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 این جدول دوره ای مارپیچي توسط رابرت هریسون شهروند استرالیایی در سال 2010 پیشنهاد شده 
است. با دقت به این طرح متفاوت از جدول دوره ای عنصرها نگاه کنید. این شیوه نمایش چه اطالعاتی 
فراتر از شیوه رایج در اختیار می گذارد؟ دست کم سه ویژگی جالب و متفاوت این طرح نو را بیابید و تا 
پایان اسفند ماه سال 1397 به نشانی رایانامه مجله بفرستید. به کامل ترین پاسخ ها جایزه ارزنده ای تقدیم خواهد شد.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
 مقاله هایی كه برای درج در مجله می فرستید، باید با هدف ها و رویكردهای آموزشی-تربیتی-فرهنگی این مجله مرتبط باشند 
و نباید پیش از این در جای دیگری چاپ شده باشند.  مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن 
اصلی نیز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه می كنید، این موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، در یك روی 
كاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها می توانند با نرم افزار word و روی CD یا از طریق رایانامه مجله ارسال شود.  
نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.  محل 
قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.  مقاله باید دارای چكیده باشد و در آن هدف ها و پیام نوشتار 
در چند سطر تنظیم شود .  كلید واژه ها از متن مقاله استخراج و روی صفحه ای جداگانه نوشته شود.  مقاله  باید دارای تیتر 
اصلی، تیترهای فرعی در متن و سوتیتر باشد.  معرفی نامه ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم همراه یك قطعه عكس، عناوین 
و آثار وی پیوست شود.   مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده آزاد است.  مقاله هاي دریافتی بازگردانده 

نمی شود.  آرای مندرج در مقاله ضرورتًا مبین رأی و نظر  مسئوالن مجله نیست.
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یادداشت سردبیر

2

گفت و گو با جامعه در ســـال دیگری به نام شیمی
مجمع عمومی سازمان ملل به منظور جلب توجه جهانيان به ابعاد گوناگون زندگی بشری روزها، هفته ها، سال ها و دهه هايی 
را با عنوان ويژه ای نامگذاری و آن را بين المللی اعالم می کند. به اين هدف که طی آن همه شــهروندان جامعه جهانی در بازة 
زمانی ياد شده ضمن ارج نهادن به تالش های انجام شده در اين حوزه، به اهميت و تأثيری پی ببرند که موضوع انتخاب شده بر 
زندگی آن ها دارد. موضوع هايی که بسياری از آن ها چالش های مهم و سرنوشت سازی برای انسان امروز به شمار می آيد و افزايش 
آگاهی عمومی می تواند گام مهمی در راستای رويارويی و کوشش برای گذر از چالش های ياد شده باشد. از اين رو، آگاهی بخشی 
به همه مردم، دعوت به هم  انديشی و جلب مشارکت آنان به منظور هموار کردن راه برای بهبود زندگی بشر از جمله هدف های 
مهم اين اقدام ها است که در قالب چنين نامگذاری هايی تبلور می يابد. يونسکو يا همان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 
متحد نيز در حوزه فعاليت های خود از اين نامگذاری ها پشتيبانی و همه نهادهای علمیـ  آموزشی جهان را به گرامی داشت اين 

زمان ها تشويق می کند.1 
پيرو اين آيين نيک، ســازمان ملل در دســامبر 2017 اعالم کرد که به مناسبت يکصد و پنجاه سالگی يکی از بزرگ ترين 
دستاوردهای علم يعنی يافتن سامانه دوره ای يا تناوبی عنصرها توسط ديميتری ايوانويچ مندليف شيميدان برجسته روسی، 
سال 2019 به عنوان »سال جهانی جدول دوره ای عنصرهای شيميايی«2 تعيين می شود. اين پيشنهاد با هدايت يونسکو و با 
شعار علم، جامعه، جهان و توسعه پايدار مورد حمايت نهادها و سازمان های ملی و بين المللی بسياری از جمله آيوپاک3، انجمن 

آمريــکا5، اتحاديه انجمن های اروپايی شيمی4، انجمن شيمی 
قرار شيمی آسيا6 و سازمان هزار و  )مسلمانان(  اختراع7  يک 
جهان و به شيوه های گوناگون گرفته و قرار اســت در سراسر 
که ما نيــز بــا برنامه ريزی و گرامی داشته شود. الزم است 
اين سال برويم و از اين فرصت آمادگی کامل به اســتقبال از 
بهبود کيفــی آموزش  شيمی در کشور استفاده کنيم. بــرای 
بيش تر  بهــره وری  بــرای  فعاليت هــا از چــه زاويه ای به اما 
چه هدفی طراحی کنيم؟   موضوع بنگريم و برنامه ها را با 
 ســال 1869 و در حالی کــه  مندليف در ششــم ماه مارچ 

ســی و پنجمين بهار زندگی خود را می گذراند، نخستين جدول دوره ای عنصرها را ارائه داد. بی شک مندليف باور نمی کرد که 
جدول 63 عنصری او که در حال حاضر به جدولی با 118 عنصر گسترش يافته است، نه تنها در سراسر جهان به عنوان نمادی 
علمی شــناخته شــود بلکه به الفبای زبان مشترکی تبديل شود که طی 150 سال گذشــته افزون بر معرفی شيمی به عنوان 
دانشی پايه ای برای همه علوم، به پيشرفت شاخه های گوناگون علوم تجربی ياری رساند. در عين حال، اين يافته بزرگ، شيمی 
را در کانون توجه جامعه جهانی قرار دهد و آن را از جنبه های سياسی، نظامی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی آن هم به شکلی 
باورنکردنی به دانش شيمی وابسته کند. کافی است تنها در يک روز به تيتر روزنامه های داخلی و خارجی نگاهی بيندازيد تا به 

ژرفای اين تأثيرگذاری پی ببريد.
بــا بــاور به ايــن موضوع انتظــار می رود کــه از دومين فرصــت بين المللی ايجاد شــده بســيار بيش تر و بهتر از ســال 
2011 کــه »ســال جهانی شــيمی« ناميده شــده بود، برای گســترش آشــنايی با شــيمی و دســتاوردهای آن و ايجاد 
انگيــزه و عالقه منــدی به يادگيری شــيمی در مدارس و دانشــگاه های کشــور بهره بــرد و در ضمن به ترويج شــيمی در 
جامعــه و در ميــان همــه مردم نيز همت گمارد. بی شــک مشــارکت فعــال همه نهادها و ســازمان های سياســت گذار و 
 مجــری آموزش رســمی و غيررســمی در برنامه ريزی، پشــتيبانی و برگــزاری برنامه هــا و رويدادهای گوناگون در ســال 
ياد شده، شرط الزم تحقق همه اين هدف ها است. اما اين تالش های هدفمند هنگامی به کفايت نزديک می شود که افزون بر 
آشکار کردن جايگاه شيمی در زندگی شهروندان ايرانی، سهمی را تعيين کند که هر يک از ايرانيان با آموختن دانش شيمی و 
درک ارتباط چالش های زندگی امروز با آن می توانند در بهبود کيفی و ارتقای سطح رفاه خود و مردم داشته باشند. شهروندان 
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گفت و گو با جامعه در ســـال دیگری به نام شیمی
رويارويی آگاه و مســئولی کــه به نقش  در  تعيين کننده خود 
حل آن ها پيش قدم مي شوند و با مســائل پی می برند و برای 
مديران و مسئوالن نمی نشينند. در انتظار تصميم گيری و اقدام 
برسد، اما يک ســال هم زمان شــايد اين توقع زيادی به نظر 
به اين مهم نيست.کمی برای پرداختن همه جانبه 
چند ســال گذشــته با فراگير شــايان گفتن است که طی 
تلفن های هوشــمند و اينترنت شــدن دسترســی مــردم به 
گوناگونی چون همراه و اســتفاده رو به فزونی  رســانه های  از 
بســيار مناســبی برای ارتباط نرم افزارهای پيام رسان، فرصت 
است. بی ترديد به مدد اين ابزار نزديک تر با مردم فراهم شــده 

قدرتمند و همراهی رسانه های گفتاری، ديداری و شنيداری ديگر، می توان در سال جهانی جدول دوره ای عنصرها، دستاوردهای 
بهتری در عرصه ترويج شيمی در جامعه داشت.

تأکيد بر ترويج شيمی در اين نوشتار بيش تر از آن روی است که به باور نويسنده ضرورت »ارتباط ميان دانشگاه و جامعه« 
چيزی هم ارز »ارتباط  دانشــگاه و صنعت« اســت. ارتباطی که تاکنون جدی گرفته نشده و شوربختانه به وجهه دانشگاه 
لطمه ســنگينی زده است. سال ها جست وجوی نافرجام برای يافتن حلقه گمشده ای که بتواند ارتباطی سازنده و مانا ميان 
دانشــگاه و صنعت برقرار کند، اکنون از وجود گسســت بزرگی ميان دانشگاه و جامعه پرده برداشته است. فاصله ای که به 
نظر می رســد طی چند سال گذشته گســترش بيش تر و ابعاد نگران کننده تری يافته است. بنابراين استفاده از هر فرصتی 
که بتواند به کاهش اين شــکاف و ايجاد ارتباطی نزديک ميان دانشــگاهيان و مردم کمک کند و به جلب اعتماد عمومی 
نســبت به پژوهش های علمی، دستاوردهای دانشــمندان و پژوهشگران معاصر ايرانی و توانايی دانش آموختگان دانشگاهی 
بينجامد، گام بســيار مهمی در شــکل گيری رابطه ياد شده خواهد بود. در اين صورت است که با بازتعريف دانشگاه و دادن 
معنايی تازه به تالش دانشــگاهيان می توان به کارايی و تأثيرگذاری دانشگاه در جامعه و در يک کالم جامعه پذيری بيش تر 

اين نهاد مهم اميدوارتر بود.
البته بی اعتمادی جامعه تنها دانشــگاه ها و دانش آموختگان آن ها را در بر نمی گيرد بلکه مدارس و معلمان نيز در اين دايره 
حضور پررنگی دارند. فارغ از روا بودن يا ناروايی اين بی اعتمادی، گفت وگو ميان دست اندرکاران اين دو حوزه بی شک گره گشای 
بسياری از مشکالت و تنگناهايی خواهد بود که جامعه امروز ما با آن دست به گريبان است. اميد که از فرصت طاليی ايجاد شده 
در اين سال جهانی، نهايت بهره را برای برقراری ارتباطی نزديک و سازنده با جامعه و مردم ببريم و با ايجاد يک زبان مشترک 

اين ديوار بی اعتمادی را از ميان برداريم.
اميدواريم وزارت آموزش وپرورش با حمايت مادی و معنوی از برنامه های پيشــنهادی معلمان شــيمی در سراســر کشور و 
اختصاص بودجه ای ويژه »سال جهانی جدول دوره ای عنصرها« ضمن دادن دلگرمی به دلسوزان و دغدغه مندان آموزش شيمی، 

بستر مناسبی را برای اجرای فعاليت های علمی، آموزشی و تفريحی دانش آموزی در اين سال فراهم کند.

پي نوشت ها
1. برای آگاهی بيش تر می توانيد به وبگاه يونسکو به نشانیhttps://en.unesco.org/celebrations مراجعه کنيد.

2. International year of the periodic table of chemical elements;  https://www.iypt2019.org/
3. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC); https://iupac.org/iypt/
4. European Chemical Society (EuChemS); https://www.euchems.eu/iypt2019/
5. American Chemical Society (ACS); https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable.html
6. Federation of Asian Chemical Societies (FACS); http://www.facs-as.org/
7. 1001 Inventions organization; http://www.1001inventions.com/
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اشاره
بارها گفته اند و شنیده ایم که  مصرف داروها بیش از حد تجویز شده برای 
هر نوبت، نه تنها اثر درمانی ندارد، حتی می تواند به عنوان ترکیب های سمی، 
تهدیدی برای ادامة زندگی باشــد. این یافته ـ که در قرن پانزدهم میالدی 
پای به دایرة معلومات بشر نهادـ  میراث ارزشمند پدر علم سم شناسی برای 
ماســت. اما باید بدانیم که عمر آگاهی های ما از اثرهای ناخواستة برخی از 
مواد، به دورانی بسیار دورتر از زمان حیات این دانشمند می رسد. دقیقًا معلوم 
نیست اما شاید شروع داستان چنین بوده است: در روزگاری که طبیعت بکر، 
خانة نیاکان ما بوده است گروهی از مردان قبیله به قصد شکار راهی جنگل 
می شــوند. به ناگاه صدای وحشتزده ای به گوش می رسد ... یکی از افراد که 
از درد بــه خود می پیچد، روی زمین افتاده و نگاهش به نقطه ای،  ثابت مانده 
است؛ جایی که ماری ســیاه و بدمنظر، خرامان در گذر است. گویی پس از 

اجرای نقش، ترِک صحنه می کند. 
چندی نمی گذرد که بدن سراســر به عرق نشستة فرد مارگزیده، از تحمل 
درد توأم با تشــنج باز می ماند،  در حالی که همراهانش با درماندگی از درک 
چنین رویدادی ناگهانی و چهره ای در هم از اندوه و شــگفتی، به این پیکر 

بی جان چشم دوخته اند. 

کلیدواژه ها: ترکیب های سمی، سم شناسی، آلکالویید، گیاهان دارویی، سالح شیمیایی 

شیمی در بستر تاریخ

درمانگر یا مرگ آور؟
مسئله اين است: مقدار!

مهدیه ساالرکیا
مقدمه

ســم ها برای هزاران سال در تاريخ و افسانه های ما، نقش های به يادماندنی داشته اند. اين مواد در سراسر جهان و 
در تمدن های گوناگون در دو شــکلـ  هم برای درمان و هم به عنوان ابزار دفاع يا وسيلة  شکارـ  استفاده می شدند. 
پژوهشگران بر اين باورند که استفاده از سم ها در نابودی دشمن، برای نخستين بار از سوی قبيله ها به کار گرفته شد. 

مشاهدة مرگ ناگهانی و غيرقابل توجيه ناشی از حضور مواد سمی، پايه گذار سنت و ايده های قديمی در تمدن های مختلف بود که سم ها را 
به نيروهای سحرآميز و اهريمنی نسبت دهند.

در اشاره به سابقة استفاده از ترکيب های سمی در برابر دشمن می توان اين موارد را برشمرد:
ـ از هنديان باستان رساله ای دربارة آلوده کردن غذای دشمن به سم باقی مانده است.

ـ اسنادی که قدمت آن به قرن دوم پيش از ميالد می رسد به استفاده از سم قورباغه شکارچی در چين اشاره می کنند که با سوزاندن سبزی های 
سمی تهيه می شد.

ـ از جمله رويکردهای جنگی يونانيان باستان، مسموم کردن آب آشاميدنی اهالی منطقة مورد حمله بود.
حتی  نقل شده  است كه لئوناردو داوينچی برای از پا در آوردن دشمن توصيه مي كرد ظرفی حاوی گوگرد، ارسنيک و مس استات به سمت 

کشتی های آنان پرتاب شود. تنفس دود حاصل از اين مخلوط سبب خفگی ناگهانی ملوانان دشمن می شد.
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واژة  سم از دیدگاه علمی
در زبان فارســی، از واژه سم به عنوان برگردان برای دو واژة  بيگانه استفاده شده است 
که تعريف های متفاوتی به آن ها نسبت داده می شود؛ يکی به ماده ای گفته می شود که از 
راه يک واکنش شيميايی يا يک فعاليت مولکولی به آسيب، بيماری يا مرگ يک موجود زنده 
بينجامد1. واژة ديگر2 که ريشه ای يونانی به معنی » نيزة سمی«3 دارد به موادی اشاره می کند 

که مقدار اندک از آن ها به سرعت سبب مرگ می شود.
برای سم و زهر نيز تعريف جداگانه شده است: سم ها مواد زيان آوری هستند که بدن از راه پوست 
يا روده جذب می کند. زهرها مواد ســمی هستند که با نيش يا گزش جانورانی چون زنبور يا مار به 

بدن تزريق می شوند.

مواد سمی باستانی
در فهرست مواد مورد استفاده برای ايجاد مسموميت در دوران باستان، موارد مشابهی 
ديده می شود. به جز چند نمونة نادر، همة تمدن های کهن با اين مواد آشنا بوده اند. اما 
قديمی ترين اسناد در اين زمينه مربوط به 3000 سال پيش از ميالد، مصر باستان 
را نشانه می گيرد. بنابراين سوابق،  يکی از پيشگامان واقعی در عرصة بررسی مواد 
سمی، ِمِنس4 است؛ فردی که نامش به عنوان قديمی ترين فرعون، در اسناد ثبت 

شده و به مطالعة خواص سمی گياهان و زهرها عالقه مند بوده است.
بنابراين شواهد، مصريان اطالعاتی دربارة عنصرهايی همچون انتيموان، 
سرب، ارسنيک و مس داشته اند و از ترياک نيز به عنوان ترکيبی سمی ياد 
می کردند. مطالب نگاشته شده در پاپيروس ها ثابت می کند که آنان با روش 
تقطير آشنا بوده اند و در اســتخراج سيانيد از هستة ميوه هايی همچون 
زردآلو مهارت داشتند. از اين رو، به عنوان نخستين سازندگان مواد سمی، 

از مصريان باستان ياد می شود.
ميترادات5 ششمـ  حکمران پونتاس6، واقع در ترکية امروزی که در 114 
تا 63 سال پيش از ميالد می زيستـ  در تاريخ بررسی سم ها نقشی برجسته 
از خود به جا گذاشــته است. او که در تمام دوران زندگی از مسموم شدن 
به دست دشمنان هراس داشت به طور چشمگيری در شناخت پادزهر ها ـ 
موادی که اثر سم ها را خنثی می کنندـ  همکاری می کرد و گذشته  از آزمايش 
اين مواد روی مجرمان، خودش نيز روزانه مقداری از سم های مختلف مصرف 
می کرد با اين هدف که در برابر آن ها ايمنی پيدا کند. دست بر قضا دست به دامان 
چيزی شد که همة عمر از آن می گريخت؛ وقتی روميان به قلمرو او حمله آوردند، 

تصميــم گرفت با 
مصرف سم خودکشی 
کنــد اما اين همنشــين 
ديرينه، عهد خود نشکست و 
کارگر نيفتاد! ميترادات به ناچار، به 
ســربازی التماس کرد تا به ضرب خنجر، 

زندگيش را پايان دهد.
در قرن پانزدهم ميالدی دو مفهومی 
کليدی به حوزة سم شناسی راه يافت. 
پاراسلسوس7 ـ کيمياگر، پزشک و 
گياه شناس معروف دورة رنسانس 
ـ در پــی بررســی های خــود 
توجه به ارتبــاط اثر با مقدار 
مصرف مــواد را با اين بيان، 
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زمينه سازی کرد: مواد سمی همه جا هستند و هر چیزی می تواند سمی باشد. ]1[ اين بيان تأکيدی بر اين واقعيت بود که خطر 
يک ســم، به مقدار مصرف شــده از آن وابسته است و مصرف برخی مواد خطرناک در مقدار کم، زيانی در برندارد. پاراسلسوس نه تنها 
برای نخســتين بار از طبيعت ســم ها سخن گفت بلکه با انجام آزمايش،  عملکرد سم ها را نيز مورد بررسی قرار داد و از اين رو، پيش از 
دانشمندان ديگر، شيمی سم را به اثر زيست شناختی آن مربوط دانست. از آن زمان، شيمی سم و چگونگی عمل آن، پايه های درک 

سم شناسی به شمار می روند.

مرگ آورترین موادسمی
é بالدونا

گياهی بوته ای است که در برگ، ريشه و ميوة آن آلکالوييدهای سمی وجود دارد. بالدونا8 در فرانسه به طور گسترده کاشته می شود. 
زيرا آلکالوييدهای موجود در آن، از جمله هيوسيامين9، هيوسين 10 و آتروپين 11 در صنعت داروسازی به کار می روند.

انتخاب نام بالدونا برای اين ســم، ريشه در سابقة مصرف آن به عنوان ماده ای آرايشی در قرون وسطی دارد. چنان که در اين دوره، 
زنان برای گلگون شدن چهرة خود از آن استفاده می کردند. از اين رو، اين نام به معنی »بانوی زيبا« به اين سم نسبت داده شده است.

  شكل 2 ساختار برخي مواد سمي موجود در بالدونا

هيوسين

  شكل 4 مجسمة آتروپوس، الهه تعيين سرنوشت، كه نام بالدونا از آن گرفته شده است.  شكل 3 گياه بالدونا

آتروپين هيوسيامين
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é شوکران
شــوكران12 نام  سمی  اســت که در يک گياه گلدار از خانوادة 
هويج وجود دارد. همة بخش هــای اين گياه دارای آلکالوييدی 
سمی به نام کانيين13 است که مصرف آن باعث درد معده،  تهوع 
و فلج شدن دستگاه عصبی می شود. اين سم در قرن پنجم پيش 
از ميالد از سوی دادگاه آتن به عنوان مجازات قانونی اعدام برای 
مجرمان استفاده می شد. اين روش برای کشتن سقراط، فيلسوف 
معروف يونانی در 399 سال پيش از ميالد هم اجرا  شد و از آن 

زمان اين سم و نام سقراط،  هر يک يادآور نام ديگری است.

é مردم گیاه 
ريشــة مردم گياه14 شــبيه پيكر يك انســان اســت و در آن 
آلكالوييدهاي سمي وجود دارد، شكل 6. اين گياه بومی مناطق 
مديترانه ای و هيمالياست. امروزه مواد استخراج شده از ريشة اين 
گياه به عنوان داروی رفع زگيل کاربرد دارد. اما مسموميت با آن 

بی درنگ بر کليه و کبد اثرهای نامطلوب می گذارد. ]2[

é استریکنین 
هنديان از دوران کهن با ســم اســتريكنين15 آشنا بودند. اين 
ماده از درخت اســتريکنوس ناکس16 به دست می آمد که بومی 
هندوســتان بود. اروپائيان در پايان دهة 1700 با اين سم آشنا 
شدند؛ زمانی که درخت حاوی آن به اروپا آورده شد. از آنجا که 
دانه های اين درخت حاوی اســتريکنين بود باعث مسموميت و 

 شكل 5 سقراط با نوشيدن جام زهر شوكران، تن به مجازات سپرد.

 شكل 6  مردم گياه؛ گياهي است كه ريشه اي شبيه پيكر يك انسان دارد.
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مرگ در پرندگان می شد. همچنين در مرگ موش های صحرايی 
مناسب شناخته شد. در سال 1818 دو شيمی دان فرانسوی به 
نام هــای جوزف کاونتو و پيرجوزف پلتير17 موفق به شناســايی 
اســتريکنين شدند. مسموميت با اســتريکنين با نشانه هايی به 
صــورت گرفتگی غيرقابل کنترل ماهيچه، کــف کردن دهان و 

سرانجام خفگی و مرگ همراه است.

é سیانید و ارسنیک
اين دو ماده بيش از ديگر مواد ســمی در طــول تاريخ مورد 

استفاده قرار گرفته اند. با اين 
حال سيانيد تا سال 1782 
شــيمی دان  شــيل18،  که 
ســوئدی موفق بــه تقطير 
شــد،  ســيانيد  هيدروژن 
ناشــناخته بود. پس از آن 
به عنوان رنگ آبی در نقاشی 
کاربــرد يافــت امــا وقتی 
مشخص شد که به سرعت 
باعث مرگ می شود بی آنکه 
با احساس درد همراه باشد، 

کنار گذاشته شــد. در عوض نيروهای نظامی به عنوان سالحی 
مرگ بار به استفاده از آن روی آوردند. مصرف سيانيد از راه ايجاد 

ناتوانی در جذب اکسيژن باعث مرگ سريع می شود.
ارســنيک، معروف به سلطان ســم ها، ماده ای بی رنگ، بی بو و 
بی مزه اســت که چند دانه از آن برای مرگ  يک مرد بالغ کافی 
است. کاربرد اين سم از ديد فنی به دورة روميان می رسد. زنان در 
اين دوره برای شست  وشوی صورت از ارسنيک استفاده می کردند. 

اين کار باعث انقباض رگ ها و سفيد شدن پوست می شد.

پادزهر؛ واژه ای فارسی
در گذشته که هنوز دليل بروز مسموميت به روشنی مشخص 

نشــده بود، مجموعه ای از درمان های غيرمنطقــی و بی پايه از 
ديدگاه علمی برای نجات فرد مسموم رواج داشت، از طلسم شاخ 
اسب افسانه ای معروف به »اسب تک شاخ« گرفته، تا سنگ زهر 
که به آن زهر مهره19 نيز گفته می شــد و از واژة فارسی پادزهر 

گرفته شده بود.]4[
توده های جامد و غيرقابل هضمی که از معده و  روده حيوانات 
ـ معمواًل بز وحشیـ  استخراج می شد، به پادزهر معروف بود. اين 
توده ها که شبيه سنگ بودند در اطراف گردن فرد مسموم آويزان 

می شدند تا اثر سم را خنثی کنند.
با وجود اين باورهای بی اساس از ديدگاه  علمی، امروز همچنان 
واژة پادزهر يا پادتن20، 
بــا  دارد.  کاربــرد 
سم شناسی،  پيشرفت 
اين واژه با معنی جديد 
و برای ناميدن موادی 
کــه در خنثی کردن 
اثــر ســم ها،  خواص 
نشان  خود  از  درمانی 
می دهند، متداول شد.

قــرون  خــالل  در 
رنسانس،  و  وســطی 
اطالعات دربارة سم ها 
روبه گسترش بود و رســاله هايی دربارة سم های شناخته شده، 
چگونگی عملکرد و درمان آن ها نگاشته شد. اگر چه که امروزه از 

بسياری از آن ها اثری باقی نمانده است. 
روند پيشرفت در سم شناسی با انجام آزمايش هايی در جريان 
قرن 14 و 15 در ايتاليا با توليد مواد ســمی قوی تر تلفيق شد و 
چنان تا پاريس توسعه يافت که راه تولد و رشد صنعت سم سازی 
را هموار کرد. همچنين با فعال بودن صنعت نشر در ايتاليا، رسالة 
جامعی دربارة سم هايی که تا آن زمان شناخته شده بودند توسط 
جيوانی باتيستا پورتا21 چاپ شد. با وجود چنين سابقه ای، آغاز 
بررسی نظام مند دربارة سم ها به قرن 16 نسبت داده می شود و تا 

  شكل 7 كپك هاي ديوار خانة ناپلئون، راز مسموم كردن او با ارسنيك را فاش كرد.
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قرن 17 مراکز آموزشی سم شناسی در ونيز و روم بنا شد.
دوران ملکه ويکتوريا به عصر طاليی سم ها شهرت گرفته است. 
در اين دوره دسترسی عموم به انواع سم ها امکان پذير بود. کاغذ 
مگس کش و مرگ موش نمونه هايی از آن جمله اند که به عنوان 

وسيلة قتل، بسيار به کار می رفتند.
بی ترديد هر چه شناخت در اين عرصه گسترش می يافت بازار 
عرضه و تقاضای سم ها هم بيشتر رونق می گرفت. در اين هنگام 
نياز به روش هايی برای تشخيص سم ها به شدت احساس می شد 
و ناتوانی در اين زمينه تعقيب و مجازات جنايتکاران را دشــوار 
می کرد. از آنجا که اين ترکيب ها در دسترس عموم قرار داشتند 
استفاده های شــيطانی از آن ها نيز فزونی يافت و دولتمردان را 
برآن داشــت که اقداماتی برای محدوديت در اين زمينه، کنترل 
کاربرد مواد سمی و جنايت های ناشی از آن داشته باشند. برای 
نمونه در ســال 1851 قانونی برای محدود شدن توزيع و فروش 
ارســنيک وضع شــد. همچنين تالش دانشــمندان در توسعه 
روش های استاندارد و قابل اعتماد برای تشخيص سم ها سرانجام 
به نتيجه رســيد، چنان که مارش و رينش22 به طور جداگانه در 
ســال های 1836 و 1841 روش هايی برای تشخيص ارسنيک 
معرفی کردنــد و به برکت اين يافته ها، پس از آن بســياری از 
جنايتکاران مورد مجازات قرار گرفتند. اما ناپلئون يکی از افرادی 
بود که از نتايج اين پيشرفت ها بی بهره ماند، او در سال 1820 با 
ارسنيک مسموم شد يعنی زمانی که هنوز راهي برای اثبات آن 
نبود. به تازگی نمونه های مربوط به ديوارهای خانه ای که ناپلئون 
در آن زندگی می کرد، وجود ارسنيک را در فضای خانه نشان داد. 
به نظر می رسد سوخت و ســاز کپک های روی ديوار، باعث آزاد 

شدن اين سم، در حالت گازی آن شده است.
اقدام شرلی آلن، پرستار،  در استفاده از ضديخ )اتيلن گليکول( 
بــرای قتل همســرش، در دهــة 1980 روی داد و اين ماده را 
به عنوان ترکيبی سمی معرفی کرد. از جمله کاربردهای امروزی 
ضديخ،  مصرف آن در بستنی ســازی، برای حالت ِکِرم بخشيدن 

به بستنی است.

کالم پایانی
امروزه تالش برای يافتن ترکيب های ســمی جديد همچنان 
ادامه دارد با اين حال، خطر مســموم شدن نگرانی های جدی را 
در عموم بر نمی انگيزد زيرا روش های استانداردی برای تشخيص 
و رديابی مقدارهای جزئی اين ترکيب ها در دسترس قرار گرفته 

است. بنابه گزارش ها بيشتر مسموميت ها از خوردن تصادفی مواد 
سمی از سوی کودکان ناشی می شود.

هم اکنون می دانيم داروهای حياتی که به خواص درمانی آن ها 
اطمينان داريم از ترکيب هايی تهيه می شــوند که در گذشــته 
اهريمنی شمرده می شدند. انسولين و سوکسينيل کلريدـ  داروی 
کاهش دهنــدة گرفتگی در ماهيچه ها ـ ممکن اســت اثرهای 
سمی از خود نشان  دهند اما تمرکز بر باور پدر علم سم شناسی، 
پاراسلسوس بار ديگر اهميت توجه به مقدار مصرف اين مواد را 
به ما يادآور می شود. آفت کش ها که کاربرد گسترده در کشاورزی 
دارنــد، مواد شــوينده و پاک کننده و بســياری از ترکيب های 

شيميايی نيز از اين قاعده پيروی می کنند.
امروزه می دانيم استفاده از واژة سم برای توصيف مواد، وزنه ای 
است که آن ها را خطرناک تر جلوه  می دهد. با ديدگاه های کنونی 
برآمده  از پيشــروی در عرصة سم شناســی طــی هزاره ها،  بايد 
نگرانی های بی مورد را کنار گذاشــت و دستور استفاده از مواد و 

ترکيب ها را جدی گرفت.

 پی نوشت ها
1.poison
2. toxin
3. toxicon
4. Menes
5. Mithradate
6. Pontus
7. Paracelsus
8. belladonna
9. hyoscyamine
10. hyoscine
11. atropine
12. hemlock
13. coniin
14. aconite
15. strychnine
16. strychnosnux
17. Caventou & pelletier
18. Scheel
19. bezoar
20. antidote
21. Porta, J.B
22. Marsh & Reinsch

 منابع
1. Poison: the good, the bad and deadly 
www. ancient. origin. net/ .../ poison - good - ...
2. The deadliest poison in history
iog. gizmodo. com/ the - deadliest - ...
3. www. britanica. com ˃ plant ˃ belladonna
4. Toxic legacy: a brief history of poison remedies
www. theguardion. com/ .../ jul/ toxiclegacy - ...

در گذشته که هنوز دلیل بروز مسمومیت به روشنی مشخص نشده بود، مجموعه ای از درمان های 
غیرمنطقی و بی پایه از دیدگاه علمی برای نجات فرد مسموم رواج داشت، از طلسم شاخ اسب 

افسانه ای معروف به »اسب تک شاخ« گرفته، تا سنگ زهر که به آن زهر مهره19 نیز گفته می شد و از 
واژة فارسی پادزهر گرفته شده بود
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آموزش با آزمایش

یون 
تماشاچي
 در نقش 
كاتالیزگر

اشاره
یکی از آزمایش های معروف کتاب های درسی شیمی، واکنش 
جابه جایی یگانه است. در این نوع واکنش ها فلز فعال تر، الکترون 
از دســت می دهد و به فاز محلــول راه می یابد. در این مقاله از 
روشی متفاوت برای نشــان دادن نقش کاتالیزگرها در افزایش 

سرعت واکنش استفاده شده است.
این آزمایش در مدت یک ساعت، به دانش آموزان کمک می کند 
تا میزان پیشرفت یک واکنش جابه جایی را در بعد میکروسکوپی 

بررسی کنند. 

کلیدواژه ها: واکنش های شيميايی، کاتاليزگر، سرعت واکنش
زهرا ارزاني
معلم شيمي ناحيه 2 كرج
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مقدمه
 دانش آموزان در کتاب علوم نهم و همچنين در کتاب شيمی  
دهــم و يازدهم، ميزان واکنش پذيری عنصرهــا، به ويژه فلزها  
را بررســی می کنند و تا حدودی با اين دســته از واکنش های 
اکسايش و کاهش آشــنا می شوند. در پايه دوازدهم اين مبحث 
با عنوان الکتروشيمی به طور کامل مطرح می شود. آزمايش های 
متعددی در کتاب های درسی در اين زمينه پيشنهاد شده است. 
مانند آزمايش قرار دادن تيغــه روی، منيزيم و آهن در محلول 
مس II ســولفات در کتاب علوم نهم ) فصل اول(، آزمايش ميخ 
آهنی با محلول مس II سولفات در کتاب شيمی يازدهم )فصل 
اول(، آزمايش اســتخراج آهن، زورآزمايی شــيمی و برقکافت 
محلول در کتاب آزمايشــگاه علوم. يکــی از آزمايش های جالب 
زورآزمايی شيمی ناميده شــده است. دانش آموز با اضافه کردن 
محلول مس II کلريد به قوطی های نوشيدنی ،پس از چند دقيقه 
بــه راحتی قوطی را پاره می کند. در ايــن آزمايش با کنار زدن 
روکش پالستيکی  در داخل قوطی نوشيدنی، امکان واکنش فلز 
آلومينيم با يون مس فراهم می شــود. اگر به جای محلول مس 
کلريد از محلول مس II ســولفات در آب مقطر اســتفاده شود، 
زمان زيادی بايد سپری شود تا بتوان قوطی را نصف کرد. در هر 

دو واکنش، فلز آلومينيم به يون مس الکترون می دهد:

                                                                    2Al +3 CuCl2→ 2AlCl3 + 3 Cu
2Al + 3 CuSO4→ Al2 (SO4)3 + 3 Cu

اما چرا در واکنش دوم ســرعت بسيار پايين است? اگر از آب  
يون زدايی شــده برای تهيه محلول مس سولفات استفاده کنيد، 
واکنــش اصاًل انجام نخواهد شــد. در صورت تهيه محلول مس 
سولفات با آب شير هم سرعت واکنش خيلی کندتر خواهد بود. با 
استفاده از مس II کلريد، پس از 2 تا 3 دقيقه، رسوب سرخ رنگ 
مس در محل هايی که با چاقو خراش داده ايد ديده می شود و پس 
از 5 دقيقــه با اطمينان می توانيد با يک پيچش، قوطی را  نصف 
کنيد. گفتنی است که در حالت اول، نيم ساعت زمان الزم است 

تا بتوان قوطی را  نصف کرد. 

آزمایش کنید
مواد و وسایل مورد نیاز:

بشــر mL 25، گرد آگار،آب يون زدايی شده، ورقه آلومينيمی، 
 II کلريد، مس II سولفات، ســديم کلريد، مس II پتری، مس

برميد.
گرد آگار را می توانيد از شيرينی فروشی ها تهيه کنيد.

آزمایش 1
-mL 25 آب يون زدايی شده در بشر بريزيد و به آن 1 گرم گرد 

آگار بيفزاييد.

- بشر را تا دمای  C° 90 گرم کنيد و محتويات آن را به هم بزنيد 
تا آگار کاماًل در آب حل شود.

- 2 گرم مس II سولفات،  به بشر بيفزاييد. با لمس بشر به دمای 
محلول توجه کنيد. 

- محلول شــفاف آبی رنگ را در ظرف پتری بريزيد و تکه ای از 
ورقه آلومينيم را داخل آن قرار دهيد. 

- به دمای محلول پس از چند دقيقه توجه کنيد. آيا تغييری در 
اطراف آلومينيم مشاهده می کنيد؟  

- با اســتفاده از دوربين گوشــی همراه می توانيد در پنج دقيقه 
نخســت آغاز واکنش، و ســپس نيم ســاعت پس از قرار دادن 
آلومينيــم، از ظرف پتری عکس بگيريد. ظــرف پتری را برای 

مقايسه با آزمايش دوم نگه داريد.

آزمایش 2
- دو مرحله نخست از آزمايش 1 را تکرار کنيد.

- 2 گرم مس II سولفات و 0/5 گرم نمک سديم کلريد به محلول 
آگار بيفزاييد. با لمس بشر، به دمای محلول توجه  کنيد. 

- محلول شــفاف آبی رنگ را در ظرف پتری بريزيد و تکه ای از 
ورقه آلومينيم را داخل آن قرار دهيد. 

- به دمای محلول پس از چند دقيقه توجه کنيد. آيا تغييری در 
اطراف آلومينيم مشاهده می کنيد؟  

- با استفاده از دوربين گوشی همراه در پنج دقيقه آغاز واکنش، 
و نيم ســاعت پس از قرار دادن آلومينيم، از ظرف پتری عکس 
بگيريد. ظرف پتری را برای مقايســه با آزمايش اول و سوم نگه 

داريد.
واکنش در اين آزمايش با افزايش نمک سديم کلريد، به سرعت 
آغاز می شــود و ظرف واکنش در نتيجه آزاد شــدن گرما، گرم 

می شود. ) دما از 20 به 50 درجه سلسيوس می رسد.(
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  شكل 1 پتري حاوي ورقه آلومينيم و رسوب مس
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آزمایش 3
- پس از تهيه محلول آگار به روش دو آزمايش قبل ، 2 گرم مس

II کلريد به محلول آگار بيفزاييد. با لمس بشر به دمای محلول 
توجه کنيد. 

- محلول شفاف آبی رنگ را داخل ظرف پتری بريزيد و تکه ای از 
ورقه آلومينيم مانند آزمايش قبل در آن قرار دهيد. 

- به دمای محلول پس از چند دقيقه توجه کنيد. آيا تغييری در 
اطراف آلومينيم مشاهده می کنيد؟

- در پنج دقيقه آغاز، و نيم ساعت پس از قرار دادن آلومينيم،  از 
ظرف پتری عکس بگيريد. 

- ســرعت انجام بلورهای قرمز در اطراف آلومينيم را در هر سه 
آزمايش با هم مقايســه کنيد. چه عاملی در اين ســه آزمايش 
متفاوت بــود؟ وجود چه ذره ای می تواند باعث متفاوت شــدن 

سرعت در اين سه ظرف شود؟

آزمایش 4 
مراحل آزمايش 3 را با  مس II برميد تکرار کنيد. 

چرا آلومینیم با مسII کلرید به سرعت وارد واکنش 
می شود ولی با مس II سولفات  واکنش نمی دهد؟ 

 اين پديده جالب توسط کليف شرادر1 کشف شد. او می خواست 
واکنش آلومينيم با مس کلريد را انجام دهد ولی قوطی مس کلريد 
خالی بود. بنابراين تصميم گرفت از مس ســولفات که به مقدار 
زياد در آزمايشگاه موجود بود استفاده کند. اما هيچ واکنشی رخ 
نداد. در هر دو واکنش، تبادل الکترون بين مس و آلومينيم انجام 
می گيرد در حالی که يون های کلريد و سولفات، نقش يون های 

ناظر را دارند:
    Al(s) → Al3+(aq) + 3e-

    Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s)
      2Al(s) + 3Cu2+(aq) → 2Al3+(aq) + 3Cu(s)
 هنوز هم معمای شرادر پاسخ روشنی ندارد. اما توضيحاتی به 

شرح زير در منابع مطرح شده است:
1. يون کلريد می تواند نقش يک کاتاليزگر را داشته باشد. شرادر 

يون های هاليد ديگر را بررسی کرد. با  مس II برميد نيز واکنش 
به ســرعت انجام شد. از اين پديده به اثر تندشونده با هاليد2 ياد 

می شود.
2. توجيه ديگر بر پايه اليه آلومينيم اکســيد تکيه دارد. اکسيد 
آلومينيم تشکيل شده در سطح آلومينيم، مانند پوششی مانع از 
 )pH<4 ( واکنش آلومينيم با مواد می شــود. در شرايط اسيدی
و شــرايط بازی )pH>9( اين اليه اکســيد حل می شــود و فلز 
آلومينيم زيــر آن  امکان انجام واکنش را پيــدا می کند. بنا به 
 Cu-Al آزمايش ها، يون کلريد و برميد سرعت واکنش جانشينی
را به طور معنی داری افزايش می دهند. به نظر می رسد، در حضور 
يون کلريد، اليه اکسيد حل می شود و بنابراين آلومينيم با يون 
مس تماس پيدا می کند. در منابع اشاره شده است که برای حل 
شــدن اين اليه pH کمتر از 4 الزم اســت. در حالی که محلول 
0/1935 مول بر ليتر CuCl2 که دارای pH برابر 3/899 است و 
همچنيــن محلول 0/0387 مول بر ليتر آن با pH برابر 4/154، 
هر دو با آلومينيم به سرعت واکنش می دهند. سوبل3  بر اين باور 
اســت که يون هاليد با يون آلومينيم کمپلکس توليد می کند و 

با خارج کردن اين يون، سرعت واکنش رفت  افزايش می يابد.

 شكل 2 عكس رسوب مس كه با دوربين گوشي گرفته شده است.

رسوب مس

آلومينيم

محلول آگار
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Al2O3+4Cl-+H2O+2H+→ 2 [Al (OH)2Cl2]
-

واكنش همچنين با آزاد شدن گاز هيدروژن همراه است:
2Al+ 6H+→ 2Al3++ 3H2

 

نتیجه گیری
يون های تماشاچی در برخی از واکنش ها، روی سرعت واکنش 
 Cu-Al اثر می گذارند. برای نمونه يون هاليد در واکنش جابه جايی
ســرعت واکنش را بيش از دو برابر، نسبت به يون های سولفات و 

نيترات افزايش می دهد. 

 پی نوشت ها
1.Schrader,C.  
2. A halid-acceleration effect    
3.Sobel,S.G.  

 منابع
1.Sobel, S.G. and Cohen S. ,J.Chem. Educ.2010,  87, No. 6 June.
2.Wei, W.Y, Lee, C. and Chen, H.J. "Modeling and Analysis of the Ce-
mentation Process on a Rotating Disk." Langmuir 1994, 10, 1980-1986
3.Flinn Scientific  2017,  Content Standards: Grades 9–12 Content Stand-
ard B: Physical Science, structure and properties of matter, chemical reac-
tions, Publication No. 10263
022117.  https://www.flinnsci.com/api/library/Download/c2f239d-
8c3b74706972220d18f166cac
4.Xu Xinhua, at ale,  J. Chem. Educ,2016, May 22.
5.www.hofstra.edu/pdf/about/administration/provost/orsp/orsp_faculty_
research2013_sobel.pdf
6.www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter6/lesson5
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چكیده 
یکی از روش های فعال تدریس که امروزه از ســوی بیشــتر بزرگان تعلیم وتربیت مورد تأکید قرار گرفته است 
روش تدریس مشــارکتی اســت. رویكردهاي یادگیري همكارانه برای دانش آمــوزان، موقعیت تمرین و فعالیت 
را به صــورت دو به دو یا در گروه هاي كوچك فراهم می کند. شــاید باالترین دســتاورد یادگیــري با همیاري، 
متعهدكردن دانش آموزان به وظایف و تكالیف اجتماعي باشــد. این مقاله به بررســی روش جیگ ساو)جورچین(، 
در تدریس مفاهیم درســی شــیمی  می پردازد. بررســی ها نشــان می دهد کــه روش یادگیری مشــارکتی بر 
پایه جیگ ســاو، اثرچشــمگیری بر پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشــجویان در درس شــیمی  دارد. 

کلیدواژه ها:  آموزش شیمی، روش یادگیری مشارکتی، روش جیگ ساو)جورچین( 

آموزش مفاهیم شیمي با روش

جورچین

آموزش شیمی در جهان امروز
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مقدمه رویکرد یادگیری مشارکتی 
بديهی است هر پيشرفتی در حوزه های مختلف مانند فرهنگ، اقتصاد، جامعه شناسی، سياست و ... نيازمند حضور افرادی حساس و 
نوآور است که بتوانند به درستی تصميم گيری، طراحی و برنامه ريزی کنند. برای داشتن چنين افرادی سامانه آموزشی، بايد کارآمد، 
پويا و به روز باشد. واقعيت اين است که روش های سنتی تدريس به علت های مختلف، در پاسخگويی به دگرگونی های جهان کنونی 
ناتوانند و با هدف های تربيت منابع انسانی الزم، برای جامعه مدرن تناسبی ندارند. بنابراين بايد آن ها را با روش های نوين جايگزين 
کرد. بنابر پژوهش ها، بيشترين بخش يادگيری دانش آموزان، از همراهی با هم کالسی های آن ها نتيجه می شود. همچنين بررسی ها 

تأييد می کنند که هر شخصی برای يادگيری، نياز به يک شريک يادگيری دارد. در الگوهاي تدريس مشاركتي، 
نقش اساسي بر عهده دانش آموزان است. معلم به عنوان راهنما و هدايت كننده عمل مي كند و وظيفه 

دارد شرايط يادگيري را فراهم کند. 
 يکی از روش های پيشــنهادی برای آموزش علوم، روش جيگ ســاو1 اســت. در آموزش علوم 
اغلب پرسش هايی مطرح می شود، يا دانش آموز در موقعيت هايی از پاسخ گويی قرار می گيرد که 
درمی يابد برای يک پرسش، تنها يک پاسخ مشخص وجود ندارد بلکه يک پرسش می تواند بيش 
از يک پاسخ درست داشته باشد. از اين رو، استفاده از روش جيگ ساو برای آموزش علوم می تواند 

اثر زيادی در يادگيری مفاهيم آن داشته باشد.

روش جورچین
واژه جيگ ساو به معنی جورچين است. در اين روش تصويری روی يک صفحه چوبی يا مقوايی چاپ می شود و سپس به شکل های 
مختلفی بريده و تقسيم می شود. می توان گفت جيگ ساو معمايی است که برای حل آن می بايست تکه های اطالعات به صورت مناسب 

کنار هم قرار گيرند.
در يادگيری مشارکتی، جيگ ساو يک راهبرد يا روش است که با انجام مراحلی  به اين شرح اجرا می شود:

1. دانش آموزان به گروه های 4 يا 5 نفری، به عنوان گروه های اصلی تقسيم می شوند. سپس افراد هر گروه اصلی از 1 تا 4 )يا تا 5( 
شماره گذاری می شوند.

2. متن يا موضوع درسی اعضای گروه »اصلی« با دادن کاربرگ، يا با نوشتن شماره ها و نقش ها روی تابلوی کالس مشخص می شوند.
3. دانش آموزانی که در گروه های اصلی متفاوت، شماره يکسان دارند، از ديگر اعضای گروه خود جدا می شوند تا گروه های »تخصصی« 

را تشکيل  دهند. در کالس های پرجمعيت، مي توان دو گروه تشکيل داد. 

آموزش مفاهیم شیمي با روش

جیگ ساو  معمایی است که برای حل آن 

می بایست تکه های اطالعات به صورت مناسب 

کنار هم قرار گیرند

جورچین
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كل كالس گرو  ه هاي اصليگرو ه هاي تخصصي

گروه اصلي

DCBA

گروه تخصصي

  شكل 1 نمايش معرفي گروه هاي اصلي و تخصصي در روش جيگ ساو
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4. دانش آمــوزان با اعضای گروه »تخصصی« در مورد خواندن  
يا تحقيق موضوع خود کار می کنند. آن ها يک ارائه کوتاه آماده 
می کنند و در مورد چگونگی آمــوزش موضوع به ديگر اعضای 
گروه های اصلی تصميم می گيرند. می توان از گروه های تخصصی 
خواست پوســترهای کوچکی آماده کنند. اين پوستر می تواند 
واقعيت ها و رويدادهای مهم، اطالعات و نمودار مربوط به موضوع 

مورد مطالعه را شامل شود.
5. پس از بررســی محتوا و مطلب واگذار شده، دانش آموزان 
به گروه های »اصلی« خود باز می گردند و به نوبت، مواد درسی 
مربــوط به خود را برای ديگر اعضای گروه خود ارائه می دهند. 
يادداشت برداری توسط اعضای گروه سودمند است. می توان از 
آن ها خواســت يک کاربرگ يا نمــودار با اطالعات جديد تهيه 

کنند. 
6. در مرحله پايانی، معلــم کالس را به عنوان يک گروه کامل 
در نظر می گيرد و همراه با بازنگری مطالب، در صورت نياز آن ها 
را کامل و اصالح می کند. همچنين اجرای يک ارزشيابي فردی 
پس از پايان کار با ارائه دو پرســش يا حل نمونه پرسش هايی از 
کتاب کار دانش آموزان، می تواند برای معلم بازخورد مناسبی در 

دستيابی به هدف  های آموزشی داشته باشد.
همچنان که هر قطعه از يک پازل، برای تکميل و درک کامل 
آن ضروری اســت در جيگ ساو نيز نقش هر دانش آموز ضروری 
و مهم اســت. اين اصل، اثر بخشــی روش آموزشی جيگ ساو را 

کامل می کند.

استفاده از روش جیگ ساو 
در آموزش شیمی

گذشــته،  ســال های  در 
بررســی های فراوانــی در مورد 
مفاهيم  از  دانش آمــوزان  درک 
شــيمی  و مشــکالت يادگيری 
مختلف  موضوع هــای  در  آن ها 
آن  صورت گرفته و برای کاهش 
مشــکالت يادگيری، روش های 
فعال تدريس بــر پايه يادگيری 
مشــارکتی و از آن جمله، روش 
جيگ ساو پيشــنهاد شده است. 
دو  تدريــس  روش  ادامــه،  در 
مبحــث از شــيمی  پايــه دهم 
ارائه  براســاس روش جيگ ساو 

می شود.

مفهوم غلظت و روش های بیان غلظت محلول  
در بيانی ســاده، غلظت يک محلول، مقدار حل شــونده را در 
مقــدار معينی از محلول يا حالل نشــان می دهد. درک مفهوم 
غلظــت، تفاوت محلول رقيق و غليظ، آشــنايی دانش آموزان با 
محلول های رقيق و غليظ در محيــط زندگی و انواع روش های 
بيان غلظت، از جمله مطالب مهم در شيمی  دهم است. در کتاب 
درسی، غلظت به سه شيوه گوناگون از جمله غلظت مولی، درصد 

جرمی  و قسمت در ميليون )ppm( بيان شده است. 
برای آموزش اين موضوع ها به روش جيگ ساو می توان در آغاز، 
دانش آموزان را به گروه های اصلی 4 نفری تقســيم کرد. سپس 
بايد برای هر دانش آموز يک شــماره از 1 تا 4 در نظر گرفت. از 
آنجا که درک و تحليل برخی مطالب نياز به پيش دانسته غنی و 
توانايی باالتر در تجزيه و تحليل داده ها دارد، می توان به گونه ای 
شماره گذاری اعضای گروه ها را انجام داد که برای نمونه، شماره 
1 همــه گروه هــا  از ديدگاه توان علمــی  و تجزيه و تحليل، در 
يک ســطح قرار گيرند و تکليف واگذار شــده هم در حد توان 
آن ها باشد. اين کار اعتمادبه نفس دانش آموزان ضعيف را افزايش 
می دهد چون  متن را کامل می کنند و از عهده توضيح آن برای 
ديگر اعضای گروه به خوبی برمی آيند. سپس افراد هم شماره از 
گروه ها با يکديگر گروه های تخصصی تشکيل می دهند. شکل 3 
چگونگی قرار گرفتن 16 نفر از دانش آموزان در گروه های اصلی و 
تخصصی را نشان می دهد. در کالس هايی با جمعيت بيشتر، کل 

کالس را می توان به دو گروه 16 نفری تقسيم کرد.
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نام گروه تخصصیزیر موضوع

گروه1محلول و مقدار حل شونده )ص 100(

گروه2محلول و مقدار حل شونده )ص 101(

گروه3درصد جرمی )ص 103(

گروه 4قسمت در ميليون )ppm( )ص 102 (

برای کاهش مشکالت یادگیری، روش های 

فعال تدریس بر پایه یادگیری مشارکتی و از آن 

جمله، روش جیگ ساو پیشنهاد شده است

دانش آموزان در مفاهيم علمی  شــيمی  داشته باشد. نکته ای که 
بايد به عنوان يک ضرورت در نظر گرفته شود کيفيت اجرای اين 
روش است. به عبارت ديگر، می توان گفت که اجرای نادرست و 

يا بی دقتی در اجــرای اين روش می تواند 
منجــر بــه اثرهای منفی شــود. 

معلمــان و دانش آموزان پيش 
از اجرای ايــن روش ها برای 
يادگيــری شــيمی ، بايد در 
مشــارکتی،  يادگيری  مورد 
تجربه کافی داشــته باشند. 

درواقــع بايد هدف اســتفاده 
از روش يادگيری های مشــارکتی 

مانند جيگ ساو را درک کنند.

 پی نوشت
1.Jigsaw

 منابع 
1-Colosi, J. C., & Zales, C. R.. Bioscience,1998, 48(2), 118.
2-Bolling, A. Journal on Excellence in College Teaching, 1994,5(1), 47. 
3-Bowen, C. W. Journal of Chemical Education,2000, 77(2), 116.
4-Eilks, I. Journal of Chemical Education,2005, 82(2), 313. 
5-Gillies, R. M. Journal of Educational Psychology,2006, 76(2), 271.
6-Hennessy, D., & Evans, R. (2006). Small-group learning in the com-
munity college classroom. The Community College Enterprise, 12(1), 
93–109. 
7-Lin, E. The Science Teacher, 2006,73(5), 35. 
8-Slavin, R. E. Journal of Behavioral Education, 1991,1(1), 105.
9-Sapon-Slevin, M., & ASCD (Producer and Director) (1990). Coopera-
tive learning: Liberatory praxis or hamburger helper? How we collude in 
our own disempowerment.[Film] (Available from Association for Super-
vision and Curriculum Development, Washington, DC)
10Mergendoller, J. & Packer, M. J. (1989). Cooperative learning in the 
classroom: A knowledge brief on effective teaching. San Francisco: Far 
West Laboratory.
10- Dymus, K. Res Sci Edu.2007, 38:249.

  در کالس هايی با جمعيت بيشــتر، يک مجموعه  16 نفری 
ديگر نيز به همين صورت تشکيل می شود. 

معلم از گروه های تخصصی می خواهد که زيرموضوع مربوط را 
به طور دقيق بررسی، و گزارش های کوتاهی فراهم کنند. سپس 
گروه تخصصی يک راهبرد تدريس برای تشريح زيرموضوع خود 
در کالس آمــاده می کند. هر گروه تخصصــی، زيرموضوع خود 
را به مدت20 دقيقه )يا کمتر( بررســی و بحث می کند. سپس 
دانش آموزان به گروه های اصلی خود بر می گردند تا در 20 دقيقه 

يا کمی  بيشتر، مطلب مربوط به خود را ارائه دهند.
در ايــن زمان، معلــم می تواند با حرکت در بيــن گروه ها، به 
راهنمايی های الزم بپردازد و به اعضای گروه در دستيابی به هدف 
خود کمک کند. در پايان و پس از ارائه مطالب درســی توســط 

گروه ها به کل کالس، جمع بندی صورت می گيرد. 

  بحث و نتیجه گیری
بنابر نتايج، اســتفاده از روش جيگ ســاو در تدريس شيمی 
 می تواند دستاوردهای سودمندی همچون ايجاد انگيزه، افزايش 
اعتمادبه نفــس و تعميــق يادگيری و کاهــش کج فهمی های 
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16 نفر از دانش آموزان

A گروه
A1,A2,A3,A4

گروه 1
A1,B1,C1,D1

گروه 2
A2,B2,C2,D2

گروه 3
A3,B3,C3,D3

گروه 4
A4,B4,C4,D4

B گروه
B1,B2,B3,B4

C گروه
C1,C2,C3,C4

D گروه
D1,D2,D3,D4

  شكل 3 چگونگي قرار گرفتن دانش آموزان در گروه اصلي و تخصصي



موضوع مربوط به هر گروه تخصصی را می توان به صورت چنين 
جدولی در نظر گرفت:

جدول1 نمونه  موضوع هاي پیشنهادي 
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یادداشت سردبیر

اشاره
در ظرف آجيل، بادام زميني عضوي متفاوت است زيرا برخالف 
اعضــاي ديگر، غالف  حاوي آن زيِر زميــن عمل مي يابد! با اين 
حال مزه و كاربردهايي بسيار شبيه بادام، فندق، پسته و ... دارد. 
گيــاه بادام زميني به دليل فراورده هــاي تجاري از جمله روغن، 
آرد و پروتئين بادام زميني به طور گســترده كشت مي شود. دانة 
بادام زميني كه جزء دانه هاي روغني دسته بندي مي شود و حجم 
گســترده اي از آن در صنعت استخراج روغن مورد استفاده قرار 
مي گيرد، افزون بر چربي و پروتئين، غني از مواد غذايي ســالم 
است چنان كه همچون ميوه ها سرشار از پاداكسنده هايي است 

كه به خانوادة پلي فنول ها تعلق دارند.

كلیدواژه هــا: بــادام زمينــي، مــواد غذايي، پاداكســنده  
)آنتي اكسيدان(، آجيل، حساسيت غذايي

مقدمه
بادام  زميني همراه با نخود و لوبيا جزء خانوادة 
بقوالت1 در نظر گرفته مي شود، شايد به اين 
دليل كه دانه هــاي آن هم درون يك غالف 
رشد مي كنند. به هر حال بادام زميني بيشتر 
از اينكه همراه فندق، بادام درختي و پســته، 
يكي از انواع آجيل شــمرده شود، هم خانوادة 

عدس و سويا به شــمار مي رود. از آنجا كه اين غالف زير خاك 
رشــد مي كند در نام گذاري بادام زميني از واژه اي استفاده شده 
اســت كه در گياه شناسي معني »زيِر زمين« مي دهد2. در ريشة 
گيــاه بادام زميني مانند نخود و لوبيا، باكتري هاي تثبيت كنندة 
نيتروژن هوا وجود دارند. در نتيجه رشــد اين گياه به كودهاي 

حاوي نيتروژن كمتر نيازمند است.

گیاه بادام  زمیني
دانه هاي بادام زميني در گياه آن، زير خاك، درون الية بيضي 
شكل سبزرنگي رشــد مي كنند. طول گياه به  45cm مي رسد. 
وقتي گل هاي ظريف زرد رنگ گياه، گلبرگ هاي خود را از دست 
مي دهند، باقي ماندة شــاخه ماننــد گل، در خاك نفوذ مي كند. 
جوانه زدن زير خاك روي مي دهد و ســپس رويان بادام زميني 
به طور افقي گسترش مي يابد و مرحلة  رسيدن و كامل شدن، با 
تشــكيل دانه درون آن آغاز مي شود. چرخة 
رشــد گياه بادام زميني از مرحلة كاشت تا 
برداشــت آن، 4 تا 5 ماه است كه البته اين 
مــدت در نوع و گونه هــاي مختلف، ممكن 

است متفاوت باشد.
بادام زمينــي به عنوان يك مــادة غذايي 
خوشمزه، سالم و غني از چربي و پروتئين در 
نيمه گرمسيري به طور  مناطق گرمسيري و 

بادام زمیني سرشار از 
پاداكسنده هاست.   این تركیب ها 
كه اعضایي از خانوادة پلي فنول ها 

هستند بیشتر در پوستة بادام 
زمیني یافت مي شوند كه ممكن 

است دور انداخته شود

شیمی،صنعت   و  زندگی

چالش بادام زمیني
گذرگاه تندرستي يا پرتگاه نيستي؟

مهدي كیا
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گســترده كاشته مي شــود چنان كه توليد 
جهاني آن در سال 2014 به 42 ميليون تن 

رسيد.

تركیب هاي شیمیایي
چربي ها 

دانه هــاي بادام زميني به عنــوان دانه هاي 
چربــي  درصــد  تــا 56  از 44  روغنــي، 
برخوردارنــد. بنابراين حجــم بزرگي از اين 

فراوردة كشــاورزي، پس از برداشت براي استخراج روغن، راهي 
كارخانه هاي روغن كشــي مي شــود. چربي بادام زميني، روغن 
آراشي3 خوانده مي شــود كه حاوي چربي هاي سيرنشده با يك 
يا چند پيوند دوگانه اســت كه اولئيك اســيد )حدود 40 تا 60 

درصد( و لينولئيك اسيد سهم بيشتري در آن دارند.

پروتئین ها
بادام زميني منبعي غني از پروتئين به شمار مي رود چنان كه 
بــا محتواي پروتئيني در حدود 22 تا 30 درصد، از جمله منابع 
گياهي پروتئين شناخته مي شود. از ميان پروتئين هاي گوناگون 
موجود در بادام  زميني، آراشــين4 و كوناراشين5 بيشترين مقدار 
را دارنــد كــه در برخي افــراد واكنش هايي شــديد به صورت 

حساسيت هاي ُكشنده ايجاد مي كنند.

پاداكسنده ها
بادام زميني مانند بسياري از ميوه ها سرشار از پاداكسنده هاست. 
اين تركيب ها كه اعضايي از خانوادة پلي فنول ها هستند بيشتر در 
پوستة بادام زميني يافت مي شوند كه ممكن است دور انداخته 
شــود. مهم ترين پلي فنول موجود در بادام زميني، پاراكوماريك 
اســيد6 اســت در حالي كه، ايزو فالوون7 و رزوراتول8  نيز آن را 
همراهي مي كنند. همة اين تركيب ها خطر ابتال به ســرطان و 

بيماري قلبي را كاهش مي دهند.

كربوهیدرات ها
مقدار ايــن تركيب ها در بادام 
زمينــي به 13 تا 16 درصد وزن 
كلي گيــاه مي رســد. از اين رو 
مصرف آ ن براي بيماران مبتال به 

قند خون ضرري ندارد.

ویتامین ها و مواد معدني
بــادام زميني حــاوي مس و 
منيزيم است كه از قلب در برابر 
مي كنند.  محافظــت  بيماري ها 
وجــود منگنز در ايــن فراورده 
براي جبران مقدار كم آن در آب 

آشاميدني و مواد غذايي مؤثر است. همچنين 
فســفر موجود در آن نقش مهمي در رشد و 

نگهداري از بافت ها دارد.

é ویتامیــن B1، تیامین كه به ســلول ها 
كمك مي كند كربوهيدرات را به انرژي مورد 
نياز براي فعاليت قلب، ماهيچه ها و دستگاه 

عصبي تبديل كند.
é ویتامین B3، نیاســین كــه در كاهش 

ناراحتي هاي قلبي مؤثر است.
é ویتامین  B9، فوالت یا فولیك اسید كه در دوران بارداري 

مصرف آن توصيه مي شود.
é ویتامین E  كه به عنوان پاداكسنده اي قوي در غذاهاي چرب 

وجود دارد.

فیتواسترول ها
به طور چشــمگير در بادام زميني وجــود دارند. معمول ترين 
آن ها بتاسيتوسترول9 است كه در جذب كلسترول اختالل ايجاد 
مي كنــد. از اين رو، بادام زميني با اينكه غني از چربي و پروتئين 
است در كاهش وزن مؤثر شناخته مي شود. زيرا مصرف اندكي از 
آن، چنان باعث رفع گرسنگي مي شود كه با كاهش مصرف مواد 
غذايي ديگر همراه است. بنا به گزارش ها، جايگزين كردن بادام 
زمينــي به جاي منابع ديگر چربي، موجب كاهش 3kg وزن در 

مدت شش ماه در زنان شده است.
اثر كاهش مقدار كلسترول در بهبود سنگ كيسه صفرا نيز مؤثر 
است زيرا كلسترول سازندة اصلي اين سنگ ها شناخته مي شود.

اثرهاي نامطلوب بادام زمیني
é وجود فیتیك اســید10 در بادام زميني كه به 0/2 تا 4/5 
درصد مي رسد، از جذب آهن و روي در بدن جلوگيري مي كند.

چالش بادام زمیني

شوك یا واكنش هنگامي به فرد 
دست مي دهد كه دستگاه ایمني 

بدن، به طور اشتباه، به پروتئین هاي 
موجود در بادام زمیني، به عنوان 
عاملي زیان آور واكنش نشان 

مي دهد
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é آلوده بودن به آفالتوكسین اين مادة سمي از كپك هايي كه 
معمواًل به گياه بادام زميني حمله مي كنند توليد مي شود. رطوبت 
و گرما شرايط مناسبي براي رشد اين كپك هاست. مصرف بادام 
زميني آلوده به اين سم، به كبد آسيب مي رساند و به عنوان عامل 
سرطان كبد شناخته شده است. از نشانه هاي مسموميت به اين 

سم مي  توان زرد شدن قرنية چشم را برشمرد.
é حساسیت به بادام زمیني اين حساسيت نمونه اي از يك 
واكنش شــديد، ناگهاني و البته مرگ آور است11 و از رايج ترين 
حساسيت هاي غذايي در غرب به شمار مي رود. بنا به بررسي ها، 
اين حساســيت در فاصلة سال هاي 1998 تا 2003 در كودكان 
پايين تر از 5 ســال دو برابر شــده اســت. حــدود 28 درصد 
حساسيت هاي غذايي در كودكان به بادام زميني مربوط مي شود 
كه پيش از رســيدن به يك سالگي دو برابر مي شود اما به ندرت 

در افراد باالتر از 15 سال پيشرفت مي كند.
اين شوك يا واكنش هنگامي به فرد دست مي دهد كه دستگاه 
ايمني بدن، به طور اشتباه، به پروتئين هاي موجود در بادام زميني، 
به عنوان عاملي زيان آور واكنش نشــان مي دهد. شــكل 1 نشان 
مي دهد كه هنگام روبه رو شــدن بدن با يك عامل حساسيت زا، 
سلول هاي ماستوسيت وابسته به دستگاه ايمني بدن به توليد پادتن 
مي پردازنــد. اين پادتن كه ايمونوگلوبولين IgE( 13 E( نام دارد به 
پذيرنده هاي روي ماستوسيت مي چسبد. IgE در رويارويي دوباره 
با اين عامل حساسيت زا، مواد شيميايي خاصي مانند هيستامين 
را  در خون آزاد مي كند. با آزاد شــدن اين تركيب ها، نشانه هاي 
حساسيت شامل تورم و سرخي پوست،  تنگي نفس و بسته شدن 
راه بلع ديده مي شود. در اين حال، اگر بي درنگ تزريق آدرنالين 

به فرد صورت نگيرد، مرگ وي حتمي خواهد بود.

نتیجه گیري
بادام زميني به عنوان يك مادة غذايي ســالم در برنامة غذايي 
روزانــه، نيازمندي هاي بدن به انرژي و مــواد گوناگون از جمله 
ويتامين، مــواد معدني و پاداكســنده ها را برطرف مي كند و با 
اينكه غذايي پركالري به شمار مي رود حتي در كاهش وزن مؤثر 
شناخته مي شود. وجود مواد ارزشمند گوناگون در اين مادة غذايي 
در كاهش ناراحتي هاي قلبي و بيماري هايي كه از كلسترول زياد 

ناشي مي شوند - مانند سنگ كيسه صفرا - سودمند است.

 پي نوشت ها
1. Leguminosae
2. linnaeus/hypogaea
3. arachis oil
4. arachin
5. conarachin
6. p-coumaric acid
7. isoflavone
8. resveratol
9. beta sitosterol
10. phytic acid
11. anaphylaxis
12. mast cell
13. immunoglobolin E
14. basophil

 منابع
1. Peaunt 101: nutrition facts and health benefits 
www.healthline.com> foods> peanut
2. www. peanut-institute.org> peanut facts

  شكل 2 ساختار پادتن ايمونوگلوبولين )IgE(، مولكول هاي زيستي كه از پروتئين و كربوهيدرات تشكيل  شده اند. 

رشته هاي كوتاه و سبك  

رشته هاي بلند و سنگين  

جايگاه 
ل  تصا ا

پيوندهاي 
دي سولفيد

ناحية بسيار متغيرـ  رشتة سنگين 

ناحية بسيار متغير 
ـ رشتة سبك

محل درگير شدن 
با آنتي ژن

رشتة ســنگين مربوط به بخش ثابت 
كه نوع پادتن را مشخص مي كند.

سبك يا سنگين بودن رشته ها به  آمينواسيدهاي موجود در آن ها وابسته است.
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چکیده
پوششی از مواد نانو حاوی ذره های نانومتری برای ایجاد 
سطوح آبگریز و کاهش آلودگی سطح، به کار می روند. این 
فراورده در حالت محلول، از ذره های نانو برخوردار است. 
پس از حذف حالل، ذره ها روی سطح و بین مولکول های 
آن به طور یکنواخت توزیع می شوند. سطح حاصل به شدت 
آبگریز است و از َتر شدن و یا نفوذ آب در سطح جلوگیري 
می کند. بنابراین ســطح، تمیز باقی می ماند و آلودگی ها 
همراه با آب حذف می شــوند. همچنیــن نفوذناپذیری  
نســبت به آب از میزان تخریب و خوردگی سطح حاوی 

پوشش می کاهد.

کلیدواژه ها: ماده آبگريز، پوشــش خودتميزشونده، مواد نانو، 
ماده فراآبگر

مقدمه
بســياری از فناوری ها در جهان امــروز از طبيعت الهام گرفته 
 شده اند. بهره گيری از خاصيت آبگريز بودن و خودتميزشوندگی 
هم يکی از اين فناوری هاست. در طبيعت اطراف ما، بال پروانه ها 
و بــرگ گياهانی همچون نيلوفــر آبی، ســطوحی آبگريزند و 
خاصيت خودتميزشوندگی دارند. به علت کاربرد گسترده سطوح 

خودتميزشــونده در شيشه پنجره های ساختمان ها، صفحه های 
خورشــيدی و صنعت نساجی، اين فناوری در قرن بيست و يکم 
موردتوجه فراوان قرارگرفته اســت. فناوری خودتميزشوندگی 
موجب کاهش هزينه های مربوط به نگهداری و مدت زمان الزم 

برای تميز نگه داشتن تجهيزات و افزايش دوام آن ها شده است.
 سطوح خودتميزشونده به دو دسته تقسيم می شوند: سطوح 
خودتميزشونده آبدوست و سطوح خودتميزشونده آبگريز که هر 
دو، به کمک آب، خود را تميز می کنند. در پوشش های آبدوست، 
آب در سطح، گسترده می شود. از اين حالت به ورقه ای شدن آب 
ياد می شود که درنتيجة آن می تواند ذره ها و آلودگی های ديگر 
را همراه خود ببرد. درحالی که در ســطوح آبگريز قطره های آب 
روی ســطح غلت می زنند يا سر می خورند و به اين روش، سطح 
را تميز می کنند. مزيتی که ســطوح خودتميزشونده آبدوست 
نســبت به انواع آبگريز دارند اين است که اگر در ساختار آن ها 
از اکسيدهای فلزی مناسب اســتفاده شود، تابش نور خورشيد 
سبب توليد الکترون در آن ها می شود و انجام واکنش با آلودگی، 
به از بين رفتن آلودگی ها می انجامد. با اين حال امروزه، به علت 
توسعه فناوری های موجود، سطوح آبگريز کاربرد بيشتری دارند. 
در اين مقاله به معرفی دو نوع سطح خودتميزشونده، سازوکار و 
عملکرد آن ها، کاربرد ســطوح آبگريز در صنعت، و نمونه هايی از 

پوشش های خودتميزشونده می پردازيم.

فاطمه حسینی بیان
معلم شيمی منطقه 6 تهران

پوشش های خودتمیزشونده
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اثر خودتمیزشوندگی
پديده خودتميزشــوندگی به زاويه تماس لکه با سطح بستگی 
دارد. زاويه تماس در فصل مشــترک سه فاز جامد و مايع و گاز، 
يا در محل تماس قطره مايع با ســطح جامد تشــکيل می شود. 
در مجموع، اگر زاويه تماس کمتر از ۹۰ درجه باشــد، سطح را 
آبدوســت می گويند اما اگر اين زاويه بيشتر از ۹۰ درجه باشد، 
ســطح را آبگريز می خوانند. ســطوح با زاويه تماس نزديک به 
صفر درجه، فراآبدوست به شمار می روند و سطوح با زاويه تماس 
بيشــتر از 1۵۰ درجه فراآبگريز در نظر گرفته می شوند. سطوح 
آبگريز دارای انرژی ســطحی بســيار پايين هستند، درحالی که 
انرژی سطحی سطوح آبدوست بسيار باالست]1 و 2[. استفاده از 
فناوری نانو و ايجاد خواص متفاوت در ابعاد نانومتری، دستيابی به 

سطوح فراآبگريز و فراآبدوست را ممکن کرده است.

پوشش های آبگریز و فراآبگریز
وانگ و همکارانش برای نخســتين بار مشاهده کردند که برگ 
نيلوفر آبی در مرداب ها همواره تميز اســت و آلودگی ای در سطح 
آن ديده نمی شــود. ]3[ در دهه 1۹6۰، بررسی هايی که به وسيله 
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ميکروســکوپ الکترونی روبشی انجام گرفت نشان داد، سطوحی 
که کاماًل از ديد ماکروسکوپی صاف به نظر می رسند، در مقياس 
ميکروسکوپی زبر هستند و پستی و بلندی های زيادی دارند. زمانی 
که يک سطح، بافتی در مقياس ميکرومتر يا نانومتر داشته باشد، 
فصل مشترک ميان هوا و آب، در قطره ای که روی سطح قرارگرفته 
است، افزايش پيدا می کند و نيروی موئينگی بين قطره و سطح، 
به شــدت کم می شود. بنابراين قطره آب، شــکل کروی به خود 
می گيرد و به راحتی جريان پيدا می کند ]4[ در اين حال، ذره های 
آلودگی و غبار هم بهتر به آن می پيوندند. در شکل2 سطح برگ 
نيلوفر آبی با شيشه آبگريز مقايسه شده است. بنا به بررسی ها دو 

دسته ريزساختار سطحی در برگ درختان وجود دارد.

ساختارهای مرتبه ای میکرو و نانو
بنا به شــکل 3، برگ نيلوفر آبی دارای ساختار مرتبه ای است. 
برگ اين گياه شــيارهايی به  اندازه 3 تــا 10 ميکرومتر دارد و 
ذره هايی به  اندازه 100 نانومتر در سرتاسر شيارهای آن به صورت 

پراکنده قرارگرفته اند.

ساختارهای ریزخطوط هم راستا
شــکل 4 تصويری از پشــت يک بــرگ رامی با ســاختاری 
هم راستاســت و در آن فيبرهايی با قطر 1 تــا 2 ميکرومتر در 
سرتاســر سطح ديده می شــوند. اين يافته ها راه را برای توسعه 
روش هــای تهيه ســطح فراآبگريز، با تقليد از انــواع موجود در 

طبيعت هموار کرد.

ایجاد خاصیت فراآبگریزی
پژوهشگران در سراسر دنيا تالش کرده اند سطوحی توليدکنند 
که هم، انرژی سطحی آن ها بسيارکم باشد و هم بتوان از ديدگاه 
ساختارشناســی، آن ها را در مقياس ميکرو و نانو کنترل کرد. به 
اين ترتيب بود که سطوح فراآبگريز ايجاد شدند. بنا بر پژوهش ها، 
ايجاد زاويه تماس بيشــتر از 12۰ درجه روی يک سطح صاف، 

     شكل 1 مقايسه دو نوع شيشه،     آ. معمولي و ب. شيشة هميشه تميز
         در شيشة هميشه تميز دو عامل به غلتيدن قطره هاي آب كمك مي كند؛ ناهمواري سطح و زاويه سطح تماس بيشتر از 90 درجه
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بناهای تاريخی و ميراث فرهنگی، نمای ساختمان ها، سرويس ها 
و ايســتگاه های حمل ونقل، ســرويس های بهداشتی عمومی، 
سراميک کف، ســطوح نمای بتونی پل ها و زيرگذرها، سنگ و 
آجرنمــا، پارچه پرچم و لباس، نقاشــی های ديواری و تابلوهای 
تبليغاتی،  مبل و پرده، ســطوح فلــزی مانند نمای آلومينيمی 
ساختمان ها و لوسترها و سطوح تزيينی و بسياری از لوازم خانگی 

ديگر است. ]7 و 8[
  محلول پوشش نانو در حالت محلول، حاوی ذره های نانومتری 
برای ايجاد ســطوح آبگريز و کاهش آلودگی ســطح است. پس 
از حذف حــالل، ذره های نانو روی ســطح و بين مولکول های 
ســطحی اين فراورده ها به طور يکنواخت توزيع می شوند. سطح 
به شدت آبگريزی ايجاد می شود که در برابر تر شدن يا نفوذ آب 
به سطح، پايداری نشان می دهد. بنابراين سطح، تميز می ماند يا 
آلودگی های آن همراه با آب حذف می شوند. همچنين در نتيجة 
نفوذناپذير بودن سطح در برابر آب، از تخريب و خوردگی فراورده 
پوشــش داده شــده به طور چشمگير 
کاســته می شود. اســتفاده از پوشش 
تميــز روی بســياری از فراورده های 
صنعتــی از جملــه رنــگ خودروها، 

امکان پذير است]10-8[.

نتیجه گیری
پوشش های نانو پايداری چندانی ندارند و چسبندگی کمی به 
سطوح نشان می دهند با اين حال، پس از چند بار شست وشو و 
پاک کردن پوشش از روی سطح، کماکان چسبندگی به سطح 

حفظ می شود.
پوشش های آبگريز چســبندگی خوبی روی سنگ، سراميک، 
سطوح رنگ شده، پارچه و فلزها از خود نشان می دهند. گوناگونی 

مواد زمينه سبب افزايش کاربرد پوشش های آبگريز شده است.
استفاده از محلول های آبگريز موجب کاهش هزينه های مربوط 
به نگهداری و مدت زمان الزم برای تميز نگه داشتن تجهيزات و 

همين طور سبب افزايش دوام آن ها می شود.
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فقط با تکيه بر ساختار شيميايی آبگريز آن سطح و بدون وجود 
هيــچ بافتی در ابعاد نانــو يا ميکرو، تقريبًا امکان ناپذير اســت. 
بنابراين، برای ايجاد ســطوح فراآبگريز دو شرط زبری و آبگريز 
بودن سطح )انرژی سطحی پايين( بايد وجود داشته باشند. زاويه 
تماس آب در سطوحی که انرژی کمی دارند، به شدت با افزايش 
تخلخل و زبری سطح افزايش پيدا می کند]4-6[. در ادامه، به دو 

حالت برای ايجاد خاصيت فراآبگريزی اشاره می شود.

آ. ایجاد سطح زبر از ماده ای با انرژی سطحی پایین
 در اين روش با تغيير در ســاختار سطوحی که آبگريز هستند 

آن ها را به سطوح فراآبگريز تبديل می کنند.

ب. اصالح یک سطح زبر از ماده ای با انرژی سطحی پایین
در اين روش پوشش های نازکی از مواد با انرژی سطحی پايين، 
روی سطوحی که زبر هستند ايجاد می شوند. معمواًل برای ايجاد 
چنين ســطوحی از تلفيق دو روش آ و ب اســتفاده می شود. از 
متداول ترين اين روش ها می توان به رسوب دهی الکتروشيميايی، 
روش های اليه به اليه، سل-ژل و واکنش های پليمری اشاره کرد.

کاربرد پوشش های فراآبگریز
پوشش نانو کاربرد گسترده ای در بهسازی ساختارهای شهری 
و تميزی ســطوح مختلف داخل و خارج ســاختمان ها دارد. از 
جمله اين کاربردها ايجاد پوشش روی مکان های مذهبی، حفظ 

شكل 3 نمايش ساختار مرتبه اي و شيارهاي موجود در نيلوفر آبي 

شكل 5 ارتباط اندازة زاويه سطح تماس با خاصيت آبگريزي و آبدوستي

شكل 4 نمايي از پشت يك برگ رامي








|  رشد آموزش شیمی | دورۀ سي و دوم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1397 24

گلیكو آلكالوییدها؛
سمي در سیب زمیني

محدثه دهقان
كارشناس ارشد شيمي تجزيه

رضا دهقان
دانشجوي داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

چکیده
سیب زمینی یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی به شمار 
می رود اما آیا این خوراکی  متداول، سالم  هم است؟ به نظر 
می رسد وجود ترکیب هایی به نام گلیکوآلکالویید مصرف 
این گیاه را در آستانه  خطر قرار می دهد. ترکیب های یاد 
شده می توانند سمیت های گوناگونی برای انسان داشته 
باشند. گرچه باید دقت کرد که این موضوع یک واهمه 
بی ارزش را به وجود نیاورد و الزامًا از روی بررسی باشد. 
در این مقاله به بررســی های انجام شده در این زمینه 

اشاره  می شود. 

کلیدواژه ها: مواد غذایي، گلیكوآلكالویید، سیب زمیني، 
سوالنین، آلكالویید

مقدمه
گليکوآلکالوييدها1 گروهی از ترکيب های شــيميايی ســمی  
هستند که از آلکالوييدها مشتق می شــوند. اين مواد با غلظت 
زيــاد در برگ ها، شــاخه های نهال گياه ســيب زمينی و نيز در 
غده های2 سيب زمينی که در برابر نور قرار گرفته اند، وجود دارند. 
خوشبختانه در غده های طبيعی واريته های3 مشهور فعلی، سطح 
گليکوآلکالوييدها پايين تر از حد خطرناک اســت. واريته يکی از 
رده های طبقه بندی اســت که پايين تر از گونه قرار می گيرد.  به 
نظر می رسد که عملکرد گليکوآلکالوييدها ممکن است به بيماری 

و مقاومت در برابر آفت ها در گياهان وابسته باشد ]1[.
هنگامی که جذب مواد ســمی  از حد معينی بيشتر شود، اين 
مواد به کمک يک واکنش شــيميايی يــا فعاليت هايی ديگر در 
مقياس مولکولی، سبب ايجاد اختالل و مسموميت در موجودات 
زنده می شوند. بيشــتر گليکوآلکالوييدهايی که سمی  هستند، 
 در گونه های گياهی ســوالنوم دولکامارا4  و در طبقه ســوالنوم5 

ـ مانند سيب زمينیـ  يافت می شوند. ]2[
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گلیكو آلكالوییدها؛
سمي در سیب زمیني

ساختار شیمیایی گلیکوآلکالوییدها
در ســاختارگليکوآلکالوييدها، به عنــوان ترکيب های 
آلی مشــتق شده از آلکالوييدها، يک بخش آلکالوييدی 
وجود دارد درحالی کــه، يک بخش قندی به آن افزوده 
شده است. آلکالوييدها ترکيب های آلی طبيعی و اغلب، 
نيتروژن دار هستند و ممکن است دارای اکسيژن، گوگرد 

وگاهی کلر، برم و فسفر نيز باشند.
 نمونه ای از گليکوآلکالوييدهای موجود در سيب زمينی، 

سوالنين6 است که در بخش قندی آن قند سوالنوز7 و در بخش 
آلکالوييدی آن، سوالنيدين8 وجود دارد. سوالنيدين يک آلکالوييد 
استروييدی سّمی  است که به ويژه در گياهان خانواده سوالناسه9، 

مانند سيب زمينی و سوالنوم آمريکانوم10 وجود دارد.
 بخش آلکالوييد ی يــک گليکوآلکالوييد به طورکلی به عنوان 
آگليکون11 شناخته می شــود. جذب گليکوآلکالوييد به ميزان 
ناچيزی از دســتگاه گوارش صورت مي گيرد و باعث ســوزش 
دســتگاه گوارش می شــود. اگر در جريان فرايند جذب، بخش 
قندی گليکوآلکالوييد تجزيه شــود، آگليکون جذب می شــود 
که به نظر می رســد بر دســتگاه عصبی اثرهای نامطلوب دارد. 
گليکوآلکالوييد ها به طور معمــول تلخ مزه اند و خوردن آن ها با 
احساس ســوزش در ته دهان و زبان همراه است ]2[. شکل 1 
ساختار يک گليکوآلکالوييد به نام آلفا سوالنين را نشان می دهد 
که از قند سوالترويز12 و آلکالوييد سوالنيدين تشکيل شده است. 

گیاهان سّمی 
ســيب زمينی از جمله گياهان متعلق به تيره سوالناسه است 
که به برخــوردار بودن ازگليکوآلکالوييد ها مشــهورند. از آنجا 

که ســيب زمينی از جمله غذاهای اصلی بسياری خانواده هاست 
اطمينان از ســالم و بی خطر بودن مصــرف آن، مهم و موضوع 
بسياری پژوهش ها بوده است. از ديگر گياهان آشنا و هم خانواده 
ســيب زمينی ـ که دارای گليکوآلکالوييد هستند ـ می توان به 
گوجه فرنگی، فلفل شــيرين، تنباکو و بادمجان اشــاره کرد. به 
هرحال سهم سيب زمينی از اين ترکيب ها بيشتر از گياهان ياد 

شده است. ]3[

ترکیب های سّمی  سیب زمینی
شايد مســموميت با برگ  و جوانه های سيب زمينی باورکردنی 
نباشد اما گزارش هايی در اين زمينه وجود دارد که در بين آن ها 
مرگ کودکان کم سن و سال هم مشاهده می شود. از نشانه های 
عمومی  مسموميت با گليکوآلکالوييد ها می توان سوزش دهان، 

تهوع، استفراغ و دردهای شکمی  را برشمرد. 

 شكل 1 ساختار آلفا سوالنين و بخش آگليكون آن

بخش آگليكون

شكل2 ساختار برخي تركيب هاي موجود در سيب زميني

آلفا كاكونيندميسيدين

سوالنيدين
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بيشــتر ترکيب هــای موجــود در ســيب زمينی، از جملــه 
ســوالنين، ســوالنيدين، دميســيدين13 و آلفــا کاکونيــن14 
می توانند آنزيم کولين اســتراز را مهار کنند. کولين  اســتراز بر 
يکی از پيام رســان های عصبی به نام استيل کولين در فضاهای 
سيناپسی، اثر بازدارنده دارد. استيل کولين پيام های مختلفی را 
 بين سلول های عصبی منتقل می کند. مهار شدن کولين استراز 
 به معنای افزايش اســتيل کولين اســت که در ساده ترين حالت 
به يک انقباض کزازی در ماهيچه های اسکلتی می انجامد. البته 
افزايش استيل کولين ناشــی از اين اثر گليکوآلکالوييدها، هنوز 

به طور معنادار ثابت نشده است.
آلفاکاکونين يکی از ترکيب هايی اســت که می تواند غشــای 
سلولی را متالشی کند. از سوی ديگر، آلفاسوالنين و آلفاتوماتين15  
توانايی برقراری پيوند با استرول ها، از جمله کلسترول را دارند.بنا 
به بررسی های جانوری، اين ترکيب ها سبب آسيب به کبد و کليه 

در تزريقات وريدی نيز شده اند. 
سطح ســمی گليکوآلکالوييدها، 1 تا  2 ميلی گرم به ازای هر 
کيلوگرم بدن تعيين شده اســت ]4[. گفته می شود که حدود 
2/5 گرم آلفا سوالنين برای کشتن يک انسان کافی است. بر اين 
اساس احتمااًل 1/5 کيلوگرم جوانه سيب زمينی کافی است تا به 
مرگ يک انســان بينجامد ]5[. البته بنا به بررسی های محدود 
 انســانی، آلکالوييدهای ســيب زمينی تا مقدار 1/25 ميلی گرم 
به ازای هر کيلوگرم وزن بدن، از خود سميت نشان نداده اند ]6[.

  به نظر می رســد گليکوآلکالوييدها توانايی شــدت بخشيدن 
به ناراحتی های گوارشی همچون سندرم روده تحريک پذير16 را هم 
دارند ]7[. دوز کشــنده توماتين موجود در گوجه فرنگی در موش 
500 ميلی گرم برای  هر کيلوگرم وزن بدن و مقدار کشنده بادمجان، 

جدول 1 مقدار گليكو آلكالوييدها در بخش هاي سيب زميني 
)برحسب mg در هر kg از آن(

مقدار گليكو آلكالوييدبخش هاي گياه

ريشه
ساقه
برگ
گل
ميوه
جوانه
پوست

مغز ميوه

400 ـ 180
33 ـ 23

610 ـ 550
4160 ـ 2150

420
1950

640 ـ 300
100 ـ 12

1/75 ميلی گرم برای هر کيلوگرم وزن 
بدن گزارش شده است ]8[.

هنگام مســموميت با ايــن مواد، 
جايگزين کردن مايع های بدن، پايش 
وضعيت قلــب و منقبض کننده های 

عروقی می تواند مؤثر باشد ]9[. 
ناشی  گليکوآلکالوييدها  مجاز  حد 
اغلب  از مصــرف ســيب زمينی در 
کشــورها حــدود 200 ميلی گرم به 
ازای هر کيلوگرم ســيب زمينی تازه 
است. البته اين مقدار به طور معمول 
در سيب زمينی های مصرفی زير 100 
ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم است. 
حد مجاز مصرف روزانه سيب زمينی 
در انگلستان 140، در اياالت متحده 
167 و در سوئد 300 گرم است. اين 
حدود به ترتيب بر مبنای محدوديت 
و 60  حداکثــر 28، 33  دريافــت 
ميلی گرم گليکوآلکالوييد در روز است 

.]3[

توزیع گلیکوآلکالوییدها در گیاه 
ميــزان گليکوآلکالوييدهــا در قســمت های مختلــف گياه 

سيب زمينی در جدول 1 آمده است.
بنا بــه جدول 1، بيشــترين مقدار گليکوآلکالوييــد در گل و 
جوانه سيب زمينی يافت می شــود. جالب است که زيست سنتز 
گليکوآلکالوييدها تا مدت ها پس از برداشت فراورده، در گياه ادامه 
می يابد. نور،گرما، جوانــه زدن و ضربه مکانيکی می توانند منجر 
به افزايش اين ترکيب ها شــوند اما رطوب مقدار آن ها را کاهش 
می دهد. طعم اين گونه مواد با سوزش دهان و گلو شناخته می شود. 
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گفته شــده است که مقدار گليکوآلکالوييدها در اثر پختن تغيير 
چندانــی نمی کند و مقدار آن ها حتی تا 95 درصد ثابت می ماند. 
اين ترکيب ها با سرخ کردن در روغن  180 درجه سلسيوس هم 
بدون تغيير می مانند و اگر از همان روغن چند بار اســتفاده شود 
ممکن اســت اين ترکيب ها وارد مواد غذايی ديگر شوند. از اين رو  
نبايد از روغن مصرف شــده دوباره استفاده کرد.گفته شده است 
که اين ترکيب ها از گيــاه در برابر آفت ها محافظت می کنند. به 
تازگی تالش هايی برای پرورش گياهان تغييريافته ژنتيکی ـ که 
گليکوآلکالوييدهای کمتری داشته باشندـ  انجام گرفته است ]3[. 
جهت پايين نگه  داشتن سطح گليکوآلکالوييدها در سيب زمينی، 
نگهداری آن  دور از نور، در کيسه پالستيکی و در دمای 7 درجه 

سلسيوس مؤثر به نظر می رسد ]10[.
مقــدار گليکوآلکالوييدهــا در گوجه فرنگی رســيده حدود 5 
ميلی گرم به ازای هر کيلوگرم است در حالی که اين رقم برای ميوه 
نارس به حدود 3390 ميلي گرم می رسد. حدود 6/25 ميلی گرم 
تا حداکثر 20/50 ميلی گرم )برحسب نوع گياه( آلکالوييد در هر 
100 گرم بادمجان وجود دارد. البته منابع غيررســمی  حتی به 
مقدارهای بسيار کمتری نيز اشاره کرده اند. آلکالوييدهای سمی ، 
به ويژه مشتقات سوالنين در بادمجان کمتر هستند. گويا مقدار 
اين گليکوآلکالوييدها در هوای گــرم و در خاک های نه چندان 
غنی از مواد مغذی، کمی  بيشتر است. مقدار گليکوآلکالوييدها در 
فلفل نيز به حدود 10 ميلی گرم در هر کيلوگرم می رسد ]11[. 

کالم پایانی
از آنچه گفته شد نبايد چنين نتيجه گرفت که گليکوآلکالوييدها 
فقــط موادی زيان آورند چنان که به تازگــی اثرها و کاربردهايی 
سودمند از خود نشان داده اند. دانشمندان در حال بررسی روی 
بسياری از کاربردهای اين مواد هستند که از آن جمله می توان 
اثرهای ضدميکروبی در برابــر قارچ ها و ويروس ها و نيز اثرهای 

ضدسرطانی را برشمرد. ]12، 13، 14[
در مجمــوع، اين ترکيب ها در مقدار مصــرف معمول روزانه، 
ســميتی ندارند ]5[. با اين حال برخی منابع، تأييد اين ادعا را 
نيازمند بررسی های بلندمدت می دانند ]15[. هم اکنون سازمان 
غذا و دارو در بســياری از کشــورها با محدوديت هايی، مصرف 
ميوه های حــاوی گليکوآلکالوييدها را در مقــدار معمول کاماًل 

بی خطر اعالم کرده است. ]3[

 پی نوشت ها
1. glycoalkaloid  2. tube rs 3. variety 4. solanum dulcamara 5. solanum
6.solanine 7. solanose 8. solanidine 9. solanaceae
10. solanum americanum 11. aglycone 12. solatriose 13. demissine
14. a-chaconine 15. a-tomatine 16. IBS  

 منابع
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بیشتر ترکیب های موجود در سیب زمینی، 
از جمله سوالنین، سوالنیدین، دمیسیدین  و 
آلفاکاکونین می توانند آنزیم کولین استراز را 

مهار کنند
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اشاره 
كریگ هاكســون، بازیكن  جایــگاه دوم در زمین  بیس بال، 
مي داند به محض اینكه چوب بیس بالش را بچرخاند، مي تواند 
به توپ ضربــه بزند. اما این بار هم، بي آنكه توپ به گیرندة آن 
برسد، به زمین برخورد مي كند. كریگ در حالي كه با شرمساري 
به سمت نیمكت بازیكنان ذخیره مي رود، مي اندیشد: »این هم 
از سومي اش«! نخستین پرتاب از پشت سرش گذشته بود پیش 
از آنكه بتواند واكنش درستي نشــان دهد؛ پرتاب دوم توپي 
كم ارتفاع و خــارج از محدوده را حواله اش كرده بود و این هم 
سومي: توپي چنان پرشتاب و با قدرت كه نتوانست ضربة خوبي 
به آن بزند. كریگ در جایگاه بازیكنان ذخیره با بي قراري به این 
سو و آن سو مي رود. اگر در بازي سرنوشت ساز بعدي كه پیش رو 
دارد نتواند نقش خوبي از خود نشــان دهد و توجه مســئول 
استعداد یابي را كه براي تماشاي بازي مي آید، جلب كند باید 
با كمك هزینة تحصیل در دانشگاه خداحافظي كند. او به  خوبي 
مي داند آنچه سد راه موفقیتش شده، نگراني براي خوب بازي 
كردن اســت. بنابراین تصمیم مي گیرد براي مهار نگراني خود 
اقدام مناســبي كند و براي بازي بعــد، آمادگي یك بازیكن 

حرفه اي را داشته باشد. 

كلید واژه ها: هورمون، استروييد، كورتيزول

مسیر شیمیایي كنترل نگراني
ترجمه: الهه اسماعیل زاده

رابطة نگراني با هورمون ها
نگراني را مي توان عامل فعال سازي هورمون ها در بدن دانست. 
اين مســير از ناحية تاالمــوس در مغز آغاز مي شــود، به غدة 
هيپوفيز جريان مي يابد و با ترشح هورمون كورتيزول از غده هاي 

فوق كليوي پايان مي گيرد. 
هــر عامــل نگران كننده اي باعث ارســال پيامــي عصبي به 
هيپوكامپ1 و آزاد شدن ماده اي مي شود كه هورمون آزاد كنندة 
كورتيكوتروپينCRH( 2( نام دارد. اين هورمون به غدة هيپوفيز 
فرســتاده مي  شــود، همان غده اي كه در ايجاد هماهنگي ميان 
واكنش هاي هورموني در بدن، نقش برجســته اي دارد. هيپوفيز 
با دريافت CRH متوجه نياز بدن براي مهار نگراني مي شــود و 

هورمون آدرنوكورتيكو تروپيكACTH( 3( را ترشح مي كند. 
اين هورمون از راه دستگاه گردش خون در بدن جريان مي يابد 
و هنگامي كه به  غده هاي فوق كليوي مي رسد موجب آزاد شدن 

هورمون كورتيزول4 مي شود. 
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تغییراتي همچون كم كردن 
مصرف قهوه، خوابیدن به مقدار 
كافي و پوشیدن لباس گرم در 
سرما، گام هایي مؤثر در كاهش 

ترشح  هورمون كورتیزول 
خواهند بود

       شــكل2 آ. چارچوب مشترك در ســاختار استروييد ها و ب. ساختار 
مولكولي كورتيزول

كورتیزول از نگاه شیمیایي 
كورتيزول تركيبي شيميايي و يكي از اعضاي خانوادة استروييد 
اســت. اســتروييد ها تركيب هايي آلي هســتند كه در ساختار 
مولكولي خود سه حلقه شــش كربني و يك حلقة  پنج  كربني 
دارند. اين چارچوب كربني در همة اســتروييد ها مشترك است. 
نــوع و محل قرار گرفتن اتم هاي متفــاوت روي اين چارچوب، 

مولكول هاي استروييدي متفاوت را معرفي مي كند، شكل2.
ترشــح كورتيزول از غده هاي فوق كليوي، آزاد شدن گلوكوز و 
افزايش قند خون را در بردارد. اين تغيير براي ورزشكاري در ميانة 
يك مسابقة پرهيجان، مي تواند ارزشمند باشد و قدرت فزاينده اي 
به او ببخشد اما اگر هيجان و نگراني بارها و به طور پيوسته ادامه 
يابد به سالمتي آسيب مي زند. تحريك بيش از حد بدن و افزايش 
نامناسب كورتيزول، طيفي از اثرهاي منفي را همراه دارد كه از آن 
جمله افزايش تودة چربي در ناحية شكم و صورت است. در حضور 

اين هورمون بافت هاي ماهيچه اي، استخواني و پيوندي دستخوش 
تجزيه و تبديل به گلوكوز مي شوند. تحريك بيش از حد و افزايش 

كورتيزول مي تواند محتواي ماهيچه اي بدن را كاهش دهد. 
پژوهش ها نشان داده اند كه نگراني پيوسته و در پي آن، ترشح 
كورتيزول مي تواند احتمال ابتال به فشــار خون، ديابت نوع2 و 
افزايش ســطح چربي ها را فزوني بخشد. نگراني بيش از حد به 
مركــز حافظه در مغز، يعني هيپوكامپ آســيب  مي زند و باعث 

كاهش كارايي حافظه و اختالل در يادگيري مي شود. 

مهار التهاب و نگراني 
بررســي ها، اثر كافئين را به عنوان عاملي در افزايش ترشــح 
كورتيزول ثابت كرده اســت. كم خوابي و افت دماي بدن نيز از 

ديگر عوامل مؤثر در اين زمينه شناخته شده اند. 
تغييراتي همچون كم كردن مصــرف قهوه، خوابيدن به مقدار 
كافي و پوشــيدن لباس گرم در سرما، گام هايي مؤثر در كاهش 

ترشح اين هورمون خواهند بود. 
طراحي رژيم هاي غذايي شــامل مقدار زيادي اسيدهاي چرب 
از نوع امگا-3 نيز در اين زمينه مؤثر اســت. اين نوع چربي ها به 
مقــدار فراوان در ماهي و آجيل وجود دارند و مي توانند هورمون 

آزاد كنندة كورتيزول را مهار كنند. 
دانشمندان دريافته اند كه تمركز فكر و انجام تمرين هاي يوگا 
موجب افزايش مادة خاكســتري مغز و تقويت حافظه مي شود. 
همچنين انجام فعاليت هاي فيزيكي غيررقابتي در كاهش نگراني 

مؤثر شناخته شده است. 

 پي نوشت ها 
1.hippocampus
2. Corticotropin
3. adrenocorticotropic
4.Cortisol

 منبع
Roche, J.P. "Don't let cortisol stress you out", chemmatters, Apr./ May 
2017.

شكل 1 استروييد هاي مصنوعي كه امروزه در مكمل هاي غذايي 
مورد استفادة ورزشكاران، ســبب رشد ماهيچه هاي بدن مي شوند در 
گذشــته تنها براي بيماراني تجويز مي شد كه پس از عمل جراحي، در 
اثر نداشتن تحرك و ســوء تغذيه، دچار تحليل رفتن ماهيچه  هاي بدن 

شده بودند.

ب

آ
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آنـگاه كه علـم 
اهلي مي كند... 

مهین سلطاني
کارشناس ارشد شيمی آلي

اشاره
شايد بزرگ ترين ويژگی بشــر که او را از جانوران 
ديگر متمايز می کند، تمايل وی به مصرف دارو است. 
این سخن ِسر ویلیام اوسلر، پزشک معروف 
کانادایی، ارتباط دیرینه بین انسان و دارو را 

به درستی خاطرنشان می کند.
طبیعت از دیرباز بــرای جویندگان علم از 
رازهای بزرگی پرده برداشته است و بشر در 
بسیاری از عرصه ها، به ویژه درمان بیماری ها، 
وامدار ســخاوت طبیعت است. ثبت بیش از 
هفتصد نسخه در درمان بیماری های مختلف 
پاپیروس  مربوط  ایبرس  در دست نوشته های 
به 1550 سال پیش از میالد، نشان از خدمت 

صادقانه طبیعت به انسان دارد.
بســیاری از مواد موجــود در ترکیب هایی 
مانند خون مارمولک، موی طبیعی سر انسان 

که از هرگونه ماده شیمیایی حفظ شده باشند 
و فضوالت مگس، با اینکه با اســتانداردهای 
امروزی غیر واقعی به نظر می رسند، به عنوان 
دارویی کارآمد شــناخته شده اند. درمان های 
بومی با گیاهان که به طور  علمی مورد بررسی 
قرار گرفته اند ، استخراج مواد اثربخشی را دربر 
داشته اند مانند مورفین از تریاک، آتروپین از 
گیاه شابیزک با نام علمی آتروپا بالدونا، دیژیتال 
از گل انگشتانه ،کوکایین از برگ های کاکائو و 

افدرین از گیاه افدرا .
مقاله پیش رو به معرفــی آتروپین، دارویی 

بسیار مهم در پزشکی می پردازد. 

 
کلیدواژه ها: آتروپين، مخلوط راسميک، گيرنده های 

موسکارينی، آنتاگونيست، آنتی کولينرژيک
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مقدمه
آلکالوييدهای تروپانTAs( 1( ترکيب های شــيميايی هستند 
که به طور طبيعی و در اثر سوخت وســاز ثانويه گياهان تيره های 
شــب بويان، بادنجانيان )از جمله مهرگياه، بنگ دانه، شــابيزک، 
داتوره( و اريتروکسيالســه2 توليد می شوند. اين آلکالوييدها در 
همه قســمت های گياه يافت می شوند و سمی بودن گياهان ياد 
شــده به حضور آلكالوييدها در گياه باز می گردد. به طور معمول 
غلظت آن ها در ريشــه ها و ميوه ها به باالترين حد می رسد و با 
تغيير گونه، فصل، موقعيت جغرافيايی و اندام گياه تغيير می کند. 
عصاره های گياهــی دربردارنده TAs، قرن هــا کاربرد دارويی 
داشته اند و هنوز هم به عنوان داروهايی مهم در داروخانه ها عرضه 
می شــوند. مردم بومی هند برای درمان آسم، ريشه و برگ های 
گياه داتوره را می ســوزاندند. تنفس دود اين گياه اثر شگرفی در 
روند بهبود اين بيماری داشــت. درواقــع معرفی آلکالوييدهای 
تروپان به طب غربی از ســوی استعمارگران بريتانيايی در دهه 

نخست1800 از همين نقطه جهان شروع شد.
آلکالوييدهای تروپان در برابر گرما کمابيش پايدارند. هنگامی  
که از گندم های آلوده به دانه های داتوره در پخت نان اســتفاده 
می کنيم، غلظت آلکالوييد تروپان تا 28 درصد کاهش می يابد. 
همچنين جوشاندن آرد  در تهيه انواع غذاها باعث کاهش غلظت 
60 درصدی آتروپين و 40 درصدی اســکوپوالمين3 می شــود. 
داتوره در مناطق معتدل و گرمســيری به فراوانی يافت می شود 
و از آنجا که دانه های آن همراه با فراورده های کشــاورزی مهم 

از جملــه بذر کتــان، ســويا، ارزن، 
آفتابگردان و گندم ســياه برداشــت 
می شود برای اين فراورده ها، ناخالصی 

خطرناکی به شمار می آيد.
اگرچــه بيش از دويســت ترکيب 
در خانــواده آلکالوييدهــای تروپان 
شناسايی شــده اند اما اطالعات همة 
آن ها در دسترس نيست و بيشترين 
L-هيوســيامين4  روی  بررســی ها 
و L-اســکوپوالمين متمرکز شــده 
 -D و -L است. مخلوط راسميک از
انانتيومرهای هيوســيامين، آتروپين 
ناميده می شود. L-هيوسيامين شکل 
فعال و سمی مولکول است. از آنجا که 
اغلب روش های تجزيه در جداسازی 
ندارند،  توانايــي چنداني  انانتيومرها 
آتروپين به عنوان يک شــاخص کلی 
L- )و D-( هيوســيامين در بيــان 
مقدار ســميت گيــاه در نظر گرفته 

می شود.
آلکالوييدهــای تروپان از ســاختار 
حلقه ای آزابی سيکلو ]3.2.1[اوکتان 
تشکيل شــده اند و طيف گسترده ای 

که از آن ها در تيره بادنجانيان شــکل می گيرد، در اثر واکنش با 
تروپين و انواع اسيدها به توليد استر می انجامد.

آنچه از سر، گذشت
آتروپا بالدونا5 )شابيزک( گياهی سمی از تيره بادنجانيان است. 
ميوه های گرد و آبدار آن، در آغاز ســبزند و با گذشت زمان سياه 
می شوند. ميوه های رسيده و برگ های سبز دارای باالترين ميزان 
ســم های آتروپين، هيوسيامين و اسکوپوالمين هستند. به علت 
شــباهت ميوة اين گياه با انواع توت ها، خطر مسمويت و حتی 

مرگ کودکان در اثر مصرف آن بسيار جدی است.
توهم زايی از ديگر نشانه های شناخته شده مصرف آتروپا بالدونا 
اســت تا جايی که در گذشــته براي خوش گذرانی ها در مراسم 

تشريفاتی مصرف مي شد. 
استفاده از نام آتروپا از آتروپوس6، بزرگ ترين ايزدبانو در ميان 
الهه های سرنوشــت که وظيفه قطع ريسمان زندگی انسان را به 

 از آنجا که اغلب روش های تجزیه در جداسازی 
انانتیومرها توانایي چنداني ندارند، آتروپین به عنوان 
یک شاخص کلی L- )و D-( هیوسیامین در بیان 

مقدار سمیت گیاه در نظر گرفته می شود
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عهده داشــت، الهام گرفته شده اســت. واژة بالدونا نيز ريشه ای 
ايتاليايی به معنی بانوی زيبا دارد. زنان اروپايی در قرن نوزدهم 
ميالدی با به کارگيری عصارة ميوة آتروپا بالدونا و درشت کردن 
مردمک چشم هايشــان، زيبايی خود را افزايش می دادند. به نظر 
می رسد به پيامدهای پرخطر اين کار روی بينايی اهميت چندانی 
داده نمی شــد. نام آتروپا بالدونا را لينه7، گياه شناس سوئدی در 
ســال 1753ميالدی برگزيد و در سال 1809 واکلين8 به وجود 
آتروپين در آن پی برد. از اين پس، آتروپين به طور ويژه، درکانون 
توجه قرار گرفت، شــيمی دان های آلمانــی اهميت موضوع را 
به خوبی درک کردند و پژوهش های بسياری در اين زمينه انجام 
شد که مهم ترين آن ها پژوهش های يک داروساز به نام ِمين9 بود 
که در سال 1831 موفق به جداسازی بلورهای خالص آتروپين 

شد.

آتروپین از نگاه کارشناسی
عصب ها به کمک مواد شــيميايی کــه در فضای بين اعصاب 
پخش می شــود با يکديگــر ارتباط برقرار می کننــد. اين مواد 
شيميايی همان پيام رسان های عصبی هستند که استيل کولين 
يکی از آن هاست. ماده ای که روی گيرنده های پيام رسان عصبی 
استيل کولين اثر بازدارنده دارد و از اثربخشی آن در سامانه عصبی 
مرکزی و محيطی جلوگيری می کند، آنتی کولينرژيک10 ناميده 

می شود. آتروپين و دی- ســيکلومين11 رايج ترين داروهای اين 
طبقه هستند. 

افزايش تعداد ضربان قلب به بيش از 100 ضربه در دقيقه، يکی 
از مهم ترين اثرهاي شناخته شده آتروپين در سال 1867 بود. در 
پايان قرن نوزدهم ثابت شد که آتروپين مانع از عملکرد ماده ای به 
نام موسکارين12 در کاهش ضربان قلب می شود و در سال 1921 
ميالدی لويــی13 اين نکته را دريافت کــه کاهش ضربان قلب، 
ناشی از وجود ماده شيميايی آزاد شده از عصب واگ است. چند 
ســال بعد وی همراه ناوراتيل14 اين ماده را استيل کولين ناميد. 
لويی خيلی زود به اين واقعيت دســت يافت که آتروپين سدی 
محکم در برابر اســتيل کولين می سازد و از فعاليت آن در بدن 
جلوگيری می کند. حتی پيش تر در ســال 1914، پژوهش های 
دانشــمندی بريتانيايی به نام ديل15 
در عرصة پزشکی و داروسازی، اعتبار 
زيادی کســب کرد. ديل به اين نکته 
پی بــرد که اســتيل کولين تزريقی، 
رفتــاری دوگانه دارد. يــک نوع اين 
رفتار به وســيلة موســکارين تقليد 
می شــود و فعاليــت آن در صورت 
حضور آتروپين، پايان می يابد كه وی 
آن را موسکارينی ناميد )گيرنده های 
موسکارينی(. نيکوتين، به عنوان يک 
جعل کنندة ديگر هويت استيل کولين، 
نسبت به آتروپين غيرحساس بود که 
ديل، نام نيکوتينی را برای آن برگزيد 

)گيرنده های نيکوتينی(.
گفتنی اســت، موســکارين آلکالوييدی طبيعی است که در 
بسياری از قارچ های خودرو يافت می شود و اگرچه هيچ خاصيت 
درمانی ندارد، پيامدهای سمی آن چشمگير است. چنان که اشاره 
شد، موسکارين همانند اســتيل کولين در بدن رفتار می کند و 
آتروپين با تقليد عمل اســتيل کولين و هر مادة مشابه از جمله 
موسکارين، مانع از برقراری پيوند استيل کولين با گيرنده هايش 
می شــود و خود در جايگاه گيرنده های آن می نشــيند . اين در 
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حالی است که هيچ گونه پاسخی از سلول مشاهده نمی شود. اين 
روش، اساس کار آنتاگونيســت های رقابتی است. موسکارين بر 
گيرنده های نيکوتينی، بی اثر و پايداری آن از استيل کولين بيشتر 

است و به راحتی در دستگاه گوارش جذب می شود.
از آنجا که موســکارين، اســتر نيســت، با آنزيم کولين استراز 
آبکافت نمی شود. بنابراين در صورت مسموميت با آن درمان های 
پزشکی و مصرف آتروپين سولفات مورد نياز است. در صورت عدم 
رسيدگی، مسموميت با موسکارين می تواند منجر به مرگ شود. 
سنتز نهايی آتروپين از واکنش ميان تروپين با تروپيک اسيد 
در حضور کلريدريک اســيد و گرما به دســت می آيد. ريچارد 
ويلشتتر16 شــيمی دان آلمانی برای نخستين بار اين ماده را در 
سال 1901 سنتز کرد. امروزه آتروپين دارويی رايج در نسخه های 

پزشکی است که با هدف های درمانی مختلف تجويز می شود. 
  

در مغز پزشکی
در ميانه دهه 1800، اســتفاده از آلکالوييدهای آتروپا بالدونا 
پيــش از آنکه ســازوکار آن ها درک شــود و در حالی که هنوز 
ماهيت بيماری پارکينسون مشخص نبود، رواج داشت. آتروپين 
و اســکوپوالمين به عنوان نخســتين داروهای مؤثــر در درمان 
پارکينسون، باعث کاهش رعشه در اين بيماری می شدند. امروزه 
داروهای سنتزی مختلفی برای درمان پارکينسون در دسترس 
است که معروف ترين آن ها با نام ال- دوپا 17در بازارهای تجاری 

دارو عرضه می شود.
آتروپين، گيرنده های هيســتامين )H2( را مسدود و از ترشح 
بيش از حد اســيد معده جلوگيری می کند و هنگام بيهوشی در 
عمل های جراحی، با هدف به حداقل رساندن ترشحات بزاق، که 
در تنفس بيمار اختالل ايجاد می کند، کاربردی اساســی دارد. 
البته زمانی که داروی قوی تری مورد نياز باشــد، اسکوپوالمين 

در اولويت قرار می گيرد. کم شــدن تعداد ضربان قلب 
به کمتر از 60 ضربه در دقيقه نيز از ديگر حالت هايی اســت که 
هنگام عمل های جراحی، شــخص را با شــرايط بحرانی روبه رو 
می کند. در اين هنگام، آتروپين به کمک بيمار می آيد و ضربان 

قلب را افزايش می دهد.
از ترکيــب آتروپيــن بــا برخــی از داروها، پادزهــری برای 
مسموميت های ناشــی از حشــره کش ها و گازهای فلج کنندة 
اعصاب به دست می آيد. در چنين شرايطی، غلظت آتروپين باال 
می رود و استيل کولين را که عامل مسموميت فرد است، متعادل 

و مسير درمان را هموار می کند.
گزيده ای از ديگر تجويزهای پزشکی آتروپين شامل درمان های 
زخم معده، انقبــاض و گرفتگی غيــرارادی روده، بيماري هاي 
چشمي، اختالل های دستگاه ادراری، التهاب کيسة صفرا، سنگ 

کليه، آسم، التهاب مفصل و سرماخوردگی است. 

آتروپین، داروی نفوذی
اين دارو با گذر از ســد خونی- مغزی و درگير کردن دستگاه 
عصبی مرکــزی، نقش خود را به نمايــش مي گذارد. چگونگی 
برقــراری پيونــد دارو با پروتئين های موجود در پالســما هنوز 
مشــخص نيست. موضوع مهم ديگر اين اســت که آتروپين در 
زمان بارداری، به راحتی از جفت عبور می کند و به جنين منتقل 
می شود. در چنين شرايطی، نفوذ از سد خونی- مغزی محدودتر 

می شود.
 

پیامدهای ناخواسته
گاه آنچه از پاسخ يک دارو در بدن انتظار می رود، واقع نمی شود 
و عوامل محيطی مانند دما، نور خورشــيد و ارتفاع روی واکنش 
بدن اثر می گذارنــد. در اين ميان، رژيم غذايی مهم ترين عاملی 
است که به عنوان بخش جدايي ناپذير زندگی انسان، جذب دارو 
در بدن را با چالش روبه رو می کند. بنابراين زمان بندی وعده های 
غذايی و نوع غذا بايد با دقت بيشتری در برنامه  دارويی بيماران 

از ترکیب آتروپین با برخی از داروها، 
پادزهری برای مسمومیت های ناشی از 

حشره کش ها و گازهای فلج کنندة اعصاب 
به دست می آید
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در نظرگرفته شود.
مصرف زياد آتروپين، فرجامی تلخ بــه همراه دارد تا آنجا که 
به مرگ فرد می انجامد. گزارش هايی حاکی از مرگ افراد در اثر 
مصرف قرص های آتروپين و حتی گياهان دربردارنده اين ماده، 
در سازمان های بهداشتی به ثبت رسيده است. از اين رو، توصيه 
پزشکان در درمان های مبتنی بر آتروپين، مصرف مقدار کم دارو 

به ازای تعداد دفعات بيشتر است.
افزايش ضربان قلب، خشــکی دهان و گلو، يبوســت، ناتوانی 
در دفع ادرار، اختالل در بلع، گشــاد شــدن مردمک چشــم، 
برافروختگی پوســت، تهوع، سردرد، خشکی پوست، ورم شکم، 
کاهش يا افزايش فشار خون، ناتوانی جنسی، کاهش تعريق که 
در پــی آن، دمای بدن افزايــش می يابد که در محيط های گرم 
تا 105 درجه فارنهايت و بيشتر می رسد و نورگريزی مهم ترين 

اثرهای نامطلوب اين دارو در بدن هستند.
مسموميت ناشی از آتروپين با استفاده از داروی فيزوستيگمين18 
برطرف می شود که با تزريق آن به صورت داخل وريدی، به سرعت 

پيامدهای هذيان گويی و بيهوشی آتروپين از ميان می رود.
 فيزوستيگمين يک داروی کولينرژيک است. ويژگی برجسته 
اين داروها، افزايش مقدار استيل کولين در همسايگی گيرنده های 
آن اســت. در نتيجه، مسدود شــدن گيرنده های موسکارينی با 

آتروپين، پايان می يابد. 

زیست دگرگونی
آنتی کولينرژيک ها به ســرعت از خون خارج و در سراسر بدن 
پخش می شــوند. به طور کلــی با تزريق عضالنــی، اين داروها 
سريع تر در بدن جذب می شوند. کبد مسئول تغييرات شيميايی 
داروهاســت و کليه، مســير اصلی دفع آن ها به شــمار می رود. 

سوخت وساز آنتی کولينرژيک ها به روشنی مشخص نشده است.
آتروپين از راه پوست، غشای مخاطی و دهان به مصرف می رسد. 
در ميان روش های بيان شده، تزريق داخل وريدی آتروپين در بدن 
زودتر عمل می کند. شروع فعاليت اين دارو به شکل قرص و از راه 
دهان، بين نيم تا يک ساعت است. اين در حالی است که اين اثر 
با تزريق عضالنی بين 10 تا 30 دقيقه، و در تزريق داخل وريدی 
آن بيــن 2 تا 4 دقيقه طول می کشــد. 75 تا 95 درصد آتروپين 
جذب شده، از راه ادرار دفع می شود. به طور تقريبی 13 تا 50 درصد 
از مقدار آتروپين يافت  شده در ادرار، بدون تغيير است. مقدار کمی 

از آن نيز در مدفوع خارج می شود و حتی مقدار کمتری در فرايند 
بازدم هدر می رود. نيمه عمر کوتاه آتروپين به چهار ساعت می رسد.

داروهای مشابه
برخی از مهم ترين داروهای اين دسته عبارت اند از:

é اسکوپوالمین
اگرچه هيدروبرميداســکوپوالمين خواصــی مانند آتروپين 
از خود نشــان می دهد، تفاوت هايی هم بــا آن دارد. ضربان 
قلب هنگام مصرف اســکوپوالمين در مقايســه بــا آتروپين 
کمتر افزايــش می يابد. اين در حالی اســت که پيامد بزرگ 
شــدن مردمک در اثر اسکوپوالمين شــديد تر است. افزون بر 
اين آتروپين، دســتگاه عصبی مرکــزی را تحريک می کند و 
اســکوپوالمين، درست در نقطه مقابل اين رفتار، فعاليت قشر 

مغزی را کاهش می دهد.
اســکوپوالمين آرام بخش قوی تری اســت از اين رو، بيشتر در 
دندان پزشکی استفاده می شــود و کاربردی تر از آتروپين است. 
هر چند خشــک شدن دهان و گلو در نتيجة مصرف آن، بيشتر 

احساس می شود. 
اثربخشی تزريق عضالنی اسکوپوالمين پس از 10 تا 15 دقيقه 
آغاز می شــود و مــدت زمان اثر آن 90 دقيقه طول می کشــد. 
از عارضه هــای احتمالی آن، هيجان، بی حســی، عدم تمرکز و 

هذيان گويی را می توان برشمرد.  

é  گلیکوپیروالت
اين دارو در ســال 1961 ميالدی معرفی شــد و از بســياری 
جنبه ها با آتروپين و اسکوپوالمين، برابری و چه بسا بهتر هم عمل 
می کند. هنگامی که به شــکل تزريق عضالنی استفاده می شود، 
عملکــرد آن پس از 10 تا 15 دقيقه، درک و اوج اثربخشــی در 
بازة زمانی 30 تا 45 دقيقه نمايان می شود و اثر آن نزديک به 7 

ساعت در بدن باقی می ماند.
از آنجا که آمونيوم بخشی از گليکوپيروالت را تشکيل می دهد، 
نمی تواند از غشاهای چربی، مانند سد خونی- مغزی عبور کند، 
در حالی که آمين های نوع سوم همچون آتروپين و اسکوپوالمين 

آتروپین با تقلید عمل استیل کولین، مانع از 
برقراری پیوند استیل کولین با گیرنده هایش 
می شود و خود در جایگاه گیرنده های آن 

می نشیند

 شكل 5 استفاده از آتروپين به عنوان داروي چشمي
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به راحتی از غشاهای چربی می گذرند و خود را به دستگاه عصبی 
مرکزی می رســانند. اگر به داروی گليکوپيروالت به عنوان يک 
آرام بخــش نگاه می کنيد بايد گفت، چنين اثری از خود نشــان 
نمی دهــد. همچنين در بخــش پيامدهای ناشــی از اين دارو، 

هذيان گويی ثبت نشده است.
در پی مصرف 0/2 ميلی گرم گليکوپيروالت، بيمار با خشــک 
شــدن دهان روبه رو می شود، در حالی که اين اثر با مصرف 0/4 

ميلی گرم از آتروپين رخ می دهد.
با وجود اينکه گليکوپيروالت همانند آتروپين و اسکوپوالمين 
عامل افزايش دهندة ضربان قلب است، اين پيامد آن به شدت 
ديگر داروهای آنتی کولينرژيک نيست و بيماران قلبی آن را با 
خيال آسوده تری استفاده می کنند. همچنين در دندان پزشکی 
هنگامی که ضربان قلب بايد به کندی افزايش يابد و خشــک 
شــدن های طوالنی مدت دهان مورد نظر است، گليکوپيروالت 

جايگزينی مناسب برای آتروپين و اسکوپوالمين است.

é مپریدین 
مپريدين نيز يکی ديگر از داروهای مشابه آتروپين است که برای 
نخستين بار در دهة 1930 به عنوان يک داروی آنتی کولينرژيک 
شناخته شــد. 2 تا 4 دقيقه پس از تزريق داخل وريدی آن، اثر 
درمانی دارو بروز می کند و مدت اثربخشی، 30 تا 45 دقيقه ادامه 
می يابد. مپريدين ترشحات بزاق را کاهش و ضربان قلب بيمار را 
افزايش می دهد. اين دارو پس از دريافت تأييد سازمان دارو و غذا، 

در سال 1942 در بازارهای جهانی عرضه شد.
آتروپين و اســکوپوالمين هم به ترتيب در سال های 1938 و 
1939 ميالدی به طور رســمی از سوی سازمان دارو و غذا تأييد 

شدند، اما خيلی پيش تر از آن، کاربرد بالينی داشتند. 

در بازار دارو
آتروپين، يکی از داروهای اصلی در فهرســت داروهای اساسی 
سازمان بهداشــت جهانی، از داروهايی است که در مراقبت های 

بهداشتی اوليه ضروری و مورد نياز است.

امروزه اگرچه می توان آلکالوييدهای تروپان به ويژه آتروپين و 
اسکوپوالمين را سنتز کرد، استخراج آن ها از گياهان، به صرفه تر 
است. گونه های شــابيزک )آتروپا بالدونا(، درخت چوب پنبه ای 
اســتراليا و بنگ دانه منابع اصلی مواد اوليه هستند و مهم است  
كه روش هايی اقتصادی و کارآمد برای جداسازی اين آلکالوييدها 

در نظر گرفته شوند.
بــا ورود توليدکننده های چين، هند و اســتراليا به بازارهای 
جهانی آلکالوييدهای تروپان خالص، توليدکننده های آفريقايی 
بايد تالش بيشــتری در پيش بگيرند تا بتوانند همچنان در اين 

بازار حضور داشته و پيروز اين رقابت باشند.
 

 پی نوشت ها
1. tropane alkaloid   2. erythroxylaceae   3. scopolamine   
4. L-hyoscyamine   5.Atropa belladonna    6. atropos   7. Linne
8. Vacquelin     9. Mein    10.anticholinergic   11.dicyclomine    
12. muscarine    13. Loewi    14. Navratil  15. Dale   16.  Willstätter, R.     
17. l-dopa     18. physostigmine    
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  اثر داروهاي كولين استراز. بازدارنده هاي كولين استراز، استيل كولين استراز را 
غيرفعال مي كند درنتيجه استيل كولين برگيرنده اثر مي گذارد.

  اثر داروهاي كولينرژيك. كولينرژيك شــبيه اســتيل كولين  است و مي تواند 
به جاي آن بر گيرنده اثر بگذارد.

بازدارندة كولين استراز

استيل كولين استراز

كولينرژيك

شكل  6
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فاطمه شفاهی
 کارشناس ارشد شيمی معدنی و معلم شيمی سمنان

چکیده
دنباله های شیمیایی مواد شیمیایی یا زیست شناختی هستند 
که توسط هواگردها به هدف هایی مانند مدیریت تابش خورشید، 
تغییر آب وهوا و کنترل جمعیت و ... در آسمان پاشیده می شوند. 
این کار با بروز انواع بیماری ها به ویژه، بیماری های تنفسی همراه 

است. اثر دنباله های شیمیایی مدت ها در محیط باقی می ماند.
 دنباله های ابری بخار آب خارج شده از اگزوز هواگردها هستند 
که در ارتفاع باال و دمای کم به صورت یک ابر خطی دیده می شوند. 

دنباله های ابری به سرعت تجزیه و ناپدید می شوند.

کلیدواژه ها: دنباله شــيميايی، دنبالة ابــری، تغيير آب وهوا، 
تشکيل ابر

مقدمه
دنباله های ابری1 به خط هايی ســفيد و ابرمانند گفته می شود 
که هنــگام عبور هواگردها از اگزوز آن ها خارج می شــوند و در 
ارتفاع باال، بر اثر تغييرات فشــار هوا ردی سفيد در آسمان به جا 

می گذارند. اين ابرها عمومًا از آب تشکيل شده اند.
 بخار آب خارج شــده از اگزوز انــواع هواگردها در ارتفاع باال و 
دمای کم در مدت چند ثانيه به شکل بلورهای يخ درمی آيد. اگر 
هوا کمی مرطوب باشد، ناخالصی های موجود در سوخت هواگرد، 
شامل ترکيب های گوگردی ـ که 0/05 درصد وزن سوخت جت 
را تشــکيل می دهند ـ  به عنوان هسته هايی برای رشد قطره های 
آب عمل می کنند. در شرايط يادشده، اين قطره ها به بلورهای يخ 
تبديل می شوند و رد خطی را ايجاد می کنند. در مواد خارج شده 
از موتور هواگردها کربن مونوکســيد، کربن دی اکســيد، دوده، 
اکسيدهای نيتروژن و مقدار کمی هيدروکربن های سوخته نشده 
نيز وجود دارد. همچنين بر اثر فرسوده شدن موتور، عنصرهای 
فلزی مانند Al ،Ti ،Fe ،Cr و B وارد هواکره می شوند. در هوای 
مرطوب اين خطــوط ابرمانند می توانند مدت طوالنی تری ديده 
شوند، حتی ممکن است گســترش يابند و به شکل يک صفحه 

ابری درآيند، شکل 1. ]1[
دنباله های شيميايی2 مواد شيميايی يا زيست شناختی هستند 
که به هدف های گوناگون شــامل مواردی کــه در پی می آيند 
به وسيله هواگردها در آسمان پاشيده می شوند. اين مواد ممکن 

دنباله های شیمیایی و 
دنباله های ابری

است به بيماری های تنفسی و آسيب های جدی به سالمت افراد 
بينجامند.

مدیریت تابش خورشــید به اين منظور از يک بالون برای 
تزريق ذره های آئروســل ســولفات به اليه استراتوسفر استفاده 
می شــود. اين ذره ها مانند يخ، آب دريا، بــرف و يخچال ها نور 
خورشيد را بازمی تابانند تا از گرم تر شدن سطح زمين جلوگيری 
شود، شکل 2. طرح مديريت تابش خورشيد، روشی موقت برای 
کاهش گرم شــدن زمين به شــمار می رود زيرا نمی تواند مقدار 

گازهای گلخانه ای را کاهش دهد.

 شــکل 1 دنبالة ابری تشکيل شده در پشت اگزوز يک بوئينگ 747 در 
ارتفاع 11000 متری

 شکل 2 ذره های آئروسل تابش خورشيد را بازتاب می دهند.
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تغییر آب وهوا ازجمله تغييرهای عمدی است. معمول ترين 
شکل تغيير آب وهوا، تشکيل ابر و افزايش بارش به صورت باران و 

برف، برای تأمين آب است.
بارورکردن ابرهــا نوعی تغيير آب وهوايی اســت که مقدار يا 
نــوع بارندگی را تغيير می دهد. اين کار بــا پراکندن موادی که 
هسته يخ ناميده می شوند انجام می گيرد. درنتيجه، فرايندهای 

ميکروفيزيکی درون ابرها تغيير می کند.
 شــکل 4 چگونگی بارور کردن ابرها را نشــان می دهد. در 
اين روش، نقره يديد يا يخ خشــک روی ابرها ريخته می شود. 
ذره های پاشيده شــده در هوا باعث انباشتگی و فشرده شدن 
مولکول های آب می شــود و سرانجام به تشــکيل قطره باران 

می انجامد.
در اين راستا، سازوکارهای الکترونيکی ديگری در سال 2010 
مورد آزمايش قرار گرفت. در اين روش، گروهی از پژوهشــگران 
برلين و دانشگاه ژنو، پالس های ليزر فروسرخ را در آسمان برلين 
به سمت باال فرســتادند. پالس های فروســرخ سبب می شوند 
تا ذره های گوگرد دی اکســيد و نيتروژن دی اکسيد موجود در 

هواکره مانند يک هسته يخ عمل کنند]2[.
يــک منبع ليزر، نور را از نظر فضايی و زمانی به طور هماهنگ 
منتشــر می کند تا در يک نقطه متمرکز شــود و برای استفاده 
در برش ليزری و ليتوگرافی مناســب باشد. در سال 2017 که 
پيش بينی شــد بارشــی در امارات متحده عربــی روی نخواهد 
داد، از اين روش در اين کشــور اســتفاده شد. هم اکنون امارات 

 شکل 3  اثرهای دنباله های شيميايی بر سالمتی انسان

متحده عربی، بيش از 75 ايســتگاه راديويی خودکار آب وهوايی 
بين المللی دارد که در سرتاسر اين کشور پراکنده اند. 

بزرگ ترين سامانه بارورکردن ابرها متعلق به چين است. در اين 
کشور موشک های حامل نقره يديد به آسمان پرتاب می شود. اين 

فناوری از سال 1983 در هند نيز به کار گرفته شد.
کنترل جمعیت در دهه های 1950 تا 1980 نگرانی در مورد 
رشد جهانی جمعيت و اثرهای آن بر فقر، تخريب محيط زيست 
و ... منجر به تالش برای کاهش نرخ رشــد جمعيت از راه توليد 

دنباله های شيميايی شد.
تغییرات روان شناختی نوعی نفوذ اجتماعی است که هدف 
آن تغيير رفتار يا درک ديگران از راه روش های فريبنده و منفی 
است. البته هر نفوذ اجتماعی را نبايد منفی دانست. برای نمونه 
دوستان، افراد خانواده و پزشکان می توانند با سعی و تالش سبب 

تغيير عادت ها و رفتارهای ناسالم در يک فرد شوند.
جنگ های زیست شناختی و شــیمیایی در جنگ های 
زيست شناختی از سم يا عوامل بيماری زا مانند باکتری، ويروس 
و قارچ به منظور کشتن يا ايجاد ناتوانی در انسان، حيوان و گياه 

استفاده می شود.
سالح های زیستی منظور از اين ســالح ها، موجودات زنده 
مانند ويروس ها هســتند که در بدن قربانيــان ميزبان، تکثير 
می شوند. اين ســالح ها به منظور تهديد دشمن به کار می روند 
اما اگر دولتی به صورت مخفيانه از آن استفاده کند به آن زيست 

تروريسم می گويند.

باكتري ها 
انگل ها

مواد شيميايي

خطر سرطان
تهوع

التهاب پوست

آلودگي هواآلودگي آب
خستگي و سردرد

بيماري هاي تنفسي

آلودگي خاك
بيماري هاي قلبي

ناراحتي معده  
آفت كش ها

آسيب دستگاه عصبي

سرب

مواد شيميايي فرار
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انواع دنباله های ابری
 ابرنمکی فلزی

 نمونه ای از آن، نمک باريم است. برای 
ايجاد بــارش و جلوگيــری از گرمايش 
جهانی، آب دريــا به عنوان منبعی ارزان 
و در دســترس از باريم، در هوا پاشيده 

می شود.
 فلز باريم ســبب درد معده می شود و 
دستگاه ايمنی بدن را ضعيف می کند. از 
سوی ديگر، نمک های موجود در آب دريا 
ســبب تخريب خاک و درنتيجه، ايجاد 

بحران های غذايی خواهند شد.

ـ  آهن ـ آلومینیم ابر باریم 
اين مخلوط معمواًل 12 تا 24 ساعت پيش از باران روی منطقه 
پاشيده می شود. اين نوع ابر درد و التهاب مفاصل را دربر دارد و 

اثرهای آن را می توان با ماسک مرطوب کاهش داد.

ابر گردوغبار
 در اين نوع، از ذره های آلومينيم اســتفاده می شود که با مزة 
خمير مانند خود در دهان، گلو، بينی و سينوس ها ايجاد خشکی 

می کنند.

ابر با آب باتالق
 به منظور بارش باران، آب باتالق را در هوا می پاشند که سبب 

گلو درد و بروز نشانه هايی شبيه ابتال به آنفوالنزا می شود.

ابر گوگردی
برای ايجاد اين نوع ابر، از SF6 استفاده می شود. اين ماده سبب 
نرسيدن اکسيژن کافی به ماهيچه قلب و سرانجام مرگ می شود. 
از نشــانه های ديگر آن سردرد، خســتگی، درد مفصل و عضله، 
سفتی عضالت و درد سينوس است. استفاده از اين ماده، از سال 

2011 کاهش يافته است.

ابر فلزهای شیمیایی
 اين نوع ابر تنها به مدت دو هفته، در جون 2012 استفاده شد 
و به دليل آســيب های جبران ناپذير آن، شامل حمله های قلبی، 

سکته مغزی و افزايش فشارخون کنار گذاشته شد.

ابر مواد شیمیایی شبیه آفت کش ها
 اين نوع ابر ســبب سردرد، درد ماهيچه، ضعيف شدن ضربان 

قلب و ايجاد احساس ترس و وحشت می شود]3[.

 پی نوشت ها
1.contrail,condensation trail
2.chemtrail

 منابع
1. en.wikipedia.org/wiki/contrail
2. Laser creates clouds over Germany". New Scientist. 2010-05-02. Re-
trieved 2010-11-21.
3. Global sky watch.com

 شکل 4  بارور کردن ابرها

تحريك شيميايي 

متراكم شدن آب

آب مايع

بخار آب

نقره يديد يا يخ خشك

باران
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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 شیمی، 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
پیامك:3000899511
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شیـمی
مهدیه كوره پزان  مفتخرتازه های       

روشی برای تولید پارچه های ضدآب
پارچه های مقاوم در برابــر آب، برای توليد لباس های بارانی و 
چادرهای نظامی مناســبند. اما پوشش های ضد آبی که معمواًل 
استفاده می شوند، در محيط زيست و بدن ما بی آنکه تجزيه شوند، 
انباشته می شوند و احتمااًل برای حفظ ايمنی و سالمتی بايد کنار 
گذاشته شوند. اين کاستی باعث ايجاد شکافی بزرگ می شود که 
اگر پژوهشگران بتوانند جايگزين های ايمن و مناسبی برای آن 

پيدا کنند، برطرف خواهد شد.
هم اکنون يک گروه پژوهشی در MIT 1، راهبردی اميدوار کننده 
ارائه داده است: پوششی که نه تنها خاصيت ضد آب را به پارچه های 
طبيعی مانند پنبه و ابريشم می افزايد، بلکه مؤثرتر از پوشش های 

موجود عمل می کند. 
پروفســور کريپا واراناســی2 بر اين باور اســت که اين چالش 
به دليل کاهش اســتفاده از مواد شــيميايی ضد آب موجود، با 
کنترل کننده های محيط زيســتی هدايت شــده است و به نظر 
می رسد جايگزينی که ارائه کرده است واقعًا بهتر از مواد متداول 

عمل می کند.
به گفته واراناسی، بيشتر پارچه هايی که آن ها را ضد آب می نامند 
در واقع در برابر آب مقاوم هســتند. اگر شما زير باران بايستيد 
ســرانجام آب وارد لباس شما خواهد شد. هدف اصلی اين طرح، 

ضد آب بودن اســت يعنی قطره های آب پس زده شوند. پوشش 
جديد به اين هدف نزديک تر شده است.

از آنجا که مواد ضد آب در محيط زيست و بافت های بدن انباشته 
می شوند، آژانس حفاظت از محيط زيست  در حال تغيير مقررات 
استفاده از پليمرهای بلندزنجيری است که ده ها سال  در صنعت 

کاربردهای استاندارد داشته اند. 
پوشــش هايی که هم اکنون برای ضد آب کردن پارچه استفاده 
می شوند، به طور معمول شامل پليمرهای بلند با زنجيرهای جانبی 
پرفلوئورين دار شده هستند. مشکل اينجاست که پليمرهای مورد 
بررســی با زنجير کوتاه تر، اثر ضد آب يا آبگريزی، به اندازه انواع 
بلند زنجير ندارند. مشکل ديگر پوشش های موجود، مايع بودن 
آن هاست؛پارچه بايد در مايع شناور و سپس خشک شود. به اين 
ترتيب تمام منفذهای پارچه بســته مي شود و ديگر آب راه نفوذ 
به آن را نخواهد داشــت. در نتيجه، توليد آن نياز به مرحله دوم 
دارد که در آن هوا به ميان پارچه دميده می شــود تا اين منفذها 
را دوباره باز کند. اين امر باعث افزايش هزينه توليد مي شود و از 

خاصيت حفاظت در برابر آب مي كاهد.
بنا بر پژوهش ها، پليمرهايی که تعداد کربن های پرفلوئورين دار 
شــده آن ها از هشت گروه کمتر باشــد، در محيط زيست باقی 
نمی مانند. واراناسی توضيح می دهد کار گروه او در  MIT اين دو 
مورد بوده است: توليد يک پليمر کوتاه  زنجير که به خودی خود 
تــا حدی دارای خواص آبگريز اســت و با برخی از پردازش های 
شيميايی اضافی اين خاصيت در آن افزايش يافته است و ديگری، 
استفاده از يک فرايند پوشش دهی متفاوت به نام ته نشينی بخار 
شــيميايی ابتدايی )iCVD(3، که در ســال های گذشته توسط 

کارن گليسون4 و همکارانش توسعه يافته است. 
به کمک فرايند پوشــش دهی  iCVDـ  که در آن هيچ مايعی 
استفاده نمی شــود و می تواند در دمای پايين انجام گيرد ـ يک 
پوشش بســيار نازک و يکنواخت، چنان در امتداد الياف پارچه 
ايجاد می شود که منفذهای موجود را نمی بندد. بنابراين نياز به 
مرحله دوم پردازش برای باز شدن منفذها حذف می شود. سپس 
می تــوان برای افزايش دفع آب از يک مرحله اضافی در شــکل 
نوعی ماسه شويی سطح، به عنوان فرايند اختياری استفاده کرد. 
دن سوتو5 ، دانشجوی پسادکترا که ارائه طرح اصلی از طرف وی 
بوده، می گويد: »بزرگ ترين چالش، يافتن نقطه مطلوبی است که 
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عملکرد، دوام و سازگاری با iCVD با هم تأمين 
شوند.«

به گفته واراناســی، اين فرايند بــرای انواع پارچه ها 
از جملــه پنبه، نايلــون و پارچه کتانی، حتــی روی مواد 

غيرپارچه ای مانند کاغذ مناسب است. بنابراين انواع کاربردها را 
پيش  رو قرار می دهد. اين ســامانه بــرای انواع مختلف پارچه با 
الگوهــای مختلف بافت مورد آزمايش قرار گرفته و نشــان داده 
اســت که  بسياری از پارچه ها می توانند از اين فناوری بهره مند 

شوند. 
روی پارچه های پوشش داده شده در آزمايشگاه، آزمايش هايی از 
جمله آزمايش باران استاندارد انجام گرفت که در خالل آن اين 
پارچه ها نه تنها با آب، بلکه با مايع های ديگر از جمله قهوه، سس 
کچاپ، سديم هيدروکســيد و اسيدها و بازهای مختلف بمباران 

شدند و همه آن ها را به خوبی دفع کردند.
مواد پوشش داده شــده چندين بار شست وشــو داده شدند و 
پوشــش ها آســيبي نديدند چنان که پس از 10،000 بار تکرار، 
آزمايش های سايش بسيار شديد را بدون هيچ آسيبی پشت سر 
گذاشتند. اگرچه ساييدگی شديد باعث آسيب پارچه می شود اما 

پوشش آن آسيبی نمی بيند.
اين گروه ســعی دارد تا روی بهينه ســازی فرمول شيميايی 
بهترين مواد ضد آب تمرکز کند و اميدوار است که بتواند مجوز 
فناوری ثبت اختراع را برای شرکت های پارچه و پوشاک موجود 

صادر کند.

1. Massachusetts Institute of Technology
2.Varanasi,K.
3.initiated chemical vapor deposition (iCVD)
4.Gleason,K.
5. Soto,D.

New coatings make natural fabrics waterproof
www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180629102614.htm 

اتفاقی شگفت انگیز: گاز هلیم،ترکیب تشکیل 
می دهد

به نظر می رســد کشف های جديد شــيمی، قوانين کتاب های 
درســی دبيرستان را در همه جا شکسته است. تا مدت ها به نظر 

می رســيد هليم ـ نجيب ترين گاز نجيب)!(ـ کاماًل خنثی است 
و به هيچ وجه ميلی به تشــکيل پيوند با ديگــر اتم ها ندارد اما 
به تازگی اين گاز، شيمی دان ها را با تشکيل ترکيب هايی شيميايی 

شگفت زده کرده است.
ســال گذشــته دانشــمندان تهيه ترکيب های بلوری شامل 
اتم های ســديم و هليم را گــزارش کردند اما نمی توانســتند 
چگونگی تشــکيل آن ها را درک کنند. هم اکنون گروه جديدی 
از پژوهشــگران چنين توضيحی ارائه کرده اند: هليم با اتم های 
ديگر بدون تشکيل هيچ پيوند شيميايی ترکيب می شود يعنی 
بدون به اشتراک گذاشتن  يا تبادل هيچ الکترونی. عنصر هليم 
اين کار را با اتم هايی انجام می دهد که دارای بار مثبت هستند 
و در برابر  اتم های ديگر محافظت شده اند و به عنوان يک بافر، در 
ميان بارهای دافع آن ها عمل می کند. آرتم اوگانوف1، شيمی دان 
مؤسســه علوم و فناوری در روســيه و رهبــر گروهی که برای 
نخستين بار ترکيب های هليم را کشف کرد، می گويد: من اين 
توضيح را دوســت دارم. اين مدل پيش بينی شده است و تمام 

مشاهدات ما را تاکنون توضيح می دهد.
اتم هليم تمايلی برای از دســت دادن دو الکترونش، که تنها 
اليه الکترونی آن را کاماًل پــر کرده اند، ندارد. هر اتمی دارای 
چنين اليه هايی اســت که تعداد مشخصی الکترون را در خود 
جای داده اســت. اتم ها ترجيح می دهنــد که اليه هايی کاماًل 
پر داشــته باشــند و بنابراين با اتم های ديگر پيوند می دهند 
تا بتوانند يک يا دو الکترون بدهند يا بگيرند تا اليه هايشــان 
کامل شــود. عنصرهايــی که اليه های آن ها پر باشــد و هيچ 
الکترونی برای تبادل نداشــته باشــند، گازهای نجيب ناميده 
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پوشش های ضد آب فعلي، در محیط زیست و 
بدن ما بی آنکه تجزیه شوند، انباشته می شوند 
و احتماالً برای حفظ ایمنی و سالمتی باید کنار 

گذاشته شوند

می شــوند و هليم، کوچک ترين و بی اثرترين آن ها به شــمار 
می رود. مائوشنگ ميائو2، شيمی دان دانشگاه کاليفرنيا و رهبر 
گروهی که اين توضيــح جديد را ارائه داده، می گويد: اين کار 

شگفت انگيز در سال گذشته رخ داد. 
ژن ليو3، دانشــجوی ميائو نويســنده اصلی مقاله است. آن ها 
دريافتند که اگر سديم و هليم با يکديگر مخلوط و تا فشارهايی 
در حد فشــار مرکز زمين فشرده شوند، سديم می تواند واقعًا در 
واکنش با هليم ترکيب های پايداری تشکيل دهد. در آغاز، برخی 
دانشمندان گمان می کردند که ممکن است هليم الکترون ها را به 
اشتراک بگذارد اما گروه ميائو اين توضيح را ارائه داد که: ممکن 
است هليم هيچ الکترونی مبادله نکند و به نحوی ديگر با سديم 

ترکيب شده باشد. 
فشار به  اندازه کافی باال می تواند مجموعه ای از اتم های سديم 
را فشرده کند چنان که يک الکترون را از هر اتم، با فشار خارج و 
همه اتم ها را به يون های مثبت تبديل کند. سپس، به دليل نيروی 
بين بارهای همنام، هر يــون تمام يون های نزديک خود را دفع 
می کنــد. ميائو و همکارانش می گويند اگر اتم های هليم بتوانند 
در ميان يون های سديم قرار بگيرند، فاصله ميان بارهای مثبت 
افزايش، و نيروی دافعه کاهش می يابد در نتيجه، باعث پايداری 
ماده می شــود. ميائو می گويد: من فکر می کنم اين نخستين بار 
است که هيچ پيوند شــيميايی درگير نيست و  با اين حال شما 

می توانيد يک ترکيب پايدار تشکيل دهيد. 
گروه ميائو بر اساس فرضيه های خود، محاسبات جامع رايانه ای 
را با استفاده از قوانين مکانيک کوانتومی برای هر اتم انجام داد 
و دريافت که چنين ترکيب هايی می توانند به طور واقعی وجود 
داشــته باشند. اوا زورک4، شــيمی دان دانشگاه بوفالو و يکی از 
اعضای اين گروه می گويد: هيجان انگيز بود که محاسبه ها، ايده 
ما را تأييد کرد. ما همچنين می توانيم ترکيب های جديدی را که 

در گذشته مورد بررسی قرار نگرفته اند، پيش بينی کنيم. 
دانشــمندان اميدوارند در عمل، ترکيب های جديدی را تهيه 
کنند که شامل هليم با منيزيم فلوئوريد و کلسيم فلوئوريد باشند.
اين کشف همچنين ممکن است در ساخت عنصرهايی کاربرد 
داشته باشــد که گمان می رود در اعماق سياره ما وجود دارند. 
دانشــمندان تصور می کردند هليم، که هيچ راهی برای اتصال با 
عنصرهای ديگر ندارد، نمی تواند درون ســنگ های زمين به دام 
افتد. اوگانوف می گويد: اکنون روشن شده که اين رويداد بسيار 
ساده است. حتی هليم، بی اثرترين عنصر، به اندازه ای که ما فکر 
می کرديم بی اثر نيست و می تواند با ايجاد ترکيب های پايدار در 

گوشته زمين ذخيره شود.
در آينده، شــيمی دان ها می خواهند قوانين عمومی بيشتری 
برای پيش بينی زمان تشــکيل چنين مولکول های غيرمعمولی 
پيدا کنند، زيرا بسياری از قوانين طبيعی شيمی، در فشار زياد 
عمــل نمی کنند. ريچارد درونسکوفســکی5، فردی که ترکيب 
ســديمـ  هليم را کشف کرد، می گويد: اين نوع خاصی از پيوند 
شــيميايی اســت. اگر مدتی در مورد آن فکر کنيد ،آنچه شما 
در آغاز انتظار آن را نداشــتيد منطقی تر به نظر می رسد و اين 

شگفت انگيز است.

1. Oganov,A.
2. Miao,M.
3. Liu,Zh.
4. Zurek, E.
5. Dronskowski,R.

1. A Noble Gas Surprise: Helium Can Form Weird Compounds
2.www.scientificamerican.com/article/a-noble-gas-surprise-helium-can-
form-weird-compounds/

فراچوب؛ قوی تراز فوالد!
برخی انواع چوب مانند بلوط و افرا به اســتحکام زياد شهرت 
دارند. اين در حالی اســت که دانشمندان ادعا می کنند روندی 
جديد، ساده و ارزان  می تواند هر نوع چوب را به يک ماده قوی تر 
از فــوالد و حتی برخی از آلياژهای تيتانيم تبديل کند. افزون بر 
استفاده در ساختمان ها و وسايل نقليه، اين ماده حتی می تواند 

برای ساخت زره های ضد گلوله مورد استفاده قرار گيرد.

چوب ماده ای فراوان و نســبتًا ارزان است که برای هزاران سال 
در ســاخت مبلمان، خانه ها و ســازه های بزرگ  اســتفاده شده 
اســت. اما چوب های پرداخت نشــده به ندرت به اندازه فلزها در 
ساخت و ساز قوی هســتند. به گفته ليانگ بينگ هو1  دانشمند 
مواد در دانشگاه مريلند کالج پارک2، پژوهشگران مدت ها تالش 
کرده اند تا با روش هايی به ويژه با فشرده سازی، استحکام چوب را 
افزايش دهند اما چوب فشرده شــده، به ويژه در محيط مرطوب، 

ضعيف است و به اندازه و شکل اصلی خود برمی گردد.
هم اکنــون هو و همکارانــش می گويند کــه راه بهتری برای 
متراکم کردن چوب يافته اند. فرايند ســاده و دو مرحله ای آن ها 
با جوشاندن چوب در محلولی از سديم هيدروکسيد )NaOH( و 
سديم سولفيت )Na2SO3( آغاز می شود. اين پردازش شيميايی 
شــبيه به نخســتين مرحله در توليد خمير چوب برای ساخت 
کاغذ اســت. اين مرحله به طور جزئی ليگنين و همی سلولوز را 
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اگر اتم های هلیم بتوانند در میان یون های سدیم 
قرار بگیرند، فاصله میان بارهای مثبت افزایش، 
و نیروی دافعه کاهش می یابد در نتیجه، باعث 

پایداری ماده می شود

حذف می کند؛ همان پليمرهای طبيعی که به ســخت شدن 
ديواره های ســلولی گياه کمک می کنند اما به طور عمده 

سلولوز چوب را دست نخورده باقی می گذارد.
گام دوم تقريبًا به اندازه گام نخست ساده است: فشردن 
چوب پرداخت شده تا زمانی که ديواره سلولی آن در هم شکسته 
شود و سپس حفظ فشرده ســازی آن در حالی که به آرامی گرم 
می شود. فشار و گرما موجب تشکيل پيوندهای شيميايی ميان 
تعداد زيادی اتم هيدروژن و اتم های همســايه در نانوفيبرهای 
ســلولوز مجاور می شود که به شدت، اســتحکام ماده را تقويت 

می کند.
به گفته هو نتايج چشــمگير است. اين چوب فشرده سه برابر 
چگال تر از چوب پرداخت نشده اســت و بر مقاومت آن در برابر 
شکســته شــدن، بيش از 10 برابر افزوده شده است. همچنين 
هنگامی که زير فشــار قرار می گيرد حــدود 50 برابر مقاوم تر و 
تقريبًا 20 برابر محکم تر می شود. چوب متراکم به طور چشمگيری 
سخت تر و در برابر خراش و ضربه مقاوم تر است و می توان آن را 
تقريبًا به هر شــکلی قالب  زد. شايد مهم تر از همه اين باشد که 
چوب متراکم  نسبت به رطوبت نيز مقاوم است: در بررسی های 
آزمايشــگاهی، نمونه هايی که بيش از پنج روز در رطوبت شديد 
قرار گرفت کمتر از 10 درصد متورم شد که آن هم با يک پوشش 

رنگی، به طور کامل غيرقابل تشخيص بود.
يک صفحه ســاندويچی پنج اليه از چــوب متراکم، می تواند 
گلوله هايی را که به ســمت آن شليک می شــود متوقف  کند؛ 
نتيجه ای که به گفته هــو و همکارانش می تواند منجر به توليد 
زره های ارزان تر شود. وی اشاره می کند اين ماده مانند کوالر3 با 
همان ضخامت، توان محافظت صددرصدی ندارد اما هزينه تهيه 
آن تنها حدود 5 درصد کوالر اســت. کوالر فيبر مصنوعي بسيار 
محكم و سبكی است كه در ساخت جليقه ضد گلوله و بدنه قايق 

و هواپيما كاربرد دارد.
پينگ ليو4 شيمی دان مواد در دانشگاه کاليفرنيا می گويد: به نظر 
می رسد نتايج اين گروه دريچه ای به سوی مواد سبک وزن جديد 
باز کنــد. توليدکنندگان خودرو اغلب با تغيير فوالد معمولی به 
فوالد با اســتحکام باال، آلياژهای آلومينيم يا چندسازه های فيبر 
کربنی سعی در کاهش وزن فراورده ها دارند اما اين مواد گرانند. 
چوب متراکم محبوبيت ديگری نيز نسبت به چندسازه های فيبر 
کربنی دارد: اين چوب به چســب های گران قيمت ـ که اجزا را 

به هم می چسبانند و بازيافت آن ها غيرممکن استـ  نياز ندارد.
پيتر فراتزل5، دانشمند مواد در مؤسسه کلوييد و سطح ماکس 
پالنــک6 در آلمان می گويد: چوب متراکــم امکان طراحی های 
جديــد و کاربردهايی را فراهم می کنــد که چوب طبيعی برای 

آن بسيار ضعيف است. پژوهشگران می توانند موادی متناسب با 
طراحی مورد نظر خود ايجاد کنند. با  توجه به اينکه مهندســان 
هوافضا سابقه طوالنی در توسعه آلياژهای قوی  دارند، اين فراورده 

نياز آن ها را برآورده می کند.
اگرچه هــو و همکارانش تالش می کنند اســتحکام چوب را 
افزايش دهند، پژوهشگران ديگر، هدف های غيرمعمول تری مانند 
شفاف سازی آن را دنبال کرده اند. يک گروه پژوهشی به رهبری 
دانشــمند مواد، الرس برگالند7 در مؤسسه فناوری سلطنتی در 
استکهلم، روشی برای ساختن پنجره های چوبی ارائه داده است. 
نخستين گام در اين فرايند مانند روش هو، حذف ليگنين است؛ 
ماده ای که نه تنها چوب را سخت می کند بلکه باعث ايجاد رنگ 
قهوه ای آن می شود. دانشمندان چوب بدون ليگنين را با پليمری 
به نام متيل متاکريالت )MMA( مخلوط می کنند که با نام های 

تجاری پلکسی گالس8 و لوسيت9 نيز خوانده می شود.
از آنجا که ضريب شکســت نور MMA با چوب بدون ليگنين 
سازگار اســت، پرتوهای نور به جای اينکه در اطراف سلول های 
خالی درونی بازتابش يابند، از ميان چندســازه ترکيب شــده با 
MMA می گذرند. اين رويداد چوب را به طور چشمگيری شفاف 
می کند. برگالند و گروهش شاهکار خود را دو سال پيش در مجله 
اََبر زيست مولکول ها10 شرح داده اند. همزمان و به طورتصادفی، هو 

و همکارانش نيز روشی برای شفاف سازی چوب ارائه دادند.
چنين پژوهش هايی چشــم اندازی گسترده، پيش روی آينده 
علم مواد می گشــايند. به زودی ممکن است در خانه ای زندگی 
کنيد که به طور کامل از فراوان ترين مصالح ساختمانی و چندکاره 
ساخته شده است، از کف و سقف تا ديوارها و پنجره ها. يا ممکن 
اســت در پارکينگ، ماشينی داشته باشيم که شاسی و سپر آن 

به جای فوالد و پالستيک از چوب متراکم ساخته شده باشد.

1. Hu,L.
2. University of Maryland, College Park
3.kevlar
4. Liu,P.
5. Fratzl,P.
6. Max Planck Institute of Colloids and Interfaces
7. Berglund, L.
8. plexiglas
9. lucite
10.Biomacromolecules

1. Stronger Than Steel, Able to Stop a Speeding Bullet—It’s Super Wood!
2. www.scientificamerican.com/article/stronger-than-steel-able-to-stop-a-
speeding-bullet-mdash-it-rsquo-s-super-wood/

آزمون لیتموس برای بوی بد دهان
آيا شما پيش از يک جلســه بزرگ يا قرار مالقات مهم نياز به 
بررســی ســريع بوی بازدم خود داريد؟ دانشمندان کره جنوبی 
ممکن است بتوانند به شما کمک کنند. آن ها وسيله ای قابل حمل 
طراحــی کرده اند که حتی کمترين مقدار هيدروژن ســولفيد را 
تشــخيص می دهد. هيدروژن سولفيد بويی شبيه تخم مرغ فاسد 
دارد و يکی از عوامل اصلی در ايجاد بوی بد دهان اســت. بوی بد 



|  رشد آموزش شیمی | دورۀ سي و دوم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1397 44

فشار و گرما موجب تشکیل پیوندهای شیمیایی 
میان تعداد زیادی اتم هیدروژن و اتم های 

همسایه در نانوفیبرهای سلولوز مجاور می شود 
که به شدت، استحکام ماده را تقویت می کند

دهان می تواند فراتر از يک ناراحتی اجتماعی باشد. يک دهان بدبو 
ممکن است به داليل گوارشی يا دندانی مربوط باشد که تشخيص 

زودهنگام آن در افزايش طول عمر و سالمتی موثر است.
جوان هو چا1 از مؤسسه علم و فناوری کره جنوبی می گويد: بيشتر 
وسايل مورد اســتفاده برای تشخيص بوی دهان در کلينيک ها 
يا بيمارستان ها يافت می شــوند که ممکن است رفتن به آن  ها 
دشوار باشد. همچنين حسگرهای الکترونيکی که هم اکنون برای 
تشخيص گازهای گوناگون مورد استفاده قرار می گيرند، نيازمند 
منبع برق و کاليبره کردن دقيق هســتند و وقتی شما بيرون از 
شهر يا در حومه هستيد استفاده از آن ها آسان نيست. بنابراين 
ما ايده ای برای توسعه حسگرهای گاز بر مبنای رنگ سنجی ارائه 
داده ايم که وقتی شناساگر زيستی گاز را تشخيص می دهد رنگ 
آن تغيير می کند. شــما می توانيد ايــن آزمون ليتموس را برای 

بررسی بازدم خود استفاده کنيد.
برای ساختن حســگر، دانشمندان از سرب اســتات استفاده 
کردند. سرب استات ماده شيميايی مورد استفاده در برخی رنگ 
موهاست که وقتی در برابر هيدروژن سولفيد قرار می گيرد رنگ 
آن قهوه ای می شود. دانشــمندان سرب استات را در يک شبکه 
سه بعدی نانوفيبری قرار دادند تا رنگ در سراسر سطحی وسيع 
گسترش يابد و حساسيت الزم برای تشخيص مقدارهای جزئی  

H2S را به حسگر بدهد.
به منظور آزمايش اين وسيله، پژوهشگران آن را با غلظت های 
مختلف گاز هيدروژن ســولفيد در تماس قرار دادند و دريافتند 
کــه در مقدارهای کمتر از ppb 400 تغيير رنگی ايجاد می کند 
که H2S با چشم غيرمســلح ديده می شود. اين مقدار در حدود 

يک پنجم مقداری است که باعث ايجاد بوی بد دهان می شود.
اين دستگاه برای گازهای خارج شده از بازدم انسان نيز استفاده 
شد. دانشمندان از داوطلبان خواستند تا درون يک کيسه بدمند. 
ســپس به اين بازدم H2S 1000 ppb افزودند. باز هم دســتگاه 

آناليز تنفس مانند يک شیء جادويی عمل کرد.
اين حســگر توانايی زيادی در تشخيص بوی بد دهان دارد. با 
تنفس درآن، هر لحظه و هرجا می توان در زمانی بسيار کوتاه از 

بوی دهان خود آگاه شد.

1. Jun-Hwe Cha

A Litmus Test for Bad Breath
www.scientificamerican.com/podcast/episode/a-litmus-test-for-bad-
breath/

انبرک های لیزری و  تشویق  اتم ها به تشکیل پیوند
دانشمندان برای نخستين بار توانستند با قراردادن نوعي انبرك 
ـ كه ميان دو اتم خاص، نقش واســط را بازی مي كند ـ شرايط 

تشکيل مولکول را فراهم كنند. 
به طور معمول شــيمی دان ها با درگير کردن اتم ها، مولکول ها را 
تشکيل می دهند. پژوهشگران به تازگی در يک واکنش شيميايی 
کنترل شده، يک اتم سديم را در يک شاخه انبرک نوری و يک اتم 
سزيم را در شاخه ديگر آن گير می اندازند. انبرک نوری دستگاهی 
است که ذره های کوچک را در يک پرتوی ليزر به دام می اندازد. هر 
دو اتــم بايد تا دمای کمتر از يک ده هزارم باالی صفر مطلق خنک 

شوند.
دانشمندان شاخه های اين انبرک را به هم نزديک تر کردند تا در 
اثر هم پوشانی پرتوهای ليزر، اتم های سديم و سزيم اجازه برخورد 
پيدا کنند. يک پرتو ليزر سوم، پالسی از نور به ميان اتم ها پرتاب 
می کند تا باعث افزايش انرژی شود و به تشکيل پيوند ميان آن ها 

در يک مولکول سزيم-سديم کمک کند.
به گفته کنگ کن نی1 شــيمی دان دانشــگاه  هاروارد، ساختن 
مولکول هــای تکــی به روش خــاص اتم به اتم، امکان بررســی 
برخوردهای اتمی در محيط های بسيار کنترل شده تر و نيز نظارت بر 
رفتار مولکول های تنها را برای دانشمندان فراهم می کند. دانشمندان 
می توانند از انبرک های نوری برای ساخت مولکول هايی با خواص 
کوانتومی خاص اســتفاده کنند. اين مولکول های طراح می توانند 

کيوبيت ها2 داده را در رايانه های کوانتومی آينده ذخيره کنند.
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سرب استات ماده شیمیایی مورد استفاده 
در برخی رنگ موهاست که وقتی در برابر 

هیدروژن سولفید  قرار می گیرد  رنگ آن قهوه ای 
می شود

1. Ni,K-K.
2. در پردازش کوانتومی، يک کيوبيت يا بيت کوانتومی واحد پايه ای پردازش کوانتومی و 
رمزنگاری کوانتومی، شبيه واحد بيت در رايانه های کالسيک است که کوچک ترين واحد 
ذخيره اطالعات و معياری از مقدار اطالعات کوانتومی تعريف می شــود. يک بيت، واحد 
بنيادی اطالعات در رايانه  اســت. بدون توجه به شــکل تحقق فيزيکی آن، يک بيت بايد 
در هر لحظه نشــان دهنده صفر يا يک باشــد، مانند يک چراغ که می توان حالت روشن 
آن را برابر يک، و حالت خاموش را برابر صفر فرض کرد. يک کيوبيت به بيت کالســيک 
شباهت هايی دارد اما اين دو در کل، بسيار متفاوتند؛ در حالی که يک بيت کالسيکی بايد 
در هــر لحظه يا در حالت صفر يا يک باشــد، يک کيوبيت می تواند در حالت صفر/يک يا 

برهم نهی صفر و يک نيز قرار گيرد.

1. Using laser tweezers, chemists nudged two atoms to bond
2. www.sciencenews.org/article/using-laser-tweezers-chemists-nudged-
two-atoms-bond?mode=topic&context=45&tgt=nr
3. L.R. Liu et al. Building one molecule from a reservoir of two atoms. 
Science. Published online April 12, 2018. doi: 10.1126/science.aar7797.

بازیابی عکس های کدر و مات قرن نوزدهم
با کمک يک شتاب دهنده ذره ها، دانشمندان ارواح را از گذشته 
برمی گردانند و عکس هايی را که زير سطح کدر دو صفحه عکاسی 

نقره ای 150 ساله پنهان شده اند آشکار می کنند.
دانشمندان از يک شتاب دهنده به نام سينکروترون1 برای توليد 
پرتوهای قوی و در عين حال غيرمخرب پرتوی ايکس برای اسکن 
کردن عکس های آســيب ديده کليشــه داگر2، و کشف ترکيب 
شيميايی آن ها استفاده کرده اند.اين پديده به مادالنا کوزاچوک3 
شيمی دان دانشگاه وســترن در لندن، کانادا و همکارانش اجازه 
می دهد تا جيوه به جای مانده در صفحه ها را رديابی و نسخه های 
ديجيتالی از عکس های پنهان شده را ايجاد کنند. يکی از عکس ها 
تصوير يک زن را نشان داد و ديگری، تصوير مردی بود که کاماًل 

مات ، کدر و مبهم بود.
نخستين روش عکاسی يعنی کليشــه داگر، از دهه 1840 تا 
1860 مورد توجه بود. عکاســان با هنرمندی، يک صفحه مسی 

پوشــيده با نقره را برای توليد سطحی حساس به نور، با بخار يد 
پردازش می کردند. برای گرفتن عکس، افراد بايد چندين دقيقه 
جلوی دوربين، بی حرکت می نشســتند، اين زمان برای نوردهی 
صفحه و خلق يک تصوير الزم بود. ســپس عکاسان صفحه را با 
بخار جيوه گرم و يک محلول طــال برای توليد تصوير پردازش 
می کردند تا در جاهايی که در طول فرايند نوردهی، نور به صفحه 
برخورد می کند، ذره های ريز نقرهـ  جيوهـ  طال تشــکيل شوند. 
اين ذره ها تصوير را می ســازند و نور ســفيد را بازمی تابانند. در 
قسمت های روشن تر يک تصوير مانند دست و گردن خانم ها، اين 

ذره ها تراکم بيشتری دارند. 
دانشمندان از جيوه برای نقشه برداری تصويرهای اصلی استفاده 
می کنند زيرا اين فلز، ســال ها پس از ظهور عکس در جای خود 
ثابت می ماند. اســکن ها جای ذره های اصلی را نشــان داد و به 

دانشمندان کمک کرد تا تصوير را بازسازی کنند. 
اســکن کردن کليشه های داگر 7 تا 8 ســانتی متری، که در 
گالری ملی کانادا انجام شــد، زمان بر بود و اسكن هر سانتی متر 

مربع آن در حدود 8 ساعت به طول انجاميد.
ســينکروترون ها تا به حال برای تصوير کردن کليشه های داگر 
اســتفاده نشده بودند. بنابراين کوزاچوک نمی دانست انتظار چه 
چيزی را بايد داشته باشــد. او می گويد: شگفت انگيز بود. وقتی 

نخستين چهره ظاهر شد من فرياد کشيدم.
دســتگاه ها و ابزار مورد نياز اين کار گران هستند، و زمان الزم 
برای کار با آن ها  دشــوار اســت. اما اين پژوهشگر اميدوارست 

بررســی هايش به موزه ها امکان دهد تا بيشــتر اين چهره های 
محوشده را آشکار کنند. 

ســينکروترون که نخستين بار توسط لوييس آلوارز ابداع شد، 
نوعی شــتاب دهنده ذره به شکل يک حلقه دايره ای است که به 
کمک ميدان های الکتريکی و مغناطيسی، تابش الکترومغناطيسی 
توليد می کند. ذره هايی که با ســرعتی نزديک به سرعت نور در  
محيط الکترومغناطيسی حرکت می کنند، در جهت حرکتشان به 
نشر نور می پردازند که تابش يا نور سينکروترون ناميده می شوند. 
تابش ســينکروترون يک امکان توانمند برای بررســی ساختار 
مولکولی، تغيير شــکل و ترکيب های سلولی هنگام واکنش های 
شيميايی اســت که در زمينه های مختلف پژوهشی و کاربردی 
در فيزيک، پزشــکی، صنعت، زيست شناسی، باستان شناسی و 
... کاربرد دارد. استفاده از تابش سينکروترون برای علوم بنيادی 
و فناوری های کاربردی، رشد فزاينده ای را در چند دهه گذشته 

تجربه کرده است.
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1. synchrotron
2. daguerreotypes
3. Kozachuk,M.

1. How a particle accelerator helped recover tarnished 19th century images
2.www.sciencenews.org/article/how-particle-accelerator-helped-recover-
tarnished-19th-century-images?mode=topic&context=45&tgt=nr
3. M.S. Kozachuk et al. Recovery of degraded-beyond-recognition 19th 
century daguerreotypes with rapid high dynamic range elemental X-ray 
fluorescence images of mercury L emission. Scientific Reports. Published 
online June 22, 2018. doi: 10.1038/s41598-018-27714-5.

تهیة مواد محافظ از ماده ای متخلخل
تنفس ماده ای جديد می تواند به تهديدهای زيست شناختی و 
شيميايی پايان دهد و محافظی راحت برای افرادی باشد که در 

محيط های آلوده يا مناطق جنگی خطرناک فعاليت می کنند.
اليه پايينی اين ماده، ويژگی های نانولوله های کربنی متخلخل 
را از خود نشان می دهد و در اليه ای نازک از يک پليمر مصنوعی 
انعطاف پذير،جاسازی شده اســت. عرض اين منفذها تنها چند 
نانومتر است و برای عبور سلول های باکتريايی  يا ويروسی بسيار 
کوچک اســت و در همين حال، به اندازه کافی عريض اســت تا 

فرد عرق نکند.
اليه بااليی محافظت بيشــتری ايجاد می کند. اين اليه از يک 
پليمر اســفنجی ديگر ساخته شــده که به طور معمول به آب و 
ديگر مولکول ها اجازه عبور می دهد اما وقتی پليمر در برابر عوامل 
عصبی مانند خانواده ای از مواد شــيميايی سمی که شامل گاز 
سارين هستند، قرار می گيرد به يک ورقه متراکم تبديل می شود 
كــه در آن نانوحفره های کربنی اليه پايينی را محکم می بندند. 
پليمر با خيساندن در محلول شيميايی با pH باال، به حالت اوليه 

خود باز می گردد. 
ضخامــت هر دو اليه با هم، در حد نصف ضخامت يک صفحه 
کاغذ است . می توان آن ها را روی پارچه  گذاشت بدون اينکه فرد 
در خطر گرمای شديد قرار گيرد. فرانچسکو فورناسيرو1، مهندس 
شيمی در آزمايشگاه ملی الرنس ليورمور2 در کاليفرنيا، می گويد: 
اين پديده پيشرفتی نسبت به لباس های محافظ معمولی است 

که به طور دائمی در برابر آالينده ها مهر و موم می شوند. 
اين مواد در آزمايش اوليه، ســلول های ويروس دنگو را به طور 
کامل و نيز 90 درصد از ماده شيميايی دی اتيل کلروفسفات راـ  که 
به عنوان جايگزين عوامل عصبی سمی استفاده می شودـ  متوقف 
کردند. به گفته فورناسيرو دانشمندان تالش می کنند تا اين فراورده 

را نسبت به مواد شيميايی خطرناک نفوذناپذيرتر کنند.

1.Fornasiero,F.
2.Lawrence Livermore National Laboratory

1. Toxic chemicals turn a new material from porous to protective
2.www.sciencenews.org/article/toxic-chemicals-turn-new-material-po-
rous-protective?mode=topic&context=45&tgt=nr
3.N. Bui et al. Dynamic multifunctional materials for protection from 
chem/bio threats. Materials Research Society meeting, Phoenix, April 3, 
2018. 

دانشمندان از جیوه برای نقشه برداری تصویرهای 
اصلی استفاده می کنند زیرا این فلز، سال ها پس 

از ظهور عکس در جای خود ثابت می ماند

حسگر نوری مولکولی حساس به فشار
شيمی دان ها در دانشگاه يوهان گوتنبرگ1 و دانشگاه مونترال2  
در کانــادا، يک ســامانه مولکولــی ايجاد کرده اند کــه توانايی 

اندازه گيری بسيار دقيق فشار را دارد.
در اين ســامانه از ســنگ جواهر ياقوت به عنوان منبع دمش 
استفاده شده است. سامانه توســعه يافته توسط گروه پروفسور 
کاتيا هينز3 در مؤسسه شيمی معدنی و شيمی تجزيه و پروفسور 
کريســتين ربر4 در دانشگاه مونترال، يک مولکول محلول در آب 
اســت نه يک جامد نامحلول. اين مولکول مانند ياقوت، شامل 
عنصر کروم است که موجب رنگ سرخ آن می شود و از اين رو  به 
ياقوت مولکولی شهرت يافته است. اين ياقوت مولکولی با تکيه بر 
انحالل پذيری اش می تواند برای اندازه گيری فشار، هم در حالت 
جامد به شــکل ســنگ ياقوت، و هم در حالت محلول استفاده 
شــود. به اين ترتيب می تواند کاربردهــای ويژه ای در علم مواد، 
کاتاليزگرهای همگن و ناهمگن و تمام زمينه های قابل تصور که 

نياز به اندازه گيری تغييرات فشار دارند، داشته باشد. 
اندازه گيری فشــار با ياقوت مولکولی بســيار ساده است. محل 
مورد نظر در برابر نور آبی قرار می گيرد تا توسط ياقوت مولکولی 
جذب شودو ســپس پرتوی فروسرخ را نشر  کند. بسته به مقدار 
فشار، انرژی نور نشر شده به شيوه ای بسيار حساس تغيير می کند. 
سپس می توان فشار واقعی را از روي انرژی لومينه سانس تعيين 

کرد.
اندازه گيری های لومينه ســانس وابســته به فشــارهای باال تا 
45000 بار، توســط ســون اوتو5 ، دانشــجوی دکترا در گروه 
پژوهشی هينز، در دانشگاه مونترال انجام شده است. اوتو توضيح 
می دهد که بيشترين فشار به کار گرفته شده تقريبا 45 برابر بيشتر 
از فشاری است که در عميق ترين نقطه شناخته شده در اقيانوس 
وجود دارد. پروفســور کريســتين ربر، کارشناس طيف سنجی 



47  رشد آموزش شیمی | دورۀ سي و دوم |  شمارۀ 2 | زمستان 1397|  

این یاقوت مولکولی با تکیه بر انحالل پذیری اش 
می تواند برای اندازه گیری فشار، هم در حالت 
جامد به شکل سنگ یاقوت، و هم در حالت 

محلول استفاده شود

لومينه  سانس فشار باال می افزايد: اثرهای بسيار زيادی که در اين 
ماده مولکولی ديده می شود خيره کننده است. در واقع، اين اثرها 
با بلور های اصل اندازه گيری های نوری فشــار با استفاده از مواد 
حاوی کروم، جديد نيست. هرچند تا کنون، همه اين مواد مانند 

ياقوت، نامحلول بوده اند. تاکنون اندازه گيری های فشار با گونه های 
مولکولی محلول، به صورتی که تغييرات فشار در محلول را به طور 
مستقيم نشان دهد، انجام نشده است. پروفسور هينز می گويد: با 
 اين حال، ياقوت مولکولی ما می تواند اين ترفند را انجام دهد. ما 
اميدواريم که يافته هايمان راه را برای کاربردهای کاماًل متفاوت، 

فراتر از انواع کالسيک آن هموار کند.

1. Johannes Gutenberg 
2. Montréal
3.  Heinze,K.
4. Reber,Ch.
5. Otto,S.

Scientists develop highly sensitive molecular optical pressure sensor
phys.org/news/2018-07-scientists-highly-sensitive-molecular-optical.
html

بهبود پیوند میان کاشت و استخوان
پژوهش هايی که به تازگی در کانادا انجام شده است اطالعاتی 
در مورد چگونگی کاشت بهتر دندان ارائه می دهد تا به راحتی با 

استخوان تلفيق  شود.
کاترين گراندفيلد1، اســتاديار گروه مهندسی و علوم مواد در 
دانشگاه مک مستر2 می گويد: هر ســال در آمريکای شمالی، از 
ميليون ها کاشت دندان  و استخوان، تعداد معينی حتی در افراد 

صاحب استخوان سالم، شکست می خورد.
کاشــت دندان ـ که باعث حفظ عملکرد دنــدان از بين رفته 
می شــودـ  معمواًل  يک  پيچ اســت که در اســتخوان فک قرار 
می گيرد و به عنوان ريشه دندان عمل می کند در حالی که دندان 

مصنوعی در باالی آن قرار دارد.
بررســی های گراندفيلد نشــان داد تغيير ســطح يک کاشت 
تيتانيمی، اتصال آن به استخوان اطراف را بهبود می بخشد. اين 
يافته ای است که ممکن اســت برای انواع کاشت های فلزی، از 
جمله انواع مناســب برای زانو و مفصل ران  و حتی صفحه های 
مورد اســتفاده برای محکم نگه داشتن شکستگی استخوان ها، 

قابل استفاده باشد.
به گفته وی، از حدود سه ميليون نفری که ساالنه در آمريکای 
شمالی کاشت های دندانی دريافت می کنند، يک تا دو درصد با 
شکست رو به رو می شوند. کاشــت استخوان نيز از زمان نصب 
در 10 ســال نخست آن، تا 5 درصد ناموفق  بوده است. او افزود: 
عمر مورد انتظار کاشــت ها حدود 20 تا 25 ســال است. ما در 
حال تالش برای کشــف آن هستيم که دليل شکست يا موفق 
بودن کاشت ها چه بوده است. هدف ما اين است که سطح ارتباط 
بين استخوان و کاشت را به منظور بهبود طراحی کاشت ها درک 

کنيم.
گروه گراندفيلد از پرتوهای طيف ســنج ميکروسکوپ پرتوی 
ايکس نرم3 و همچنين امکانات مرکز ميکروســکوپ الکترونی 
در هميلتون اســتفاده کردند تا کاشت ناموفق دندان يک بيمار 
را بررســی کنند که بايد همراه با مقدار کمی اســتخوان اطراف 
آن، خارج می شــد. پيش از کاشــت، پرتوی ليزر برای پردازش 
مورد استفاده قرار گرفت تا سطح را ناهموار کند و چيزی شبيه 
دهانه های آتشفشانی  کوچک روی سطح ايجاد شد. پس از خارج 
کردن کاشت از دهان بيمار، نقطه اتصال استخوان و فلز به دقت 
مورد بررسی قرار گرفت تا مشــخص شود کاشت چگونه رفتار 

کرده است.
اين گروه متوجه شد که اصالح سطح، شيمی سطح کاشت را 
تغيير داد. اصالح سطح باعث ايجاد يک اليه اکسيد می شود اما 
نه به معنی اليه ای بد و زيان آور مانند زنگ، بلکه اليه ای سودمند  

که به تلفيق کاشت  با مواد استخوانی کمک می کند.
گام هــای بعدی، بــه کار بردن روش اصالح ســطح برای انواع 
کاشت هاســت تا عملکرد آن ها کاماًل مشخص شود. گراندفيلد 
می افزايد: پژوهش هايي روی استخوان های سالم انجام شده است. 
بنابراين من واقعًا عالقه مند هستم بدانم وقتی که استخوان در اثر 
سن يا پوکی استخوان به خطر افتاده است، پاسخ آن چيست. ما 
بايد بهترين تغييرات سطح را پيدا کنيم زيرا فناوری مناسب برای 
درمان بيمارانی که صاحب اســتخوان های سالم هستند، ممکن 

است برای استخوان آسيب ديده مناسب نباشد.

یاقوت مولكولي در حالت جامد و محلول مي تواند در اندازه گیري نوري 
فشار استفاده شود.
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1. Grandfield,K.
2. McMaster 
3. soft X-ray spectromicroscopy beamline

1. Research shows how to improve the bond between implants and bone
2. phys.org/news/2018-07-bond-implants-bone.html 

اثر زمان بندی شیمی درمانی بر نتیجه بخش بودن درمان
بيشــتر موجــودات زنــده، شــامل جانــوران، گياهــان، 
قارچ ها و برخــی از باکتری ها، دارای ســاعت داخلی به نام 
ســاعت شــبانه روزی هســتند که عملکرد زيست شيميايی، 
ساختارشناســی و رفتــاری را در هر ســلول بنــا به چرخه 
شبانه روزی 24 ســاعتی هماهنگ می کند. اين ساعت باعث 
تنظيم خواب و بيداری، سطح هورمون ها، دمای بدن، ضربان 

قلب و فشار خون می شود. 
 يان يانگ1پژوهشگر پســادکترای زيست شيمی در دانشگاه 
کارولينای شــمالی می گويد: آزمايشــگاه ما در حال بررسی 
چگونگی اثر ســاعت های شــبانه روزی روی ترميم DNA در 
ســلول اســت؛ فرايندی طبيعی که در آن گروهی از آنزيم ها 
در طــول DNA حرکت می کنند تا شکســتگی ها و خطاهای 
ايجاد شده ناشی از اثر مخرب تابش فرابنفش و مواد شيميايی 
تغييردهنــده DNA را اصــالح کنند. بدون ايــن آنزيم های 
هشــيار، ســلول های ما، جهش های DNA را ذخيره می کنند 
که منجر به ســرطان و بيماری های ديگر می شود. درک اين 
ارتبــاط بين آهنگ فعاليت های بدن مــا و ترميم DNA مهم 
است زيرا شواهدی وجود دارد که اختالل در کار اين ساعت ها 
با شــرايط چاقی، صرع، بی خوابی و اختالل های عاطفی فصلی 

در ارتباطند.
هدف ما بررسی اثر آهنگ های شبانه روزی بر ترميم DNA در 
طول درمان با سيس پالتينـ  داروی عمومی ضدسرطانـ  است.

ســيس پالتين برای درمان بسياری از سرطان های بافت جامد 
از جمله ســرطان تخمدان، ريه و ... اســتفاده می شود. اين دارو 
سلول های سرطانی را با آسيب رساندن به DNA آن ها می کشد 
ولی به DNA سلول های طبيعی نيز آسيب می رساند. در نتيجه  
بيشــتر پزشکان را مجبور به توقف درمان می کند. هر دو سلول 
طبيعی و سرطانی، آسيب DNA ناشی از سيس پالتين را ترميم 
می کنند. درمان موفقيت آميز نياز به ضربه زدن به ســلول های 

سرطانی و آسيب به DNA آن ها در زمانی دارد که آن ها حداقل 
توانايی برای ترميم DNA را دارند، در حالی که بافت سالم ناديده 

گرفته می شود. 
در چند دهه گذشته، دانشمندان تالش کرده اند تا از ساعت 
شبانه روزی برای هدايت زمان درمان با سيس پالتين استفاده 
کنند. رويکرد آنان اين بود که ســيس پالتين را در زمان های 
خاصی تجويز کنند و ســپس چگونگی تغيير وضعيت بيمار 
را در نظــر بگيرند. بنابراين زمانی از روز که بيشــترين اثر با 
حداقل عوارض جانبی را به همراه دارد مشــخص می شود. با  
اين وجود، اين آزمايش ها شکست خورد زيرا انتخاب زمان ها 
تا حدودی اختياری بود و نه براساس آنچه درون سلول روی 

می دهد.
يانگ می گويد: چند ســال پيش كه من به اين آزمايشــگاه 
آمدم، گروه دکتر ســانچار ارتباط بين ســاعت شبانه روزی و 
ترميم DNA را کشف کرده بود و برای نظارت بر اينکه چگونه 
و چه زمانی بخش های خاصی از DNA ترميم می شوند روشی 
را معرفي كرده بود. من از اين روش برای رســم نمودار ارتباط 
زمانی که DNA در ســلول های کليه و کبــد موش ها ترميم 
می شد، با زمان استفاده از درمان در جانوران با سيس پالتين، 
برای 24 ساعت استفاده کردم. در اين مطالعه، ما ثبت کرديم 
کــه چه زمانی و چگونه هر يک از 25239 ژن موش در طول 
24 ســاعت ترميم شــد. ما کشــف کرديم که وقتی دارو در 
زمان های خاصی از روز مصرف می شــود کدام ژن ايجادکننده 
سرطان يا کدام ژن جلوگيری کننده از سرطان ترميم می شود. 
برخی از ژن ها هميشــه هنگام سپيده دم و برخی ديگر، هنگام 
غروب ترميم می شــدند. اين نشان می دهد بهترين زمان برای 
شيمی درمانی زمانی است که سلول های سالم می توانند به طور 
مؤثر، DNA خود را بازسازی کنند در حالی که اين زمان برای 

ترميم سلول های سرطانی نامناسب است.
پژوهشــگران اميدوارند اين يافته ها را به بافت های انسانی و 
ســرطان ها تعميم دهند و زمان بهينه برای درمان بيماران را 
بيابند. يانگ می گويد: ما اميدواريم تا يک رژيم شيمی درمانی 
شخصی سازی شــده بــا ســيس پالتين ـ کــه بــه آن زمان 
شــيمی درمانی2 می گوييم ـ ايجاد کنيم که زمان تحويل دارو 
را با ســاعت  استفاده از آن و ســلول های سرطانی، همزمان و 

هماهنگ می کند.
اين رويکــرد  الگوهــای ترميم ژن های تکــی را در طول 
روز در بافت ســالم و نيز بافت ســرطانی بررســی می کند. 
دانشمندان اميدوارند با انجام آزمايش های بيشتر دريابند که 
زمان درمانی ســيس پالتين، بقا در بيماران سرطانی را بهبود 

می بخشد يا نه.
 

1. Yang,Y.
2. chronochemotherapy

1.Chemotherapy Timing Could Influence How Well the Treatment Works
2.www.scientificamerican.com/article/chemotherapy-timing-could-influ-
ence-how-well-the-treatment-works/
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فریبا مؤیدنیا
معلم شيمی، سرگروه شيمی شهرستان خوی

من يکی از معلمان شــيمی شهرستان خوی  با بيست و اندی 
سال سابقه خدمت هستم که در سال تحصيلی جاری )96-97( 
برای نخستين بار مسئوليت سرگروهِی گروه شيمی شهرستانمان 
را به عهده گرفتم. از آنجا که مدرک کارشناســی شــيمی دارم و 
کارشناس ارشد مديريت آموزشی هستم، تاکنون تصور می کردم 
با وجود همکاران باتجربه، دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا 
در اين شهر شايستگی اين مسئوليت را نداشته باشم. با اين حال 
سابقه فعاليت های پژوهشی و تأليفی متعددم از يک سو و دغدغه 
حرفه ایـ  که نســبت به امر خطير کيفيت بخشی به آموزش در 
کالس های درس و ارتقای مهارت های حرفه ای معلمانه دارم ـ  مرا 
متقاعد کرد که با فعاليت و خدمت در گروه های آموزشِی شهرمان، 

تغيير و تأثيِر مثبتی هرچند کوچک در اين راستا داشته باشم.
من به اثرهای شــگرِف هم افزايی که هنگام تعامل مؤثر ميان 
همکاران به وجود می آيد، باور دارم و گمان می کنم که با وجود 
همکاران توانمند گروه شيمی شهرمانـ  که هر يک در زمينه های 
مختلفی مانند شــرکت در جشــنواره روش های برتر تدريس، 
اقدام پژوهی، درس پژوهی، کمک بــه موفقيت دانش آموزان در 
مسابقه های آزمايشگاهی، فعاليت های تأليفی و پژوهشی، تهيه 
و تدوين بانک ســؤال و توليد محتوای آموزشی تجربه موفق و 
توفيقات درخشــانی داشــته اند )و البته جای تأســف است که 
گاه آثارشان هم ديده نشده اســت(، ـ بتوانيم موفق شويم. اگر 
جلســه های گروه های آموزشــی  ما، به صورت کارگاهی برگزار 
شــوند می توانند فرصت بسيار ارزشمندی باشند. برای دعوت از 
اين همکاران، به اشتراک گذاشتن تجربه ها، فراهم آوردن زمينه  
هم آموزی های تعاملی و بسيار سازنده که نه تنها موجب ارتقای 
دانــش و مهارت های حرفه ای همکاران و در نتيجه، احســاس 

رضايت شغلی بيشتر آنان می شــود بلکه بازتاب مثبت آن، بر 
کيفيت آموزش ها در کالس های درس هم اثر خواهد گذاشت.

با اين وصف، بخشــی از برنامه ريزی شــغلی من برای سال 
تحصيلــی جاری اين اســت که تعداد جلســه های گروه های 
آموزشــی شيمی شــهرمان را تا حد امکان بيشــتر کنم تا با 
خواهــش و دعوت ويژه از همه همــکارانـ   به ويژه همکاران 
باتجربه، توانمند و موفق ـ و تشــويق ايشان برای به اشتراک 
گذاشتن تجربه ها در جلسه ها به صورت کارگاهی، زمينه انتقال 
آن به ديگر همکاران فراهم شــود. در همين راستا ان شاءاهلل از 
ظرفيت های فضای مجازی هم در جهت تکميل و تبادل ايده ها  

استفاده خواهيم کرد.  
راســتی امســال يکی از خاطره های اوايــل خدمت يکی از 
همکاران خوب شــهرمان1 در شــماره بهار رشد شيمی چاپ 
شــد و قرار است مطلبی هم از من در شماره زمستان به چاپ 
برســد2.  ان شــاءاهلل اين را هم حتمًا در نخستين جلسه گروه 
آموزشی شــيمی بين همکاران مطرح خواهيم کرد و آن را به 
فال نيک خواهيم گرفت با اين اميد شيرين که در سال آينده به 
برکت تعامل های بيشترمان در گروه آموزشی شيمی، همکاری 
همکاران عزيز و فرهيخته گروه شــيمی شهرســتان خوی با 
نشريه وزين و تخصصی رشــد آموزش شيمی  بيشتر شود و 
ما بتوانيم در ســال آينده از موفقيت های بيشتر، حاصل از هم 

افزايی های تعاملی مان برايتان بنويسيم.  

  پي نوشت  ها
1. خاطره همــکار عزيزمان خانم عزيزه عظيمی با عنــوان »خاطره آن روز برفی« 2. 

يادداشتی با عنوان »رد پای ما بر طبيعت...رد پای ما بر زندگی!«

تعامل فعال در جلسه های 
گروه های آموزشی

پيش بايستی مهم در جهت ارتقای دانش و 
مهارت های  حرفه ای همکاران
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همراه با معلمان
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اشاره
»زمانی که من دانشــجو بودم آموزش دادن 
را به ما یاد نمی دادند اما علم شیمی را خوب 
یادمان می دادند. االن معلم ها نه آموزش دادن 
را یاد می گیرند و نه پایه علم شیمی را. بنابراین 
باشد،  برنامه درسی هرچقدر هم حساب شده 
هم  محتوا  بی ایرادترین  باشد،  عالی  هرچقدر 
در اختیار باشد، اگر نیرویی که باید آن را اجرا 
نبیند، تمام زحماتی  را  کند آموزش های الزم 
که در بخش تألیف محتوا کشیده شده بی فایده 

خواهد بود.«
این بخشی از گفته های دکتر مریم صباغان، 
درباره اهمیت آموزش درســت معلم است. او 
که دوره کارشناســی با گرایش دبیری شیمی 
کنونی(  )خوارزمی  تربیت معلم  دانشگاه  در  را 
گذرانده، دارای مدرک کارشناسی ارشــد در 
گرایش شیمی آلی از دانشگاه تهران و دکترای 
شیمی آلی از دانشــگاه تربیت مدرس است، 
سابقه ده ســاله در همکاری با دانشگاه دارد و 
»کارهای  می دهد:  انجام  پژوهشــی  کارهای 
پژوهشــی ام در گرایش خودم یعنی ســنتز 
است و بیشتر روی ساخت ترکیب ها در زمینه 
شیمی سبز کار می کنم. در بخش آموزش هم 
عالقه مند به شیمی سبز و توسعه پایدار هستم 
و فعالیت هایی را که کشــورهای دیگر در این 

زمینه انجام می دهند بررسی می کنم.«

 آموزش معلم 
بیشتر از محتوای 
کتاب ها نیازمند 
توجه است
گفت وگو با دكتر مريم صباغان، دانشيار گروه 
شيمی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی
یاسمن رضائیان

é با توجه بــه اینکه قباًل معلم شــیمی بوده اید، چه 
تجربه های آموزشی ای دارید؟

è يکی از شانس های بزرگ زندگی من همين بوده است. زمانی 
که دانشجو بودم شيمی و مبانی آن را خيلی خوب به ما آموزش 
می دادند. درعين حال به صورت جداگانه، مجموعه ای از درس های 
تربيتی، مربوط به گرايش دبيری هم آموزش داده می شد. البته 
ما اصول تربيتی آموزش را ياد نگرفتيم. من اصول تربيتی آموزش 
را به صورت تجربی، زمانی که در مدرسه کار می کردم ياد گرفتم. 
آنجــا الزم بود خودم درس را با اصــول تربيتی تطابق بدهم تا 

مباحث علمی را در قالبی طراحی کنم كه بتوانم آموزش بدهم.
اگــر معلم اصول تربيتی را از قبل ياد نگرفته باشــد و بخواهد 
خــودش ســر کالس آن را ياد بگيــرد، به زمان نيــاز دارد و تا 
وقتي که معلم دريابد چه بايد بکند، بچه ها ممکن اســت قربانی 
بی تجربگی های معلم شــوند. درصد بااليی از دانشــجويان من 
دانشجو-معلم شيمی هستند و چون من ضرورت دانستن اصول 
تربيتی را درک کرده ام آن را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به 

آنان آموزش می دهم.
من 12 سال در پاکدشــت تدريس می کردم و از آن 12سال، 
يک سال هم در روستاهای اطراف اين منطقه بودم. اين تجربه به 

همان دوره برمی گردد.

é مدتی هم در دفتر برنامه ریــزی و تألیف کتاب های 
درسی فعالیت داشته اید. چه تجربه هایی از آن دوره به 

دست آورده اید؟
è ايــن هم يکی ديگر از شــانس های زندگی مــن بود. کار با 
دفتر برنامه ريزی پيش از شــروع دوره دکترا بود و حدود چهار 
سال ادامه داشت. من درحالی که معلم پاکدشت بودم وقت های 
اضافی ام را با کار در دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی 
پــر می کردم. همان جا با خيلی از موانع آموزش، طراحی محتوا، 
اصول برنامه ريزی درسی و خيلی از منابع آشنا شدم. انگار مقدر 
شــده بود كه من زمانی به دانشــگاه بيايم. تجربه ای که از دفتر 
برنامه ريزی به دســت آوردم، درســت مانند گذراندن يک دوره 
آموزشــی، پايه ای شــد برای زمانی که می خواستم دانشجويان 

عكاس: حمیدرضا كریمي
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ارشد رشته آموزش شيمی يا دانشجويان ليسانس دبيری شيمی 
را آموزش بدهم. در دفتر برنامه ريزی اهداف برنامه ريزی درسی 
را خيلی خوب درک کرده بودم و ديگر به کتاب های درسی نگاه 
ســاده ای نداشتم بلکه تفکر پشت محتوا را می ديدم. اين خيلی 
مهم است؛ معلمی که می خواهد درس بدهد قبل از اينکه کتاب و 
اشکاالتش را ببيند بايد بداند تفکر پشت آن محتوا چه بوده است. 
زمانی که اين تفکر را پيدا کند خودش در مسير، حرکت می کند.

é از آنجا که تا دوره دکترا ادامه تحصیل داده اید، تا چه 
حد داشتن این مدرک تحصیلی را مؤثر می دانید؟

è مــن در دوران آموزشــی دوره های پژوهشــی را گذراندم و 
پژوهش هايم با اســتادان بنام کشــور مانند دکتــر ياوری بود. 
درنتيجه دستاورد اين دوره برای من، تنها در نوشتن چند مقاله 
خالصه نمی شــد. همين که استادی به شما اين باور را بدهد که 
می توانيد از پس هر کار پژوهشی بربياييد و اعتمادبه نفس الزم را 
پيدا کنيد، خيلی کارها را می توانيد انجام بدهيد. بعد از آن دوره، 
من ديگر از وارد شــدن به هيچ زمينه تحقيقاتی نترسيدم و ياد 
گرفتم مستقل کار کنم، خوب مشاهده کنم، خوب نتيجه گيری 

کنم و خوب مقاله و گزارش بنويسم.
امــا از طرف ديگر اگر آن دوره دبيری و همچنين دوره کار در 
دفتر برنامه ريزی را نداشتم شايد دوره دکترا، هرچند هم خوب 
و الزم بود، ولی نمی توانست کافی باشد. من تجربه معلمی و کار 
در دفتــر برنامه ريزی را با خــودم آورده بودم، به عالوه اينکه در 
دانشگاه کار پژوهش مستقل را ياد گرفته بودم، اعتمادبه نفس اين 
کار را هم به دست آورده بودم و حاال می توانستم وارد پژوهش در 

موضوع های آموزشی هم بشوم.

é در حال حاضر روی چه موضوع هایی کار می کنید؟
è طرحی که اکنون در دست دارم بررسی جايگاه توسعه پايدار 
در کتاب های درسی شــيمی فعلی است. اينکه آيا تأکيدی که 
در کتاب های درسی کشورهای ديگر روی توسعه پايدار هست، 
در کتاب های ما هم وجــود دارد؟ همچنين روی پايه هايی کار 
می کنم که کتاب های درسی انتخاب کرده اند تا به کمک آن، به 
توسعه پايدار برسند و بررسی اينکه آيا اين مسير در پيش گرفته 

شده يا نه.

é و فکر می کنید در این مسیر، ما خیلی با کشورهای 
دیگر فاصله داریم؟

è بله اما واقعيت اين اســت که داريم به آن ســمت می رويم. 
البته مشکلی که هنوز برطرف نشده، آموزش معلم هاست. اگر من 
جای مســئوالن در آموزش وپرورش بودم پيش از هر چيز، روی 
آموزش معلم هايم کار می کردم. اگر اين مسئله درست شود حتی 
اگر بدترين کتاب هم نوشته شود معلم می تواند به بهترين روش 

درس بدهد و حتی می تواند محتوا را اصالح کند.

é کتاب های جدید شــیمی دوره متوسطه را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

è مــن کتاب های جديد را تدريس نکرده ام. معلم هايی که اين 
کتاب هــا را تدريس کرده اند می توانند در موردش قضاوت کنند 
امــا مطمئنًا ايرادهايی وجــود دارد. محتوايی که برای اولين بار 
نوشــته می شود هميشه اشکال دارد. من خودم يک پايان نامه را 
بارها می خوانم اما زمانی که به مرحله نهايی می رســد و باز هم 
آن را می خوانم، متوجه می شــوم که مثاًل فالن مشکل را نديده 
بودم. وجود اين اشکال ها کاماًل طبيعی است. اما مسئله اصلی تر 
معلم اســت و نه محتوا. زمانی که معلــم نداند اهداف اصلی آن 
محتوا چيست، نمی تواند آن را خوب اجرا کند. اينکه معلمی که 
می خواهد اين محتوا را درس بدهد، چطور آموزش  ديده باشــد 
خيلی مهم است. بنابراين هرچند محتوا می تواند هدايت کننده 
باشد و اهميت خودش را دارد اما معلم و آموزش او مهم تر است.

هم اکنون  که  مشــکالتی   é
گروه  دانشجویان  و  استادان 
شــیمی با آن روبه رو هستند 

چیست؟
è يکی از بزرگ ترين مشــکالت 
من، معلم شــيمی ای اســت که 
مدرک فوق ليسانس می گيرد ولی 
انگيزه هــای الزم را نــدارد. صرفًا 
می خواهد مدرک بگيــرد و برود. 
مــن از هر چنــد دانشــجو، يک 
دانشجوی خوب دارم که می توانم 
روی پژوهشــی که به او می دهم 
حســاب کنم. در بخــش کارهای 
تحقيقاتی و علمی هم اين مشکل 
عمومی در تمام دانشــگاه ها وجود 
دارد که دستگاه های الزم را نداريم، 

نمی توانيم مواد مورد نياز را بخريم و بايد به سختی کار کنيم.

é به نظر شــما این بی انگیزه بودن دانشجویان از کجا 
ریشه می گیرد؟

è داليلش مشکالت عمومی معلم هاست. برای نمونه، برخی از 
دانشجويان شهرســتاني نمی توانند در تهران بمانند و تمام وقت 
در دانشــگاه باشــند تا روی يک پروژه وقــت بگذارند. يکی از 
بزرگ ترين مشکالت وقتی پيش آمد که دادن مأموريت تحصيلی 
به دانشجويان قطع شد و دانشجو مجبور شد هم درس بخواند و 
هم کار کند؛ برخی از دانشجوها بايد هزينه خانواده خود را تأمين 
کنند. انگار برای خــود آموزش وپرورش هم مهم نبود فردی که 

می خواهد معلم شود آموزش را با چه کيفيتی ارائه  دهد.
به معلم بايد به چشــم يک عضو هيئت علمی نگاه کرد نه يک 
کارمند. متأسفانه آموزش وپرورش خودش به نيروهای معلم اش 
مثل يک کارمند نگاه می کند نه مثل يک عضو هيئت علمی که 
کار او بايد مطالعه و تحقيق باشــد و خودش را به روز نگه دارد و 
مدل خاصی برای آموزش ســر کالس داشــته باشد. اگر به اين 
مــوارد توجه کنيم می بينيم که آمــوزش اين نيرو، چه پيش از 
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خدمت و چه ضمن خدمت، يک آموزش جدی است. تا وقتی که 
نگاه کارمندی به معلم وجود دارد اين مشکالت هم پيش می آيد.

é گویــا در دوران فعالیت در دانشــگاه، فرصت های 
مطالعاتی در خارج از کشور هم داشته اید. این برنامه ها 

چه تجربه و دستاوردهایی برای شما داشته است؟
è تنها فرصت مطالعاتی ای که من داشــته ام مربوط به سفر به 
آمريکا بوده اســت. البته برای کنفرانس ها هم به خارج از کشور 
رفتــه ام و به نظــرم در مورد آن ها هم می شــود عبارت فرصت 
مطالعاتــی را به کار برد. چون وقتی با اســتادان ديگر صحبت 
می کنيد و با برنامه ها و کارهايشــان آشنا می شويد، به نوعی يک 

فرصت مطالعاتی داشته ايد.
يکی از موضوع هايی که در آمريکا توجه ام را جلب کرد اهميت 
بسيار به حوزه شيمی سبز بود. در آنجا دانشمندان بررسی های 
وســيعی روی دورريزهايشــان انجام می دادند تا بدانند چطور 
می توانند اين مواد را به چرخه صنعت برگردانند تا هم طبيعت 

آلوده نشود، هم کار ايجاد کنند و هم سرمايه را برگردانند.
يکی از دورريزها در کارخانه کاغذســازی، ليگنين است. آن ها 
روی ايــن موضــوع تحقيق می کردند که چطــور ليگنين را به 
ترکيبی با ارزش افزوده  بيشــتر تبديل کننــد و چطور آن را به 
چرخه اقتصاد وارد کنند. حتی شرکت هايی هم در اين زمينه ها 

فعاليت می کردند.
دانشــجوهای دکترا در آنجا به دو دسته تقسيم می شدند. يک 
دسته دانشجوهايی بودند که کارشان کار کردن با اين شرکت ها 
بود. نوشتن مقاله برای اين گروه چندان مهم نبود و اگر مقاله ای 
هم می نوشتند برای اين بود که ببينند آيا مسئله را حل می کند 
يا نه. گاهی دانشــجويان دکترا حتی بدون داشتن يک مقاله و 
با تائيد استاد، مدرکشان را می گرفتند درحالی که هم به سمت 
مرزهای علوم رفته بودند و هم بخش صنعت را تجربه کرده بودند.
در آنجا، موضوع موردتوجه اين اســت که شــرکت ها االن چه 
می خواهند، مشکل چيســت و چطور بايد مسئله را حل کنند. 
حتی روی اينکه مدفوع خــوک را چطور به چرخه صنعت وارد 
کنند کار می کردند و دانشگاه ها به طور جدی درگير اين موضوع 
بودند. می خواهم بگويــم آن ها روی تمام دورريختنی ها مطالعه 

می کنند.

é وضعیت دانشگاه های تربیت دبیر را چگونه می بینید؟
è دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ظاهراً اين قدر توجهشان به 

ســمت بعد تربيتی رفته که فرامــوش کرده اند بايد علم آن را 
هم يــاد بگيرند. اين تجربه را برخورد با دانشــجويانی به من 
داده اســت که از دانشگاه فرهنگيان به دانشگاه شهيد رجايی 
آمده انــد. معلم اول بايد موضوع را خيلــی خوب و نه در حد 
کتاب های درسی بداند. معلم اگر می خواهد در زمينه طراحی 
سؤال خالق باشد، بچه ها را پژوهشگر بار بياورد، اعتمادبه نفس 
خوبی داشته باشد و از سؤال پرسيدن بچه ها نترسد، بايد پايه 
علم شــيمی را خوب درک کرده باشد. يعنی معلم شيمی بايد 
هــم علم و هم آموزش آن را در حد عالی بلد باشــد. اين، کاِر 
معلم را ســخت می کند و البته ســختی ای است که دانشجو 

خودش پذيرفته است.

معلمی که می خواهد درس بدهد قبل از اینکه کتاب و 
اشکاالتش را ببیند باید بداند تفکر پشت آن محتوا چه 

بوده است

متأسفانه آموزش وپرورش خودش به نیروهای معلم اش مثل 
یک کارمند نگاه می کند نه مثل یک عضو هیئت علمی که 
کار او باید مطالعه و تحقیق باشد، خودش را به روز نگه دارد 

و مدل خاصی برای آموزش سر کالس داشته باشد
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به نظرم دانشــگاه تربيت معلم شــهيد رجايــی از اين جهت 
موفق تر عمل کرده اســت. فکر می کنم افرادی که برای تربيت 
دبيری به اين دانشــگاه می آيند بچه های قوی تری هستند. با 
اينکه تمرکز اســتادان ما بيشــتر بر پايه علمی بوده تا اصول 
تربيتی، اما اين دانشــجويان دغدغه آموزش دارند و خوب کار 

می کنند.

é آیا تغییر سرفصل درس ها در گرایش آموزش شیمی 
در دانشگاه، مثبت و رو به جلو بوده است؟

è بله، در حال حاضر تا حدودی رضايت بخش شده است. پيش 
از اين گاهی نياز داشــتيم مطالبی را بيــان کنيم اما می ديديم 

سرفصل ها برای بيست سال پيش است و هماهنگی وجود ندارد. 
با برنامه جديد، وضعيت بهتر شــده اســت و در حال برداشتن 

قدم های اميدوارکننده ای هستيم.

é چه راه هایی را در ایجاد عالقه و انگیزه در دانشجویان 
مؤثر می دانید؟

è مســئله ای که برای من ســؤال ايجاد کرده اين اســت که 
چرا دانشــگاه هايی که معلم تربيت می کنند مدارسی زير نظر 
خودشــان ندارند؟ يا دســت کم، با برخی از مدارس در ارتباط 

نيستند؟
برای نمونه، می بينيم که هر بيمارســتان زير نظر يک دانشگاه 
علوم پزشــکی خاص کار می کند يعنی ما برای نيروهايی که در 
کادر درمانی کار می کنند دانشگاه های مخصوص داريم ولی برای 
دانشــگاهی که معلم تربيت می کند مــدارس تحت نظارت آن 
دانشــگاه ها را نداريم تا کنار هم قرار بگيرند و بر يکديگر نظارت 
کنند. اگر دبير شيمی برای تدريس به مدرسه ای فرستاده شود 
که زير نظر همان دانشگاه است، دانشگاه می داند در آن مدرسه 
چه چيزهايی بايد تدريس شود و همان ها را به دانشجوها آموزش 

می دهد.
يک معلم کمتر از يک پزشــک نيســت؛ کســی است که 
می خواهد نســل بعــدی را آموزش دهد. گاهی دانشــجوها 
واحدهايــی را که بايــد با تدريــس در مدرســه بگذرانند، 
»همينجــوری« پاس می کنند  گاهی حتی کار تدريس انجام 
نمی دهند، کار دفتری يا مراقبــت انجام می دهند. در تربيت 
اين نيروها يک حالت بی تفاوتی ديده می شــود و خيلی مهم 

نيست چه اتفاقی بيفتد.

é مهم ترین آرزوی شما به عنوان استاد دانشگاه تربیت 
دبیر چیست؟

è آرزويم اين اســت که معلمان هم خودشــان منزلتشان 
را باور کنند و هم به جايگاهی برســند کــه افراد ديگر اين 
منزلت را باور کنند. وقتی معلم خودش را قبول داشته باشد 
و بداند شــغلش چقدر مهم اســت جور ديگری کار می کند، 
نســبت به وقتی که خودش را تنها يک کارمند بداند که فقط 
بايد ســر کالس برود، درســی بدهد و حقوق سر برج اش را 
بگيرد. نگاه درســت به جايگاه معلم و باور اهميت کار او، هم 
در موفقيــت آموزش وپرورش و هــم در موفقيت معلم نقش 

مهمی دارد.

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ظاهراً این قدر 
توجه شان به سمت بعد تربیتی رفته که فراموش 

کرده اند باید علم آن را هم یاد بگیرند

ما برای نیروهایی که در کادر درمانی کار می کنند 
دانشگاه های مخصوص داریم ولی برای دانشگاهی که 

معلم تربیت می کند مدارس تحت نظارت آن دانشگاه ها را 
نداریم
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آموزش شیمی پس 
از زنجان
آموزش شیمی پس 
از زنجان
گزارشی از دهمين کنفرانس دو ساالنه آموزش شيمی
محمود اردوخانی

اشاره
پس از گذشــت دو ســال از کنفرانس زنجان، دانشگاه علم و 
صنعت ایران در شــهریورماه 97، شاهد گردهمایی دوستداران 

شیمی و عالقه مندان به اعتالی سطح آموزش آن در کشور بود.
مهم ترین مباحث مورد توجه اســتادان و صاحب نظران حوزة 
شیمی در دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران در قالب هایی 
شامل: شــیمی و کیمیاگری،  راهبردها  وکاربردهای آن با تکیه 
بر طبقه بندی علوم؛ آموزش شــیمی، چالش ها و چشم اندازها؛ 
نگاه مؤلفان کتاب های درسی نونگاشت در چگونگی روند تولید 
کتاب های درســی و روش های آموزش محتوا و سازماندهی آن 
ارائه شــد. در این میان، حضور اندک شرکت کنندگان نسبت به 
همایش های گذشــته، به عنوان موضوعی تأمل برانگیز از سوی 

استادان مورد انتقاد قرار گرفت.
آنچه در ادامــه از نظر خوانندگان خواهد گذشــت ضرورت 
آینده نگری در آموزش را از نگاه کارشناســان به روشنی مطرح 
می کند که باید با توجه به اثر علم شیمی در حوزه های گوناگون از 
جمله مواد غذایی، محیط زیست، منابع طبیعی، فضا و انرژی های 

نو به آن پرداخته شود.
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سخنران بعدی، دکتر فرانک منطقی، دبير کنفرانس و معاون 
آموزشــی دانشکده شيمی دانشگاه علم و صنعت بود که پس از 
ارائة گزارش مختصــری از اقدامات و فعاليت ها در برگزاری اين 
کنفرانس ، از شــيمی به عنوان علمی يــاد کرد که در جنبه های 
مختلــف و زندگی روزانه مــا کاربــرد دارد و اينکه به کارگيری 
شيوه های آموزشی مناسب، به تدريس و يادگيری بهتر شيمی در 

زمينه های نظری و عملی کمک می کند.

دکتر فرانک منطقی، دبیر کنفرانس 
و معاون آموزشی دانشکده شیمی 
دانشگاه علم و صنعت

دهمين کنفرانس دو ســاالنة آموزش شيمی ايران، صبح روز 
شنبه سوم شهريور 1397 با حضور استادان، معلمان، دانشجويان 
و مسئوالن انجمن شيمی ايران در دانشگاه علم و صنعت برگزار 

شد.
در مراســم افتتاحية اين کنفرانس، نخست دکتر محمدی، 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت به نمايندگی 
از ســوی رياســت دانشــگاه، به مهمانان خيرمقدم گفت و 
آرزو کرد اين همايش بتواند در راســتای شــعار خود، يعنی 
»تدريس شــيمی مبتنی بر بافتار ـ از مدرســه تا دانشگاه« 

سودمند باشد.
وی ضمن ارزشــمند شــمردن برگزاری اين کنفرانس برای 
دانشگاه علم و صنعت، به رقابت ميان کشورها و دانشگاه ها برای 
توليد علم و دستيابی به دستاوردهای علمی اشاره کرد و در ادامه 
چنين گفــت: »ما هم بايد با تمام توان، به گونه ای حرکت کنيم 
که تا ســال 1404، با توجه به برنامه ها و پيش بينی ها، در صدر 

کشورهای منطقه باشيم.
اميد است با برگزاری چنين کنفرانس هايی بتوانيم نقش مؤثری 
در توســعة علمی کشور داشته باشــيم، در رفع مشکالت ملی، 
منطقه اي و جهانی گام برداريم و کشــور را در جايگاهی که در 

خوِر آن است قرار دهيم.«

وی يادآور شــد که در اين ميان نبايد از نقش فضای مجازی،  
با توجه به پيشــرفت آن، در آموزش شيمی غافل شد و در پايان 
گفت: »با در نظر گرفتن ايــن جنبه ها و کنفرانس های آموزش 
شيمی ـ که از سال 1375 در کشور برگزار می شود ـ اميدواريم 
بتوانيم روش های آموزش شيمی را در ميان دست اندرکاران علم 

شيمی رواج دهيم.«



|  رشد آموزش شیمی | دورۀ سي و دوم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1397 56

اســتقبال کم رنگ در گذر زمان: سرگذشت تلخ 
همایش های آموزش شیمی

در بخش بعدی اين مراسم، دکتر عباس ترسلی، رييس شورای 
عالی انجمن شــيمی ايران و عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد 
چمران اهواز، در جمع حاضران به معرفی انجمنـ  که 12 کميته 
تخصصی و 300 عضو فعال دارد ـ پرداخت و اعالم كرد به دليل 
اهميت آموزش، کميته ای هم در انجمن به اين مقوله اختصاص 

يافته است.
وی ســپس به نحوة انتخاب اعضای گروه های هيئت مديره و 
شورای عالی انجمن شيمی اشاره کرد و از انتشار 5 عنوان مجله 

را عــدم حمايت وزارت آموزش وپــرورش و پيگيری های آن 
دانســت و ضرورت بررســی اين موضوع را در انجمن مطرح 
کــرد و اينکه بايد به طور کتبی با مســئوالن ســازمان های 

مرتبط در ميان گذاشته شود.

آموزش؛ عامل تحقق توسعة پایدار
دکتر ســيف اهلل جليلی، رييس موزة علوم و فناوری جمهوری 
اســالمی ايران، سخنران بخشی ديگر از مراسم افتتاحيه بود که 
با موضوع »نقش شيمی در رويارويی با چالش های قرن بيست و 
يکم«، به مسائلی از جمله نجات زمين، تغييرات آب وهوا، آلودگی 
محيط زيست،  استفادة بی رويه از منابع و چالش های رسيدن به 

 دکتر عباس ترسلی، رییس 
شورای عالی انجمن شیمی ایران 

و عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید چمران اهواز

به زبان انگليســی در انجمن خبر داد و نيز مجلة شيمی به زبان 
فارسی، که نخستين شمارة آن، مهرماه 97 منتشر می شود.

دکتــر ترســلی در پايــان گفته های خود با يــاد کردن از 
نخســتين همايش آموزش شــيمی ـ که در ســال 75، در 
تبريز برگزار شــد و با حضور دوهزار نفر شرکت کننده، مورد 
اســتقبال قرار گرفت ـ از کاهش تعداد حاضران در دوره های 
بعدی ايــن همايش اظهار نارضايتی کــرد و عامل اين روند 

دکتر سیف اهلل جلیلی، رییس 
موزة علوم و فناوری جمهوری 
اسالمی ایران

شــيوة زندگی پايدار پرداخت و دربارة نقش شيمی در رفع اين 
مشکالت، چنين گفت:

»سازمان يونسکو برای رسيدن به جامعة پايدار،  نموداری با 17 
سرفصل ارائه کرده که ده مورد از آن ها به طور مستقيم با شيمی 

در ارتباط است.«
دکتر جليلی آموزش را کليد رسيدن به جامعة پايدار، معرفی 
کرد و با اشاره به تعريف امروزی سواد، به عنوان توانايی شناسايی، 
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درک، تغييــر، خلــق،  ارتباط و محاســبه، ياد آور شــد که اين 
توانايی هــا موارد متعــددی را در برمی گيرند که توانايی درک و 
پاســخ به فعاليت های متفاوت اجتماعی، فرهنگی و علمی از آن 
جمله اســت. او با طرح اين پرسش که: آيا در کشورما، وضعيت 
آموزش مناســب است؟ نظام آموزش را به اين ترتيب مورد نقد 
قــرار داد: »معلم در آموزش، نقش محــوری دارد اما معلمان ما 
آمــوزش الزم را نمی بينند تا دريابنــد چگونه بايد دانش آموز را 
برای زندگی آماده کنند. آموزش وپرورش بايد مديرانی کارآمد را 
به کارگيرد. همچنين بايد در شيوه ها و منابع آموزشی بازنگری 

کند و تغييراتی در آن ها به وجود آورد.«
پايان  بخش گفته های دکتــر جليلی،  تأکيد براثر بخش بودن 
حــذف کنکور و توجه به نيازمندی های معلمان و تقويت اخالق 

علمی در آنان بود.

گزارش آماری، برآورد استقبال از کنفرانس
در بخش پايانی مراسم افتتاحيه،  دکتر زهرا احمدآبادی،  دبير 
علمی کنفرانس و عضو هيئت علمی دانشگاه فرهنگيانـ  پرديس 
شهيد بهشتی مشهد، اعالم کرد از ميان حدود صد مقاله ای که 
در پايگاه کنفرانس دريافت شد، 50 مقاله پس از داوری، به شکل 
پوستر و ســخنرانی مورد پذيرش قرار گرفت تا در مدت دو روز 

ارائه شوند.
پــس از مراســم افتتاحيه، از شــرکت کنندگان دعوت شــد 
تا از نمايشــگاه کيميــای رازی ديدن کننــد؛ يکی از مجموعه 
نمايشــگاه های سيار که موزة علوم و فناوری ايران برنامه ريزی و 
برگزاری آن را به عهده دارد. بازديد از اين نمايشگاه فرصتی بود تا 

 دکتر زهرا احمدآبادی،  دبیر علمی 
کنفرانس و عضو هیئت علمی 
دانشگاه فرهنگیان ـ پردیس 
شهید بهشتی مشهد

شرکت کنندگان در جغرافيای مکانی و اجتماعی، برای لحظاتی 
عصر کيمياگری را مجسم کنند.

جهت آگاهی عالقه مندان از روند برگزاری اين نمايشگاه ها، در 
گزارشی جداگانه با عنوان»با نمايشگاه هاي سيار، موزه اي متفاوت 
را تجربــه كنيم« به گفت وگو با يکی از مســئوالن موزة علوم و 

فناوری نشستيم که از نظر خوانندگان خواهد گذشت.
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آموزش شیمي؛ چالش ها 
و چشم اندازها

گزيده اي از سخنراني دكتر حسن حذرخاني، 
در دهمين كنفرانس آموزش شيمي ايران

اشاره
دهمین كنفرانس آموزش شــیمي شــهریورماه 97 
در دانشــگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. در برنامة 
این همایش بنا به رسم رایج، سخنراني هاي كلیدي در 
ارتباط با محورهاي كنفرانس گنجانده شده بود. با توجه 
به دغدغه هاي موجود در میان معلمان، كارشناســان و 
برنامه ریزان در زمینة كتاب هاي درسي نونگاشت، به نظر 
مي رسید پرداختن به سخنراني دكتر حسن حذرخاني، 
رئیــس گروه توســعه، تحقیق و آمــوزش علوم دفتر 
برنامه ریزي و تألیف كتاب هاي درسي، براي خوانندگان 
سودمند باشد. تردیدي نیست كه آگاهي جامعه علمي 
كشــور از دیدگاه هاي برنامه ریزان و مؤلفان كتاب هاي 
درس شیمي، مي تواند در پیشبرد اهداف برنامه درسي 
مؤثر باشــد و همراهي معلمان را در رفع مشــكالت 
موجود، آنچنان كه مورد انتظار گروه مؤلفان اســت، در 
برخواهد داشــت. امید است با برآورده شدن دیدگاه ها 
و خواسته هاي معلمان، آموزش شیمي در شكلي چنان 
باكیفیت و در سطحي استاندارد ارائه شود كه با تربیت 
شهرونداني آگاه، دستیابي به جامعه اي با توسعة پایدار را 

در كشورمان تضمین كند.

زمینه محوري، رویكرد حاكم بر كتاب درسي شیمي دهم
در اين رويكرد اصل بر اين است كه بستر يا بافتاري پيدا كنيد 
كه به كمك آن بتوانيد موضوع هاي شــيمي را آموزش دهيد. به 
اين ترتيب فرد در هر لحظه از آموزش، در نتيجة تداعي شــدن 
چيزي كه در زندگي با آن آشناست، به موضوع عالقه مند مي شود 
و ســعي مي كند آن را درك كند. درواقع، يادگيري زماني اتفاق 
مي افتد كه براي فرد، معني داشته باشد. براي نمونه، پرسش هايي 
ماننــد: چرا بايد از رژيم غذايــي خاصي  پيروي كنيم؟ چرا بايد 
از يك شــويندة خاص اســتفاده كرد و از نوع ديگر، نه؟ مصرف 
مواد مختلف چه اثري روي محيط زيســت دارد؟ شايد در ظاهر 

با شيمي ارتباط نداشته باشند اما درواقع، خوِد شيمي هستند.
ما در رويكرد زمينه محور با طرح يك مســئله، دانشي را براي 
آن تعريف مي كنيم و با انــواع عنصرهايي كه در كتاب آمده به 
يك راهكار مي رســيم و فرد متوجه مي شود كه: آيا عالقه مند به 
تحصيل اين رشته در دانشگاه هست؟ اين رشته چقدر در زندگي 
فردي او اثر دارد؟ آيا با انتخاب اين رشته، موفق خواهد بود يا نه؟ 
زمينه انتخاب شده بايد با سازماندهي محتوا همخواني داشته 
باشــد. شما با طرح موضوع غذا مي توانيد بحث انرژي را تدريس 
كنيد اما براي تدريس ساختار اتم، اين انتخاب مناسبي نيست. 
همچنيــن تقدم و تأخر و ارتباط طولي و عرضي نيز بايد رعايت 

محمود اردوخاني
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شود.
به اين ترتيب بود كه ما موضوع هاي مختلفي را انتخاب كرديم؛ 
براي بحث پيدايش عنصرها، از كيهان شروع كرديم. بعد به هوا، 
آب، مســكن و منابع طبيعي پرداختيم و ســپس موضوع غذا و 
پوشاك را مطرح كرديم. در پاية چهارم به بهداشت و تندرستي 
توجه شــد و ســپس ســراغ انرژي رفتيم. وقتي به عنوان يك 
شــيمي دان يا يك شــهروند دريافتيم از امكاناتي همچون غذا، 
هواي خوب، رفاه و آســايش برخورداريــم بايد به دنبال جايگاه 
اجتماعي خود باشــيم؛ دنبال خلق يك اثر ماندگار تا بگوييم در 
مدتي كه خداوند به ما زندگي بخشيده است، مي توانيم هنرنمايي 

كنيم.
اين ها زمينه يا بهانه هايي هستند كه در پايان سه سال متوسطة 

دوم نقش شيمي را به طور خاص در زندگي مشخص مي كنند. 
اصل بعدي، توجه به رويكرد فعال در اين كتاب ها بود. هنگامي 
مي توان گفت يــك كتاب رويكرد فعــال دارد كه از روش هاي 
آموزش متنوع استفاده كند. در اين حال، فرصت يادگيري براي 
افراد مختلف، با توانمندي، استعداد و شرايط متفاوتي كه دارند 
فراهم مي شود. براي نمونه، بخش »با هم بينديشيم« در كتاب ها 
نقش ساخت دانش را دارد؛ اينكه از انديشيدن كمك بگيرد تا فرد 

خودش به نتيجه اي برسد.
بنا به نظرية ساخت گرايي، اگر مي خواهيد فرد، خوب ياد بگيرد 
الزم نيست برايش دربارة رويدادها توضيح بدهيد بلكه بايد اجازه 
دهيد يك بار، آن رويداد را تجربه كند. يعني بايد برايش فعاليت 
و آزمايش طراحي كنيم تا كاوشگري كند. نيازي هم نيست همة 
پاسخ ها را به او بدهيم. بايد جاي پاسخ را خالي بگذاريم تا خودش 

با بحث و گفت وگو آن را پيدا كند.
البته اين رويكرد، براي كسي كه مي خواهد براي كنكور آماده 

شود، مناسب نيست.

تعیین محتوا در گرو توجه به برنامة درسي است
در تعيين و انتخاب اينكه چه مطالبي براي آموزش شــيمي يا 
علوم طراحي شوند، عوامل مختلفي دخالت دارند. برنامة درسي، 
يك برنامة چندوجهي است. پس برنامة درسي شيمي هم فقط 
در شــيمي خالصه نمي شــود و داراي ابعاد فرهنگي، سياسي، 

اقتصادي هم هست.
بــراي نمونه، طراحي برنامة درســي آمريــكا و انگليسـ  كه 
سياســت كالن خود را روي صنعت موشكي متمركز كرده اند و 
مي خواهند آن را به رخ دنيا بكشــندـ  به اين صورت اســت كه 
با هنرمندي در جاي جاي كتاب پرســش هايي مطرح مي كنند 
كه به قدرت موشــك اشاره كنند. در اين زمينه با آوردن مثال، 
به تحليل مي پردازند و كار خود را با كشــورهاي ديگر مقايســه 
مي كنند. در ادامه نشــان مي دهند كه پژوهشگران چگونه عمل 

كرده اند. 
برنامة  درسي بعد اجتماعي هم دارد چون با زندگي اجتماعي 
فرد درگير اســت. شــيمي وظيفه دارد به همة اين ابعاد توجه 
كنــد. اينكه چه مطالبي و در چه حد در كتاب ها مطرح شــود، 

بايد از طرف معلمان تعيين شــود. درواقع، در طراحي محتوا به 
بازخوردهاي همة جلسه ها و نشست هاي گروه هاي درسي سراسر 
كشور توجه مي شود. شما نمي توانيد مطلبي را در كتاب بياوريد 
كه از سطح اطالعات معلم فراتر باشد. يا اينكه اگر حجم تغيير در 

كتاب زياد باشد معلم آن را نمي پذيرد و پس مي زند.
بايد به رشــد ذهني دانش آموزان نيز توجه شــود و در جريان 
نيازسنجي ها مشخص شــود كه نيازها و عالقه مندي هاي آن ها 
نســبت به گذشته چه تغييراتي كرده است. نقش متخصصان از 
اين هم مهم تر است. كارشناســان و روان شناسان تربيتي اصل 
محتــوا را تعيين مي كنند نه به ايــن معني كه چه بخش هايي 
از شــيمي را تدريس كنيم بلكــه روح حاكم بر برنامه را تعيين 

مي كنند.
از نگاه يك روان شناس تربيتي، فرد بايد به اندازة كافي رياضي، 
علوم پايه و ادبيات بداند تا بتواند بنويسد و محاسبه كند. در اينكه 
چگونه بايد درس بدهيم نيز روان شناس تربيتي نقش برجسته اي 
دارد و برنامه ريزان درســي را براي ســاماندهي محتواي برنامه 

درسي و انتخاب نوع رويكرد راهنمايي مي كند.

توجه به مشكالت جهان؛ رمز تعریف برنامة درسي موفق
در جهان فعلي كه دانش در حال گسترش است و موضوع هاي 
جديدي وارد زندگي روزمرة ما مي شوند، در تأمين محتوا ناگزير 
به نوآوري، كارآمدسازي و به روزرساني هستيم تا مطالب با زندگي 
و فناوري هاي زمان هماهنگي داشــته باشــند. دربارة مشكالت 
فعلي جهان هم همين طور اســت. زماني نياز نبود به گرم شدن 
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زمين و اثر گلخانه اي بپردازيم چون مشكلي در اين زمينه وجود 
نداشــت. كمبود مواد غذايي براي جمعيت جهان يك مشكل 
ديگر اســت. بحران كمبود آب، آلودگي محيط زيست، سونامي 
جنگل سوزي و نياز به منابع انرژي نو از ديگر چالش هاي جدي 
در جهان است. اگر محتواي كتاب ها را با توجه به اين موضوع ها 
طراحي كنيم و بتوانيم شهروندي تربيت كنيم كه رفتار درستي 
در اســتفاده از منابع داشته باشــد، برنامة درسي ما موفق بوده 

است.
در تعريف برنامة درسي بايد نگاه  ما رو به جلو باشد. ما بايد اين 
برنامه را نه براي حال حاضر، بلكه براي دهه هاي آينده بنويسيم. 
به نظرم برنامة درســي ما از اين ديدگاه ضعيف است؛ ما بايد در 

كتاب ها خيلي بيشتر تغيير ايجاد مي كرديم.
برآورد شــده است كه مصرف انرژي جهان در دو دهة آينده 5 
تا 10 برابر خواهد شد. در اين شرايط نياز به يافتن منابع جديد 
انرژي احساس مي شود. به اين ترتيب از انرژي هسته اي صحبت 

به ميان مي آيد. 
امروز ما از قرن پالستيك وارد دنياي فناوري نانو شده ايم. پس 
بايــد در كتاب، بحث نانو را هم بياوريم. در مورد كشــف فضا و 
مســافرت هاي فضايي هم همين طور. زماني بــاور نمي كرديم 
بتوانيم با نقطه اي در آن ســوي دنيا صحبت كنيم. دستيابي به 
تخيالت ديروزي، براي بشــر تحقق يافته است. سفر به فضا هم 
دست يافتني است. پس معني ندارد بگوييم نيازي به آوردن بحث 

فضا در كتاب درسي وجود ندارد.
ما براي تعريف برنامه درســي و تعيين محتوا، برنامه درســي 
كشورهاي ديگر را بررسي كرديم تا خروجي با كيفيت تري داشته 

باشيم.

چگونگي آموزش و چینش محتوا
در دنياي امروز، بر آموزش با دو روش يا رويكرد تأكيد مي شود. 
در رويكرد كاوش از موضوع، مثال يا آزمايش اســتفاده مي شود. 
بايــد به نمودارخواني به عنوان يكــي از مراحل تجزيه و تحليل 
داده ها توجه شــود. از اين رو در كتاب، نمودارهايي آورده شــده 
كه چند متغيــر را به طور همزمان در برمي گيرند. آوردن چنين 
مواردي الزم اســت و البته مشــخص كرديم كه سؤال دادن از 

برخي قسمت ها در كنكور ممنوع است.
فلســفة آموزش علوم به تربيت كردن افــرادي تكيه دارد كه 

يادگيرندة مادام العمر باشند يعني بتوانند يك منبع معتبر براي 
توضيح رويدادها در زندگي پيدا كنند. 

يكي از نكته هاي مهم در آموزش، مشــاهده است. دانش آموز 
مي تواند با انجام يك آزمايش مشاهده كند كه چگالي آب از يخ 
بيشــتر است. به اين شيوه مي تواند بر دانش خود بيفزايد. اين ها 
نمونه هايي از ابزار آموزشي ما هستند. نقش كتاب اين است كه 
جاي اين موارد را مشــخص كند. با اينكه در كتاب هاي درسي 
كشورهاي ديگر مصداق هاي مربوط به روش وارد نمي شود، ما به 

اقتضاي فرهنگ معلمانمان اين كار را كرديم.
پــس از دو عنصر محتوا و رويكرد آموزشــي، نوبت به رويكرد 
سازماندهي مي رســد. شــما مي توانيد محتوا را به صورت هاي 
مختلفي در كتاب بگنجانيد؛ اينكه تدريس را از چه مطلبي شروع 

كنيد و بعد كدام مطالب را بگوييد.

چالش تربیت نیروي انساني كارامد
بــه جرئت مي توان گفت 50 تا 60 درصد معلمان ما به معناي 
واقعي با آنچه تا اينجا گفته شــد و در دنيا مطرح اســت، آشنا 
نيســتند. دليل آن هم بيگانه بودن دانشگاهيان ما با اين ادبيات 
است و اينكه آموزش نيروي انساني در دانشگاه هاي ما به صورت 

سنتي پيش مي رود.
ما بايد معلمان را حمايت كنيم و آن ها را به ابزاري مسلح كنيم 
كه با محتواي كتاب درسي هماهنگ باشند. يعني مدرسه محوري 
و معلم محــوري در اولويت قرار گيرد بــه جاي اينكه كنكور در 

اولويت باشد و معلم، كتاب را كنار بگذارد.
چالش ديگر در زمينة هماهنگ نبودن سرفصل هاي برنامه هاي 
ما با ســرفصل هايي است كه براي رشتة آموزش شيمي در دورة 
كارشناسي و كارشناسي ارشد در نظر گرفته مي شود و دانشگاه 

فرهنگيان متولي آن است.
در دنيا يكي از وظايف انجمن هاي شيمي پرداختن به موضوع 
آموزش شــيمي است. چون باور پيدا كرده اند كه بايد از آموزش 
معلمان حمايت كنند. براي نمونه، گروهي مسئول نوشتن مقاله 
و معرفي طرح درس براي معلمان هستند تا ديگر نيازي به كتاب 
معلم نباشد، يا فيلم هاي ويدئويي تهيه مي شود تا در اختيار معلم 
قرار گيرد. انجمن شــيمي ايران هم بايد كمك كند تا فضا براي 
معلمان بهبود پيدا كند. در حــال حاضر، از دفتر برنامه ريزي و 
تأليف كتاب هاي درسي، كســي در اين انجمن عضويت ندارد. 

حتي جاي مديركل دفتر تأليف هم در اين همايش خالي بود.

حدود نیمي از معلمان ما با مسائل آموزشي 
مطرح در جهان آشنا نیستند. دلیل آن هم 

بیگانه بودن دانشگاهیان ما با این ادبیات است. 
آموزش نیروي انساني در دانشگاه هاي ما 

به صورت سنتي پیش مي رود

در دنیا یكي از وظایف انجمن هاي شیمي 
پرداختن به موضوع آموزش شیمي است. چون 

باور پیدا كرده اند كه باید از آموزش معلمان 
حمایت كنند
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با نمایشگاه هاي سیار، 
موزه اي متفاوت را تجربه كنیم

محمود اردوخاني
عكاس: غالمرضا بهرامي

اشاره
در محل برگزاري دهمین كنفرانس آموزش شــیمي ایران، فضایي ترتیب داده شده بود كه حاضران را به  
سوي خود فرا مي خواند؛ نمایشگاهي سیار با عنوان »كیمیاي رازي« كه از طرف موزة علوم و فناوري ایران 
ترتیب یافته بود. از آنجا كه این كنفرانس در روزهاي سوم و چهارم شهریور ماه 1397 برگزار شد و روز پنجم 
شــهریور در تقویم علمي كشور، روز رازي نام گذاري شده است، به همین مناسبت نمایشگاه كیمیاي رازي 
در دل دهمین كنفرانس آموزشي شیمي شكل گرفت و تاریخچه اي از علم شیمي با نام رازي و آثار او براي 

شركت كنندگان، به نمایش گذاشته شد. 
با اســتقبال از فرصت فراهم شده، گفت و گویي با مسئول این نمایشــگاه- صالح فرامرزي، رئیس ادارة 
نمایشگاه هاي سیار موزة علوم و فناوري ایران- ترتیب داده شد تا عالقه مندان، در جریان چگونگي و سابقة 

این اقدام از سوي موزة علوم و فناوري قرار گیرند. 
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è آقاي فرامرزي لطفًا دربارة شكل گیري نمایشگاه هاي 
سیار بگویید.

»بايــد بگويم ما در موزة علوم و فنــاوري، اداره اي به نام ادارة 
نمايشگاه ســيار داريم كه زيرمجموعة معاونت پژوهشي وزارت 
علوم است و برنامه ريزي و برگزاري اين نمايشگاه ها را در سراسر 

كشور، به عهده دارد. 
نمايشگاه  كيمياي ايران، از جمله نمايشگاه هاي موضوعي است 
كه از ســه سال پيش برگزار مي شود. در همين زمينه، مجموعه 
نمايشــگاهِي كامل تري هم در حوزه هاي علمي مختلف، تعريف 

كرده ايم كه فعاليت  آن از سال 91 شروع شده است.
 ما مي خواستيم شهرهايي كه به موزة علوم و فناوري دسترسي 
ندارند هم در اين كار مشــاركت داشته باشند. بنابراين برگزاري 
نمايشگاه را به خارج از تهران توسعه داديم. از سال 94، در كنار 

مجموعة كامل نمايشگاهي، بخشي به علوم و فناوري هاي قديم 
در ايران، به ويژه فناوري هاي بومي اختصاص يافت و بخشي هم 
براي پرداختن به مباحث جديد در نظر گرفته شد. به اين ترتيب 
فعاليت در برگزاري نمايشگاه هاي موضوعي- كه بيشتر ديدگاه 
تخصصي به آن داشتيم- كليد  خورد. يكي از مجموعه هايي كه 
در سال 94 شكل گرفت كيمياي رازي بود كه به معرفي رازي و 

فعاليت هاي او در كيمياگري مي پردازد.« 

è منظور همین ابزار آزمایشگاهي است كه به نمایش 
گذاشته شده است؟ 

»بلــه، در اينجا هفت اثر همراه با چگونگي عملكرد آن ها ارائه 
شده است. رازي در كتاب »مدخل التعليمي« اين ابزار كيمياگري 
را- كه در دو حوزة تقطير و تصعيد به كار مي رفتند- معرفي كرده 

است. 
كارشناســان موزه يك ســال را صرف پژوهش روي اين آثار 

كردند تا اين ابزار را به صورت سه بعدي طراحي كنند.« 

è نخستین نمایشگاه سیار در كجا برگزار شد؟ 
»نخستين نمايشــگاه دربارة كيمياگري، در همايش آموزشي 
شــيمي ســال 94 در زنجان، به  دعوت دبيــر همايش- دكتر 
ارشدي- رونمايي شــد و اجراي آن در همايش ها و برنامه هاي 

مختلف بعدي ادامه يافت. 
پيش از همايش فعلي، دانشگاه رازي كرمانشاه، محل برگزاري 

آخرين نمايشگاه ما بود.« 

è آیا براي فعالیت هایي كــه در زمینه موزه دارید از 
دیدگاه هاي كارشناســان موزة ملي یا سازمان میراث 

فرهنگي هم استفاده مي كنید؟ 
»متأسفانه تاكنون نتوانستيم چنين همكاري اي داشته باشيم 
اما با ادارة كل موزه ها ارتباط داريم و زير نظر وزارت علوم فعاليت 

مي كنيم.« 

رازي در كتاب »مدخل التعلیمي« این ابزار 
كیمیاگري را- كه در دو حوزة تقطیر و تصعید 

به كار مي رفتند- معرفي كرده است
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è بیشترین استقبال از فعالیت هاي شما از طرف كدام 
گروه هاي اجتماعي بوده است؟ 

»سازما ن هايي كه زيرمجموعة علوم و فناوري هستند بيشترين 
استقبال را داشته اند مانند پارك هاي علم و فناوري و دانشگاهي. 
سازمان هاي خارج از اين محدوده هم استانداري ها و شهرداري ها 
بودند كه مشــاركت خوبي در اين زمينه نشــان دادند. ما عالوه 
بر نمايشــگاه سيار، نمايشگاهي دائمي در خيابان 30 تير تهران 
داريم. در واقع، موزه  ها ســه نوع نمايشگاه دارند: دائمي، موقت و 
ســيار. هدف از برگزاري نمايشگاه سيار، جذب مخاطب بيشتر 
است. از ســال 91، در نتيجة فراهم شدن ارتباط بهتر، از طرف 
قشرهاي مختلف شامل دانشگاهي، دانش آموزي و خانوادگي با 
استقبال خوبي روبه رو بوده ايم. بيشتر مخاطبان ما در نمايشگاه 
سيار، دانش آموزان و دانشجويان هستند. البته در سال هاي اخير 
سعي كرديم بســتر مناسب براي برقراري ارتباط با خانواده ها را 

هم ايجاد كنيم.« 

è در برگزاري این نمایشگاه ها انتظار چه پیامد هایي 
را دارید؟ 

»هدف ما در اين زمينه، دانش افزايي است؛ اينكه پيش زمينه هاي 
علمي را از ديدگاه اجتماعي و جنبه هايي كه در رفتار ما اثرگذار 
باشند، نمايش بدهيم. ما متوجه شديم همة افراد از نقش و جايگاه 
رازي در تاريخ علم آگاهي ندارند. ابزاري كه از سوي رازي معرفي 
شــده اند مربوط به قرن هاي ســوم و چهارم هستند. ولي امروز، 
هنوز هم تدريس مي شوند. پيامد اين اقدام از طرف موزه، اين بود 
كه قشر معلم و استاد در جامعه ما، همراه با تدريس موضوع هاي 

مرتبط، از سابقة آن ها نيز آگاه باشند و به آن بپردازند.« 

è استقبال از نمایشگاه در این كنفرانس چگونه بود؟ 
»اســتقبال شــركت كنندگان در كنفرانس خوب بود اما براي 

جلب نظر دانشــگاهيان در دانشــگاه علم و صنعت و ترم هاي 
تابستاني، شيوة تبليغي مناسبي نبود.« 

è با نمایش آثار و فعالیت هــاي رازي تا چه حد در 
زمینه هاي هویت علمي- معرفتي- اجتماعي پیشروي 

داشته اید؟ 
»متأسفانه يا نتوانســتيم كاري انجام دهيم، يا به طور مؤثر 
عمل  نكرده ايم. چون دامنة آن وســيع اســت. به ويژه از نگاه 
جامعه شناسي، ســؤال هاي زيادي مي تواند مطرح شود. براي 
نمونه، چه عاملي باعث مي  شــود دانشــمندي همچون رازي 
ظهور يابد؟ آيا اين ناشــي از امنيــت و آرامش حاكم بر دورة 
زندگي، يا امكانات و ميزان حمايت حكومت از اين دانشــمند 

بوده است؟ 
در اين زمينه كه چقدر از فعاليت هاي رازي در دورة زندگيش 
بهره برداري شــد، مطالعه اي نداشته ام ولي مي دانم كه برخي 
از آثار علمي دانشــمندان در زمان خودشان درك نشد. به هر 
حال، بنا به آنچه در تاريخ آمده اســت حضور اين دانشمندان 

باعث رشد جامعه شده است.« 

è تداوم چنین فعالیت هایي را از سوي موزة علوم و 
فناوري، نیازمند چه اقداماتي مي دانید؟ 

»مشاركت دانشگاه ها و حمايت مراكز تجاري يكي از عواملي 
است كه مي تواند كمك كند. براي نمونه، ما با حمايت شركت 
فومن شــيمي در دانشگاه پرديس فومن، با كيفيتي مناسب، 
نمايشگاه را برگزار كرديم. در حال حاضر دغدغه هاي اصلي ما، 

مسائل مالي است.« 
ضمن قدرداني از شــركت شــما در این گفت وگو، 
موفقیت همة دســت اندركاران در حوزة ترویج علم و 

دانش افزایي را آرزومندیم. 
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  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکین: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  میزان تحصیات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فیش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قبالً مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
                                     امضا:

نحوة اشتراك مجات رشد به دو روش زیر:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب. واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش كد 395 در وجه شركت افست و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار 

به شمارة 88490233.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



 این جدول دوره ای مارپیچي توسط رابرت هریسون شهروند استرالیایی در سال 2010 پیشنهاد شده 
است. با دقت به این طرح متفاوت از جدول دوره ای عنصرها نگاه کنید. این شیوه نمایش چه اطالعاتی 
فراتر از شیوه رایج در اختیار می گذارد؟ دست کم سه ویژگی جالب و متفاوت این طرح نو را بیابید و تا 
پایان اسفند ماه سال 1397 به نشانی رایانامه مجله بفرستید. به کامل ترین پاسخ ها جایزه ارزنده ای تقدیم خواهد شد.



  www.roshdmag.ir
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   دورة سي  ودوم    شمارة  2   زمستان   1397   64 صفحه    19000 ريال    پيامك: 3000899511 

124
 فصلنامه آموزشــی، تحليلــی و اطالع رســانی  برای معلمان، مدرســان و دانشــجويان 

گليكوآلكالوييدها؛سميدرسيبزميني چالشبادامزميني
آنگاهكهعلماهليميكنديونتماشاچيدرنقشكاتاليزگر


