کلم سرخ را به سفيده تخم مرغ بيفزاييد و مخلوط را هم 
بزنيد. اکنون سفيده شما به رنگ سبز درآمده است. اگر هم زدن 
را به آرامی انجام داده باشيد يک سفيده سبز با تعدادی لکه های 
سفيد خواهيد داشت. حال اين مخلوط را به آرامی درون تابه ای 
بريزيد که از قبل با اندکی روغن، روی شــعله داغ شده بود و به 
آرامی زرده را به وســط آن اضافه کنيد. چند دقيقه صبر کنيد. 

نيمروی سبز شما آماده است. نوش جان!

آنچه روی می دهد
رنگدانه کلم سرخ، آنتوســيانين نام دارد. آنتوسيانين با تغيير 
pH تغيير رنگ می دهد. عصاره کلم ســرخ در شرايط اسيدی به 
رنگ قرمز ـ ارغوانی و در شــرايط قليايی به رنگ آبی ـ سبز در 
می آيد. سفيده تخم مرغ قليايی است (pH~9) در نتيجه مخلوط 
آن با عصاره کلم ســرخ موجب تغيير رنگ به سبز می شود. در 
جريــان پخت، pH تغيير نمی کند در نتيجه رنگ ســبز نيمرو 

ثابت می ماند.

ب. تخم مرغ آب پز با زردة سبز و زرد ]2[
با تغيير شرايط آب پز کردن تخم مرغ، می توانيم تخم مرغ هايی با 

زرده سبز يا زرد داشته باشيم.

مواد موردنیاز: تخم مرغ 2 عدد، قابلمه فلزی، اجاق گاز

روش کار
دو تخم مرغ را در يک ظــرف آب در حال جوش به مدت 15 
دقيقه قرار دهيد )زمان را از موقع جوشيدن آب درنظر بگيريد(. 
ســپس ظرف را برداريد و يک تخم مرغ پخته شــده را در يک 
ظرف آب ســرد قرار دهيد. برای پايين ماندن دمای ظرف سرد، 

اگر هم زدن را به آرامی انجام داده باشید 
یک سفیده سبز با تعدادی لکه های سفید 

خواهید داشت

سفیده تخم مرغ قلیایی است )pH~9( در 
نتیجه مخلوط آن با عصاره کلم سرخ موجب 

تغییر رنگ به سبز می شود
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می توانيــد چند تکه يخ هم به آن اضافه کنيد. تخم مرغ ديگر را 
در همان ظرف آبی کــه در آن پخته بود، نگه داريد. حدود 30 

دقيقه صبر کنيد.
اکنون پوست تخم مرغ ها را بگيريد و سعی کنيد با دقت زرده ها 
را از ســفيده جدا کنيد. اکنون شما دو زرده با رنگ های متفاوت 
خواهيد داشــت: يکی با پوشش ســبز رنگ مايل به خاکستری 
)تخــم مرغی که در ظرف آب داغ باقی ماند( و ديگری زرد رنگ 

)تخم مرغی که در آب سرد قرار گرفت(.

آنچه روی می دهد
زردة تخم مرغ حاوی آهن اســت. پروتئين موجود در سفيده 
تخم مــرغ هم حاوی اتم هــای گوگرد اســت. در هنگام پختن 
تخم مرغ، گوگرد به شکل گاز هيدورژن سولفيد از پروتئين آزاد 
می شــود. بوی تخم مرغ در حال پخت، ناشــی از اين گاز است. 
انحالل گاز در آب داغ کمتر، و در آب سرد بيشتر است. هنگامی 

که يک تخم مرغ را در آب جوش می پزيد، قســمت خارجی آن 
ســريع تر گرم می شود در نتيجه گاز هيدروژن سولفيد به سمت 
مرکز تخم مرغ انتقال می يابد که خنک تر است و در آنجا بيشتر 
می تواند حل شــود. وقتــی که گاز هيدورژن ســولفيد به زرده 
می رسد به سرعت با آهن موجود در زرده تخم مرغ واکنش نشان 
می دهد تا آهن )II( ســولفيد تشکيل دهد، که سبز رنگ است. 
گفتنی است اين ترکيب سبز زيان آور نيست هرچند که بيشتر 
مردم، زرده با رنگ زرد روشن را ترجيح می دهند. برای جلوگيری 
از ســبز شدن زرده، شــما بايد گاز هيدورژن سولفيد را از مرکز 
تخم مرغ دور کنيد تا نتواند با آهن موجود در زرده واکنش دهد. 
برای اين کار بايد قسمت بيرونی تخم مرغ را از مرکز آن خنک تر 

کنيد تا گاز هيدورژن سولفيد به بيرون  تخم مرغ منتقل شود.

نتیجه گیری
نظريه ساختار گرايی، دانش ساخته شده در طی فرآيند آموزش، 
مبتنی بر جهان واقعی اســت كه از جســت وجو در محيط های 
واقعی به دســت می آيــد و در پی تجربه زندگــی روی می دهد 
]7و 8[. آشــپزخانه به عنوان محيطی واقعی، پر از واکنش های 
شــيميايی است. جست وجو در جزئيات شــيميايی رخ داده در 
فرايندهای آشپزی بسيار هيجان انگيز است که می تواند افزون بر 
نوآوری های جديد آشپزیـ  که بر اصول علم شيمی تکيه داردـ  

به آموزش شيمی با شيوه های نوين بسيار کمک کند.

 منابع
1.chemistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/friedgreenegg.htm
2. www.chemedx.org/activity/green-eggs-solubility-activity
3. daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D
B%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%B4%
D9%BE%D8%B2%DB%8C&SSOReturnPage=Check&Rand=0
4 . w w w . a f t a b i r . c o m / l i f e s t y l e / v i e w / 1 0 4 0 1 6 / % D 8
% A 2 % D 8 % B 4 % D 9 % B E % D 8 % B 2 % D B % 8 C -
%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-
%D8%AC%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-
%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

5. روح الهی احمد و ديگران؛ شيمی )3( و آزمايشگاه )برهم کنش ميان مواد(، چاپ و نشر 
کتاب های درسی ايران، تهران 1394.

6. جليلی، سيف اهلل و ديگران؛ شيمی 1 و 2 )فرآيندهای شيميايی( دوره پيش دانشگاهی، 
چاپ و نشر کتاب های درسی ايران. تهران 1394.

7. سليمی، داود؛ »به ســوی کالس درس ساختن گرا«، رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 
.1387 ،1

8. سليمی، داود؛ »دانش خود را بسازيد«، رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 8، 1390.



|  رشد آموزش شيمی | دورۀ سي ام |  شمارۀ 1 |  پاييز 1395 16

چكیده
به تازگی روشی بسيار ســاده برای تدريس قانون بير و طيف 
جذبی با استفاده از گوشی تلفن همراه ارائه شده که در آزمايشگاه 
و منزل انجام پذير است. جمع آوری و بررسی داده ها در اين روش 
به ســرعت و ســادگی انجام می گيرد و با وجود ماهيت ســاده 

آزمايش، به كمك آن می توان به نتايج جالبی دست يافت.
کلیدواژه ها: قانون بير، طيف بينی جذبی، تلفن همراه

مقدمه
تعيين غلظت اجزای يک مخلوط با استفاده از طيف بينی، يکی از 
برنامه های درسی مهم در شيمی است. اما در نتيجه محدود بودن 
امکانات جذبی بر اساس قانون بير پرداختن به آن در دبيرستان 
و دانشگاه با دشواری هايی همراه است. با اينکه دستگاه های مورد 
نياز معمواًل در طراحی، ساده هستند اما ساختار آن ها تا حدودی 
پيچيده است و به استفاده از ديودهای نشرکننده و آشکارسازهای 
نوری و ... نيازمندند. در سال 2010 اسکيلينگ1 گزارشی درباره 
اســتفاده از دوربيــن تلفن همراه در طيف بينــی ارائه کرد. اين 
روش نيازی به استفاده از آشکارسازهای نوری نداشت اما باز هم 
پيچيده بود. هم اکنــون گزارش هايی درباره کارايی تلفن همراه 
برای رنگ سنجی و بررسی خاصيت فلوراسانس ارائه شده است. 
آزمايش های ارائه شــده بعدها به گونه ای ســاده شد تا آزمايش 

محلول سرخ باشد حتمًا نور سبز را به خوبی جذب می کند. البته 
پيش بينی ها با استفاده از اين چرخ رنگ دقيق نيست زيرا چشم 

ما نسبت به همه رنگ ها حساسيت يکسانی ندارد.
در محلول هايی که به اندازه کافی رقيق هستند مقدار جذب نور 

شکل 2 چرخ نور برای تخمين 
رنگ نور جذب شده به وسيله 

محلول رنگی.

به صورت خطی به غلظت هر جزء ـ که با c نشان داده می شود 
ـ بستگی دارد: 
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در ايــن معادلــه ε ضريب جذب مولی و b طول مســيری 
اســت که نور منبع از آن می گذرد. ايــن معادله به قانون بير 
معروف اســت و از آن برای تعيين غلظــت هر يک از اجزای 
نمونه استفاده می شــود. برای اين کار جذب محلول مجهول، 

 به آزمایشگاه گوشي همراه را
 طيف جذبيتدريس قانون بير وببرید!

 سرخ

نيلي

بنفش

 آبي كم رنگ

 زرد مايل  سبز
به سبز

نارنجي

زرد

قانون بير در دبيرستان ها نيز قابل اجرا باشد. با اين حال نبايد از 
دانش آموزان انتظار داشت که بتوانند فرايند جذب نور به وسيله 

نمونه را در طيف بينی جذبی توضيح دهند.
آزمايش ارائه شــده در اينجا بررســی قانون بير را با دوربين 
تلفن همراه برای دانش آمــوزان امکان پذير می کند. روش کار، 
دســتگاهوری، جمع آوری و تحليل داده ها نسبت به روش های 
قبلی بسيار ساده تر و سريع تر شده است. اين روش به دانش آموزان 
کمک می کند که از ديد کّمی و کيفی مفاهيم را توضيح دهند و 

معادله های طيف بينی جذبی را بررسی کنند.

نظریه
در طيف بيني جذبی، نور به ظرف نمونه می تابد و بخشی از آنـ  
که از درون نمونه می گذردـ  اندازه گيری می شود، شکل 1. مقدار 

جذب نورـ که با A نشان داده می شودـ  چنين تعريف می شود:
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     )1(

در معادله I ،1 شــدت نور عبورکرده از ميان نمونه و I0 شدت 
نور عبور کرده از ميان شاهد است. بهتر است برای تخمين رنگ 
نوری که اجزای محلول جذب می کنند از چرخ نور استفاده شود.

برای تعيين رنگ نور جذب شــده بايــد روی چرخ به رنگی که  
روبروی رنگ محلول قرار دارد، توجه شود. برای نمونه اگر رنگ 

شكل 1 بخشي از نور 
كه به نمونه تابيده است، 

از آن عبور مي كند و 
اندازه گيري مي شود.
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شــکل 3 جعبه مقوايی که 
بخشی از ديواره آن متناسب 
با ســلول، برش داده شــده 
اســت. ايــن بــرش کمک 
می کند تــا دوربين تلفن به 
آشکارســازی نور عبور کرده 
از ميان نمونــه بپردازد. کل 
ديــواره پشــتی جعبه هم 
برداشــته می شــود تا نور از 

منبع به نمونه برسد.
5 محلول با غلظت معلوم )0/1 تا 0/5 موالر( از CuSO4 تهيه 
شده است. يک کاغذ ســرخ رنگ، چنان پشت نمونه قرار داده 
می شــود که بتوان آن را از ميان نمونه ديد. بهتر است يادآوری 
شود که با توجه به چرخ رنگ، نور نارنجی بايد به وسيله محلول 
آبی رنگ CuSO4 جذب شود اما چون دقت چرخ رنگ، تقريبی 
است محلول CuSO4 نور سرخ را بيشتر از نارنجی جذب می کند. 
برای هدف آموزشی اســتفاده از کاغذهاي رنگی به رنگ سرخ، 
ســبز يا آبی )يا منبع نور( کافی است. جعبه به گونه ای طراحی 
شده که نور باز تابيده از کاغذ رنگی می تواند از ميان نمونه عبور 
کند و توسط تلفن همراه آشکار شود. وضعيت جعبه نيز در يک 

جهت در مدت آزمايش حفظ می شود.
1. نرم افزار نصب شــده تحليل گر RGB روی تلفن همراه باز 

می شود.
2. يک ســلول را با آب پر می کنيم و به عنوان شاهد در جعبه 
نمونه می گذاريم. مقدار R يا (I0) همان نوری اســت که از ميان 
شاهد عبور می کند، شکل 5ـ  چپ. اين مقدار را يادداشت کنيد.

3. به همين ترتيب مقادير R بــراي 5 نمونه با غلظت معلوم 
CuSO4 تعيين می شود، شکل 5ـ  راست. 

4-جذب هر نمونه را با استفاده از معادله 1 تعيين کنيد.

هشدار 
مس II ســولفات دستگاه تنفس را تحريک می کند و بلعيدن 

آن زيان آور است.

نتیجه گیری
بــا اســتفاده از اين روش وجــود رابطه خطــی ميان جذب 
محلول هايــی از مس II ســولفات و غلظت آن ها  نشــان داده 

می شود، شکل 5.

رابطه خطی نســبت داده شــده به داده هــای حاصل از چند 
 يا بيشــتر را می دهد. اگر از نور 
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2 0 آزمايــش مقادير، 985
صفحة نمايشــگر رايانه به عنوان منبع استفاده شود نيز همين 
نتيجه به دســت می آيد. ايــن آزمايش با اســتفاده از لوله های 
آزمايش يا حتی ليوان پالســتيکی شفاف به عنوان ظرف نمونه 

نيز انجام پذير است. 
روش کار توضيح داده شده در اين مقاله برای معلمان شيمی و 
در شرايطی که امکانات آزمايشگاهی محدود است، برای توضيح 
طيف بيني جذبی در کالس، مناســب به نظر می رسد. انجام اين 
آزمايش فرصت تجربــه ای عينی را به گونه ای چالش برانگيز در 

فضای آموزشی فراهم می کند .

 پي نوشت
1. Scheeline

 منبع
J.Chem. Educ. 2016, 29 Jan.

با جذب مجموعــه ای از محلول ها 
مقايســه می شود که غلظت معلوم 
دارند. آزمايش ارائه شده در اينجا 
اندازه گيری جذب و بررســی قانون 
بير را با استفاده از يک روش بسيار 
ساده توضيح می دهد. تلفن همراه ـ 
 RGB که در اينجا از آن به تحليلگر

ياد می شــود ـ تعيين مقدار ميانگين تصاويــر را در دوربين 
ممکن می کند يعنی از آن به عنوان شناســاگر نور اســتفاده 
می شــود. نور بــاز تابيده از کاغذهای رنگی يــا نور حاصل از 
نمايشگر رايانه، نقش منبع نور را دارد. از لوله آزمايش يا حتی 
ليوان های پالستيکی شفاف نيز می توان به عنوان ظرف نمونه 

استفاده کرد.

روش کار
بــرای انجام آزمايش در خانــه می توانيد از يک جعبه مقوايی 
به عنوان ظرف نمونه استفاده کنيد و عبور نور از ميان آن را اندازه 

بگيريد، شكل 3.

شــکل 4 نمايی که تحليلگر RGB روی تلفن همراه، از محلول شــاهد 
)ســمت چپ( و نمونه نيم موالر مس II ســولفات )سمت راست( نشان 
می دهد. نرم افزار، ميانگين مقادير R ،G و B پيکسل ها را در دايرة گوشه 

سمت راست، پايين هر شکل ثبت مي كند.

شکل 5
0

0/5

0/5

0/4

0/4

0/3

0/3

0/2

0/2

0/1

0/1

جذب

CuSO4(M)
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جواد زینی وند 
کارشناس ارشد شيمی آلی و معلم شيمی دره شهر، ايالم

اشاره
دو عامل دما و فشار در  انحالل پذيری مواد، نقش بسزايی دارند اما اثر فشار در  انحالل پذيری يک جامد يا يک مايع، بسيار جزئی 
است.  انحالل پذيری بيشتر جامدها با افزايش دما فزونی می يابد. با تهية يک محلول سير شده از ترکيبی يونی و وزن کردن مقداری از 
آن می توان انحالل پذيری آن ترکيب را با خارج کردن حالل و تعيين وزن رسوب باقی مانده به دست آورد. به کمک داده های حاصل 

در دماهای گوناگون، نمودار انحالل پذيری برای ترکيب رسم می شود.

کلید واژه ها: انحالل پذيری، اصل لوشاتليه، محلول سيرشده

مقدمه
اثر تغيير دما بر انحالل پذيری يک ماده، به جذب يا آزاد شدن 
گرما، در جريان تهية يک محلول سير شده از آن ماده، بستگی 
دارد. چنانچــه مقداری از يک حل شــونده، بــا جذب گرما در 
محلولی که تقريبًا ســير شده است حل شود، ميان حل شوندة 
اضافی و مادة حل شــده در محلول، تعادل برقرار می شود. اين 
اصل برای نخستين بار توسط هنری لوشاتليه پيشنهاد شد. ]2[

مادة حل شده → گرما + حل شوندة جامد

اين فرايند هنگام ســرد کردن يک محلول سير شده نيز انجام 
می شود به طوری که بنا به اصل لوشاتليه، با کاهش دما مقداری 
از مادة حل شونده رســوب می کند و از محلول خارج می شود. 

يعنی انحالل پذيری کاهش می يابد.

مواد و وسایل مورد نیاز
يک ترکيب يونی مانند پتاسيم کلرات، آب مقطر، مخلوط آب 
و يخ، شــير 250 ميلی ليتر، دماسنج، همزن شيشه ای، قاشقك، 

چراغ گاز، ظرف پتری، ترازوی ديجيتال، بوتة چينی.

روش کار
1. حدود mL 150آب مقطر در بشر بريزيد و آن را روی چراغ 

گاز گرم کنيد.
2. دماســنجی را به يک گيره آويزان کنيد و درون بشــر قرار 

دهيد به طوری که مخزن آن با ته ظرف برخورد نکند.
3. با قاشقك مقداری پتاســيم کلرات را همراه با هم زدن، به 
تدريج به بشر بيفزاييد. در حدود دمای °98، محلول سير شده ای 
از اين ماده آماده می شــود. در اين زمان، بشــر را از روی چراغ 
برداريد و آن را به حال خود بگذاريد تا دمای آن به C°90 برسد.

تعیین انحالل پذیری 
برای ترکیب های 

یونی
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جدول 1 انحالل پذيري پتاسيم كلرات در دماهاي صفر تا 90 درجه سلسيوس

دماي محلول شمارة آزمايش
)درجه سلسيوس(

جرم بوته خالي 
)گرم(

جرم بوته و 
محلول )گرم(

جرم بوته و جرم محلول)گرم(
رسوب )گرم(

جرم رسوب 
)گرم(

انحالل پذيري )در 100 
گرم آب(

19043/356/8313/5347/504/2045/5

28043/356/9913/6947/423/7237/3

37043/354/2310/3945/762/4631

46043/353/3910/0945/221/9223/5

55043/350/647/3444/421/1218

64043/351/197/8944/270/9714

73043/352/158/8544/120/8210/2

82043/354/6111/3144/070/777/3

91043/359/0515/7544/050/755

10043/365/2521/9543/960/663/1

4. بوتة چينی را وزن کنيد ســپس مقداری از محلول را در آن 
بريزيد و دوباره آن را وزن کنيد. جرم محلول را به دست آوريد.

5. بوته را گرم کنيد تا آب آن به آرامی تبخير شــود و رسوب 
کاماًل خشک باقی بماند. رسوب را وزن کنيد. 

6. بار ديگر، هنگامی که دمای محلول به  C°80 رسيد، مقداری 

اثر تغییر دما بر انحالل پذیری یک 
ماده، به جذب یا آزاد شدن گرما، در 
جریان تهیة یک محلول سیر شده از 

آن ماده، بستگی دارد

از آن را برداريد و مراحــل آزمايش را روی آن انجام دهيد. اين 
کار را در چند دمای ديگر نيز تکرار کنيد تا مقدار انحالل پذيری 
نمك در دماي مختلف به دســت آيد. با داده هايي كه دردست 
داريد نمودار تغييرات انحالل پذيري بر حسب دما را رسم کنيد.

توجه: برای هر بار آزمايش، بوتة چينی را بشــوييد و کاماًل 
خشک کنيد.

بنــا به  جدول 1، با انجام محاســبات مقــدار انحالل پذيری 
پتاســيم کلرات در دماهای بين صفر تا 90 درجه به دست آمد 
و با اســتفاده از نرم افزار اکسل، نمودار مربوط به  انحالل پذيری 

پتاسيم کلرات رسم شد، نمودار 1.

 منابع
1. شــيمی سال سوم دبيرســتان، چاپ 88 تا 94، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی 

ايران، تهران.
2. چارلز مورتيمر، شيمی عمومی 1، ترجمه عيسی ياوری جلد اول، ويرايش ششم، نشر 

علوم دانشگاهی تهران، 1392.
3. زهرا ارزانی، مجله رشد آموزش شيمی، دوره 28، شماره 3، بهار 94، ص: 8-11.

نمودار 1تغييرات انحالل پذيري پتاسيم كلرات بر حسب دما
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راز خنثي مانـدن 

محلول هـاي 

الكترولیت
ابراهیم نصیري

كارشناس ارشد شيمي فيزيك و معلم شيمي سقز

اشاره
بيشتر دانش آموزان و دانشجويان در دوره هاي مقدماتي آموزش الكتروشيمي، درك درستي دربارة سازوكار انتقال جريان الكتريسيته 
از محلول الكتروليت ها، چگونگي عمل پل نمكي و برگشــت پذيري سلول هاي الكتروشيميايي ندارند. روش هاي تدريس در سطوح 
مقدماتي، مختصر بودن برخي مطالب در كتاب هاي درسي از جمله كتاب شيمي پيش دانشگاهي و كم توجهي به نقش پل نمكي به 
بروز كج فهمي ها مي افزايد. هدف اين مقاله ارائة روشي ساده و مفهومي است كه خنثي ماندن محلول الكتروليت ها را در سلول هاي 

الكتروليتي توضيح مي دهد و درك مباحث اشاره شده را امكان پذير مي كند. 

كلید واژه ها: عدد انتقال، كج فهمي، الكتروليت  حامل، پل نمكي

مقدمه
بيشــتر كج فهمي هاي رايج در زمينة مباحث الكتروشيمي از 
آنجا ناشي مي شود كه دانش آموزان و دانشجويان بيشتر به بعد 
نمادي واكنش هاي شــيميايي توجه دارند تا بعد ميكروسكوپي 
اين فرايند ها. ]7[ اگر يون ها در يك الكترود توليد، و در ديگري 
خنثي مي شوند طبيعي اســت كه برخي از دانش آموزان تصور 
كنند كه در نزديكي الكترودهــا، باري خالص وجود دارد. حتي 
وقتي توضيح داده مي شود كه در نتيجة مهاجرت يون ها در خالف 
جهت يكديگر، اين اثرها خنثي مي شوند، باز هم درك درستي از 
خنثي بودن سراسر محلول در نوآموز اين مبحث ايجاد نمي كند. 

از ســوي ديگر برخي فراگيران تصــور مي كنند كه عامل اصلي 
جريان در سرتاسر الكتروليت و پل نمكي، الكترون ها هستند. ]6[ 
اين درك نادرست ناشي از عدم توجه به خنثي ماندن الكتروليت 
از نظر الكتريكي در جريان فرايند اســت. بنا به قانون فارادي در 
فرايند برقكافت، برقراري جريان الكتريسيته در محلول هاي مايع 
به طور كامل توسط يون ها انجام مي گيرد. ]3[ انتقال جريان بنا 
به قانون گوس بايد در شرايط خنثي بودن الكتريكي ظاهري روي 
دهد كه بيان مي كند ميدان الكتريكي مورد نياز براي رســيدن 
بارهاي الكتريكي جدا از هم، بســيار بزرگ تر از ميداني است كه 

در سلول هاي الكتروشيميايي اعمال مي شود ]8[ 

آموزش شیمی در جهان امروز
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در سال 1853، هيتورف روشي را براي انتقال تعداد يون ها در 
محلول ارائه داد كه در بيشتر كتاب هاي شيمي فيزيك توضيح 
داده شده است. ]1[ به كمك اين روش ساده و مفهومي مي توان 

كج فهمي هاي موجود را از ميان برداشت. 

انتقال یون ها در سلول هاي هیتورف 
عــدد انتقال مفهومي اساســي بــراي درك خنثــي ماندن 
الكتروليت از ديد الكتريكي اســت. عدد انتقــال يك يون برابر 
با مقدار الكتريســيته حمل شده توســط آن يون نسبت به كل 
الكتريسيته اي است كه توسط همة يون هاي موجود در محلول 

حمل مي شود. 
بنا به ايده اي توسعه يافته كه توسط هيتورف بيان شد، هر يون 
در فرايند برقكافت، داراي سرعت مهاجرت خاص خود است كه 
سهم آن يون را در انتقال كل جريان در محلول تعيين مي كند. 
]9[ براي نمونه، بنا به داده هاي آزمايشگاهي براي محلول بسيار 
رقيق AgNO3 در دماي C °25 عدد انتقال يون ها به اين قرار 

است: 
t (Ag+)= 0/464
t (No3-) = 0/536

  Ag+يعنــي 46 درصد جرياني كه از محلول مي گذرد توســط
NO3 انتقال مي دهد. اكنون 

منتقل مي شــود و 54 درصد آن را -
براي درك رابطة پايســتگي خنثي بودن الكتريكي با مهاجرت 
يون ها، شكل 1 را در نظر مي گيريم. دو الكترود نقره در دو سوي 
يك ظرف اســتوانه اي حاوي محلول آبي AgNO3 قرار دارند. 
محلول به ســه بخش فرضي به اين ترتيب تقســيم شده است: 
بخش آ كه نزديك به آند قرار دارد، بخش ب در مركز محلول و 
بخش پ كه نزديك به كاتد اســت. حالت آغازي اين سامانه به 

اين ترتيب است: 
Ag│(0+,0-)(0+,0-)(0+,0-)│Ag

خط هاي عمــودي، مرز فازها را نشــان مي دهد و جفت عدد 
درون پرانتزها، نمايندة تعداد كاتيون و آنيون هاي اضافي است. 
در حالت آغازي، هر ســه بخش محلول، همگن و عددهاي هر 

سه بخش با هم برابرند. فرض كنيم 100 الكترون، از طريق مدار 
خارجي، از الكترود ســمت چپ به الكترود سمت راست منتقل 
شــده است. در طرف چپ، آند 100 يون+Ag توليد و آن ها را به 
 Ag+ بخش آ وارد مي كند در حالي كه، در طرف راست 100 يون

از بخش پ به صورت رسوب روي كاتد مي نشينند. 
 انتقال جريان از راه محلول، شامل انتقال كاتيون ها و آنيون ها 
به نسبت عدد انتقالي آن هاست. بنابراين 46 يون +Ag از بخش 
NO3  نيز از بخش 

آ به ب، از ب به پ مهاجرت كرده اند 54 يون  -
پ به ب، و از ب به آ مهاجرت مي كنند. پس حالت نهايي سامانه 

به اين ترتيب است: 

Ag│(+54Ag+,54NO3
-)(0+,0-)(-54Ag+, -54NO3

-)│Ag
 t (NO3

-
) , t(Ag

+
)= 1-t (NO3

-
)

غلظت نهايي AgNO3 در بخش ب بدون تغيير باقي مي ماند 
امــا در بخش آ، افزايش و به همان مقــدار در بخش پ كاهش 
مي يابد. اختالف غلظت ميان حالت آغازي و پاياني در بخش هاي 
NO3 در 

آ و پ مستقيمًا با عدد انتقال يون غيرفعال ، يعني يون-
واكنش اكسايش- كاهش متناسب است و بنابراين مي توان از اين 

اختالف غلظت براي تعيين استفاده كرد. 
با اين مدل معلوم مي شــود كه اِعمال جريان الكتريســيته در 
جهت مخالف، غلظت ها را به مقادير اوليه آن برمي گرداند. بنابراين 
ســلول هيتورف از نظر ترموديناميكي برگشت پذير است. نكته 
اصلي آن است كه اين مدل به طور واضح خنثي ماندن الكتريكي 
را در همة بخش هاي محلول، بدون نياز به جريان الكتريسيته و 

سرعت نابرابر مهاجرت كاتيون ها و آنيون ها، ثابت مي كند. 

خنثي ماندن در سلول هاي گالواني برگشت پذیر
اســتفاده از اين مدل فقط محدود به ســلول هاي الكتروليتي 
نيســت. از آنجا كه تعادل ترموديناميكي فقط براي فرايند هاي 
برگشــت پذير كاربــرد دارد براي اســتفاده از ترموديناميك در 
سلول هاي گالواني، الزم است اين سلول، برگشت پذير باشد. در 
سلول برگشت پذير گالواني الزم است از محلول الكتروليت هاي 
يكساني در دو نيم پيل استفاده كنيم. ]3[ سلول هارند1 نمونه اي از 
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سلول هاي گالواني برگشت پذير است كه در مباحث ترموديناميك 
از آن استفاده مي شود. اين سلول شامل الكترودهاي هيدروژن و 

نقره- نقره كلريد شناور در محلول HCl است. 
Pt│H2(g)│ HCl (aq)│ AgCl│Ag

وقتــي الكترود ها با يك مدار خارجي به هم وصل مي شــوند، 
به طور خودبه خود جريان برقرار مي شــود و يون+H  )در آند( و 
يون -Cl )در كاتد( توليد مي شوند. عدد انتقال اين يون ها به اين 

قرار است: 
t(Cl-)=0/179 و  t (H

+
)= 0/821

 
اگر مانند سلول هيتورف، باز هم فرض كنيم 100 الكترون در 
مدار خارجي انتقال يافته است، حالت پاياني اين سامانه چنين 

خواهد بود: 
 Pt│H2(g)│ (18H+ ,18Cl-) (0+,0-)(82H+ ,82Cl-)│ AgCl
│Ag

يادآوري مي شــود كه غلظت HCl در اطراف دو الكترود، به 
مقدار نابرابر افزايش مي يابد. 

چنانكه مشــاهده شــد تغيير غلظت در اطراف هر الكترود، با 
عدد انتقال يون هايــي كه در واكنش هاي مربوط به آن الكترود 
غيرفعال هســتند، متناســب اســت و از ديد الكتريكي، تمام 

بخش هاي محلول، خنثي مي ماند. 
افــزون بر اين، برقراري جريان الكتريســيته در جهت وارونه، 
باعث مي شــود غلظت HCl  به مقدار اولية آن برسد. پس اين 
نمونه توضيح روشــني از برگشــت پذيري ترموديناميكي را در 

سلول هاي گالواني ارائه مي دهد. 

خنثي ماندن پل نمكي
اهميت حالت )-0 و+0( در بخش مياني يا ب، هنگامي آشــكار 
مي شــود كه سلول ها از ديد فيزيكي از يكديگر جدا شوند. براي 
نمونه، بخش آ و پ بايد نيم سلول هاي را تشكيل دهند و بخش 
ب، نقش پل نمكي يا يك مرز خلل و فرج دار را داشــته باشــد. 
چنين حالتي در ســلول هيتورف يا هر سلول الكتروليتي ديگر 
مورد استفاده قرار نمي گيرد. اما در سلول هاي گالواني كه اجزاي 
واكنش بايد از هم جدا شــوند، به كار مي رود. به كمك ســلول 
غلظتي اُِون2 مي توان به توضيح ساده اي از پل نمكي و كاربرد آن 
رسيد. ]10[ در اين سلول نيم سلول ها غلظت هاي متفاوت از اجزا 

را در بردارند. براي نمونه، چنين داريم: 
 Ag│(xmAgNO3,(1-x) mKNO3││mKNO3││ym AgNO3,(1-y)

mKNO3 │Ag

KNO3 در اين سلول يك الكتروليت حامل است كه موجب 
ثابت ماندن قدرت يوني در كل سامانه مي شود. دو خط عمودي  
در ميانة اين عبارت، نشــان دهندة مرز ميان يك نيم ســلول و 
پل نمكي اســت. ym، xm  و ... موالليتة محلول ها بر حســب 
 mol/kg هستند. هنگامي كه xوy، مقداري كمتر از يك دارند، 
الكتروليت حامل در دو نيم ســلول حل شونده اي غالب است. در 
اين شرايط همة بارهايي كه از خالل پل  نمكي مبادله مي شوند، 
توســط يون هاي حاصل از الكتروليت حامل انتقال مي يابند. به 
شيوة مشابه مي توان نشان داد كه پل نمكي هم از ديد الكتريكي، 
خنثي مي ماند. براي اين منظور، بايد تصور كرد كه محلول درون 
پل نمكي نيز مانند نيم سلول ها از سه بخش تشكيل شده است 
و دو بخش انتهايي آن با محلول نيم ســلول در ارتباط اند. حالت 

آغازي اين سامانه را مي توان چنين نوشت: 
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Ag│ (0+,0-)││(0+,0-),(0+,0-),(0+,0-) ││(0+,0-) │Ag

فرض كنيد كــه با عبور يك جريان كــم، دو كاتيون+Ag  از 
الكترود جدا و وارد محلول نيم ســلول ســمت چپ شوند و در 
محلول نيم سلول سمت راســت نيز دو يون ديگر، روي الكترود 
رسوب كنند. محلول هر نيم سلول با گرفتن يون هاي الكتروليت 
حامــل از پل نمكي يا پس دادن به آن، خنثي مي  شــود. فرض 

كنيد: 
t(k+)= t(No3

-
)=1/2t KNO3

اين تقريب تقريبًا صحيح است. حالت نهايي بايد به اين ترتيب 
باشد: 

Ag│(+2Ag+, -K+, +NO3
-)││ (0+,0-), (0+,0-), (0+,0-) ││(-

2Ag+, +K+, -NO3
-) │Ag

هم زمان و متناسب با افزايش غلظت AgNO3 در نيم سلول 
چــپ و كاهش آن در نيم ســلول راســت، غلظت KNO3 به 
گونه اي تغيير مي كند كه خنثي ماندن الكتريكي حفظ شــود. 
افــزون بر اين، انتقال يون ميان بخش هاي مختلف محلول پل 
نمكي، غلظت را در الكتروليت حامل داخل پل  نمكي متعادل 
مي كند. بنابراين ســهم آن در اندازه گيري پتانســيل ســلول 
)پتانسيل اتصال( ناچيز است. با برقراري يك جريان الكتريكي 
كم در جهــت وارونه، غلظت هاي هر دو نيم ســلول با مقادير 
اوليه اين غلظت ها دوباره برابر مي شود و سلول الكتروشيميايي 
مانند يك ســلول برگشــت پذير رفتار مي كند. به  هر حال با 
استفاده مكرر از پل نمكي سرانجام برخي از كاتيون هاي فعال 
در واكنش، به بخش هاي انتهايــي پل  نمكي نفوذ مي كنند و 
پل نمكي كارايي ايده آل خود را از دســت مي دهد. از اين رو، 
براي اينكه سلول رفتار برگشت پذير داشته باشد پل هاي نمكي 

بايستي به طور منظم عوض شوند. 

خنثي ماندن مرزهاي خلل و فرج دار 
 ،Zn سلول دانيل، يك سلول گالواني شامل دو فلز است: يكي
در محلول آبي روي ســولفات، و ديگــري مس، در محلول آبي 
مس )II( ســولفات. صفحة روي به   +Zn2 اكســيد مي شود در 
حالي كه  +Cu2 به فلز مس كاهش مي يابد. اگر دو محلول با هم 
در تماس مســتقيم باشند اين فرايند از نظر ترموديناميكي يك 
واكنش شيميايي برگشــت ناپذير خواهد بود. ]3[ در اين حالت 
بايد دو نيم سلول با استفاده از يك ديوارة متخلخل و H2SO4 )به 
عنوان يك الكتروليت حامل( از هم جدا شوند. در حالت ايده آل 
اين ديواره بايد اجازة انتقــال يون هاي غيرفعال در واكنش هاي 
اكسايش- كاهش، به ويژه +H ، را بدهد. هر چند كه، در عمل به 
  CU2+ و Zn2+ ناچار تعداد كمي از يو ن هاي فعال در واكنش مانند

از آن عبور مي كنند. 
حالت آغازي سلول الكتروشيميايي به اين ترتيب است:

Zn│(0+,0-)││   ││(0+,0-) │Cu

دو خط عمودي به ديوارة متخلخل اشــاره مي كنند و )-0 ،+0( 
در سمت چپ و راســت به ترتيب به محلول هاي روي سولفات 
و مس )II( سولفات اشاره دارند. حاال فرض كنيد 100 الكترون 
از راه مــدار خارجي، از روي به مس منتقل مي شــوند. با انتقال 
يون هــاي  +H در عرض ديواره، خنثــي ماندن الكتريكي فراهم 

مي شود. حالت نهايي سامانه به اين قرار خواهد بود: 

Zn│(+50Zn2+,-100H+)││  ││ (-50Cu2+,+100H+)│Cu

در يك ديوارة ايده آل - يعني ديواره اي كه فقط به يون هاي 
غيرفعال در واكنش، اجازه عبور مي دهد- اعمال جريان در جهت 
وارونه، غلظت ها را به مقادير اوليه شــان برمي گرداند و سلول 
دانيل، برگشت پذير مي شود. واقعيت اين است كه سلول دانيل 
به علت عبور برخي از يون هاي فعال در واكنش هاي اكسايش- 
  Zn2+ كاهش، تقريبًا برگشــت پذير است. براي نمونه، يون هاي
كه از ديواره عبور كرده و وارد نيم ســلول Cu2+/Cu شــده اند، 
امكان نفوذ دوباره از راه مرز خلل و فرج دار را دارند اما نمي توانند 
 با عبور يك جريان در جهت وارونه، به طور كامل به نيم ســلول
Zn2+/Zn  برگردنــد. روي ســولفات بــه غلظــت اولية خود 
برنمي گردد و بنابراين سلول به طور كامل برگشت پذير نخواهد 

بود.

نتیجه گیري
توجه به مفهوم خنثي مانــدن الكتريكي محلول ها و آموزش 
درست آن به كمك مدل هايي در سطح ميكروسكوپي مي تواند 
مفهوم برگشت پذيري و نقش پل نمكي را توضيح دهد و كج فهمي 
را در دانش آموزان و دانشجويان شيمي عمومي به كمترين حد 
ممكن برساند. به نظر مي رســد در تدوين و تدريس كتاب هاي 

شيمي بايد به اين نكته بيشتر توجه شود. 
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قطعـه قطعـه کردن
روشی آسان  برای يادگيری آرايش الکترونی در شيمی

امیر  غالمی
 کارشناس ارشد شيمی آلی

چکیده
در عصر کنونی، اگرچه که پيشــرفت فناوري اطالعات، مايه رفاه بيشــتر انسان شده 
اســت اما انبوه اطالعات و تغيير شــگرف روش های يادگيری و ياددهی باعث ناتوانی 
حافظه برای حفظ و يادآوری  آن ها شــده است. نبود آشنايی کافی نسبت به شيوه هاي 
درست يادآوری،  به ذهن سپردن و چگونگی يادگيری مطالبی که انسان کمتر با  آن ها 
در زندگی سروکار دارد و نيز ناملموس بودن برخی از اين مطالب، باعث ناتوانی حافظه 
می شــود. از جمله اين مطالب می توان موضوعات  شــيمی را نام برد. بيشتر موضوعات 
شيمی انتزاعی اند در نتيجه يادگيری آن ها دشوار و گاه با فراموشی همراه است و  موجب 
می شــود فراگيران کمتر به  آن ها بپردازند. بحث آرايش الکترونی عنصرها و يون ها در 
شــيمی، نمونه هايی از اين مطالب اند. آرايش الکترونی عنصرهايی با تعداد الکترون های 
کم به آسانی رسم می شود اما رسم آرايش الکترونی عنصرهای واسطه و واسطه داخلی 
دشــوار است و مانند سدی در برابر اراده دانش آموزان و دانشجويان خودنمايی می کند. 
با استفاده از روش قطعه قطعه کردن می توان اين مشکل را به آسانی حل و يادگيری را 
پايدار و آســان کرد. يادگيری به کمک اين روش باعث عالقه مندی فراگيران به مبحث 
آرايش الکترونی در شيمی می شــود. از ويژگی های اين روش، موزون بودن قطعه های 

ايجاد شده در آن است که تمايل به يادگيری اين مطالب را افزايش می دهد. 

کلیدواژه ها:  آرايش الکترونی،  قطعه قطعه کردن ، يادگيری  
 

مقدمه
حافظه از اســتعدادهاي خدادادي ما، براي ثبت و ذخيــره اطالعات و در صورت نياز، 
يادآوري آن هاست. در بيشتر افراد، گنجايش حافظه کوتاه مدت نمی تواند به بيش از 7±2  
واژه يا رقم  افزايش يابد. ظرفيت حافظه کوتاه مدت از چند ثانيه تا چند دقيقه متغير و 

در افراد مختلف متفاوت است. با گروه بندی مطالب متفاوت و پراکنده می توان يادآوری، حفظ و تشخيص اطالعات را آسان تر کرد. قطعه 
قطعه کردن مطالب و سپس افزايش اندازه قطعه ها برگنجايش  حافظه می افزايد. برای اين کار بايد بتوانيم  نظام واحدی برای تغيير رمز 
انواع زنجيره های شــيمی ايجاد کنيم. به حداقل رساندن گنجايش بار شناختی نيز ظرفيت روانی ذخيره سازی را در دانش آموزان افزايش 
می دهد. با توجه کردن، اطالعات از حافظه حسي به حافظه كوتاه مدت يا حافظه فعال انتقال مي يابد. يادآوری می شود که ظرفيت و مدت 

نگهداری حافظه کوتاه مدت  محدود است.
مطالب با تكرار و مرور ذهني از حافظه كوتاه مدت يا فعال، به حافظه بلند مدت انتقال مي يابند. ظرفيت حافظه بلندمدت بر خالف حافظه 
كوتاه مدت نامحدود است و مدت نگه داري اطالعات نيز در آن از چند روز تا چند سال و گاه تا پايان عمر تغير مي کند. مراحل انتقال اطالعات 

از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مدت در شکل 1 نشان داده شده است. 
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 با روش قطعه قطعه کــردن می توان اندازه قطعه ها را افزايش داد. از اين 
روش در حل مســائل شيمی و معادالت استفاده شده اســت. آرايش الکترونی 
عنصرهــا و يون  هــا از مهم تريــن و کليدی ترين مطالب بــرای درک واکنش های 
شــيمی به شــمار می روند و با بســياری از مفاهيم از جمله پيوندهای شــيميايی با 
آرايش الکترونی مرتبط هســتند امــا تعيين آرايش الکترونی برای عنصرها  و يون ها از 
مطالب ناملموس و فّرار اســت که دانش آموزان تمايلی برای رســم آن ندارند. معمواًل در 
کالس، آرايش الکترونی عنصرها با تعداد الکترون های کم و ساده رسم می شود اما در رسم 
آرايش الکترونی عنصرهای واســطه و واسطه داخلی اين مشکل مشاهده می شود. با استفاده 

از روش   قطعه قطعه كردن می توانيم  به دانش آموزان در حل اين مشــکل کمک کنيم. 

روش قطعه قطعه کردن
پــس از آنکه دانش آموزان  با جدول تناوبی، تعداد اليه ها و زير اليه ها آشــنا شــدند، به آن ها 
می گوييم که هر اليه به اندازه شــماره آن اليه، زير اليه دارد. برای نمونه، اليه اول يک زير 
اليه و اليه دوم، دو زير اليه دارد .در همين حال حرف و نماد هر زير اليه به دانش آموزان 
معرفی می شود. اکنون به معادله 1 نگاه کنيد. وقتی همه اين حروف کنار هم هستند 
يادگيری بسيار دشوار می شود چون اين مفاهيم، مجرد و انتزاعی اند و دانش آموزان 
از يادگيری آن فرار می کنند.  برای غلبه بر اين مشکل از روش قطعه قطعه کردن 

استفاده می شود. 

s s  p s p s d  p s d p s  f d p s f d p s 
)1(

مرحله اول:  زير اليه ها را  قطعه قطعه می کنيم. با دقت به هرقطعه به راحتی 
می توان  نظمی بين آن ها مشاهده کرد.

s s  p s p s d p s d p s f d p s f d p s 
)2(

مرحلــه دوم: حال بايد به هر کدام از نماد هــای حروفی در معادله 2، يک 
شماره بدهيم که مربوط به اليه اصلی آن است. در اين معادله، هشت زيرالية 
s  وجود دارد. به ترتيب به هرکدام يک عدد از 1تا 8 می دهيم. همين طور شش 
تا زيراليه p داريم. برای اين زيراليه از 2 شــروع می کنيم و به ترتيب يک عدد 
از 2 تــا 7 کنار  آن ها قرار می دهيم. به هميــن ترتيب به زيراليه های  d  و f هم 
عدد می دهيم . برای  d  از 3 شــروع می کنيم. عددگذاری زيراليه f هم از 4 شروع 

می شود، جدول 1. بنابراين می توانيم برای قطعة سوم  چنين بنويسيم :
3d 4p 5s 4d 5p 6s

 و برای قطعه چهارم می توانيم بنويسيم: 
4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s

حافظه بلندمدت

 ذخيره

 بازيابي

 حافظه كوتاه مدت يا
 حافظه فعال

مشاهده رويدادها فيلتر

 حلقه بازخورد
شكل 1 نمودار مدل يادگيري

در نتيجه، معادلة 2 به اين شکل نوشته می شود :  
     1s2s2p 3s3p4s 3d4p5s4d5p6s  4f5d6p 7s 5f 6d 7p8s
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)3(
در واقع اصل بنا گذاری آفبا در يک خط نوشــته شــده است. 
عبــارت معادله 3 قابــل اطمينان ترين و برترين ســاختار برای 

آرايش الکترونی عنصر های جدول تناوبی است. 
 

مرحله سوم: حاال با اســتفاده از قاعدة 4، تعداد الکترون های هر 
زيراليه را مشخص می کنيم:

جدول 1 شماره هر اليه و زيراليه هاي آن

شماره اليه

1 1s

2 2s 2p

3 3s 3p 3d

4 4s 4p 7d 4f

5 5s 5p 5d 5f

6 6s 6p 6d

7 7s 7p

8 8s

مرحله 3: براساس قاعده 4 الکترون ها را در زيراليه ها قرار می دهيم. 

1s22s22p63s23p64s23d104p65s1 
 ب. آرایش الکترونی برای عنصرهای دسته p، از اين دسته 

آرايش الکترونی Sb 51  رسم شده است.  
مرحله 1: تکه ها را می نويسيم. 

         
s s p s p s d p s d p s f d p s f d p s 

مرحله 2:  شماره اختصاصی اليه هرزيراليه را مشخص می کنيم.

 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 
5f 6d 7p 8s

مرحله 3: براســاس قاعده 4، حال الکترون ها را در زيراليه ها قرار 
می دهيم

1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d105p3

پ. آرايش الکترونی برای عنصرهای دسته d، از اين دسته آرايش 
الکترونی 25Mn درنظر گرفته ايم. 

مرحله 1: 
s s p s p s d p s d p s f d p s f d p s 

مرحله 2:  
 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 
5f 6d 7p 8s

مرحله 3:
1s22s22p63s23p64s23d5

 مرحله 4: 
1s22s22p63s23p63d54s2

نتیجه گیری
روش قطعه قطعه کــردن برای افزايش توانايی حافظه و هوش 
افرادی که در شــرايط متوسط هستند، بســيار مناسب است. 
گســترش ناشــی از اندازه هر يک از تکه ها باعث افزايش قدرت 
يادگيری می شــود. اين روش برای يادگيــری مطالب انتزاعی 
و ناملموس، روشــی کارآمد اســت که قدرت تمرکز و حافظه را 

افزايش می دهد و به يادگيری پايداری می بخشد.

منابع
1. Heydari, A.: Hafezi, F. :Tahankar Dezfouli M. Journal New findings in 
psychology. 2010; 3(7):65 ,91.
2.Mihandoost, Z. Asian Social Science. 2011;7(7):12-18.
3.Alberto, R. And pier, G. A.  Journal of chemical education, 1996, Vol. 
11.
4.Afflerbach, P. Pearson, P. D. Paris, S. H. Reading Teach. 2008, 61 (5), 
364−373.
5.Pearson, W. H. J. Chem. Educ. 2014, 91, 116−118.

جدول 2 حداكثر تعداد الكتروني كه در هر زير اليه مي تواند جاي بگيرد.

زير اليه s p d f

حداكثر 2 6 10 14

 ، d   10=2 + 4 + 4 برای ،p  6= 2+ 4 بــرای ،s 2بــرای زيراليه 
 p ،حداکثر با دو الکترون  sيعنی زيراليه.f 14 = 2 + 4 + 4 + 4 برای
با شش الکترون )4+2 ( ، d با 10 الکترون )6+4( و f با 14 الکترون 

پر می شود.  جدول2.   
 

مرحله چهارم: ترتيب پر شــدن زيراليه هــا از پايين ترين اليه تا 
بيرونی ترين اليه يا دورترين اليه از هسته است. برای روشن شدن 

موضوع به چند نمونه اشاره می شود:
 آ. عنصرهای دسته s، از اين دسته 37Rb انتخاب شده است.

مرحله 1: تکه ها را می نويسيم.  

ss p s p s d p s d p s f d p s f d p s 

مرحله 2: شماره اليه هر زيراليه را مشخص می کنيم.

  1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s
5f 6d 7p 8s
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شیمی،صنعت و زندگی

مهدیه ساالرکیااستویـا

اشاره
فراگير شــدن بيماری های به ظاهر ســاده ـ كه انواع پيچيده و درمان ناپذير از 
بيماری ها را زمينه ســازی می کنندـ  جست وجو و معرفی مواد غذايی جايگزين را 
در پی داشــته است. کنترل وزن با مصرف مواد غذايی کم انرژی يا بدون انرژی، از 
بروز يا پيشرفت بســياری از بيماری ها جلوگيری می کند. به اين منظور، می توان 
از مــواد افزودنی طبيعی يا مصنوعی برای حذف مواد قنــدی و حاوی انرژی، در 
فراورده های غذايی بهره گرفت. در اين مقاله، يکی از شيرين کننده های طبيعی ـ 
که در سال های اخير مورد توجه صنايع غذايی قرار گرفته استـ  معرفی می شود.

کلیدواژه ها: شيرين کننده، مواد افزودنی، اِستويا، مواد غذايی

مقدمه
اصــل عدم قطعيت را به خاطر می آوريد؟ »هر چه بيشــتر در 
اندازه گيری زمان دقت کنيم، از تعيين دقيق مکان باز می مانيم«. 
يعنــی دو بعــد زمان و مکان همــواره در جهــان، مؤلفه هايی 
آشــتی ناپذير خواهند بود. آسايش و آرامش نيز چنين رابطه ای 
با هم دارند: ما برای برخورداری از رفاه و آســايش بيشتر، چنان 

تغييراتی بر طبيعت تحميل کرده ايم که آرامش را از ما ستانده 
است. بهره کشــی بی روية انسان از منابع طبيعی ماده و انرژی، 
با بروز خشکســالی ها، گسترش بيابان و تغييرات آب و هوايی بر 
کيفيت مواد غذايی و ســالمتی محيط زندگی ما سايه انداخته 

است.
در اين شــرايط بيماری هايی همچون ديابت، فشارخون باال و 

مهديه ساالركيا

شیرین کننده اي نه چندان ایمن
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کردن ورود اين مواد انــرژی زا به بدن، کنترل وزن و جلوگيری 
از بيماری های ناشی از آن زمينه ســازی شود. شکل1، ساختار 

مولکولی و کاربرد برخی از شيرين کننده ها را نشان می دهد.

استویا؛ منبعی بی مانند
استويا1 نام گياهی از خانوادة آفتابگردان2، بومی امريکای جنوبی 
به ويژه، پاراگوئه اســت که به شيرين بودن برگ هايش شهرت 
دارد. دهه هــا در ژاپــن 
برای شيرين کردن چای 
از استويا استفاده می شد 
تا ســرانجام در ســال 
1971 به عنوان ماده ای 
شيرين کننده به بازار راه 

يافت.
شــيرين  طبيعــت 
گياه  ايــن  برگ هــای 
وجــود  مرهــون 
اســت  ترکيب هايــی 
اســتويول  با عنوان  که 
گلوسيد3 ها طبقه بندی می شوند.چنان که از شکل 2 برمی آيد در 
ساختار همة اين ترکيب ها، هسته ای به نام استويول وجود دارد 
و اتصــال کربوهيدرات هايی همچون گلوکوز به پيکربندی4 های 
مختلف اين هسته، گستره ای از ترکيب های طبيعی شيرين را در 

برگ های اين گياه ايجاد می کند، جدول 1.

ناراحتی های مربوط به قلب و رگ ها را بايد مهمانان ناخوانده ای 
شــمرد که تغيير عادت های غذايی پيشکش ما کرده اند. مقدمه 
همة اين گرفتاری ها را بايد اضافه وزن دانســت که مبارزه با آن، 
کار غيرممکن و چندان دشــواری نيست. ساده ترين و نخستين 
راه آن محدود کردن مصرف مواد انرژی زاست تا بدن برای تأمين 
نياز خود به  انرژی، ناگزير به اندوخته های خود روی آورد. به اين 
منظور امروزه در تهية فراورده های غذايی، استفاده از افزودنی های 
مناسب به عنوان موادی که بتوانند جايگزين مواد قندی و چربی 
شــوند، مورد توجه قرار گرفته است. شــيرين کننده ها از جمله 
ايــن مواد افزودنی بوده اند که در انواع کم کالری يا بدون کالری، 
جايگزين مواد قندی در فراورده های غذايی می شوند تا با محدود 

برای استخراج و تغلیظ Reb A، باید از حالل های 
شیمیایی سمّی)مانند متانول، کرزول، آرسنیک، 

کلر( پایدارکننده و امولسیون کننده ها و آنزیم های 
مصنوعی استفاده شود

شكل 2 ساختار عمومي استويول گلوسيدها؛
استويول، هستة مشترك در تركيب هاي اين خانواده است. تفاوت آن ها 
در گروه R1 وR2 اســت كه معمواًل گلوكوز به جاي آن ها قرار مي گيرد. 
اين گروه ها در اين دو موقعيت، با اســتويول پيوند مي دهند. از آنجا كه 
استويول پيكربندي هاي متفاوتي دارد، طيف گسترده اي از تركيب هاي 

شيرين تشكيل مي شود.

اسپارتام
زايليتول

استويا )در عمل، استويول(

شكل 1سوكرالوز
ساكاروز

به مصرف کنندگان توصیه 
می شود هنگام خریدن 

فراورده های حاوی استویا، 
به برچسب آن توجه کنند 
و تنها انواعی را برگزینند 
 Reb که در آن ها از جزء

A به عنوان شیرین کننده 
استفاده شده است
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سوخت و ساز استویا
 همة استويول گلوسيدهای موجود در اين گياه، در بدن ما به 
مقدار بسيار جزئی جذب می شوند. اين ترکيب ها بدون تغيير از 
معده و رودة کوچک می گذرند تا به کولون می رســند. در اينجا 
باکتری های موجود از راه آبکافت، واحدهای گلوکوز اين مولکول ها 
را جدا و جذب می کنند. همة استويول آزاد شده از اين واکنش، 
پس از آنکه در کبد به اســتويول گلوکورونيد تبديل می شود از 
راه ادرار دفع می شــود. به اين ترتيب اين ترکيب ها در بدن باقی 
نمی مانند پس در جريان گــوارش، به عنوان مواد بدون کالری، 
در سطح انسولين و مقدار قند خون تغييری ايجاد نمی کنند. از 
اين رو، به عنوان يک جايگزين مناسب برای قند در فراورده های 
گوناگون از جمله انواع نوشيدنی، دسرها، وعده های غذايی آماده، 
كيك و آدامس کاربرد گسترده يافته اند و حتی برای جلوگيری 
از پوســيدگی دندان به جای هر نوع شيرين کننده ای در خمير 

دندان ها هم استفاده می شوند.
با توجه به ســودمندی هايی که برای استويا، در کاهش جذب 
کالری و کنترل قند خون بر شمرده شد، از آن به عنوان افزودنی ای 
ســالم ياد شده است اما آِيا از ديدگاه ايمنی هيچ محدوديتی در 

استفاده از آن وجود ندارد؟ 
در دهة 1980، بررسی های جانوری، استويا را به ايجاد اثرهايی 
زيان بار روی باروری، در نتيجة آســيب به دســتگاه تناسلی و 
جهش های ژنتيکی مربوط کرد. در ســال 2004 آزمايش هايی 
روی خرگوش ها نشــان داد که مصرف اين شيرين کنندة بدون 

کالری، باعث پرخوری جانور می شود و اين، ناشی از تأمين نشدن 
کالری مورد نياز بدن است، در نتيجه می تواند به باال رفتن وزن 

نيز بينجامد!
چنان که اشاره شــد، مجموعه ای از استويول گليکوسيدها از 
برگ گياه استويا به دست می آيد. 75 درصد اين ترکيب ها را دو 
جزء استويوسيد و Reb A تشکيل می دهند. سازمان غذا و دارو، 
ايــن دو جزء را بی خطر اعالم کرده اســت و تأکيد می کند که 
Reb A  اثری متفاوت و ايمن نسبت به ديگر مواد استخراج شده 
از برگ استويا دارد. بنابراين به مصرف کنندگان توصيه می شود 
هنگام خريدن فراورده های حاوی اســتويا، به برچسب آن توجه 
کنند و تنها انواعی را برگزينند کــه در آن ها از جزء Reb A به 

عنوان شيرين کننده استفاده شده است. 

تهیه و فراوری
استويا شيرين کننده ای طبيعی است و جداسازی ترکيب های 
موجود در برگ اين گياه بر روش های استخراج تکيه دارد. از اين 
رو، به شيرين کننده های مصنوعی برتری داده می شود اما باز هم 

کاستی هايی متوجه آن است.
از آنجا که ديوارة ســلولی برگ های استويا بسيار سخت است، 
اســتخراج اجزای آن به کمک روش هايی همچون سانتريفيوژ و 
جوشاندن ممکن نيست. برای استخراج و تغليظ Reb A، بايد از 
حالل های شيميايی سّمی )مانند متانول، کرزول، آرسنيک، کلر( 
پايدارکننده و امولسيون کننده ها و آنزيم های مصنوعی استفاده 
شود. اين مواد بايد در پايان کار، از اجزای جدا شده حذف شوند 
در حالی که حذف کامل اين حالل ها امکان پذير نيست و نياز به 
صــرف زمان، انرژی و روش های متعددی دارد که به دليل بازدة 

کم، اقتصادی به شمار نمی روند. 

نتیجه گیری
بررســی پديده ها و واقعيت ها بارها نسبی بودن امور جهان ما 
را گوشــزد می کنند اما ترديدی نيست که ميان سالم زيستن و 
همراهی با طبيعت، پيوندی ناگسســتنی وجود دارد. برای حل 
مشــکالتی که امروز در زمينه های گوناگون از آلودگی و تغيير 
محيط زيست تا بروز بيماری ها، گريبانگير ماست بايد به مصرف 
مواد طبيعی و شيوه های طبيعی زندگی کردن روی آوريم. به هر 
حال در مصرف مواد سالم و ايمن نيز همواره بايد اصل ميانه روی 
را در نظر داشته باشيم زيرا هيچ مادة سالم و سودمندی به طور 
مطلق نمی تواند بی ضرر باشد. نمونه اي از اين ادعا، تركيب هاي 
استويوگلوســيدند كه تنها جــزء Reb-A از اين خانواده ايمن 

شناخته شده است.

 پی نوشت ها
1. Stevia  2. Austeraceae  3. Steviol gl icoside  4. Configuration

 منابع
1. www.live science .com/39601- stevia – facts – safety . html
2. www. Stevia. net/
3. www.eating well.com/nutrition – health – nutrition…/is – stevia – safe.

جدول 1 استويول گلوسيدهاي موجود در برگ گياه استويا

فرمول مولكولينام

C20 H30 O3استويول

C38 H60 O18استويوسيد

 A رباديو سيد (Reb A)C44 H70 O23

C رباديوسيدC44 H70 O22

A دالکوسيدC38 H60 O17

C32 H50 O13روبوسوسيد

C32 H50 O13استويول بيوسيد

D ربا ديوسيدC50 H80 O28

E رباديوسيدC44 H70 O23

FرباديوسيدC43 H68 O22
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مقدمه
روغن كنجد1 براي نخستين بار در ناحية جنوبي هند در پخت 
غذا اســتفاده شد. پس از آن مردم در آمريكا، ژاپن، كره و چين 
نيز به مصرف اين روغــن روي آوردند تا جايي كه روغن كنجد 
به جزئي جدايي ناپذير از آشــپزخانة اين مردمان تبديل شد. در 
ايران نيز ارزش غذايي اين روغن از قديم شناخته شده بود و آن 

را روغن پهلواني مي خواندند.
مصرف روغن كنجد براي افراد در همة گروه هاي سني سودمند 
شــناخته شده است به ويژه، افراد سالمند كه از كلسترول زياد و 
فشار خون رنج مي برند. اگر در جواني به استفاده از روغن كنجد 
عادت كنيد سال هاي ميانسالي و پس از آن را در سالمتي سپري 
خواهيد كرد. اين روغن از جمله روغن هاي نيمه خشك و بسيار 
مرغوب اســت كه بو و مزة مطبوعــي دارد و از اين رو، به ملكة 

روغن ها شهرت يافته است.
 

كنجد از نگاه گیاه شناسي
كنجد گياهي يك ساله است كه ارتفاع آن به يك متر مي رسد 
و بخش انتهايي آن از كرك پوشــيده شده است. برگ هاي اين 
گياه باريك، نوك تيز و بيضي شــكل اســت و گل هاي سفيد يا 

روغـن كنجـد،
سرآمد روغن ها

عبدالرضا اصالني
كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي و معلم شيمي فريدونشهر

چكیده
كنجد يكي از فراورده هاي گياهي اســت كه از مواد معدني و 
اسيدهاي چرب سير نشدة بســيار، برخوردار است. روغني كه 
از دانه هاي گياه آن اســتخراج مي شــود به توصية بسياري از 
كارشناسان تغذيه در سراسر جهان براي مصرف روزانه، سودمند 
شــناخته شده اســت چنانكه مي توان از آن به جاي روغن هاي 

خوراكي ديگر، در پخت وپز استفاده كرد.

كلیدواژه ها: اسيد چرب سير نشده، خواص درماني، تركيب 
شيميايي

سرخ رنگ آن به صورت تكي، در كنار برگ هاي نوك ساقه تشكيل 
مي شوند. ميوة كنجد به شكل كپسول است و دانه هاي كوچك 
آن را دربرمي گيرد. گفتني است بخش مورد استفادة گياه كنجد 

همين دانه ها هستند.

تركیب هاي شیمیایي
بخش كاربردي كنجد يعني دانة آن، تا حدود 75 درصد حاوي 
پروتئين و چربي اســت. مقدار روغن كنجــد در دانة آن، به 50 
درصد مي رســد كه حدود 70 درصد آن را اسيدهاي چرب سير 
نشده، همچون اولييك اسيد و لينولييك اسيد تشكيل مي دهد و 
بقيه، مربوط به اسيدهاي چرب سير شده از جمله پالميتيك اسيد 
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و آراشيدونيك اسيد اســت. مقدار روغن در دانه هاي كم رنگ تر 
كمتر است اما مزة آن بهتر از دانه هايي است كه رنگ تيره دارند. 
به نظر مي رسد رنگ دانه به مقدار لينولييك اسيد موجود در آن 
مربوط باشد؛ لينولييك اسيد از جمله روغن هاي سير نشده است 
كه در جريان فرايند روغن كشــي دچار اكسايش مي شود و مزة 

نامطلوبي پيدا مي كند.

را تقويت مي كند. از آنجا كه از مقداري آهن برخوردار است براي 
افرادي كه از كم خوني و سرگيجه هاي ناشي از آن رنج مي برند، 
سودمند است. همچنين دردهاي مزمن و گرفتگي ماهيچه ها را 

كاهش مي دهد.
اسيدهاي سير نشدة موجود در روغن كنجد از جمله اسيدهاي 
چرب ضروري اند كه بدن نمي تواند به توليد آن ها بپردازد و بايد  
آن هــا را از راه مواد غذايی به دســت آورد. خوردن 100g روغن 
کنجُد 670mg کلسيم و 10mg آهن را برای بدن تأمين مي كند. 
از اين رو، مصرف اين روغن به افرادي كه گوشت و لبنيات كمي 

مصرف مي كنند، توصيه مي شود.
از آنجا كه روغن كنجد سرشــار از پاد اكسنده هاست از پيري 
زودرس جلوگيــري مي كند. همچنين وجود ويتامين E در آن، 
احتمــال ابتال به آلزايمر را كاهش مي دهــد. اين روغن خواص 
ضدقارچي و ضدباكتريايي نيز دارد و در درمان ســرماخوردگي، 
بريدگي و زخم هاي ســطحي مؤثر است. با وجود چنين خواص 
سودمندي، سخني گزاف نيست اگر اين روغن را ملكه يا سرآمد 

روغن ها بدانيم.

 پي نوشت ها
1. Seasame oil
2. lecithin
3. Palmitic acid

 منابع
1. Burton. J. W. and C. Brim. 2013. Recurrent Selection in soybeans. Se-
lected for increased oill Percent. Crop Sci. 21:31-34.
2. Health and Welfare Canada. 1990. Nutrition Recommendations. The 
Report of the Scientific Review Commoittee. Department of Supply and 
Services, Cat. No. H49-42/1990E, Ottawa, ON.

3. پترشوت، گیاهان اقتصادي جهان، ترجمه م. پورصالح، انتشارات مؤسسه اصالح بذر 
و تهية نهال كرج، 1389.

خواص درماني
وجود اســيدهاي چرب سير نشــده، روغن كنجد را به عنوان 
 E عاملي براي كنتــرل چربي خون معرفي مي كنــد. ويتامين
موجود در اين روغن به رشد مو سرعت مي بخشد و از شورة سر 
جلوگيري مي كند. افزودن يك تا دو قاشق روغن كنجد به ساالد 
يا غذاي روزانه باعث درمان يبوســت مي شود و به تناسب اندام 
كمك مي كند. مصرف منظم اين روغن نشاط آور است و اضطراب 
را كاهش مي دهد، خون را به جريان مي اندازد و دســتگاه ايمني 
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روغـن كنجـد،
سرآمد روغن ها

شكل 2 برخي فراورده هاي حاوي كنجد

شكل 1 ساختار برخي تركيب هاي موجود در روغن كنجد

لسيتين

اولييك اسيد

لينولييك اسيد

پالميتيك اسيد

آراشيدونيك اسيد

میوة كنجد به شكل كپسول است و دانه هاي 
كوچك آن را دربرمي گیرد. گفتني است بخش 
مورد استفادة گیاه كنجد همین دانه ها هستند
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پليمرهاي 
شهناز قنبري

كارشناس ارشد شيمي معدني و معلم شيمي مياندوآب

چكیده
پليمرهاي حاوي سيليســيم از جمله پليمرهاي معدني اند كه خواص فيزيكي و 
مكانيكي خوبي دارند. اين پليمرها در برابر مواد شيميايي، اكسيژن و اوزون پايدارند، 
نمي سوزند و محيط زيســت را آلوده نمي كنند. از اين رو كاربردهاي گسترده اي در 

الكترونيك تا پزشكي يافته اند.

كلیدواژه ها: پليمر، سيليكون ها

مقدمه
پليمرهاي معدني به پليمرهايي گفته مي شود كه زنجير اصلي آن ها به جاي كربن، داراي عنصرهاي معدني مانند سيليسيم، فسفر، 
نيتروژن و... باشــد. عنصرهاي معدني نســبت به كربن، پليمرهاي متفاوت تري ايجاد مي كنند. پيوندهايي كه ميان اتم اين عنصرها 
تشكيل مي شود  اغلب طوالني تر و قوي تر از پيوندهاي كربني است. بنابراين وارد كردن عنصرهاي معدني در پليمرها مي تواند موجب 
تغييرات چشــمگير در زاويه، حركت هاي پيچشي و در نتيجه، خواص پليمرها شود. اين در حالي است كه پليمرهاي معدني چنان 
شناخته نشده اند و كاربردهايي محدود داشته اند. در واقع، در بسياري از فرايندهاي پليمر شدن مواد معدني، رشد پليمرها با پيوندهاي 
عرضي متعدد همراه اســت كه از ديدگاه فيزيكي باعث سخت و انعطاف ناپذير شدن پليمر مي شود. از سوي ديگر، داشتن اطالعات 
نظري دربارة پيوندهايي كه هريك از 105 عنصر جدول تناوبي ممكن است ايجاد كنند، دشوار است و پيش بيني واكنش هايي را كه 

به توليد پليمرهاي سودمند مي انجامد، دشوار مي كند.
بيشــتر پليمرهاي آلي با اكســيژن و اوزون واكنش مي دهند، مي سوزند و بخارهاي ســّمي آزاد مي كنند، در برابر پرتوهاي گاما و 
فرابنفش تجزيه مي شــوند، در حالل هاي آلي و روغن ها حل مي شــوند و خواص خود را از دســت مي دهند. وجود اين كاســتي ها، 
پژوهشگران را به ساخت و كاربرد پليمرهاي معدني عالقه مند كرده است. ضمن اينكه 
دسترسي به پليمرهاي آلي ممكن است به علت كمبود نفت خام در آينده آسان نباشد.

سیلیكون ها
از جمله متداول ترين پليمرهاي معدني، سيليكون ها1 با فرمول عمومي x(R2SiO) هستند 
كه در آن ها پيوندهاي Si-O در زنجير اصلي به طور متوالي قرار دارند و گروه هاي آلي 

همچون متيل و فنيل، از كنار ه ها به اتم سيليسيم متصل اند.

دار سيليسيم 

شكل 1 ساختار عمومي سيليكون ها
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سيليكون ها در انواع خطي، حلقه اي و داراي پيوندهاي عرضي2 دسته بندي مي شوند، شكل 2.

شكل 2 انواع سيليكون ها: آ. خطي، ب. حلقه اي و پ. داراي پيوندهاي عرضي 

 خواص ويژة سيليكون ها كه آن ها را از پليمرهاي آلي متمايز مي كند از وجود پيوندهاي Si-O نتيجه مي شود كه نسبت به پيوند 
C-C موجود در پليمرهاي آلي، بسيار قوي تر است.

بنابراین وارد كردن عنصرهاي معدني در 
پلیمرها مي تواند موجب تغییرات چشمگیر 
در زاویه، حركت هاي پیچشي و در نتیجه، 

خواص پلیمرها شود

خواص ویژة سیلیكون ها كه آن ها را از 
پلیمرهاي آلي متمایز مي كند از وجود پیوندهاي 

 C-C نتیجه مي شود كه نسبت به پیوند Si-O
موجود در پلیمرهاي آلي، بسیار قوي تر است

پلي دي متيل سيلوكسان 
پلي متيل فنيل سيلوكسان پلي دي فنيل سيلوكسان 

آ

پب
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ویژگي ها
 سيليكون ها از خاصيت كشساني خوبي برخوردارند و اين ويژگي از انعطاف پذير بودن پيوند ميان Si با اكسيژن ها نتيجه مي شود. 

چنانكه، زاوية ميان اين پيوند مانند يك قيچي، به راحتي باز و بسته مي شود. 

 اين پليمرها در برابر گرما و الكتريسيته پايدارند و به عنوان عايق، توانايي خوبي از خود نشان مي دهند.
 سيليكون آب گريز است و به واسطة پيوندهاي نفوذناپذير خود، توانايي دفع آب را دارد.

 واكنش پذيري اين پليمرها محدود است چنانكه در برابر اكسايش، اوزون و پرتوهاي فرابنفش پايداري بااليي دارند.
 اثرهاي سّمي بسيار محدود و طول عمر بااليي دارند.

كاربردها
ـ الستيك هاي سيليكوني نسبت به انواع طبيعي الستيك ها قدرت كششي و تراكم پذيري بيشتري نشان مي دهند و به علت پايداري 
در برابر گرما، اوزون و پرتوهاي UV، در تهيه فراورده هايي كه بايد شــرايط نامناسبي را تحمل كنند، بر پليمرهاي آلي ترجيح داده 

مي شوند.
ـ از آنجا كه پالســتيك هاي سيليكوني با بسياري از مواد شيميايي واكنش 
نمي دهند براي كاربردهاي پزشكي از جمله كاشت3 هاي پزشكي، ساخت سوند 
تخلية  ادرار، دريچه هاي مصنوعي قلب، ماسك اكسيژن و مفصل ها گزينه هاي 
بسيار مناسبي به شمار مي روند. همچنين در صنعت خودروسازي و نگهداري 
از مواد غذايي، مورد توجه قرار دارند و بيشترين كاربرد را در صنايع هواـ  فضا 

داشته اند.
ـ از الســتيك هاي سيليكوني به عنوان ســيال هيدروليك در انتقال گرما، 
روان كننــده، درزگير )در برق كاري(، رزين، پوشــش و لعــاب مقاوم در برابر 

دماهاي باال استفاده مي شود.

نتیجه گیري
تأمين نيازهاي جهان پيشــرفتة امروزي، بدون وجــود مواد پليمري، قابل 
تصوير نيســت. هم اكنون اين مواد، اجزايي جدايي ناپذير از زندگي ما هستند 
و در ســاخت وسايل بي شــمار و مهم به كار مي روند. با توجه به اين نيازها و 
پيشرفت روزافزون علم پليمر و اهميت آن، پرورش نيروهاي متعهد و آگاه، از 

نيازهاي اولية جوامع در حال توسعه به شمار مي رود.

 پي نوشت ها
1. silicon
2. cross-linked
3. implant

 منابع
1. Archer, R. D. "Inorganic and organometallic Polymer", 2001, Wiley- 
VCH, Wein heim.
2. Jones, R. G.; Chojnowski, W." Silicon containing Polymers", 2000, Klu-
wer, Dordrecht.
3. Rochow, E. G. "Silicon and silicons", 1987, Springer- Verlag, Heidel-
berg, NewYork.
4. Xu, H.; Van Deventer, J.S.J. Int. J. Process, 2000, 5q, 247. 

5. زنده دل، مژگان؛ عليخاني، هانيه، پليمرهاي معدني، دانشگاه اراك، 1387.

شكل 3



35  رشد آموزش شيمی | دورۀ سي ام |  شمارۀ 1 | پاييز 1395| 

در دايرة مواد شيميايی
دانستنـی هایی دربارة

ترجمه: هایده ملکوتی ، معلم شيمی منطقه 4 تهران
بهنام شاهی بیاتانی، کارشناس ارشد شيمی آلی و 

معلم شيمی بازنشسته

اشاره
کلرتری فلوئوريد در انگلستان با نام يک شخصيت تلويزيونی ـ و البته نامحبوبـ  شناخته می شود و علت آن، اين است که اين ماده 
از ديدگاه شيميايی، خواص نامناسبی دارد از جمله اينکه بسيار سمی  و واکنش پذير است. چنان که در جريان جنگ جهانی دوم از 
آن برای ساخت بمب های آتش زا استفاده می شد. همچنين در برخی سوخت های موشکی نقش اکسنده را داشت. به هر حال، خيلی 
زود مشخص شد که بهتر است اين ماده را از چنين کاربردی کنار بگذارند. گفتنی است از ClF3 می توان در بازيافت ميله های سوخت 

هسته ای استفاده کرد. 

ClF3 
خواص فیزیکی 

کلرتــری فلوئوريد در دمای اتــاق، گازي بي رنگ با نقطة 
ذوب C °76- است و نقطة جوش آن به C °11/75 می رسد. 
اين ماده مزه ای شــيرين و بويی خفه کننــده دارد. از اين رو، 
در صورت پخش شــدن آن، بايد محيط را به ســرعت ترک 
کرد. مقدار مجاز آن ppm 0/1 در محيط تعيين شــده است. 
ClF3 ســوزش آور اســت. بخارهای اين ماده که از راه چشم 
جذب می شــود ســوزش گلو و آسيب چشــمی  پايدار در پي 
دارد. همچنين می تواند ســبب ســوختگی پوســت و ايجاد 
زخم های دردناک پوستی شود. البته اين درد، بی درنگ پس 
از آلوده شــدن به اين ماده ظاهر نمی شــود. از اين رو، شدت 

خطــر نزديکی با آن افزايش می يابد. اثرهای ســمی ClF3  به 
فراورده هــای واکنش آبکافت آن، يعنی HF و ClO2 نســبت 

داده می شود.

روش تهیه 
از گــرم کردن فلوئور و کلر تا دمــای C °280، در لوله هايی 

ظريف و البته مقاوم توليد می شود.

Cl2  + 3F2   →     2ClF3

جنس لوله ها يا از آلياژ شامل 30 درصد مس و 27 درصد نيکل 
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است که در برابر خوردگی، دوام بااليی دارد، يا از پليمر کلرتری 
فلوئورو اتيلن ساخته شده و به Kel-F معروف است.

با چه موادی واکنش می دهد؟
ClF3 يکی از واکنش پذيرترين مواد شناخته شده و عاملی برای 
توليد مواد فلوئوردار اســت که در اين زمينه حتی از خود فلوئور 
هم بهتر عمل می کند. واکنش اين ماده با آب، انفجاری، و با گرد 
بســياری از فلزها از جمله Ir ,Ru , It و حتی بيشتر ترکيب های 
آلی نافلزی، آتش زاســت. ClF3 می تواند باعث سوختن پارچه، 
چوب و مو شــود و حتی با الياف آزبســت واکنش آتش زا انجام 

می دهد.
ظرف های نيکلی يا از جنس پليمر Kel-F در برابر آن پايدارند. 
ClF3  خشک را می توان در ظرف های پيرکس يا از جنس کوارتز 
حمل کرد اما وجود تنها اندکی رطوبت، باعث آزاد شــدن HF و 

آسيب ديدن ظرف می شود.

ساختار شیمیایی 
اتم کلر در مولکول ClF3، پنج جفت الکترون دارد؛ ســه تا از  
آن ها در پيوند Cl-F جاي دارند و دو تا به صورت الکترون های 
ناپيوندی هســتند. برای به حداقل رسيدن دافعة ميان اين دو 
جفت ناپيوندی، در ســاختار دو هرمی  با قاعدة مثلث مولکول 
تغيير شــکل ايجاد می شــود و ClF3 ساختار T شکل به خود 

می گيرد.

کاربردها
اشــاره  چنان کــه 
بســيار   ClF3 شــد 
و  اســت  واکنش پذير 
که  موادی  بيشــتر  با 
احتمااًل در خانه يافت 
واکنش های  می شوند 
اين  از  دارد.  آتــش زا 
رو در جريــان جنگ 
توليد  در  دوم  جهانی 
آتــش زا  ســالح های 

کاربرد داشت.
واکنــش اين ماده با 
شــدت  به  هيدرازين 
به عنوان  و  گرمازاست 
يکی از اجزای سوخت 
نيــروی  موشــک ها، 
نياز  مــورد  محرکــة 
را در  زمينــه  اين  در 
دهه های حدود 1950 

فراهم می کرد.

3N2H4 + 4ClF3 → 3N2 + 12HF + 2Cl2

حضور HF و Cl در محيط اين واکنش، موجب جا به جا شدن 
آن به سمت چپ و توليد فراورده های دلخواه می شود چنان که، 
ترکيب هيدرازين با N2O4 فراورده هايی غيرسمی  همچون آب و 

نيتروژن را در بردارد. 
در واکنشگاه های هســته ای، تحريک نوترونی اتم های اورانيم 
موجود در ميله های ســوخت، می تواند به توليد يکی از اين دو 

فراورده بينجامد:
é با جذب نوترون و سپس فروپاشی پرتوی بتا، پلوتونيم توليد 

می شود.
é از راه شــکافت هسته ای به توليد ايزوتوپ I 131 و النتانيدها 

بپردازد.
در واکنشگاه های هسته ای از توانايی ClF3 در فلوئوردار کردن 
فلزها استفاده می شــود. اين واکنش در ميله های سوختی کار 
کــرده، در دمای 50 تا 80 درجه سلســيوس روی می دهد و به 

توليد اورانيم هگزا فلوئوريد فّرار می انجامد:
U + 3ClF3 → UF6 + 3ClF

در همين حال، پلوتونيم و النتانيدها به LnF3 تبديل می شوند 
که بسياری از فراورده های شکافت هسته ای را فلوئوردار می کنند 
و به توليــد فراورد ه های غير فّرار می پردازنــد که در نتيجه، به 

آسانی قابل جدا سازی از UF6 هستند.
 بهترين و تازه ترين کاربرد ClF3 ، بهره گيری از آن در ساخت 
نيم رساناهاســت. اين ماده به عنوان پاک کننده، کارايی بااليی از 
خود نشــان می دهد و در زدودن موادی که روی ديوارة ظرف ها 
 NF2 برخالف ClF3 رسوب کرده اند مؤثر واقع می شود. از آنجا که
و CF3 نيازی به فعال کردن پالســما ندارد گزينة مناسبی برای 
تميز کردن مخزن های مورد اســتفاده در ساخت نيم رسانا های 

پنجره ای به شمار می رود.
برتری استفاده از ClF3  نسبت به مواد پاک کنندة ديگر، مرهون 
واکنش پذيری زياد آن و توليد فراورده هايی است که اثر گلخانه ای 

ندارند و به الية اوزون آسيب نمی رسانند. 

 منبع
www.chm.bris.ac.uk/motm/ClF3/ClF3.html
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سیوان سلیماني
كارشناس ارشد شيمي فيزيك و معلم شيمي مريوان

اشاره
آب از دو بعد اقتصادي و بهداشتي عامل مهمي در شكل دادن به روش زندگي بشر و توسعة فناوري ها بوده است. نقش آب آشاميدني 
و معدني يكي از نيازهاي روزانه انسان براي ادامة حيات به شمار مي رود و آِب با كيفيت، تضمين كنندة سالمت انسان است. اين مقاله 

نخست به تفاوت ميان آب معدني و آشاميدني، و سپس مراحل آماده كردن آب معدني مي پردازد.

كلیدواژه ها: منابع آب، آب آشاميدني، آب معدني، پااليش آب

آشامیدنيآب
و

معـدني

مقدمه
از بــدو پيدايش حيات، آب براي انســان، از بعِد اقتصادي محــرك چرخ صنعت و رونق بخش 
فعاليت هاي كشــاورزي بوده و از بعد بهداشــتي، آب با كيفيت، سالمتي انسان را تضمين كرده 
است. محور توسعة پايدار، انسان سالم است و بدون تأمين آب سالم، جايي براي سالمتي و رفاه 
جامعه وجود نخواهد داشت. افزايش تقاضا براي آب موجب شده است كه انسان براي ايجاد تعادل 
ميان منابع موجود آب و توزيع نيازها، در ذخيره و توزيع آن به طور طبيعي دخالت كند و آن را 

تغيير دهد.
آب معدني

به آبي كه به طور طبيعي از يك منبع زيرزميني يا حفر زمين، بدون انجام فرايند پااليش و فقط به كمك صافي هاي فيزيكي به دست 
مي آيد، آب معدني گفته مي شــود. معمواًل آب معدني را به دو صورت گازدار 
يا بي گاز به بازار عرضه مي كنند. اين در حالي اســت كه آب آشاميدني از يك 
منبع طبيعي زيرزميني يا چاه تهيه مي شــود و ممكن است مورد پااليش نيز 

قرار گيرد.
فناوري و مراحل توليد آب معدني را مي توان به دو بخش تقسيم كرد كه به 

اين قرارند:
1. آماده، سالم سازي و پركردن بطري هاي آب معدني
2. تهيه ظرف يا بطري هاي مورد نياز براي بسته بندي.
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بنا به تعريف آب معدني، آب طبيعي به دســت آمده از منابع 
طبيعي آب اســت، بي آنكه تغييري در تركيب آن داده شــود. 
بنابراين تنها براي آماده سازي اين آب مراحلي به شرح زير اجرا 

مي شود:

آ. انتقال آب از منابع
آب به طــور كاماًل بهداشــتي 
از چشــمه يا آب زيرزميني به 
واحدهاي ذخيره منتقل مي شود. 
در اين مرحله ته نشــين كردن 
مواد خارجي انجــام مي گيرد و 
آلودگي  سعي مي شود كه هيچ 

جانبي وارد آب نشود.

ب. صاف كردن آب
براي حذف مواد شــناور در آب از صافي هاي شــني استفاده 
مي شود. صافي ها چنان طراحي شده اند كه آب با فشاري معين از 
يك بستر شني با اندازه هاي متفاوت عبور كند تا مواد شناور آن 
حذف شوند. شكل صافي ها متفاوت است اما همه، با سازوكاري 

مشابه عمل مي كنند.

پ. تعدیل رنگ، طعم و بوي آب
به اين منظور، آب از يك بستر كربن فعال عبور داده مي شود.

ت. صاف كردن نهایي
در اين مرحله از صافي هايي ويژهـ  كه منفذهايي بسيار ريز در 
حد 130 تا 140ميكرون دارندـ  براي حذف مواد شناور غيرقابل 

تشخيص استفاده مي شود.

ث. استفاده از پرتوي فرابنفش
جهت حــذف هرگونه آلودگي احتمالــي ميكروبي، از چنين 
مي شود.  استفاده  سامانه اي 
در اين مرحلــه آب با دبي 
و فشــار معين از بســتري 
مي گذرد كه در برابر پرتوي 
UV قرار دارد، تا آبي استريل 
براي پركردن بطري ها آماده 
شود. اســتريل كردن آب با 
ايــن روش، برتري هايي به 

اين شرح را دربردارد:
به  نيــازي  ايــن روش   
مصرف مواد شيميايي ندارد 
و در نتيجــه، هزينه هــاي 
و  جابه جايــي  خريــد، 
ذخيره سازي كاهش مي يابد.

 كوتاه بودن زمان تماس، 
نياز به گندزدايي را برطرف 

مي كند كه نتيجة آن، كاهش فضاي الزم براي تأسيسات است.
 عدم توليد فراورده هاي جانبي زيان آور همچون هالومتان ها

 باال بودن ضريب اطمينان سامانه
 پايين بودن مصرف انرژي.

ج. پر كردن بطري ها
پس از آنكه بطري هاي رديف شــده به دستگاه شست وشو راه 
مي يابند، با آب گرم و پرفشار شسته مي شوند تا در بخش پركن، 
از آب معدني پر شوند. سپس به سرعت در بخش بعدي، دِر آن ها 

بسته مي شود.

ویژگي بطري ها
آب به عنوان يك مادة غذايي بايد در شرايط مناسب نگهداري 
شود. بطري هاي آب معدني كاماًل عايق نيستند براي نمونه اگر 
بطري آب معدني، مدتي در مغازه هاي ماهي فروشي يا عطرفروشي 

بماند آب آن، بوي اين مواد را به خود مي گيرد.
به تازگي از پلي اتيلن ترفتــاالت )PET(، و حتمًا از نوع درجة 
غذايي آن، براي تهية بطري هاي آب معدني اســتفاده مي شود. 

آب معدني، آب طبیعي به دست آمده از منابع 
طبیعي آب است، بي آنكه تغییري در تركیب آن 

داده شود
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ايــن نوع خاص، در گرما و ســرما از مقاومــت بااليي برخوردار 
است و آب درون آن از هر تغييري ايمن مي ماند. PET برخالف 
پالستيك هايي كه در گذشته، به اين منظور استفاده مي شوند، 

سرطان زا نيست. 

آب آشامیدني
آبي است كه ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي، زيستي و پرتوزايي 
آن در حدي باشــد كه مصرف آن در كوتاه مدت و درازمدت در 
سالمتي انسان اشكال ايجاد نكند. پيشرفت روش هاي شناسايي، 
اندازه گيري و حذف آالينده ها از يك ســو، و شناســايي اثرهاي 
جامع آن بر مديريت و ارزيابي خطرهايي كه ســالمتي انسان را 
تهديد مي كنند، بازنگري مداوم در تدوين استانداردها را در پي 

داشته است.
در تأمين آب آشــاميدني گذشته از توجه به كيفيت و شرايط 
منبع آن، بايد به پااليش فيزيكي و شيميايي آن نيز توجه شود 

استاندارد آب آشامیدني در هر كشور با توجه 
به شرایط مصرف كننده ، حفظ سالمتي، ایمني 

فردي و اجتماعي، مسائل زیست محیطي، 
اقتصادي و... تعیین مي شود

تا مقدار مواد محلول آن كنترل شود و بنا به تعريف استانداردها، به حد مجاز برسد.
استاندارد آب آشاميدني در هر كشور با توجه به شرايط مصرف كننده ، حفظ سالمتي، ايمني فردي و اجتماعي، مسائل زيست محيطي، 

اقتصادي و... تعيين مي شود. طبيعي است كه اين استانداردها از كشوري به كشور ديگر مي تواند متفاوت باشد.
جدول 1 ویژگي هاي فیزیكي آب آشامیدني

واحد اندازه گیريحد مجازحد مناسبویژگيردیف

٭NUTحداكثر 5كمتر يا مساوي 1كدورت1

پالتين و كبالت براي رنگ حداكثر 15ـرنگ2
T.C.Uحقيقي آب، ٭٭

حداكثر 2 واحد در 12ْC و بو3
25ْC حداكثر 3 واحد در

حد آستانه بو، ٭٭٭TONـ

4pH6/5-8/56/5 ـ9ـ

يادآوري
1. از آنجا كه كدورت، رنگ و pH افزون بر قابل پذيرش بودن آب، در كيفيت بهداشــتي آن هم 

به طور غيرمستقيم نقش دارند، براي آن ها حداكثر مجاز تعريف شده است.
2. تأمين كدورت كمتر يا مساوي يك انـ  تيـ  يو، در خروجي پااليش خانه هاي آب، ضروري است.

* Nephelometric Turbidity Unit
** True Color Unit
***  Threshold Odor Numbor

جدول 2 استانداردهاي كیفیت آب آشامیدني

استانداردهاي باكتري شناسي

استانداردواحد اندازه گیريانواع باكتري

500تعداد در )CFU/ mL (Colony Forming Unit per mL ميلي ليترباكتري هاي هتروتروف

MPN/100 mL (Most Probable Number per 100 milliterكل كليفرم ها
 در 100 ميلي ليتر

صفر

MPN/100 mL (Most Probable Number per 100 mLكليفرم هاي گرماباي
در 100 ميلي ليتر

صفر

MPN/100 mL (Most Probable Number per 100 mLهيتريتوكك هاي مدفوعي
در 100 ميلي ليتر

صفر

استانداردهاي شیمیایي

استاندارد ایراناستاندارد سازمان بهداشت جهانيواحد mg/Lفاكتور مورد اندازه گیري

1500، در شرايط ويژه 10002000جامدهاي كل )TDS( محلول

ــCaCO3خاصيت قليايي نسبت به فنول

ویژگي هاي فیزیكي
ويژگي هاي فيزيكي آب آشــاميدني خواصــي مانند رنگ، بو، 
كدورت و خاصيت اسيدي )pH( آب را در برمي گيرد كه براساس 

استانداردها بايد با جدول 1 سازگار باشد.
آب آشاميدني بايد بدون هرگونه طعم و بوي نامطلوب باشد و 
از نظر خواص ظاهري نيز نبايد مواد خارجي مانند شن و روغن 

درآن ديده شود.

ویژگي هاي شیمیایي
ويژگي هاي شيميايي آب آشاميدني شامل مقدار مواد معدني 
سّمي و غيرسّمي، مواد آلي، آفت كش ها، گندزداها و فراورده هاي 
جانبــي گندزدايي، مقدار كلر آزاد باقيمانده و فلورئوريد اســت. 

جدول 2 ويژگي هاي آب آشــاميدني را براساس استانداردهاي جهانيـ   كه توسط سازمان بهداشت جهاني اعالم شدهـ  و استاندارد 
ايران نشان مي دهد. مي توان گفت آب هايي براي آشاميدن مناسبند كه ويژگي هاي آن ها با جدول 1و 2 سازگار باشد.
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ــCaCO3مقدار قليايي كل

500ـCaCO3سختي كل

250ـCaكلسيم

50ـMgمنيزيم

Na200200سديم

Cl250400كلريد

SO4250400سولفات

NH3105105آمونياك

NO3نيترات
-5050

NO2نيتريت
-33

استانداردهاي فلزهاي سنگین، مواد سّمي و آالینده هاي كمیاب

Cr0/050/05كروم

ــCoكبالت

Cd0/0030/005كادميم

Cu21مس

Pb0/010/05سرب

ـNi0/02نيكل

Zn33روي 

Al0/20/2آلومينيم

Fe0/30/3آهن

Mn0/50/5منگنز

As0/010/05آرسنيك

Hg0/0010/001جيوه

ــSnقلع

Se0/010/01سلنيم

ـBa0/7باريم

CN-0/070/07سيانيد

ـAg0/1نقره

0/2ـMBASمواد مؤثر سطحي

F-1/51/7فلورئوريد

Mo0/070/02موليبدن

Sb0/0050/005آنتيموان

ــ-Brبرميد

µg/L( BrO3(برمات
ـ10-

 
 منابع

1. Guidelines for Drinking Water Quality, Second Ed, World Health Organization, Geneva - 1993.
2. Codex Standard 227-2001 General standard for bottled/ packaged drinking waters 

3. Codex standard for natural mineral water. Codex Stan 108-1981.
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1. مقاله هاي ارسالي بايستي تأليفي باشند و در تدوين آن از مراجع علمي معتبر و روزآمد استفاده شده باشد.
2. عنوان مقاله باالي صفحة نخست به صورت وسط چين نوشته شود و نام و نام خانوادگي نويسندگان به همراه نشاني و تلفن محل كار يا منزل 

هر يك، زير عنوان مقاله آورده شود.
3. چكيده مقاله حداكثر در 300 كلمه نوشته شود و زير عنوان مقاله و مشخصات نويسندگان با فاصله اي مناسب قرار گيرد.

4. دست كم سه تا حداكثر پنج واژه كليدي از متن مقاله انتخاب شده در سطري جداگانه در برابر عنوان »كليدواژه ها« زير چكيدة مقاله قرار گيرد.
5. يك قطعه عكس 4×3 رنگي يا سياه و سفيد روي صفحه نخست مقاله الصاق شود.

6. ساختار مقاله بايستي بخش هاي »مقدمه«، »كليدواژه ها«، »نتيجه گيري«، »پي نوشت ها« و »منابع« را به طور جداگانه دربرداشته باشد.
7. شيوه نگارش و واژه هاي به كار گرفته شده در مقاله بايستي با متن مقاله هاي چاپ شده در مجله هماهنگ باشد.

8. از به كار بردن واژه هاي التين در متن خودداري شود و هم ارز التين واژه هاي به كار رفته در متن، در پايان مقاله )در بخش پي نوشت ها( آورده شود.
9. جدول ها، نمودارها و شكل ها شماره گذاري شوند و در متن مقاله نيز با آوردن شماره در محل مناسب معرفي شوند. 

10. منابع مورد استفاده بايستي به مانند نمونه هاي ارايه شده در مجله در متن مقاله شماره گذاري شده، به ترتيب در انتهاي مقاله نوشته شود. در 
مورد كتاب حداقل نام نويسنده يا مترجم، سال انتشار و نام ناشر و در مورد مقاله نيز حداقل نام نويسنده، نام مجله، جلد، شمارة صفحه و سال 

انتشار آورده شود. براي منابع اينترنتي، آوردن نشاني دقيق به همراه نام نويسنده و سال انتشار ضروري است.
11. نسخه چاپي مقاله به صورت تايپ شده با نرم افزار Word به همراه لوح فشرده آن به دفتر مجله فرستاده شود. ارسال مقاله از طريق

 پيام نگار و به نشاني shimi@roshdmag.ir )در قالب pdf( اولويت دارد.
12. مقاله هاي فرستاده شده در پي بررسي و در صورت پذيرش، پس از ويرايش به چاپ خواهند رسيد.

13. مجلة رشد آموزش شيمي از پذيرش مقاله اي كه در آن، چارچوب ياد شده به طور كامل رعايت نشده باشد، معذور است.
14. مجلة رشد آموزش شيمي از باز پس دادن مقاله هايي كه به داليلي به چاپ نمي رسند، معذور است. 

15. نويسندگان مقاله ها، پاسخ گوي مستقيم نوشته هاي خود هستند.

مجله رشــد آموزش شيمی، در راستاي تحقق هدف هاي نظام آموزشي كشور، ارتقاي سطح علمي و تقويت مهارت هاي حرفه اي 
معلمان شيمي، دانشجويان رشته دبيري شيمي و همه عالقه مندان به آموزش شيمي منتشر مي شود.

معرفي تازه ترين دگرگوني ها، نوآوري ها، دستاوردها و پيش رفت هاي آموزشيـ  پژوهشي در حوزه آموزش شيمي در ايران و جهان؛ نقد و 
بررسي نارسايي ها و تنگناهاي موجود در آموزش شيمي كشور به ويژه در عرصه هاي طراحي و توليد راهنماي برنامه درسي، مواد و وسايل 
آموزشــي و كمك آموزشي، روش هاي تدريس، نظام سنجش و ارزشيابي، ساختار شــيوه اجرا و محتواي دوره هاي آموزش ضمن خدمت 
معلمان و دوره هاي تحصيالت تكميلي آموزش شيمي و فعاليت هاي عملي و آزمايشگاهي، هم چنين طرح پيشنهادها و ديدگاه هاي سازنده 

براي بهبود كمي و كيفي آموزش شيمي در كشور از جمله مهم ترين محورهاي فعاليت اين مجله است.
عالقه مندان در صورت تمايل به چاپ مقاله خود در اين نشريه، الزم است چارچوب زير را به طور كامل رعايت فرمايند.

فراخوان همکاری

نشاني مجله: تهران ـ صندوق پستي 15875-6585
پيامك:3000899511
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بنادریل

ِبنـادریــل

آیا        مي دانید        ...كه...

ضدحساسيت و ضد التهاب
مریم هدایتی ، معلم شيمی سمنان

بنادريل1 يا ديفــن هيدرامين هيدروکلريــد، نام دارويی از 
نســل مواد ضدحساسيت اســت. پس از آنکه جورج ريوشل2 
اين دارو را ســنتز کرد، اين ماده برای نخســتين بار در سال 
1946 به عنوان دارو معرفی شد. از آن زمان اين دارو، هنگام 
ابتال به ســرماخوردگی برای بهبود سرفه، آبريزش از چشم و 
بينی، خارش و حتی انواع خفيف بيماری پارکينســون تجويز 

می شود.
فراورده های دارويی با اثر ضدحساســيت، انــواع گوناگونی 
دارند برای نمونه، بنادريل با مدت اثر حدود هشــت ساعت با 
نام آکری واستين3 شــناخته می شود در حالی که، ستريزين4 
مدت اثــر طوالنی تر در حــدود يــک روز دارد. فراورده هاي 
دارويی ديگری نيز شامل بنادريل در بازار موجود است که به 
عنوان ضدسرفه تجويز می شوند اما حاوی مادة ضدحساسيت 

نيستند. 

ساز و کار عمل بنادریل
هيســتامين يا عامل حساســيت در بدن ما توسط سلول های 
مختلف ساخته مي شــود. اين ماده که در سال 1910 درنتيجه 
پژوهش های ديل و ليدالو شناخته شد، از آمينو اسيد هيستيدين 
ساخته می شود و اثرهای خود را از راه اتصال به چهار نوع گيرنده 

در سلول ها اعمال می کند.
بنابر پژوهش ها،  مواد ضدحساســيت در اتصال با گيرنده های 
H1 ، از انباشته شدن ســلول های التهابی در بافت ها جلوگيری 
 DNA می کنند و به مهار عواملی می پردازند که نسخه برداری از

را فعال می کنند و باعث ايجاد حالت التهاب در بدن می شوند.

هشدار
هنگام رانندگی و کار با وســايل خطرناک، در مصرف بنادريل 
احتياط کنيد زيرا اين دارو ممکن اســت حالت خواب آلودگی 
ايجــاد کند. از جمله ديگر عوارض جانبــی اين دارو می توان به 
سرگيجه، سردرد، خستگی، ايجاد مشکل در تنفس و بلع و بروز 

کهيرهای پوستي اشاره کرد.

 پی نوشت ها
1. benadryl
2. rieveschl,J
3. acrivastine
4.cetirizine

 منابع
1. www.drugs.com/benadryl.html
2. en. wikipedia. org/wiki/benadryl

ساختار هيستيدين

مشابه  فعال  جايگاه 
در آ. بنادريــل و ب. 

آهيستامين ب
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سلول هاي خورشیدي 
بر پایه سیلیسیم
 بي شكل

سید مهدي خاتمي شال
دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي، دانشگاه تربيت دبير 
شهيد رجايي تهران 
نیكو خلجي

چکیده
سلول خورشيدی وسيله ای است که به کمک اثر فوتو ولتايی، انرژی نورانی خورشيد را مستقيمًا به انرژی الکتريکی تبديل می کند. 
بررسی ها نشان می دهد سلول های خورشيدی بر پايه سيليسيم بی شکل، روش تهيه آسان و کارايی مناسبی نسبت به ديگر سلول های 
خورشيدی دارند. در اين مقاله همراه با ارائه اطالعاتی پايه در مورد سلول های خورشيدی، به چگونگی فرايند توليد و داليل اهميت 

سلول های خورشيدی بر پايه سيليسيم بی شکل می پردازيم. 

  کلیدواژه ها: سلول خورشيدی، اثر فوتو ولتايی، سيليسيم بی شکل

مقدمه
استفاده از فناوری خورشيدی پديده جديدی نيست، چنان که 
سابقه استفاده از آن به قرن هفتم پيش از ميالد بر می گردد. در 
اين دوران از عدسی ها به منظور متمرکز کردن نور خورشيد برای 
ايجاد آتش و ســوزاندن مورچه ها استفاده می شد. در قرن سوم 
پيش از ميالد يونانيان و روميان از نور خورشيد و آينه های مقعر 
به منظور روشن کردن مشعل ها در مراسم  مذهبی و همچنين 
به آتش کشيدن کشتی مهاجمان اســتفاده می کردند.در سال 
1839 پديده فوتوولتايی برای نخستين بار توسط ادموند بکرل، 

فيزيک دان فرانسوی کشف شــد که به كمك آن انرژی تابشی 
خورشيد به انرژی الکتريکی تبديل می شد. ادموند بکرل موادی 
را يافت که وقتی در برابر نور خورشــيد قرار می گرفتند، جريان 
الکتريکی کوچکی ايجاد می کردند. در سال 1905 آلبرت انشتين 
ماهيت نور و اثر فوتوالکتريک را معرفی کرد که فناوری فوتوولتايی 
برآن اســتوار بود و بعدها به همين دليل موفق به دريافت جايزه 
نوبل فيزيک شــد. بنا بر فرهنگ نامه بريتانيکا، نخستين سلول 
خورشــيدی از اتصال اليه های طال با پوشــش سلنيم در سال 
1883 توسط چارلز فريتز ساخته شد. در سال 1954 چاپين1 و 
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همکارانش موفق شدند نخستين نمونه از سلول های فوتوولتايی 
سيليسيمی را در آزمايشــگاه بل2 بسازند، بازده اين سلول ها در 
آغــاز 6 درصد بود که خيلی زود تا 10 درصد افزايش پيدا کرد. 
در ســال 1960 صنعت هوا - فضا به صورت جدی اســتفاده از 
اين فناوری را برای تأمين انرژی ســفينه های فضايی، آغاز کرد 
و تا مدت ها از اين ســلول ها فقط به عنوان منابع انرژی وســايل 
نقليه فضايی اســتفاده می شد تا اينکه به دنبال بحران انرژی در 
سال 1970، ســلول های فوتوولتايی به عنوان منبع انرژی برای 
کاربردهای غير فضايی نيز مورد توجه قرار گرفتند. تبديل انرژی 
صورت گرفته در سلول های خورشيدی در نتيجه فرايندی است 
که اثر فوتوولتايی ناميده می شــود و طی آن نور خورشــيد به 
کمک يک سلول فوتوولتايی به الکتريسيته تبديل می شود. اثر 
فوتوولتايی از فوتون ها اســتفاده می کند تا الکترون ها را در يک 
ماده فعال نوری تحريــک کند. فوتون ها باعث تحريک و انتقال 
الکترون ها به تراز باالتر می شــوند. از آنجا کــه  تقارن ذاتی در 
وسايل فوتوولتايی وجود ندارد، الکترون های تحريک شده پيش از 
بازگشت به حالت پايه، به مدار خارجی تزريق می شوند. می توان 
گفت ســلول فوتو ولتايی وســيله ای اســت که فوتون را از نور 

مي گيرد و به الکتريسيته تبديل می کند. 
نيم رسانا ها اساس ساخت سلول خورشيدی را تشکيل می دهند 
که از عنصرهای گروه های مختلف جــدول تناوبی- ازگروه 13 
تا 17- انتخاب می شــوند. خواص هر نيم رســانا به ويژگی های 
اتمی عنصر سازنده آن وابسته است و اين ويژگی ها از گروهی به 
گروه ديگر تغيير مي كند. همه سلول های خورشيدی دارای يک 
اتصال n-p هستند. شــکل1 اساس کار سلول های خورشيدی 
را به روشــنی نشان می دهد. ســلول های خورشيدی از دو نوع 
نيم رسانای يکســان ـ برای نمونه از جنس سيليسيم ـ ساخته 
شده اند که تنها تفاوتشان در نوع ناخالصی موجود در آن هاست. 

بــرای مناطقی که امکان برق رســانی به آن ها وجــود ندارد و 
همچنين تأمين نيازهای الکتريکی خانه ها، طيف گسترده کاربرد 
اين قطعه ها را نشــان می دهد،  شکل2. چند سلول فوتوولتايی 
کــه با هم در يــک چارچوب قرار می گيرنــد، پودمان يا ماژول  
فوتوولتايی3  ايجاد می كنند. از اتصال چندين ماژول در کنار هم، 
آرايه4  تشکيل می شود. هر چه يک ماژول يا آرايه بزرگ تر باشد 

الکتريسيته بيشتری توليد مي كند،  شکل3.

 

سلول های خورشيدی کاربردهای گوناگونی دارند. سلول های 
خورشــيدی کوچک در قطعه هــای الکترونيکی با ابعاد کوچک 
مانند ماشين حســاب ها، حسگرها و ســاعت های خانگی مورد 
استفاده قرار می گيرند. انواع ديگری از اين سلول ها در تجهيزات 
بزرگ تر مانند ايســتگاه های فضايی يا ماشين های خورشيدی 
استفاده می شــوند. تجهيز نيروگاه های خورشيدی و توليد برق 

 
 سامانه های فوتوولتايی نسبت به روش های ديگر توليد انرژی 
الکتريکی، الکتريسيته را بدون مصرف هرگونه سوخت فسيلی و 

حرکت مکانيکی توليد می کنند. 

شكل2 برخي كاربردهاي سلول هاي خورشيدي: آ. يك ايستگاه فضايي، 
ب. چراغ روشنايي در يك خيابان، پ. يك ماشين حساب، ت. يك ايستگاه 

شارژ ماشين هاي خورشيدي، ث. يك ماشين خورشيدي پيشرفته

شكل 3 سلول، ماژول و آرايه فوتوولتايي

شكل 1 اساس كار سلول خورشيدي

سلول

ماژول

آرايه

آ

ت

ب

ث

پ
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اساس کار سلول های فوتو ولتایی
اساس کار تمام سلول های خورشيدی مواد نيم رسانا از جنس 
عنصر هايی هســتند که در گروه های مختلفی از جدول تناوبی 
قرار دارند. اين عنصرها را  می توان در گروه های 13 تا 17 جدول 
يافت. نيم رساناها در حالت خالص خاصيت رسانايی ندارند ولی 
اگر گرم يا با مواد ديگری ترکيب شوند می توانند رسانای جريان 
الکتريسيته باشند. نيم رساناهای بلوری بسياری شناخته شده اند 
که از آن جمله می توان به Si که در ابزارهای الکترونيکی جديد 
استفاده می شود؛ Ge  که در نخستين ترانزيستورها مورد استفاده 
قرار گرفت؛ GaAs موجود در بســياری از دستگاه های نوری و 
CdS به عنوان حسگرهای نور اشــاره کرد. شکستن پيوندهای 
کواالنســی در نيم رســاناها منجر به ايجاد جفت های الکترون- 
حفره می شود. در نيم رسانه های ذاتی تعداد الکترون ها برابر تعداد 
حفره هاســت که مقدار آن  در دمــای 300K تقريبًا به1010 * 
1/5در هر سانتی متر مکعب می رسد، شکل4. هر چند سلول های 
خورشيد دارای نسل های مختلفی است در اينجا به دليل درک 
آسان تر، تنها به ســلول های خورشيدی نسل اول می پردازيم و 
به صورت خاص ســلول های تــک بلوری را مورد بررســی قرار 

می دهيم،  شکل5. 

می کند. پس به آن سيليسيم نوع  n 6 می گويند. اگر اتم ناخالص 
دارای ظرفيت 3 باشــد، آنگاه يک حفره اضافی ايجاد می شود. 
حفره در واقع همان جای خالی الکترون اســت، با بار مثبت به 
اندازه الکترون و جرمــی برابر با جرم الکترون. پس اين اليه بار 

مثبت دارد و به آن سيليسيم نوع 7p می گويند.
 

 ،n به يک نيم رســانای نوع p با اتصال يک نيم رســانای نوع
الکترون ها از ناحيه n بــه ناحيه p انتقال می يابند و حفره ها از 
ناحيه p به ناحيه n منتقل می شــوند. با انتقال هر الکترون به 
ناحيه p، يک يون مثبت در ناحيه n ايجاد می شــود و با انتقال 
هــر حفره به ناحيه n، يک يون منفی در ناحيه p باقی می ماند. 
يون های مثبت و منفی ميدان الکتريکی داخلی ايجاد می کنند 
که جهت آن از ناحيه n به ناحيه p اســت. اين ميدان با انتقال 
بيشتر الکترون ها و حفره ها،  قوی تر می شود تا جايی که انتقال 
خالص حامل های بار يعنی الکترون ها و حفره ها به صفر می رسد. 
در اين حال ترازهای ِفرمی دو ناحيه، با يکديگر هم سطح شده اند 

و يک ميدان الکتريکی داخلی نيز شکل گرفته  است.
 

اگر در چنين شرايطی، نور خورشيد به پيوند بتابد، فوتون هايی 
که انرژی آن ها از انرژی شــکاف نيم رســانا بيشــتر است، زوج 
الکتــرون- حفره توليد می کنند و زوج هايی که در ناحيه تخليه 
يا نزديک آن توليد شــده اند، شــانس زيــادی دارند که قبل از 

غلظت الکترون هــا و حفره ها را می توان بــا افزودن ناخالصی 
دســت کاری کرد. به اين عمــل در اصطالح، ناخالص ســازی5  
می گوينــد که در جريان آن می توان اتم عنصرهای مناســب را 
جايگزين اتم های سيليسيم در شبکه بلور کرد. شکل 4 توضيح 
مناســبی برای درک عمل ناخالص سازی اســت. در يک سلول 
خورشــيدی وجود دو نوار به نام های n و p ضروری اســت. در 
ســلول های خورشيدی نســل اول هريک از اين نوارها از جنس 
سيليســيم اند و فقط ناخالصی موجود در هرکدام متفاوت است. 
اگر اتم ناخالص 5 ظرفيتی باشد )اتم سيليسيم 4 ظرفيتی است(، 
يک الکترون آن آزاد باقی می ماند و اين اليه بار نسبی منفی پيدا 

شكل4 پيوند كواالنســي، الكترون و حفره در اتم سيليسيم. در سمت 
چپ، هيچ پيوندي شكسته نشده است اما در سمت راست، پيوند بين دو 
اتم سيليسيم شكسته شده و در نتيجة آن، يك حفره و الكترون متحرك 

ايجاد شده است. 

 شكل5 آ. افزودن فسفر و ب. افزودن بور به بلور سيليسيم 

شكل 6 ساختار يك سلول خورشيدي تك بلوري معمولي

اتم Siپيوند كووالنسيالكترولحفره

توري فلزي

آ ب

B4
-P4

+

اتصال 
به سلول 

بعدي

p-n اتصال پشتاتصال

پوشش ضدبازتاب
n+ نوار

 P- نوار
)الية اصلي پايه(

P+ نوار
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باز ترکيب، توسط ميدان داخلی پيوند از هم جدا شوند.
ميدان الکتريکی، الکترون ها را به ناحيه n و حفره ها را به ناحيه 
p ســوق می دهد. به اين ترتيب تراکم بــار منفی در ناحيهn و 
تراکم بار مثبت در ناحيه p  زياد می شود. اين تراکم بار، به شکل 
ولتاژی در دو سر پيوند قابل اندازه گيری است. اگر دو سر پيوند 
با يک ســيم، به يکديگر اتصال کوتاه  داده شوند، الکترون های 
اضافی ناحيه n، از راه ســيم به ناحيه p جريان می  يابند،  شکل 
6. اگر به جای ســيم از يک مصرف کننده استفاده شود، عبور 
جريــان از مصرف کننده، به آن انــرژی می دهد. به اين ترتيب 
انرژی فوتون های نور خورشيد به انرژی الکتريکی تبديل می شود.

 هر چه ميدان الکتريکی درونی پيوند قوی تر باشد، ولتاژ مدار 

ساخته می شوند که با فسفر يا بور، ناخالص شده اند. اين سلول ها  
کارايی خوبی در حد 15تا 20 درصد و پايداری زيادی دارند اما 
انرژی زيادی بايد صرف توليد آن ها کرد. اين دســته از سلول ها  
که رايج ترين سلو ل های خورشيدی موجود در بازارند عمدتًا در 
پشت بام خانه ها ديده می شوند. هم اکنون چند نوع سلول های 
خورشيدی نسل اول به شــکل صفحه هاي خورشيدی مصرف 
خانگی دارند. سلول های سيليســيمی تک بلوری8 ، سلول های 
سيليسيمی چند بلوری9  و سلول های سليسيمی هيبريدی10  از 

انواع سلول های خورشيدی نسل اول به شمار می روند.
نسل دوم سلول های خورشيدی معمواًل سلول های خورشيدی 
اليه نازک ناميده می شوند زيرا نسبت به سلول های خورشيدی 
بلوری از اليه های نيمه رسانا با ضخامت حدود چندين ميکرومتر 
ســاخته می شوند. سيليسيم های چندبلوری و بی شکل به دليل 
ارزانی  غير سمی بودن، فراوانی و شناخته بودن فناوری مربوط به 
فرايند توليد، به عنوان مواد فعال سازنده سلول های خورشيدی 
اليه نازک به کار می روند. برای دســتيابی به جذب تقريبًا کامل، 
ضخامت اليه های جاذب بايد دست کم چند ميکرومتر باشد. اليه 
نازک11 نام يک فناوری توليدی است که سيليسيم چند بلوری 
توليد می کند. اين فناوری به منظور کاهش مصرف نيم رســانا، 
توانايی ســاخت سلول های خورشــيدی ارزان در مساحت های 
بزرگ و دستيابی به مجموعه ای از سلول های خورشيدی ساخته 















شكل 7 

باز بزرگ تری توليد می شــود. برای دست يافتن به يک ميدان 
الکتريکی بزرگ، بايــد اختالف ترازهای فرمی دو ماده p و n از 
يکديگر زياد باشــد. برای اين منظور بايد انرژی شکاف نيم رسانا 
بزرگ انتخاب شود. بنابراين ولتاژ مدار باز يک سلول خورشيدی 
با انرژی شکاف آن افزايش می يابد اما افزايش انرژی شکاف سبب 
می شــود، فوتون های کمتری توانايی توليد زوج الکترون حفره 
داشته باشند و بنابراين جريان اتصال کوتاه کمتری نيز توليد شود. 
بنابراين افزايش انرژی شکاف، روی ولتاژ مدار باز و جريان اتصال 
کوتاه سلول، دو اثر متفاوت دارد. در کل سه نوع اصلی سلول های 
خورشــيدی وجود دارد که عبارت اند از:  سلول های سيليسيمی 
بلوری با  بازده 15تا20 درصد، سلول های چند اتصالی GaAs با 
بازده 26 تا 29 درصد و انواع مختلف سلول های خورشيدی اليه 

نازک که دارای 32 تا 38 درصد هستند.

  نسل های مختلف سلول های خورشیدی
سلول های خورشيدی به سه نسل مختلف تقسيم می شوند نسل 
اول ســلول های خورشيدی به طور عمده از سيليسيم يا ژرمانيم 

شــده به صورت تک اليه، بســيار مورد توجه قرار گرفته است. 
اســتفاده از مواد کم در ساخت اين سلول ها و هزينه های پايين 
فرايندهای توليد آن ها، اين امکان را به توليدکنندگان صفحه هاي 
خورشــيدی می دهد تا اين فراورده را با قيمتی ارزان تر به بازار 
عرضه کنند. انواع اين سلول ها عبارت اند از: سلول های خورشيدی 
بی شکل و سلول هايی که از مواد غير سيليسيمی مانند کادميم/تلوريم  

و  مس/ اينديم /گاليم دی سلنيد 12 ساخته شده اند.  

نسل سوم سلول های خورشيدی که در مقياس آزمايشگاهی توليد 
شده اند سلول های خورشــيدی نقطه ای کوانتومی13  هستند که 

C60

ZnPc  C60

Zn Pc
30nm

15nm

5nm

n

p

الية حائل

الكترود شفاف

الكترود فلزي

پبآ

شكل 8 مقايسه انواع سيليسيم، آ. بي شكل ب. تك بلوري و پ. چندبلوري آن

نیم رسانا ها اساس ساخت سلول خورشیدی 
را تشکیل می دهند که از عنصرهای گروه های 

مختلف جدول تناوبی- ازگروه 13 تا 17- 
ساخته می شوند
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کارايی بسيار باالتری نسبت به سلول های خورشيدی ديگر دارند.

سلول خورشیدی بر پایه سیلیسیم بی شکل
 سليسيم سازنده اين ســلول ها بلوری نيست. در اين دسته 
از ســلول های خورشيدی يک يا چند اليه از مواد فوتو ولتايی 
در يک بســتر روی هم قرار می گيرند. اين ســلول ها معمواًل 
از به کار بردن سليســيم ناخالص پشــت صفحه ای شيشه ای 
ســاخته شده اند و در سمت رو به خورشيد خود، رنگ قهوه ای 
تيره دارند اما در ســمت رسانا، به رنگ نقره ای ديده می شوند. 
هزينه توليد سلول های خورشيدی بر پايه سيليسيم بی شکل 
)a-Si( كم اســت. دو جزء اصلی آلياژ a-Si ، سيليســيم و 
هيدروژن انــد. ويژگی ديگر اين آليــاژ ضريب جذب باالی آن 
اســت؛ تنها يک اليه نازک آن برای جذب نور كافي اســت و 
اين باعث کاهش هزينه مواد می شــود. سلول های خورشيدی 
مورد استفاده در بيشتر ماشين حساب ها و بسياری از ابزارهای 
الکترونيکی کوچک، از ســلول های سيليسيم بی شکل ساخته 
شده اند. سلول های خورشيدی کادميم/ تلوريم و مس/ اينديم 
/گاليم دی ســلنيد اگرچه توان توليدی باالتری دارند ولی فعاًل 
فقط در مقياس آزمايشــگاهی به صــورت موفقيت آميز عمل 
کــرده و هنوز توجه صنايع را به خــود جلب نکرده اند. در اين 
صنعت هنوز هم نگاه ويژه ای به سيليسيم وجود دارد که علت 
آن را می توان به مشــکالت کمتر برای توليد آن نســبت داد 
زيرا مسائل مربوط به سمی بودن، رطوبت سلول های CdTe و 
بازده پايين  CIS در نتيجه پيچيدگی مواد، در مورد آن مطرح 
نمی شــود. همچنين در راستای اســتفاده از مواد غير سبز در 
توليد انرژی خورشيدی، هيچ ايرادی در استفاده از سيليسيم 

استاندارد وجود ندارد. 
  از داليل اهميت و توجه ويژه به سليسيم بی شکل می توان 
به فراوانی و غير ســمی بودن آن اشــاره کــرد. تهية اين ماده 
بــا فرايند دمايی پايين، ممكن اســت و با توجه به اســتفاده 
از مــواد ارزان قيمت و انعطاف پذير، بازده چشــمگيری دارد و 
به سيليســيم کمی نياز دارد. سيليسيم بی شکل محدوده ای 
وسيع از طيف نوری را جذب می کند که طيف های فروسرخ و 
فرابنفــش را در بر می گيرد و در نور ضعيف هم به خوبی عمل 
می کند. اين کار اجازه توليد نيرو در آغاز صبح، عصر و روزهای 
بارانی و ابری را به سلول می دهد. در حالی که بازده سلول های 
سيليســيمی بلوری، در برابر نور غيرمســتقيم و پراکنده روز، 
به صورت چشــمگيری بازده  کمتری دارند. بازده يک ســلول 
حاوی سيليســيم بی شکل در طول شــش ماه اول استفاده، 

10 تــا 30 درصد کاهش دارد. اين پديده که اثر اســتيبلر ـ 
رونســکی14 ناميده می شود به دليل کاهشی کلی در خروجی 
الکتريســيته اســت که در نتيجه تغيير در قابليت هدايت نور 
روی می دهد و ناشی از رويارويی طوالنی با نور خورشيد است. 
اگرچه اين کاهش با تابکاری در دمای C°150 يا بيشتر از آن، 

 برگشت پذير است.

 نتیجه گیری
چندی است که دانشمندان با پی بردن به اين مطلب که منابع 
سوخت های فسيلی محدود اســت، زنگ خطر پايان يافتن اين 
دسته از ســوخت ها را به صدا درآورده اند. از سوی ديگر مسائل 
زيســت محيطی ناشی از بهره گيری از اين سوخت ها  آدمی را به 
تالش برای دستيابی و استفاده از منابع انرژی جايگزين تشويق 
می کند. يکی از اين منابع، انرژی خورشــيدی اســت و از جمله 
راه های بهره جستن از آن استفاده از سلول های خورشيدی است. 
اساس کار سلول های خورشيدی پديده فوتوولتايی است. با گذشت 
زمان و پژوهش های دامنه دار  دانشمندان در اين عرصه، نسل های 
مختلف سلول های خورشيدی به بازار عرضه شدند. هم اکنون نيز 
پژوهشگران در پی توليد انواعی از سلول های خورشيدی هستند 
که هم کارايی باالتری داشــته باشــند و هم فرايندهای توليدی 
مربوط به آن از نظر اقتصادی به صرفه تر باشــند. اگرچه امروزه 
نسل های مختلف سلول های خورشيدی در دسترس اند اما هنوز 
هم در صنعت به سلول های خورشيدی بر پايه سيليسيم بی شکل، 

به دليل توليد آسان و بازده خوب آن، توجه ويژه ای می شود.

 پي نوشت ها
1. Chapin
2.  Bell
3. photovoltaic module
4. array
5. doping
6. Negative
7. Positive
8. Monocrystalline
9. Polycrystalline
10. Hybrid solar cell
11. String Ribbon
12. CIGS
13. Quantum Dot
14. Staebler-Wronski effect
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غلظت الکترون ها و حفره ها را می توان با 
افزودن ناخالصی دست کاری کرد. به این عمل در 

اصطالح،  ناخالص سازی می گویند که در جریان 
آن می توان اتم عنصرهای مناسب را جایگزین 

اتم های سیلیسیم در شبکه بلور کرد
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معرفي نرم افزار
 و بازي هاي

 شیمي

گردآوري و ترجمه: پیام سلیمي

بيشتر مردم، بدون در نظر گرفتن شغل، سن و رشته، با شنيدن 
نام »شيمي« به ياد جدول تناوبي مي افتند چرا كه جدول تناوبي 

عنصرها بخشي جدايي ناپذير از شيمي به شمار مي رود.

برنامه هاي كاربردي يا اپ هاي جدول تناوبي وابسته به پايگاه 
The Royal Society of Chem- )»انجمن سلطنتي شــيمي« 

(istry (RSC) بهتريــن گزينه براي دانشــجويان، اســتادان و 
عالقه مندان به شيمي است كه به دنبال چنين اپ هايي هستند.

ايــن اپ افزون بر جامع و حرفه اي بودن، از گرافيك و طراحي 
چشمگيري نيز برخوردار است.

از امكانات اين برنامه، دسترســي به اطالعات موجود در مورد 
همه عنصرهاســت. از جمله اطالعات كلــي مي توان به تصوير 
عنصر، نقطه جوش، چگالي، انواع ايزوتــوپ، تاريخچه، كاربرد، 

انرژي پيوند با عنصرهاي ديگر و انرژي هاي يونش اشاره كرد.
در بخــش »filtering« با فعال و غيرفعــال كردن گزينه ها، 

جدول تناوبي به شكل هاي مختلف تغيير مي كند. براي نمونه،
فعال كردن گزينه نقطه جوش باعث مي شود خانه هاي جدول 
تناوبي به صورت مكعب هاي پر، نيمه پر و تقريبًا خالي، برحسب 
نقطه جوش عنصر، تغيير پيدا كنند. اين گزينه ها فهم و سرعت 

دسترسي به هدف مورد نظر را براي مخاطب آسان مي كنند.

Periodic Table
)Royal Society of Chemistry(
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در بخــش »table of elements« با جــدا كردن يك عنصر 
مي توان آن را با عنصرهاي ديگر مقايسه كرد.

از ديگر امكانات اين نرم افزار، مي توان به پيوند به پادكســت و 
ويديو، در مورد بيشتر عنصرها اشاره كرد.

اين اپ رايگان است و به جز ويديو و پادكست ها، كاماًل به صورت 
بدون خط اجرا مي شود و هم اكنون در گوگل پلي، يك ميليون 
بار بارگيري شده و امتياز 42/5 را از 27 هزار نقد موجود كسب 

كرده است.
امتياز اين اپ را مي توان وجود بخش نام گذاري عنصرها در آن 
دانســت كه آن را براي شيمي دان هاي تازه كار بسيار كاربردي تر 

مي كند.

Khan Academy 

شايد نام پايگاه »مكتب خانه« را شنيده باشيد. اپي كه در اينجا 
معرفي مي شود نسخه انگليســي، كامل و حرفه اي تر نسبت به 

پايگاه »مكتب خانه« است.
پايگاه »خان اكادمي« كه در سال 2006 ساخته شد و كم كم 
به شهرت جهاني رسيد، هم اكنون يكي از بهترين منابع آموزشي 

دانشجويان و استادان را ارائه مي دهد.
بيش از 12 هزار ويديوي آموزشي در مورد درس ها و رشته هاي 
مختلف در اين پايگاه موجود اســت كه عنوان هاي مختلفي را از 

رياضي، فيزيك و شيمي تا هنر و اقتصاد شامل مي شود.
متأسفانه دسترسي به اين پايگاه با IP ايران امكان پذير نيست 

ولي اين محدوديت شامل نرم افزار آن نمي شود.
ويديوهاي قرار داده شده در پايگاه به راحت ترين و سريع ترين 
شــكل ممكن مباحث را آموزش مي دهند و در بيشــتر مواقع، 
استادان برجسته از بهترين دانشگاه هاي دنيا تهيه اين ويديوها 

را بر عهده دارند.
اين ويديوها در شاخه شيمي، مطالبي در زمينه شيمي پايه  و 
شــيمي آلي را در بردارد و افزون بر آموزش شيمي به يادگيري 

زبان تخصصي و عمومي و تلفظ درست واژه ها كمك مي كنند.

اين اپ مربوط به يک بازی برای گوشــی همراه می شــود که 
بسيار ساده ولی جالب و سرگرم کننده است.

در اين بازی نخست 4 عنصر اصلی، يعنی آب، خاک، هوا و آتش 
از نظر شما می گذرند. از ترکيب اين مواد با هم می توانيد مواد و 
حالت های جديدی ايجاد کنيد: با ترکيب کردن آب و آتش بخار 
آب به وجــود می آيد، با ترکيب کردن آتش و زمين )خاک( ماده 
مذاب ايجاد می شود و به همين ترتيب از 4 ماده اوليه می توانيد 
556 ماده جديد بســازيد. با گذشت زمان و ساخت مواد ديگر، 

کم کم به پايان بازی نزديک می شويد.
اين بازی جنبه ســرگرمی دارد و برای افراد کم ســن و ســال 
مناسب تر از بزرگساالن اســت. بازيکنان از ساختن مواد جديد 

لذت می برند و گاهی هم متعجب می شوند.

Little alchemy

 Complete Chemistry app

اين هم اپ ديگری با طراحی ســاده و کارکرد آسان است که 
نخستين بخش آن به جدول تناوبی و توضيح مختصری در مورد 

هريک از عنصرها مربوط می شود.
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 بخش دوم که با عنوان فرمول های شــيميايی نام گذاری شده 
بسيار کاربردی اســت و عملکرد آن به اين ترتيب است که شما 
نخست، فرمول ترکيب را می نويسيد. سپس نرم افزار، نام آيوپاک آن 
ماده را در اختيارتان قرار می دهد. عکس اين روند نيز ممکن است.

بخش بعدی کــه در اين اپ وجــود دارد concept )به معنی 
خالصه، چکيده( اســت. ماننــد يک فرهنگ  واژه هــا در مورد 

اصطالحات شيمی عمل می کند.
بانک اطالعاتی اين بخش ممکن است چندان کامل نباشد اما 
برای هر اصطالح، توضيحی بسيار روان و قابل فهم ارائه می دهد.

بخش پايانی اين اپ شامل خالصه ای از سر فصل ها و مطالب 
مختلف شيمی، همراه فرمول ها و معادله های مربوط به هر بخش 

است.
اين اپ نيز رايگان است و در صورت اتصال به شبکه، به صورت 
خودکار در باال و پايين صفحه، تبليغات علمی مختلف و بيشتری 

را هم نمايش می دهد.
کامل ترين منبع ويديوی آموزشــی در شــاخه شيمی آلی در 
سرورهای اين پايگاه و اپ های آن موجود است و به صورت رايگان 

در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.
برای تماشای ويديوها، به شبکه با سرعت مناسب نياز است.

از بخش های ديگر، بخش آموزشی برای گرفتن کمک هزينه و 
ادامه تحصيل در کالج هاي مختلف از قدم اول تا گرفتن پذيرش 

را می توان برشمرد.
اين اپ بيش از يک ميليون بار در گوگل پلی بارگيری شده و از 

22 هزار نقد موجود امتياز 45/5 را کسب کرده است.
ســازندگان اين برنامه قابليت ســرگرم کردن و نگه داشــتن 

مخاطب در بازی را به خوبی فراهم کرده اند.

   Chemistry Dictionary
)Aaditya apps(

 Aaditya اين اپ يک فرهنگ شــيمی از گروه برنامه نويســی
apps است.

فرهنگ های مختلفی در زمينه شيمی در بازارهای نرم افزاری 
وجود دارد  ولی در بيشــتر موارد، بانک اطالعاتی آن ها جامع و 

قوی نيست.
اپ معرفی شــده بيشترين دايره  واژه های استفاده شده توسط 
نويسنده را نسبت به فرهنگ های ديگر در خود دارد و افزون  بر 
جامع و خالصه بودن، از توضيحات ساده و روان در مورد هر واژه 

برخوردار است.
دسترسی به اين فرهنگ رايگان است ولی در صورت اتصال به 

شبکه، پس از زمان مشخصی، تبليغات آن نمايش می يابد.
گروه نرم ا فزاری خوبی در تهيه اين فرهنگ همکاری کرده اند و در 
سابقه کار خود تهيه فرهنگ رشته های تحصيلی ديگر را نيز دارند.
اين اپ بيش از ده هزار بار بارگيری شــده و از 350 نقد امتياز 

42/5 را دريافت کرده است. 
اگر تعداد بارگيری و معروف تر بودن گروه برنامه نويسی فرهنگ 
برايتان اولويت داشته باشــد، فرهنگ شيمی از گروه نرم افزاری 
Julia Dictionary Inc بــا بيش از 100 هزار بار بارگيری را نيز 

می توانيد دريافت کنيد.

معرفي پایگاه انجمن سلطنتي شیمي

The Royal Society of Chemistry (RSC) انجمن سلطنتی 

rsc.org/learn-chemistry
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شيمی يکی از بهترين انجمن های آموزشی در رشته  شيمی است. 
اگر دانشجوی رشته شيمی هســتيد يا به شيمی عالقه منديد، 
حتمًا به نام اين انجمن برخورد کرده ايد. محل استقرار اصلی  اين 

انجمن در کشور انگليس است.
انجمن ســلطنتی شيمی افزون بر جايزه های متنوع، ماهنامه، 
مجله و مجموعه کتاب های رشــته شــيمی، پايگاهی بســيار 
 Learn قدرتمند و غنی دارد که در ادامه، بخشی از آن با عنوان

Chemistry معرفی می شود.
صفحه اصلی بخــش آموزش اين پايگاه را می توانيد در تصوير 

مشاهده کنيد.
 متأسفانه اين پايگاه ترجمه يا نسخه ای به زبان فارسی ندارد از 

اين رو در اينجا ترجمه هر بخش برايتان آورده می شود.
قســمت باالی اين تصوير، در ســمت راست، شامل پيوندهای 
کشــويی به اين قرار اســت: »wiki«  به معنی »دايرئ المعارف«، 
 »CPD« ،»انجمــن و  »اجتمــاع  به معنــی   »communities«
 که خالصــه عبارت »پيشــبرد حرفه ای برای معلمان« اســت، 
higher educa-« ،که اصول اوليه را شــامل می شود »primary«

tion« به معنی تحصيالت باالتر و تکميلی است. در بخش پايانی 
نيز توضيحات پايگاه با عنوان »about«  نوشته و لينک شده است.

در بخش اول نوار پيوند، می توانيد به منابع موجود و داده های 
مخصوص دانشجو يا استاد، درپايگاه دسترسی پيدا کنيد.

بخش دوم يا عنوان wiki  از واژه ويکی پدياـ  که يک دانشنامه 
آزاد اســتـ  گرفته شده و شــامل بخش های متنوع و کاربردی 
متفاوتی اســت و بيشتر برای سطح پايين تر از کارشناسی ارشد 
مناســب است که گزارش کار بيش از 500 آزمايش برای سنين 
مختلف، آزمون های شيمی به زبان انگليسی، آموزش ها و بخش 

فروم و انجمن پايگاه را دربردارد.
افزون بر اين امکانات، دو قسمت ديگر هم در اين بخش وجود 
دارد: يکــی با عنــوان substance به معنی »مــاده« که در اين 
قسمت شما می توانيد به وسيله  »طراحی«، ساختار ماده مورد 
نظر را رسم و نام ماده را دريافت کنيد؛ و ديگري كه »پروژه ها و 
همکاری« نام دارد. برای استفاده از اين بخش بايد در پايگاه عضو 
شويد. سپس طرح پيشنهادی )پروپوزال( خود را در اختيار اعضا 
قرار می دهيد تا همکار يا تأمين کننده پيدا کنيد و پاسخ پرسش 

يا هر کمک ديگری را که الزم داريد، به دست آوريد. 
ســومين گزينه که اجتماع و انجمن معنی می شــود برای در 
ارتباط بودن با شــيمی دان های ديگر، پايگاه هــا، عالقه مندان و 
اســتادان شيمی ايجاد شــده و به چند بخش از جمله گفت وگو 
درباره شيمی، شبکه شيمی و شيمی دبيرستان تقسيم شده است.
بخش چهارم CPD، از جمله بهترين بخش های پايگاه است که 
در آن روش ها و اطالعاتی که بيشتر مناسب برای استادان است 
جمع آوری و ارائه شــده است. همچنين مجموعه های آموزشی 
برای تدريس  و حتی امکان مکالمه های مســتقيم انگليســی 

به وسيله ويديوـ  چت برای پرسيدن سؤال وجود دارد.
بخش primary که درباره اصول اوليه شيمی است،  موضوعاتی 
مانند واکنش های برگشــت پذير و برگشــت ناپذير، مواد اوليه، 
حالت هــای جامد مايع گاز، علم زمين و دســتيار معلمی را در 

اختيار بازديدکننده قرار می دهد.
بخش بعدی بيشتر مربوط به دانشجويان است. در اين قسمت 
با تحصيالت تکميلی، شــغل و تخصص هــا، کنفرانس ها، منابع 

تأمين مالی پروژه و ارائه درس ها روبه رو می شويم.

نوار پیوندها 
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پيونــد پايانــی در اين نوار بخشــی باعنوان About، شــامل 
توضيحات و معرفی پايگاه است.

مــورد ديگری کــه در نخســتين صفحه پايــگاه می بينيم، 
جســت وجوگر منابع آن اســت که تقســيم بندی های جالب و 
کاربردی دارد. برای نمونه، اين تقســيم بندی بر حسب استاد يا 
دانشجو بودن، يا براساس سن و سطح تحصيلی انجام گرفته است. 
تقسيم بندی ديگر براساس عنوان است. از ديد يک بازديدکننده، 

شايد جالب ترين بخش اين جست وجوگر، تقسيم بندی براساس جست وجوگر و پایگاه های زیر شاخه 
نوع باشد که شــامل بازی ها، آزمون ها، ســخنرانی ها، مقاله ها، 

ويديوها و فايل های صوتی، آموزش، آزمايش ها و... است.
در پايان اين صفحه، بخش پايگاه ها وجود دارد. هر يک از اين 
پايگاه هــا توضيحی مخصوص به خود دارند که به طورخالصه به 

آن ها می پردازيم.
در نخستين ســطر معرفی پايگاه ها، شــما پايگاهی باعنوان 
جدول تناوبی مشــاهده می کنيد که نسبت به بسياری ديگر از 
پايگاه ها بهترين جدول تناوبی را در عين خالصه بودن در اختيار 
می گذارد. هر نوع اطالعاتی از داده های عددی و تاريخچه گرفته 
تــا کاربرد عنصرها را به راحتی و به  صورت خالصه در اين جدول 

تناوبی پيدا خواهيد کرد.
ON THIS DAY IN CHEMIS-  دومين پايگاه معرفی شده

TRY، اســت. اگر می خواهيد از  رويدادهايی اطالع يابيد که در 
سال های گذشته، درست در  تاريخ امروز يا هر زمان ديگری رخ 
داده، می توانيد به اين پايگاه مراجعه کنيد. اين اطالعات مي تواند 
زمان تولد يا فوت دانشمندان، منتشر شدن مقاله يا اختراعی مهم 

در گذشته و... باشد.
بخش بعــدی Experimentation hub اســت. در اين پايگاه 
می توانيد آزمايش های مختلف موجود را به صورت مجازی انجام 
دهيد. اين بخش يکی از جالب ترين بخش های پايگاه با امکانات 
مختلف است. طبيعی است که برای نمايش پويانمايی ها و برقراری 
تعامل، به پخش کننده های جاوا، تحت وب يا نرم افزارهای مشابه 
نياز داريد که به صورت رايگان در شبکه وجود دارد و قابل دريافت 

است.
بخش بعدی چهره های شيمی نام دارد که به معرفی چهره های 
برجسته و سرشناس رشته شيمی، داستان زندگي، راه رسيدن 
به موفقيت ها و حتی اينکه هم اکنون در چه شــاخه و موضوعی 

مشغول به فعاليت هستند، می پردازد.
بخــش بعدی به طيف بينی پرداخته اســت. آمــوزش، روش 
انجــام، روش اســتفاده و حتی تعريف ســاده طيف بينی را در 
ايــن زيرمجموعه می توانيد پيدا کنيد. اين بخش بيشــتر برای 

دانشجويان قابل استفاده است تا دانش آموزان.
دو بخش بعدی، پيوند پايگاه های »شيمی در هنر« و »شيمی 
در ســالمت« اســت که هر دو مطالب مهم و فراوانی را شامل 
می شوند و افزون بر آموزشــی بودن، جنبه سرگرمی نيز دارند.

گذشته از ســالمت که موضوع پر بحثی در رشته شيمی است 
روش درست کردن شــعله ها با رنگ های مختلف، با استفاده از 
مواد آزمايشــگاهی و حتی اثرهاي هنری توليد شــده به وسيله 

شيمی مورد بحث قرار می گيرد. 
اگر طرفدار هنر هستيد اين بخش را از دست ندهيد.

اين پايگاه يکی از کامل ترين پايگاه ها در زمينه معرفی شيمی 
است. يادآوری می شود که در اينجا فقط بخشی از پايگاه مرجع   

مرور شد که به آموزش شيمی می پردازد.  
شعار انجمن سلطنتی »پيشبرد عمل شيمی« است. اميد است 

شما هم برای اين خواسته تالش کنيد و موفق باشيد.
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شیـمی
گردآوري و ترجمه: مهدیه كوره پزان مفتخرتازه های       

ماده اي سخت تر از الماس
تا کنون الماس ســخت ترين ماده طبيعی شناخته شده بود اما 
كره با اِعمال يک فرايند فيزيکی جديد روی کربن، ماده جديدی 
کشــف شــد که به گفته گروهی از دانشــمندان از الماس هم 

سخت تر است.
پژوهشــگران در دانشگاه کارولينای شمالی1 می گويند روشی 
برای توليد ماده ای به نام Q-کربن توسعه داده اند که حالت سوم 
يا شــکل متفاوتی از کربن  را در کنار گرافيت و الماس نشــان 

می دهد.
اين کشــف کاربردهای زيادی به ويژه در رشته های پزشکی و 
صنعت دارد. جی  نارايان2  استاد راهنمای اين مطالعه می گويد: 
»ما می توانيم در 15 دقيقه، يک قيراط الماس توليد کنيم«. يک 
قيراط معادل با 200 ميلی گرم است. اين ادعا بی ترديد توجه ها 

را به خود جلب می کند.
فرايند توليد Q-کربن که با تمرکز پالس بســيار کوتاهی از نور 
ليزر روی کربن همراه است، می تواند الماس سنتزی را به شکل 
دانه های بســيار ريز توليد کند که در توليد جواهرات اســتفاده 
می شــود. با اينکه مقدار الماس حاصل از اين روش نســبت به 
روش های صنعتی ســنتی کم اســت اما اين فرايند می تواند در 
دمای اتاق و فشار هوا انجام شود و برای توليد در مقياس بزرگ، 
نســبت به روش های ديگر از جمله روش رســوب گذاری بخار 

شــيميايی3 ، آسان تر اســت. نارايان و همکارانش می گويند که 
پتانسيل توليد سنگ های قيمتی سنتزی، به کابردهايي شامل 
خاصيت مغناطيســی، فلورسنت و رســانايي الکتريکی مربوط 

مي شود.
در روش استفاده شده برای توليد Q-کربن، بنا به آنچه در مجله 
فيزيک کاربردی توضيح داده شده است ، يک پرتو ليزر کوچک  
به تکه ای کربن بی شــکل به مــدت 200 نانو ثانيه می تابد و به 
سرعت آن را گرم می کند. سپس در فرايندی به نام فرونشانی4 ، 

با سرد کردن اين نقطه  ، Q-کربن توليد می شود. 
هنوز معلوم نيســت که آيا اين ماده در طبيعت وجود دارد يا نه  

اما نارايان وجود اين ماده را در هسته سياره ها ممکن می داند.
نارايان بــه کاربردهايی بــرای Q-کربــن در توليد بخش های 
مصنوعی بدن، بهبود ابزارهايی مانند مته های آبی عميق و توليد 
نمايشــگرهای روشن تر و با طول عمر بيشتر برای تلويزيون ها و 

تلفن های همراه اشاره کرد.

1. North Carolina State University
2. Narayan,J.
3.Chemical Vapor Deposition
4. quenching

Science,2015,3.

کشف حالت جدیدی مولکول های آب 
فيزيک دان ها با استفاده از مدل سازی محاسباتی و پراکندگی 
نوتــرون، حالت جديدی از مولکول های آب را کشــف کرده اند.

در مقاله ای که در مجله  دوره ای فيزيک1 چاپ شــده اســت، 
دانشمندان »حالت تونل زنی کوانتومی« جديدی از مولکول های 
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آب را معرفی کرده اند؛ حالتی که مولکول های آب 
در کانال های بســيار کوچک هشت وجهی ، با عرض 

5 آنگســتروم، در يک بريــل معدنی2 در برگرفته  
شــده اند و به کمک پروتون های توســعه يافته و 

الکترون های نامســتقر مشاهده می شوند. گفتنی است 
بريل، ســيليكات بريليــم /آلومينيم به فرمول شــيميايی 

Be3Al2Si6O18 است.
دکتر الکساندر کولسنيکوو3 از آزمايشگاه ملی اوک ريج4، نويسنده 
مسئول اين مقاله می گويد: اين آب در دماهای پايين، تونل زنی 
حرکت کوانتومی از بين ديوارهای جداکننده را نشــان می دهد 
که در دنيای کالسيک مجاز نيســت. يعنی اتم های اکسيژن و 
هيدروژن در مولکول آب غير مســتقر هستند و به طور هم زمان، 
در شــش موقعيت هم ارز و متقارن موجود در کانال قرار دارند. 
اين يکی از پديده هايی اســت که تنها در مکانيک کوانتومی رخ 

می دهد و  مشابه آن در تجربه های روزانه ما وجود ندارد.
وجــود حالت تونل زنــی آب بايد بــه فيزيک دان ها کمک کند 
تا خــواص ترموديناميکــی و رفتار آب در محيط های بســيار 
محدود مانند نفوذ و انتقال آب در کانال های غشــاهای سلولی،  
نانولوله های کربنی،  امتداد مرز دانه و سطح مشترک معدنی را 

در برخی محيط های زمين شناسی بهتر توصيف کنند.
اين کشــف برای ايجاد بحث هايی ميان دانشمندان علم مواد، 
زيست شناسی، زمين شناســی و محاسباتی مناسب است چون 
آن ها تالش می کنند تا ســاز و کار اين پديده را توضيح دهند و 
بفهمند که چگونه آن را در رشته خود به کار بگيرند. اين کشف 
نشــان دهنده درک اساسی و جديدی از رفتار آب و روشی است 

که به کمک آن، آب به مصرف انرژي می پردازد.
آزمايش های پراکندگی نوترون و شيمی محاسباتی نشان دادند 
که در حالت تونل زنی، مولکول هــای آب، در اطراف يک حلقه، 
غيرمســتقرند. بنابراين مولکول آب، شکلی  قله مانند، دوگانه و 

غيرمعمول به خود می گيرد. 
دکتر کولسنيکوو می گويد: انرژی جنبشی ميانگين پروتون های 
آب -که به طور مســتقيم از آزمايش نوترون به دســت می آيد- 
معياری از حرکت آن ها در دمای تقريبًا صفر مطلق است و حدود 

30درصد، کمتر از انرژی در حالت مايع يا جامد آب است.

1. J.phys. Rew.Let
2. mineral beryl
3. Kolesnikov, A.
4. Oak Ridge National Lab.

www.sci-news.com/physics/new-state-water-
molecule-03817.html
 Alexander I. Kolesnikov et al. 2016. Quantum
 Tunneling of Water in Beryl: A New State of the
 Water Molecule. Phys. Rev. Lett., vol. 116, no. 16;
doi: 10.1103/PhysRevLett.116.167802

ردیف هفتم جدول تناوبی کامل می شود
 به لطف چهار عنصر جديد -که به تازگی به رسميت شناخته 
شده اند- پوســتر جدول تناوبی روی ديوار، به فهرست تاريخ و 
گذشــته ها می پيوندد. تازه واردها با عددهای اتمی 113، 115، 
117 و 118 از جمله سنگين ترين عنصرهايی هستند که تاکنون 
کشف شده اند. اين عنصرها توسط دانشمندانی که آن ها را کشف 
کرده اند نامگذاری خواهند شد تا در جای مناسب خود در رديف 

هفتم جدول تناوبی قرار گيرند.
شيمی دان ها عنصرها را براساس تعداد پروتون ها يا عدد اتمی 
هر اتم طبقه بندی می کنند. عنصرهای دارای بيش از 92 پروتون 
ناپايدارند و معمواًل در طبيعت يافت نمی شــوند اما پژوهشگران 
سال ها برای سنتز آن ها و اثبات عمرکوتاه آن ها تالش کرده اند. 
اتحاديه بين المللی شــيمی محض و کاربردی )آيوپاک( شواهد 
مربوط به هر عنصر جديدی را ارزيابی می کند و اگر اين شواهد 
به اندازه کافی قوی باشــند، در مورد به رسميت شناختن آن و 
اينکه چه کسی امتياز کشف آن را دريافت کند تصميم می گيرد. 
پژوهشگران در ســال 1999 ادعا کردند که سنگين ترين عنصر 
شناخته شــده با عدد اتمی 118 را کشــف کرده اند اما مشخص 
شــد که داده های اين مطالعه ساختگی است. کشف واقعی چهار 



|  رشد آموزش شيمی | دورۀ سي ام |  شمارۀ 1 |  پاييز 1395 56

عنصر جديد بين سال های 2002 تا 2010، به لطف مجموعه ای از 
آزمايش ها با شتاب دهنده های ذرات انجام شد. اين شتاب دهنده ها، 
پرتوهايی از هسته های سبک تر را به نمونه عنصر سنگين شليک 
می کنند. اتم ها در هم کوبيده و خرد می شــوند تا برخی از آن ها 
ترکيب شــوند. آيوپاک امتياز کشــف عنصر 115، 117 و 118 
را به گروهی از دانشــمندان روســی و آمريکايی داد. عنصر 113 
نخستين عنصر نامگذاری شده در آسيا ست و اعتبار آن به گروهی 

از پژوهشگران ژاپنی در مرکز ريکن نيشينا1 تعلق می گيرد. 
 بــا مطالعه اينکه چگونه هســته ســنگين عنصرهای جديد 
واپاشيده می شود، پژوهشــگران به بينشی درباره نيروهايی که 
اتم ها را کنار يکديگر نگه می دارد دست می يابند. بنا بر يافته های 
آن ها، عنصرهای سنگين تر از  آنچه تا کنون کشف شده، ممکن 
اســت ساختارهايی داشته باشند که بسيار پايدارند. يعنی حتی 
اگر ما اتم هايی درست کنيم که بزرگ باشند، ممکن است بيشتر 

از چند ميکرو ثانيه درنگ کنند.

1. Riken Nishina Center

www.sciencemag.org/news/2016/01/four-new-ele-
ments-complete-seventh-row-periodic-table
DOI: 10.1126/science.aae0174
By Nala Rogers, Jan. 4, 2016 , 5:45 PM

عمر اين باتری ها، شايد برای هميشه کمک کند.
تلفن های هوشــمند و وسايل مشابه آن، از رايانه تا ساعت اَِپل 
و ماشــين های الکتريکی، با باتری های يون ليتيم کار می کنند. 
مانند تمام باتری ها، باتری های ليتيمی دو الکترود دارند؛ الکترود 
آند که با عالمت منفی نشان داده می شود و الکترون آزاد می کند 
و الکتــرود کاتد آن با عالمت مثبت،که الکترون ها را جمع آوری 
می کند. پس از صدها بار شارژ شدن، اين باتری ها ديگر نمی توانند 
شارژ نگه دارند. يک دليل اين کاستی، نشت مقداری از ليتيم به 

خارج باتری است.
سال هاســت که دانشــمندان جايگزين کردن ليتيــم کاتد با 
نانوسيم های ساخته شده از انواع مختلف فلزها را بررسی کرده اند. 
نانوسيم ها رشته هايی هستند که ضخامتی بسيار نازک تر از يک 

تار موی انسان دارند.
مقدار زيادی نانوســيم برای توليد کاتد نياز است اما استفاده 
از آن ها به مهندســان اجازه می دهد تا باتری هايی کوچک تر و 
قوی تر تهيه کنند. متأسفانه، نانوسيم ها به تنهايی طول عمر کاتد 

را تغيير نمی دهند.
برای ذخيره انرژی، روی نانوســيم ها پوششی از منگنز اکسيد 
ايجاد می شــود. وقتی باتری چند بار شــارژ شود، سرانجام اين 
روکش می شکند و می ريزد. بنابراين نانوسيم ها، مانند ليتيم بايد 
عوض شوند و پس از چند بار  شارژ، شما با يک باتری تمام شده 

رو به رو می شويد. 
هم اکنون يک شيمی دان جوان، راهی برای کاهش شکنندگی 
نانو سيم ها پيدا کرده اســت. ميا لی تای1، دانشجوی تحصيالت 
تکميلی دانشگاه کاليفرنيا، آزمايش هايش را با کاتدها انجام داد و 
به جای استفاده از فلزهايی که خورده می شوند و آسيب می  بينند، 
ســيم ها را از طال ســاخت و با منگنز اکسيد پوشاند. سپس در 
مرحله  ای جديد، نانوسيم های پوشيده شده را در يک ژل خاص 
شناور کرد. اين ژل که به عنوان الکتروليت عمل می کند، دارای 
يون های غيرفلزی برای حمل بار الکتريکی اســت. پژوهشگران 
ديگر از يک ژل الکتروليت برای جايگزين کردن الکتروليت های 
مايع آتشــگير اســتفاده کرده اند. جرج کرابتــری2 مدير مرکز 
مشــترک پژوهش ها، برای ذخيره انرژی در شــيکاگو می گويد: 
شــايد اين نخستين بار است که شــخصی از اين ماده به عنوان 

پوششی برای نانوسيم ها استفاده می کند. 
لی تای دو کاتد هر يک شامل 375 نانوسيم، تهيه کرد که دوبار 
شــناور شده بودند. برای آزمودن آن ها، او آن ها را شارژ، دشارژ و 
دوباره شــارژ کرد و اين کار را 200هزار مرتبه در طول سه ماه 
انجام داد. در  اين مدت نانوسيم ها تقريبًا سالم باقی ماندند. اين 
پيشرفت مهمی بود نسبت به قبل که نانوسيم ها 5000 يا 6000 

بار شارژ می شدند و سپس از بين می رفتند.
پنر3 مدير گروه شــيمی دانشــگاه کاليفرنيا و همکار جديد اين 
پژوهش می گويد: ما زير ميکروســکوپ الکترونی  به نانو سيم ها 
نگاه کرديم و ديديم که  منگنز اکسيد اصاًل نريخته بود. به نظر 
می رســد که ژل، مواد اکســيد را نرم  و ســيم ها را از شکستن 

محافظت می کند.
کرابتری می گويد  هنوز آزمون واقعی در تعيين اينکه کاتدهای 

ميا  لی تای يکی از کاتدهای نانوســيم شناور در ژل را در دست گرفته 
است. او اين باتری را به يک وسيله و يک منبع تغذيه متصل می کند و 

بارها و بارها آن را شارژ و دشارژ می نمايد.

نانوسیم ها و باتری هایی با طول عمر بسیار طوالنی
دانشــمندان راهی يافته اند تا باتری های قابل شارژ با طول عمر 

طوالنی توليد کنند.
مشــکلی که تلفن هوشمند شما دارد اين است که تنها تا وقتی 
باتری قابل شارژ، داخل آن قرار دارد دوام می آورد. پس از حدود 
سه سال، ممکن است باتری خيلی خالی شود به گونه ای که نتواند 
اصاًل شارژ خود را نگه دارد. جايگزين کردن باتری هم بسيار گران 
است پس وقتی باتری گوشی از بين می رود به صرفه تر است يک 
گوشی جديد بخريد اماپژوهش های جديد ممکن است به افزايش 
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نانوسيمی در مقياس واقعی می توانند به نسبت ثابت افزايش يابند 
و در باتری های واقعی هم کارايی داشته باشند، انجام نشده است. 
در واقع مسيری که شــما در کارخانه برای توليد طی می کنيد 
بسيار متفاوت از آزمايشگاه است. اين مسير در کارخانه بايد بسيار 

ارزان، سريع و قابل اعتماد باشد. 
پنر می گويد گروه  او هنوز به توليد واقعی باتری ها نزديک نشده 
است. گام بعدی آن ها، ساخت کاتدهايی با پوشش بسيار ريز از 
نانوسيم هاســت. اين گروه بايد تعيين کند چگونه می توان اين 
کاتدها را قوی تر کرد. هم اکنون آن ها شــايد بتوانند يک المپ 
LED کوچک را برای چند دقيقه نيرو دهند  و اين قدرت برای 

استفاده در تلفن های هوشمند يا وسايل ديگرکافی نيست.
لی تای، پنر و همکارانشــان اميدوارنــد روزی فعاليت های آن ها 

منجر به توليد باتری هايی شود که ساليان سال عمر کند.
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پنجره های هوشمند جدید انرژی  ذخیره می کنند
وقتی بيرون شيشه گرم باشد، قطره های ريز ساندويچ شده بين 
قاب های شيشه ای ابری می شوند. اين پديده برخی پرتوهای گرم 

کننده را حذف می کند.
عبور نور خورشيد از درون پنجره واقعًا می تواند يک اتاق را گرم 
کند. در زمستان، که صورتحساب گرمايشی افزايش می يابد، مردم 
به توليد اين گرمای اضافی عالقه مند می شوند اما در تابستان، اين 
گرما تنها منجر به افزايش هزينه ســرمايش می شود. با کشيدن 
پرده يا کاهش نورگير ها، می توان بخشی از اين گرما را حفظ کرد. 

تغيير شفافيت پنجره  هم می تواند مؤثر باشد، يعنی 
خود پنجره مقدار الزم از نور را حذف کند. اين همان 
ايده پنهان در پشت پنجره های هوشمند جديد است.

در گذشــته انواعی از پنجره های هوشــمند معرفی 
شده اند که درست مانند نمونه بزرگی ازLCD به کار 
رفته در ســاعت ها و وســايل الکترونيک ديگر عمل 
  LCDمی کردند. وقتی يک جريان الکتريکی از درون
عبور می کند، پوششــی که روی قاب آن وجود دارد 

تيره می شود و بخشــی از انرژی را حذف می کند. صاحب خانه 
می تواند، به ســادگی با استفاده از يک ســوييچ، توانايی مسدود 
کردن نور توسط پنجره يعنی ميزان تيرگی پنجره را کنترل کند. 
يک حســگر متصل به پنجره می تواند به طور خودکار جريان را 
کنترل کند، درست مانند يک ترموستات که برای کنترل کوره يا 

تهويه هوا به کار می رود.
ژوهانگ جوو1، مهندس شــيمی دانشــگاه علوم و فناوری چين 
می گويد که اين پنجره هوشمند  نيازی به اين سامانه الکترونيکی 
ندارد و تنها به دمای محيط بيرون وابسته است. گروه پژوهشی 
او مايع جديدی طراحی کرده اســت که بين دو قاب شيشه ای 

پنجره ساندويچ می شود. 
مــاده ای که اين گروه طراحی کرده يک کلوييد اســت. در يک 
ماده کلوييدی، ذره يا قطره های ريز نامحلول، درحجم بزرگ تری 
از يک ماده ديگر پراکنده شــده اســت. هوای دود گرفته و شير 
نمونه هايی از کلوييداند. بخش بزرگ تر مخلوط جديد، مخلوطی 
از آب و الکل اســت و ذره های پراکنده در آن، تکه های بســيار 

کوچکی از يک ژل هستند. 
اندازه هر تکه ژل به 200 تا 700 نانومترمی رســد در حالی که 
قطر نازک ترين تار موی انسان در حدود 24 تا 85 مرتبه بزرگ تر 
از هر تکه ژل اســت. ژل حاوی يک پليمر حساس به گرما، آب 
و گليسرين است. آب و گليسرين پيوند ضعيفی با پليمر دارند. 
اين پديده مانع از حل  شدن ژل در حجم بزرگ تر مايع می شود. 
همچنين از اينکه تکه های ژل با يکديگر واکنش دهند و يک تکه 

بزرگ چسبناک توليد کنند جلوگيری می کند.
در ساختار ژل که جوو و همکارانش استفاده می کنند، در دمای 
باالتر ازC °32، شــکل پليمر تغيير خواهد کــرد. در دماهای 
پايين تر، مولکول های پليمر صاف و کشــيده باقی می مانند و در 
نتيجه، درون ژل حل می شــوند. در اين زمان، مقدار زيادی نور 
از ژل عبور می کند و باعث می شــود ژل، شفاف به نظر برسد اما 
در دمای باالتر ازC °32، مولکول های پليمر به صورت توپ های 
کوچکی در هــم می پيچند و نمی توانند در ژل حل شــوند در 
نتيجه، ظاهر ژل ابری می شــود. هنگامی که نــور از اين مايع، 
موجود در قاب های پنجــره می گذرد، اين تکه ها مقداری از نور 

را حذف می کنند. 
مهندســان جعبه های کوچکی ســاختند تا اتاق هــای خانه را 
شبيه ســازی کننــد. در يکی از اين جعبه ها، پنجره هوشــمند 
نصب کردند. درجعبه دوم نيز مايع پرکننده پنجره بدون پليمر 

مسدود کنندة نور قرار داده شد. 
پنجره هوشمند جديد در حدود 25 درصد نور مرئی و فرابنفش 

در دماهای باالتر از  C °32 ، يک پنجره هوشمند جديد برخی از نورهای 
تابيده شده از يک المپ آفتابی به جعبه را مسدود می کند. اين پديده باعث 
می شود جعبه نسبت به جعبه ســمت راست -که از پنجره های معمولی 

استفاده شده است - خنک تر باشد. 
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نشر شــده از يک المپ آفتابی را مسدود می کند. جوو می گويد 
پنجره ساده، دمای جعبه روشن شده با المپ را تاC °10 کاهش 
می دهد که عمدتًا به اين دليل اســت کــه مايع بين قاب های 
شيشــه ای، مقداری از انــرژی نور را جذب می کنــد اما پنجره 
هوشــمند او، دمای داخل جعبه را تاC °20، يعنی در حدود دو 
برابر قبلی، کاهش می دهد. زيرا در اينجا، مايع بين قاب پنجره، 
مقداری از انرژی المپ را جذب می کند و وقتی تکه های پرکننده 

پليمری ابری می شوند، انرژی بيشتری مسدود می شود. 
به محض اينکه دما به زيرC °32 برســد، مولکول های پليمر از 
حالت در هم پيچيده بيرون می آورد و تکه های ژل دوباره شفاف 

می شوند. 
جــوو می گويد: می توانيم تکه های ژل را چنان طراحی کنيم که 
نور بيشــتری را حذف کنند. وقتی گروه او ذره های بســيار ريز 
يک ماده معدنی به نام واناديم اکسيد را به پليمر افزودند، پنجره 
هوشمند جديدی ايجاد شــد که 40 درصد نور المپ را حذف 

کرد. 
انتخاب دمايی که پليمر در آن تغيير شکل می دهد نيز امکان پذير 
است. برای نمونه، افزايش نسبت گليسرين در تکه های ژل، دمای 

تغيير شکل پليمرها را کاهش می دهد. 
رابرت پرادهوم2، مهندس شيمی در دانشگاه پرينستون نيوجرسی 
می گويد: پنجره های جديد نمونه عالی از تالش پژوهشگران در 

يافتن رفتار جديدی برای مواد و سپس به کارگيری آن است. 
به هرحال بررســی های بيشتری الزم است تا نشان دهد پنجره 
»هوشمند« واقعًا ايده ای هوشمندانه است. با اينکه پنجره ابری، 
بخشــی از  تابش را حذف می کند اما اين، تنها راه انتقال انرژی 
نيســت. راه ديگر رسانش است که در آن، در اثر برخورد اتم ها و 
مولکول ها، انرژی منتقل می شود به اين ترتيب كه ذره های کندتر 
و سردتر در برخورد با ذره های سريع تر و گرم تر، انرژی می گيرند.

رادهوم می گويد: بنابراين ممکن است که اليه پرکننده مايع واقعًا 
مقدار نهايی گرمای منتقل شــده در پنجره را افزايش دهد. تنها 
بررسی های بيشتر است که  می تواند اين امکان را روشن  کند. 
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همين حاال، هر يك از ما هر جا كه هســتيم شــماري از مواد 
شــيميايي را در اطراف خود مي بينيم. اين اصاًل نكتة ظريف يا 
جديدي نيست اما اگر بدانيم بســياري از آن ها فراورده هايي از 
صنعت پليمرند، چطور؟ به ويژه اگر به ما بگويند كه از شناخت و 
معرفي علمي به نام پليمر، حتي يك قرن هم نمي  گذرد، به يقين  
جاي تأمل دارد كه چگونه چنين طيف گســترده اي از انواع اين 

تركيب ها با كاربردهاي بي نظير در اختيار ما قرار گرفته اند. 
اگر به دانســتني هايي از اين دست عالقه منديد، مطالعة كتاب 
»مقدمه اي بر شيمي پليمر« را به شما توصيه مي كنيم كه چاپ 
ترجمة آن در سال 1394، زير نظر پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي 
ايران و به كوشش اعضايي از اين مركز، كليد خورده است. مؤلف 
اين اثر، جر چاال1 در سيزده فصل، اطالعاتي پايه و سودمند را براي 
آشنايي عمومي با پليمرها در اختيار عالقه مندان و دانشجويان، 
در سطح دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد قرار مي دهد. 

با مراجعه به بخش نخســت، در مقدمة اين كتاب تاريخچه  اي 
هرچند مختصر و كلي دربارة روند شناســايي و كاربرد نخستين 
اعضاي اين خانواده از مواد شيميايي پيش روي ما قرار مي گيرد؛ 
همان زماني كه هنوز نامي براي اين تركيبات انتخاب نشده است 
و نخســتين پليمر طبيعي يعني كائوچو كاربرد تجاري مي يابد 
يا ســلولوييد و باكليت- كه امروزه عنوان نخســتين پليمرهاي 
مصنوعي را گرفته اند- سنتز مي شوند. به اين ترتيب رويدادهايي 
كه شــناخت اين درشــت مولكول هاي پيچيده را زمينه سازي 
مي كند تا زمان تولد رســمي علم پليمر- يعني سال 1930- از 

نظر خواننده مي گذرد.
نويســنده براي معرفي پليمرها، در نــگاه همه جانبه اي كه به 
ســاختار، ويژگي و كاربرد اين تركيب  ها داشــته است، از روش 
طبقه بندي آن ها استفاده مي كند و طرح مباحث بعدي و انتقال 
اطالعات در زمينة ويژگي يك مادة پليمري و شرايط پليمرشدن 

يا واكنش هاي مربوط به آن را پي ريزي مي كند.
 براي نمونه يكي از دسته بندي ها براساس پيكربندي زنجيرهاي 
پليمري اســت كه پرداختن به آن مســير مطالعه را به ســوي 
ويژگي  هايــي تعيين كننده در كاربرد پليمرها ســوق مي دهد؛ 
ويژگي هايي همچون تحرك و نظم فضايي كه خواص مكانيكي 
و گرمايــي پليمرها را تعيين مي كند. بنابراين نقش ســاختار و 
چگونگي اســتخالف ها در پليمرها در فضــاي فكري خواننده 
جاي مي گيرد. در مجموع هفت نوع دســته بندي در اين كتاب 

بكتامعر في
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ب
براي پليمرها برشمرده شده اســت. به جز دسته بندي براساس 
پيكربندي زنجيرها كه به آن اشاره شد، موارد ديگر به اين قرارند:
 دسته بندي بر پاية منشا مونومر سازنده؛ بسته به اينكه مونور 
منشا آلي، معدني، سنتزي يا نيمه سنتزي داشته باشد، پليمرها 

در يكي از اين چهار دسته جاي مي گيرند.
 ساختار زنجير مبناي ديگري براي دسته بندي پليمرهاست 
كه آن ها را به انواع خطي، شــاخه دار و شــبكه هاي ســه بعدي 

تقسيم مي كند.
 پليمرها براساس رفتار در برابر گرما، به دو دستة گرمانرم و 

گرماسخت تقسيم مي شوند.
 توجه به چگونگي تركيب مونومرها نيز مبناي ديگري براي 
دســته بندي پليمرها به انواعي از جمله هوموپليمر؛ هم بسپارها 
)كوپليمر( تصادفي، متناوب، قطعــه اي، پيوندي و ترپليمرهاي 

تصادفي قرار گرفته است.
 دسته بندي پليمر بر پاية كاربرد نيز اين تركيب ها را در دو 
دستة سنتزي و نيمه سنتزي قرار مي دهد. الستيك، پالستيك، 
انواع پوشــش و چســب، نمونه هايي از پليمرهاي نيمه سنتزي 

هستند.
 دسته بندي باتوجه به سازوكاري كه بر واكنش تشكيل پليمر 
حاكم است نوع ديگر دسته بندي است كه معرفي پليمرها را در 
انواع تراكمي، افزايشــي و حلقه گشا در پي دارد. اين دسته بندي 
زمينه اي براي پرداختن به واكنش هاي مختلف پليمرشــدن در 
بخش  هاي بعدي اين كتاب بوده است. در اين راستا پليمرشدن به 
شيوة تراكمي، افزايشي و كوپليمر )همبسپار( شدن و شرايط الزم 

براي انجام اين واكنش ها مورد بررسي قرار مي  گيرد.
افــزون بــر پليمرهاي آلي، بخشــي از اين كتــاب به معرفي 
پليمرهــاي معدني اختصاص يافته اســت. در ايــن بخش، به 
دســته بندي پليمرهاي معدني در سه گروه اشاره مي شود. ذكر 
ويژگي ها، نمونه هايي از اين پليمرها و برخي واكنش هاي آن ها از 

ديگر مباحث اين بخش است.
ويژگي انحالل پذيري از جمله خــواص فيزيكي تعيين كنندة 
پليمرهاست. باتوجه به اهميت اندازه گيري چنين ويژگي هايي، 
روش هاي اندازه گيري برخي از اين خواص، از موضوع هاي ديگر 

مورد بحث اين كتاب است. 
بخش پاياني ايــن كتاب نيز حاوي مطالبــي دربارة فراورش 
پليمرهاست. اين فرايند- كه به هدف تبديل پليمر به فراورده هاي 
قابــل كاربرد انجام مي گيرد- شــامل مجموعــه اي از مراحل و 

بهره گيري از روش هاي گوناگون است.
در مجمــوع، مطالب گردآوري شــده در اين كتاب را مي توان 
اطالعــات پايه و ارزنــده اي براي عالقه مندان بــه دانش پليمر، 
به ويژه معلمان و همة كساني دانست كه متوجه كاربرد گستردة 
فراورده هاي پليمري از صنايع گوناگون گرفته تا عرصة پزشكي 
و بهره گيري از زيست پليمرها در رهاسازي بهينة داروها در بدن 

شده اند.
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پاي صحبت دكتر عبدالعلي عليزاده، 
عضو هيئت علمي 
دانشگاه تربيت مدرس

گفت وگو:نصراهلل دادار و اكرم السادات نكویي 

از كاهدان روستايكورپيران

تا دانشگاه تربیت مدرس

 پاي صحبت دكتر عبدالعلي علیزاده،  یكي از استادان  
بنام دانشــگاه تربیت مدرس در رشــته شــیمي آلي 

نشسته ایم؛
 استادي كه تدریس را حدود 30 سال پیش از روستاي 
دورافتــادة كورپیران در نزدیكي مــرز تركیه در یك 
كاهدان آغاز كرد، قدم به قدم آموزش داد و آموزش دید 
تا درجة دكترا خود را در رشــتة شیمي آلي از دانشگاه 
تربیت مدرس به دست آورد و در همین دانشگاه به عنوان 

عضو هیئت علمي مشغول به كار شد.
استادي كه اگر چه جانباز سرفراز دوران دفاع مقدس 
هم اســت و 13 بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است 
ولي چنان پركار و پرتالش بوده و تاكنون سه بار در جمع 

یك درصد دانشمندان برتر جهان جاي گرفته است.
استادي كه 20 سال سابقة تدریس در آموزش وپرورش 
را دارد و علي رغم میل خود، پس از اخذ درجة دكترا در 
رشتة شیمي آلي، ناچار به انتقال از آموزش وپرورش به 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شد. 
استادي كه...

٭ ٭ ٭

اولین ســؤال ما در زمینة عالقه شما به رشته شیمي 
است. شــما وقتي وارد حرفة معلمي شدید، با مدرك 
كارداني آموزش ابتدایي، به عنوان معلم ابتدایي آغاز به 
كار كردید. چطور شد كه در رشتة شیمي ادامه تحصیل 

دادید؟
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همراه با معلمان
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من در همان زماني كه در روستاي كورپيران معلم ابتدايي بودم، 
به رشتة شيمي عالقه داشتم، كتاب هاي درسي دورة كارشناسي 
رشــته شيمي را مي خريدم و شــخصًا مطالعه مي كردم. من در 
كنكور سراسري حتي در رشتة هوشبري هم قبول مي شدم، ولي 
به علت عالقه به تدريس شيمي،  رشته دبيري شيمي را انتخاب 
كردم و در اين رشــته تا پايان دوره دكتري ادامه تحصيل دادم 
اما متأســفانه پس از 20 سال كار در آموزش وپرورش، آن ها مرا 

نخواستند و به وزارت علوم منتقل شدم.

é موضوع رسالة شما در دورة كارشناسي ارشد و 
دكترا چه بود؟

موضوع رســالة من در دورة كارشناسي ارشد، »كاربرد ليتيم 
پركلرات و منيزيم پركلرات در ســنتز مــواد آلي«، به راهنمايي 
آقــاي دكتر اكبر حيدري بود. در دورة دكترا هم روي »ســنتز 
هيدروكســي فســفوران هاي پايدار و تركيب هاي آلي جديد بر 
مبناي كتواستيلن ها« به راهنمايي دكتر عيسي ياوري كار كردم 

و با  23 مقاله ISI از پايان نامه ام دفاع كردم.

é تا چه سالي در آموز ش وپرورش مشغول به كار 
بودید؟

من از سال 1366 كه به عنوان معلم آموزش  ابتدايي در وزارت 
آموزش وپرورش استخدام شدم، تا سال 1381 كه دفاع كردم، در 
آموزش وپرورش مشغول به كار بودم. حتي به مدت پنج  سال هم 
در تهران در مركز آموزش  عالي انقالب اســالمي واقع در ميدان 

معلم يافت آباد تدريس كردم.
تــا اينكــه در 1382، برخالف ميل باطني، بــا انتقال من به 
وزارت علوم موافقت شد و من براي ادامة كار تدريس به دانشگاه 

تربيت مدرس منتقل شدم.

é معلمي را چگونه و از كجا آغاز كردید؟
پــس از اينكه در مهرماه ســال 1366 از مركــز تربيت معلم 
شــهيد مطهري در دورة كارداني آموزش ابتدايي فارغ التحصيل 
شــدم براي تدريس به روستايي دور افتاده نزديك مرز تركيه به 
نام كورپيران رفتم. چون در اين زمان، روســتا هنوز، مدرسه اي 
نداشــت، من محلي را در روســتا اجاره كردم و در بخشي از آن 
ـ كه شــبيه آلونك بودـ  ساكن شــدم. از كاه دان اين خانه  هم، 
به عنوان كالس درس و مدرســه استفاده مي كردم. در آن زمان، 
حتي ميز و صندلي هم نداشتيم و بچه ها روي تشكچه هايي كه 
از خانه مي آوردند مي نشستند. من در چنين شرايطي كار معلمي 
را آغاز كــردم. به همين دليل همواره مي گويم كه دلســوختة 

آموزش وپرورش هستم. 

é دانش آموختگان دوره تحصیالت تكمیلي 
دانشگاه تربیت مدرس از فعالیت هاي شما به خوبي 

یاد مي كنند. علت چیست؟
 مــن اعتماد دارم كه باورهاي انســان در عملكرد او تأثير گذار 

اســت. بدون اين باورها كسي موفق نخواهد بود. علت اينكه من 
عمر و وقتم را گذاشــته ام اين اســت كه حضرت حق در قرآن 
كريم مي فرمايد:»ويل  للمطففين... « »واي بركم كاران«. ما با اين 
آيه،  عاميانه برخورد مي كنيم و فكر مي كنيم كه اين آيه مصداق 
بقال و نانوا و... اســت. در حالي كه ما به عنوان يك مسلمان بايد 
تالش كنيم تا مشمول اين آيه مبارك نباشيم. امرار معاش من 
تنها از راه تدريس و تحقيق در دانشــگاه تربيت مدرس بود و به 
هيچ فعاليت ديگري اشتغال نداشته ام و تمام و كمال در خدمت 

دانشگاه تربيت مدرس هستم.
هر روز صبح از ساعت 7:30 كارم را شروع مي كنم و تا ساعت 9 
شب مشغول هستم. براساس گزارش رويتر، سه دوره پياپي است 
كه جزء يك درصد دانشمندان برتر جهان، براساس مقاالتي كه 

منتشر مي كنند، انتخاب مي شوم.

é نظرتان دربارة افت كیفیت آموزشي شیمي در 
دانشگاه ما چیست؟ آیا شما با این موضوع موافق 

هستید؛ علت را در چه مي بینید؟
بلــه، من كاماًل با اين موضوع موافق هســتم. نه تنها در دورة 
كارشناســي، بلكــه در كل آموزش ما اين شــيب منفي وجود 
دارد كــه داليل مختلفي را مي توان به آن نســبت داد. به عنوان 
كسي كه حدود سي ســال در سه دوره دبيرستان، كارشناسي و 
دوره هاي تكميلي كار كرده است عقيده دارم كه در حال حاضر 
دانش آموزان در دوره دبيرستان ضعيف هستند و علت آن عبور از 
گردنة كنكور است. من به اين نتيجه رسيده ام كه ما هميشه يك 
مرحله در آموزش عقب هستيم. مطالبي كه بايد بچه ها در دوره 
ابتدايي يادبگيرند، در دوره راهنمايي آموزش مي بينند؛ مطالبي 
را كه بايد در راهنمايي فراگيرند در دبيرســتان به آن ها آموزش 

مي دهيم و همين طور تا مراحل باالتر. 
علت ديگر عدم برنامه ريزي درسي درست و دقيق است. افزون 
بر اين، بين دانشگاه ها و استادان هم اختالف سليقه وجود دارد. 
نكته بعدي گسترش بي روية آموزش عالي و فعاليت دانشگاه هاي 
غيرانتفاعي و نيمه دولتي در دو دهه گذشــته اســت. آيا در كل 
كشور همه جوانان بايد درس بخوانند؟ اين گسترش چنان بوده 
اســت كه ما از نظر كميت رشد داشــته ايم ولي از نظر كيفيت 
بســيار افت كرده ايم. محدود بودن امكانات آموزشي و پژوهشي 
دانشــگاه ها، افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو و فقدان سيستم 
ارزيابي مناسب از استادان را هم بايد به اين مجموعه افزود. براي 
نمونه مي بينيم كه در سال هاي اخير،  عمدتًا اين ارزيابي ها توسط 
دانشجويان انجام مي شود كه قطعًا روشي دقيق و حقيقي نيست. 
در واقع، دانشجو معمواًل استادي را كه بر مبناي قانون مداري كار 
مي كنــد قبول ندارد چرا كه مي گويد من فالن درس را در دوره 
ليسانس به راحتي و با نمره خوب پاس كرده ام در حالي كه با فالن 
استاد نمره من 13 ـ 12 شده است. به نظر من، ارزيابي استادان 
بايستي براساس هيئت مميزي باشد. امروز، وقتي يك استاد براي 
حفظ اعتبار خود بين همكاران و كم نشــدن رتبه اش،  نمره ها را 
روي نمودار مي برد، با زبان  بي زباني به دانشــجو مي گويد كه در 
ارزشيابي اســتاد به او نمرة خوب دهد. من براي اين ارزشيابي 

من محلي را در 
روستا اجاره 

كردم و در 
بخشي از آن ـ 

كه شبیه آلونك 
بود ـ ساكن 

شدم. از كاه دان 
این خانه  هم، 

به عنوان كالس 
درس و مدرسه 

استفاده مي كردم
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ارزش قائل نيستم و اگر دانشگاه تربيت مدرس شيوه مرا نپسندد، 
حاضرم به هر دانشــگاهي حتي در زابل يا خارج كشور بروم. اما 
من خدمت به مملكت خودم را دوســت دارم. چون اعتقاد دارم 
به كســاني كه در دوران جنگ در آغوش من جان دادند بدهكار 
هستم. من بايد در مملكت خودم بمانم و حتي كوير خودمان را 

بيل بزنم.
در دانشگاه معمواًل كسي به عنوان استاد نمونه انتخاب مي شود 

كه يا رفيق رئيس دانشكده است، يا رفيق رئيس دانشگاه!
يكي مثل بنده ـ كه هر روز تا ساعت 9 يا 10 شب در دانشگاه 
وقتي در روزهاي تعطيل هم هســتم و وظايــف خودم را انجام 
مي دهمـ   نمونه نمي شود. من مقاوم هستم در حالي كه خيلي ها 
وقتي مي بينند كه تالش مي كنند و ديده نمي شــوند دلســرد 

مي شوند. 
خيلي جالب اســت حتي مادرم كه  ســواد چنداني ندارد، هم 
متوجه اين مســأله شده است كه در كشــور ما بين كسي كه 
زحمت مي كشد و كســي كه زحمت نمي كشد تفاوت چنداني 
قائل نيستند و بارها او به من تأكيد كرده است كه بيش از اندازه 

كار نكنم.
مطلب بعدي عدم كنترل زمان اســت. مگر مي شــود استادي 
ساعت 10 صبح از خواب بيدار شود و بعد سركالس بيايد؟ اين 
امر با دين منافات دارد. از امام حسين )ع( حديث داريم كه »من 
اگر بخواهم از نقطه اي به نقطة ديگر ســفركنم، طوري حركت 

مي كنم كه اذان صبح در مقصد باشم.« 
اگر ما هم بخواهيم ِدين مان را نسبت به وطن مان انجام دهيم 
بايد اين گونه عمل كنيم. متأســفانه افرادي كه از خارج مي آيند 
به عضويت هيئت علمي در آيند، مي گويند: من دانشگاه خيلي 
خوبي آنجا داشــتم. به محض اينكه 10 دقيقه دير مي آمديم، از 
رئيس دانشگاه تا دانشجوها از ما »سؤال مي كردند كه شما كجا 

بوديد اما اينجا كسي كاري ندارد و نظارتي وجود ندارد.«
دانشگاه هاي غيرانتفاعي يا دانشگاه هاي نيمه دولتي براي سود 
بيشــتر، از دانشجويان كارشناسي ارشــد و دكترا براي تدريس 
استفاده مي كنند. در حالي كه دانشجوي كارشناسي ارشد و دكترا 
هنــوز خيلي از مفاهيم را خودش فــرا نگرفته و همچنين علم 

آموزش دادن را هم ندارد.
بعضي از استادان ما چند شغل دارند مثالً  زماني كه سركالسند 
در فكر ســاخت و ساز هستند. مشــكل ما ده سال بعد در نظام 
آموزشــي مان مشهود مي شود 
و متأســفانه به كسي كه اين 
مشــكالت را مي بينــد توجه 

نمي كنند. 
دليــل ديگــر، عــدم وجود 
فرصت هاي شــغلي در جامعه 
است. فراگير مي پرسد: آيا براي 
من بعد از اينكه ليسانس گرفتم 

كار هست؟
ما بايد به گونه اي زندگي كنيم 
كه هركاري را به ما مي سپارند 

بتوانيم به بهترين شكل انجام دهيم. جوان ما بايد بداند كه فقط 
يك بار در اين دنيا زندگي مي كند. من اگر رفتگر هم باشــم،  در 
منزل مردم را به گونه اي درست تميز مي كنم يا وقتي قرار است 
تدريس كنم، طوري درس مي دهم كه هيچ كس مثل من نتواند 

درس دهد.

é براي اینكه هیئت علمي دانشگاه ها حساسیت 
بیشتري به رسالتشان داشته باشند و براي 

مسائل آموزشي دغدغة بیشتري را حس كنند چه 
راهكارهایي را پیشنهاد مي دهید؟

تمــام عواملي كــه باعث افت كيفيت شــدند را بايد در اينجا 
به صورت برعكس عنوان كنيم. 

پيش از هر اقدامي بايد به امور معيشــتي و ارتقاي معنوي 
استادان توجه بيشتري كنيم. 

پس از آن بايستي برنامه درسي استانداردي در اختيار استاد 
قرار گيرد و متناسب با آن از او كار بخواهند.

نظارت و ارزشيابي استاد، براساس معيارهاي مناسب باشد؛ 
برنامه ريزي درسي و سرفصل ها اصالح و به روز شود.

امكانات آموزشــي و پژوهشــي دانشــگاه ها بايســتي به 
استانداردهاي جهاني نزديك شود.

سطح كتاب هايمان را هم بايستي ارتقا دهيم.

é آیا دادن برنامه كاماًل مّدون و یكپارچه آموزشي 
باعث كاهش خالقیت در استادان نمي شود؟

درست است كه جغرافيا و اقليم، اثرگذار است اما بايد نگاه كنيم 
ببينيم در كشورهاي ديگر چه مي گذرد. سرفصل ها هر ده سال 

بايستي به روز شود.
براي نمونه در دانشــگاه هاي جهان امكانات پژوهشي وجود 
دارد. ما يك عمر در آموزش كار كرديم و بعد فهميديم پژوهش 
هم بايستي در كنار آموزش باشد. يكي از علت هاي افت ما اين 
است كه ما در حوزة پژوهش محوري بيشتر عمل مي كنيم در 
حالي كــه بايد ميان آموزش  و پژوهش تعادل برقرار كنيم. من 
بــه حمدهلل  با تكيه به يك برنامه ريزي در هر دو زمينه موفق 
بوده ام به اين ترتيب كه، اولين روزي كه به كالس مي روم اين 
برنامه را براي چهار ماه به دانشجو مي دهم و آن ها تكليف خود 
را مي دانند. ارزشــيابي بنده از 110 نمره، يعني سقف نمره ام 
22 اســت: دو نمره به عنوان امتياز در نظر مي گيرم. كوئيز 10 
درصد، حل تمرين 10درصد، ســمينار 5 درصد ســهم دارد، 
ميــان ترم اول 15 درصد، ميان ترم دوم 20 درصد و پايان ترم 
50درصد ســهم دارد. تاريخ كوئيزها و موضوع سمينارها را از 

آغاز ترم مشخص مي كنم.
همچنين در ابتداي ترم به دانشــجو مي گويم كه من بايد اين 
ســرفصل ها را بنا به برنامه وزارت علوم به شــما آموزش دهم تا 
اگر به آن عمل نكردم از من خواسته شود. براي من دورة دكترا 
با كارشناسي ارشــد فرق ندارد؛ هر روز حضور و غياب مي كنم 
ارزشيابي من در طول ترم است و براساس يك نمره پاياني نيست.

یكي از ضعف هاي 
آموزش عالي 
در كشور ما این 
است كه تصور 
مي شود هر كس 
مدرك دكترا دارد، 
مي تواند به خوبي 
تدریس كند

كنفرانس آموزش 
شیمي از نظر سطح 
علمي با اشكاالتي 
روبه روست و دلیل 
عمدة آن، عدم 
همراهي دانشگاه ها 
و استادان با این 
كنفرانس هاست
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é دانشجویان چقدر به روش كار شما عالقه  نشان 
مي دهند؟

دانشجويان معمواًل  اول كار مي نالند ولي كم كم عادت مي كنند. 
من بــه آن ها مي گويم: خمير نان قيمتي نــدارد ولي وقتي كه 
حدود 300 درجه گرما مي بيند تبديل به نان مي شــود كه همه 

خريدارش هستند. من هم قيمت شما را باال مي برم.
نگراني همراه هميشــگي همة اولياء و انبياء بوده اســت. من 
هميشه به دانشجويان مي گويم كه كمي نگراني، باعث پيشرفت 

مي شود.
نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه در دورة پژوهشي 
ساعت كار 8 صبح است. بعد از ساعت شروع كالس، كسي وارد 

كالس من نمي شود و اگر بشود من عذرش را مي خواهم.
از انشتين پرسيدند كه ضريب هوشي مؤثرتر است يا چكش 
زدن؟ او گفت: تا 5 درصد ضريب هوشــي مؤثر اســت و 95 
درصد چكش زدن. اگر اين روحيه حاكم باشــد و هم استادان 
اين گونه عمل كنند، خيلي مســائل حل مي شود. االن شخصي 
را  كه فارغ التحصيل دورة دكتراســت، نه مي توان ســركالس 
درس فرســتاد و نه در صنعت مي توان بــه او كاماًل اطمينان 
كرد. من نه دانشــجو، بلكه استادان كشــور را مقصر مي دانم. 
البته آن ها هم مشــكالت خود را دارند اما وقتي من مطابق با 
قانون عمل  كنم دانشجو هم مي پذيرد. دليل موفقيت من بحث 
اعتقادي و مذهبي اســت كه البته اين كافي نيست و علم هم 
در آن مؤثراست. من با تكيه به درس هايي كه در روان شناسي، 
تربيت اســالمي و ادبيات  فارســي، منطق، تكنولوژي آموزشي 
پاس كرده ام، هيچ گاه دســت خالي وارد كالس درس نمي شوم. 
هميشــه دســت كم، مدل همراه دارم، از انيميشــن يا توليد 
محتوايي كمك مي گيرم و به اين صورت دانشجو را به كالس 
درس جــذب مي كنم. من معموالً 10 دقيقه زودتر ســركالس 
مي روم. اگر در اين مدت، كســي سؤالي داشــته باشد پاسخ 
مي دهم و اگر ســؤالي نباشد حديث يا آيه اي را مطرح مي كنم 
و 10 دقيقه درباره آن توضيح مي دهم و بعد درســم را شروع 
مي كنم. به دانشــجو گفته ام اگر روزي من دير به كالس آمدم 

مرا سر كالس راه ندهد!

é چگونه با انجمن علمي شیمي آشنا شدید و در 
حال حاضر در این انجمن چه مسئولیتي دارید؟

من از طريق دانشجويانم با آقاي دكتر ارشدي و انجمن علمي 
شيمي آشنا شدم. بعد از دعوت در اولين جلسه كميته آموزش 
شــيمي،  با آن ها همكاري ام را آغاز كردم و در حال حاضر عضو 

كميته آموزش انجمن علمي شيمي هستم.

é تاكنون هشت كنفرانس آموزش شیمي در كشور 
برگزار شده است. شما در چند كنفرانس شركت 
داشته اید و سطح كیفي آن ها را چگونه ارزیابي 

مي كنید؟
در دو كنفرانس آموزش شيميـ  هفتمين كنفرانس در زنجان 

و هشــتمين آن در ســمنانـ  حضور 
داشــته ام. از نظر مديريت برگزاري و 
امكانات هر دو ســمينار خيلي خوب 
ايــن كنفرانس ها  برگزاري  بودند. در 
از نظر ســطح علمي اشكاالتي وجود 
دارد و دليــل عمده آن عدم همراهي 
دانشگاه ها و استادان كل كشور با اين 
كنفرانس هاست و اينكه استادان تصور 
مي كنند اين كنفرانس ها ويژه دبيران 
و معلمان مدارس اســت. در حالي كه 
دانشگاه ها  اســتادان،  حتي شــركت 
نبايســتي محــدود به دانشــگاه هاي 
فرهنگيان و شــهيد رجايي باشــد. با 
همراهي بيشــتر استادان، قطعاً  تعداد 

مقاله هاي خوب هم افزايش مي يابد.

é شما به نقش معلمان در ارائه مقاله در 
كنفرانس هاي آموزش شیمي اشاره كردید. معلمان 

در شیوه نگارش مقاله ها چگونه عمل مي كنند و 
براي بهبود كیفیت آثار آن ها چه پیشنهاداتي 

دارید؟
جامعه آماري معلماني كه شــركت مي كننــد و مقاله ارائه 
مي دهند، خوب اســت ليكن از آنجايي كه عمدة آن ها تا دورة 
كارشناسي تحصيل كرده اند و معمواًل كار پژوهشي در دانشگاه 
نداشته اند، از نظر شــيوه نگارش، به طور قوي عمل نمي كنند. 
آقاي دكتر ارشــدي هميشه به من مي گويد در داوري مقاله ها 
زياد سخت گيري نكنم و من هم بسياري از مقاله ها را مي پذيرم. 
با برگــزاري كارگاه ها و كالس هايي تحــت عنوان»روش هاي 
مقاله نويسي« و برگزاري دوره هاي ضمن خدمت براي معلمان 
عالقه منــد مي توان به رشــد كيفي مقاله ها نيــز كمك كرد. 
من در اروميه كه بودم، در هر تابســتان براي دبيران شيمي، 
دوره هاي »شــيوه هاي مقاله نويسي و چكيده نويسي« را برگزار 
مي كردم. مسلمًا اين اقدام با ايجاد تفاهم نامه هايي ميان وزارت 
آموزش وپرورش با وزارت علوم محقق خواهد شــد. همچنين 

بايستي اطالع رساني درباره  اين كنگره ها قوي تر باشد. 

é نظر شما دربارة كیفیت كتاب هاي درسي شیمي 
در دبیرستان چیست؟

متأســفانه در ســال هاي اخير، با توجه به تخصص مؤلفان 
كتاب هاي درســي در تدوين و تأليــف كتاب ها مي بينيم كه 
بسيار ســليقه اي عمل شده اســت. اين مورد در شكل حذف 
مطالب و ســرفصل هاي جالب وكاربردي شيمي آلي و افزايش 
بخش هاي نظري و دشــوار شــيمي مشــاهده مي شود كه در 
نتيجه، دل زدگي دانش آموزان را در پي داشــته اســت. براي 
بهبود اين وضعيت بايــد از افراد با تجربه تر در تأليف كتاب ها 

بهره گرفت.

براساس 
مقاالتي كه 

منتشر كرده اند، 
بنده سه دوره 
است كه جزء 

یك درصد 
دانشمندان برتر 

جهان هستم

63  رشد آموزش شيمی | دورۀ سي ام |  شمارۀ 1 | پاييز 1395| 



|  رشد آموزش شيمی | دورۀ سي ام |  شمارۀ 1 |  پاييز 1395 64

é نظر شما در مورد مجله رشد آموزش شیمي 
چیست؟ براي بهبود كیفیت آن چه نظري دارید؟

مجلة رشد آموزش شيمي بايد در جامعه نفوذ كند. با توجه به 
اينكه شــيمي در سطوح مختلف جامعهـ  از يك كشاورز گرفته 
تا يك خانم خانه دار و يك اســتاد دانشگاه نقش داردـ  بايستي 
مطالب منتشر شده در آن، مخاطبان بيشتري را به سمت خود 
جذب كند. مطالب اين مجله مي تواند از تجربه هاي يك كشاورز 
ـ كــه به صورت آكادميك و علمــي كار نمي كندـ  تا مقاله يك 
اســتاد دانشــگاه،  حتي تجربه هاي يك خانم  خانه دار در زمينة 
شــوينده ها يا يــك دانش آموز را در برگيــرد. در همه دنيا هم 
اين چنين اســت؛ يعني عالقه مندي به آموزش بيشــتر از خود 
آن مورد توجه قرار دارد. با گســترش مخاطبان و تنوع مطالب 
ان شاا... شاهد گسترش و نفوذ اين علم بسيار كاربردي در سطوح 

مختلف جامعه خواهيم بود.

é با اینكه حدود 8 سال از اولین فارغ التحصیالن 
رشته آموزش شیمي در دورة كارشناسي ارشد 
مي گذرد چرا تا كنون دوره دكترا این رشته در 

ایران راه اندازي نشده است؟
اين يك مسأله فرهنگي است. قبل از انقالب اسالمي، بهترين 
دانش آموزان معمواًل رشــته هاي پزشــكي را انتخاب مي كردند،  
كســاني كه در درجه دوم علمي بودند رشــته هاي مهندسي،  و 
درجه ســوم ها در رشته هاي علوم انســاني مشغول مي شدند و 
كســاني كه از رتبه هاي پايين تري برخوردار بودند به استخدام 

آموزش وپرورش در مي آمدند. 
ما بايد در تمام رشــته ها،  دكترا آموزشي را راه اندازي كنيم و 
پژوهشــگراني تربيت كنيم كه بتوانند معلمي را آموزش دهند. 
البته متأسفانه تخصص دكترا آموزش شيمي هم در ايران بسيار 
اندك اســت. يكي از بزرگ ترين نقص هاي آموزش عالي ما اين 
است كه تصور مي شود هركس مدرك دكترا دارد، كاربرد فنون 
معلمي را به خوبي بلد است و مي تواند به خوبي تدريس كند در 

حالي كه لزومًا چنين نيست.

é به یكي از خاطرات دوران تحصیلي تان اشاره 
كنید.

وقتي كالس پنجم ابتدايي بودم، يك روز پدرم از من پرسيد: در 
آينده قصد داري چكاره شوي؟ من با عشق و عالقة وصف ناپذيري 
به او گفتم كه مي خواهم معلم شوم. پدرم كه از جواب من غافلگير 
و ناراحت شده بود گفت: »من تو را با اين سختي بزرگ كرده ام 
كه آخر معلم شــوي؟« در همان ســال من به عنوان دانش آموز 
تيزهوش انتخاب و دعوت شدم كه براي ادامه تحصيل در تبريز 
به »انســتيتو تكنولوژي بهار« بروم. در آنجا يكي از مسئوالن از 
پدرم كه همراه من بود در مورد ســن و سال من و اينكه كالس 
چندم هستم پرسيد و او جواب داد: نمي دانم. مصاحبه كننده كه 
رئيــس آموزش وپرورش وقت مرند بود، به پدرم گفت: نمي داني 

فرزندت كالس چندم است و او تا اينجا پيشرفت كرده است؟!

همیشه به 
دانشجویانم 
مي گویم خمیر 
قیمتي ندارد ولي 
وقتي كه حدود 
300 گرما مي بیند 
به نان تبدیل 
مي شود كه همه 
خریدارش هستند. 
من هم مي خواهم 
قیمت شما را باال 
ببرم 
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زندگي نامه استاد
دكتر عبدالعلي عليزاده در ســال 1345 در شهرســتان مرند 
متولد شــد. مادرش بي سواد و پدرش كم سواد بود. شغل پدرش 
بو دادن تخمة آفتاب گردان جهت فروش بود. دوره ابتدايي را در 
شهرستان مرند، دورة راهنمايي را در تبريز و دورة دبيرستان را 
در خوي گذراند. پدرش وقتي 11 سال بيش نداشت، فوت كرد 
و مســئوليت مادر ، مادربزرگ، پنج  بــرادر و خواهرش به دوش 
او افتــاد. وي دورة كارداني آموزش  ابتدايــي را در مركز تربيت 
معلم شهيد مطهري خوي ســپري كرد. در سال 1366 با اخذ 
مدرك كارداني آموزش ابتدايي، معلم روستاي كورپيران،  يكي از 
روستاهاي دور افتاده در نزديكي مرز تركيه شد. كالس درس اين 
مدرســه در بدوكار، در كاه دان يك خانة مخروبة روستايي بدون 

ميز و صندلي تشكيل شد.
در سال 1367، به دليل عالقه زياد به رشتة شيمي، در دانشگاه 
اروميه ادامه تحصيل داد و در سال 1371، موفق به اخذ مدرك 
كارشناسي پذيرفته شد. از اين دانشگاه در رشتة دبيري شيمي 

شد.
او در سال 1372، در رشتة شيمي آلي دانشگاه تربيت مدرس 
در دوره كارشناســي پذيرفته شد. در مهرماه سال 1377  دورة 
دكترا خود را در رشــته شيمي آلي در همين دانشگاه آغاز كرد 
و در بهمن ماه ســال 1381 از اين دوره فارغ التحصيل شد. وي 
در مهرماه سال 1382 از آموزش وپرورش،  به عنوان عضو هيئت 
علمي دانشگاه تربيت مدرس به وزارت علوم، تحقيقات و آموزش 
عالي منتقل شــد و در اين دانشگاه كار تدريس را پي گرفت. در 
واقع، در همة مدت تحصيل، همزمان به تدريس و آموزش درس 
شيمي نيز مشغول بود. او كه در سال 1365 در عمليات كربالي 
پنج به شــدت مجروح شــد، تاكنون 13 بار مورد عمل جراحي 
قرار گرفته اســت و يكي از جانبازان گرانقدر دوران دفاع مقدس 

به شمار مي رود.



تصويري كه مي بينيد نموداري اســت كه با عنوان 
»چشم انداز هسته اي« معرفي مي شود. با جست وجو در 

منابع علمي معتبر تفسيري منطقي و ساده  براي اين تصوير 
بنويسيد. به درست ترين، دقيق ترين و جامع ترين پاسخي كه 

به نشاني رايانامة مجله فرســتاده شود، جايزه اي ارزنده تقديم 
خواهد شد. فراموش نكنيد كه فقط تا پايان آبان ماه فرصت داريد. 

در فضاهــاي ميان ســتاره اي گونه هاي مولكولي 
بسياري وجود دارد. دريك جست وجوي پرهيجان 
فهرستي از گونه هايي تهيه كنيد كه تاكنون در اين 
فضاهاي ناشناخته، شناخته شده اند. به كامل ترين 
و بهترين فهرست جايزه اي ارزنده تقديم خواهد 
شد. فقط تا پايان آبان ماه فرصت داريد. در نشاني 
رايانا مه مجله منتظر پاسخ هاي شما هستيم.
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