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گــرداوری مطالــب نســخه ای کــه دســت داریــد، در دوران مجــازی و دوری از 
یکدیگــر انجــام شــده؛ کــه دچــار مشــکالت و ســختی های بــه خصــوص خــود 
بــود و باعــث ایجــاد تاخیــر در انتشــار شــد. از ایــن رو امیدواریــم کــه عذرخواهــی 

مــا را بابــت تاخیــر پذیــرا باشــید.

اولیــن ســری 1401 نشــریه کیمیــا، حاصــل قلــم دانشــجویانی مشــتاق از سراســر 
کشــور اســت کــه تــالش کردنــد تــا دنیــا را از دیــد پژوهشــگران علــم تماشــا 
کننــد؛ تــا فضایــی ملمــوس تــر، از مســائل تئــوری کتــب درســی را، تجربــه کنیــم.

امیدواریــم کــه مفیــد واقــع شــود.

ــوزه  ــجویان در ح ــارت دانش ــش و مه ــترش دان ــعی در گس ــه س ــا همیش کیمی
ــزان  ــما عزی ــت ش ــکاری و حمای ــا هم ــز ب ــس نی ــن پ ــت و از ای ــیمی داشته اس ش
بــه مســیر خــود ادامــه خواهــدداد. همــواره پذیــرای نظــرات، انتقــادات و 

پیشــنهادات شــما هســتیم.

در آخــر از تمامــی دانشــجویان و اســاتید عزیــزی کــه در تهیــه مطالــب و انتشــار 
ایــن نســخه همــکاری نمودنــد؛ کمــال تشــکر را دارم.

با احترام - هاشمیان
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گفتگوی کیماییی!!!

اصالتا اهل استان فارس )آباده-شیراز(	 
دوره تحصیالت مدرسه را در آباده و دوره دانشگاهی را در دانشگاه شیراز گذرانده اند.	 
دروس تدریس: شیمی آلی )دانشجویان نساجی - دانشجویان مهندسی شیمی - 	 

دانشجویان زیست شناسی(....

با سرکار خانم دکتر فاطمه تمدن
استاد تمام بخش شیمی آلی از دانشکده شیمی دانشگاه یزد

تهیه کنندگان:
عباس غریبی، کارشناسی شیمی محض دانشگاه یزد -- سینا خدایی، کارشناسی شیمی محض دانشگاه یزد
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به نظر شما پشتکار مهم تر است یا استعداد؟،،
هــر دو مکمــل یکدیگرنــد، ولــی یــک انســان مطالبه گــر 
و خواهــان می توانــد اســتعداد کمــی کــه دارد را در 
جهتــی قــرار دهــد کــه بتوانــد پشــتکار را موفقیــت آمیــز 
باعــث  مطالبــه  بــاالی  میــزان  کنــد.  اســتعداد  از  تــر 

می شــود کــه در ایــن مســیر قــدم برداریــم.

مهــارت  کســب  اهــل  بیشــتر  دانشــجویی  دوران  در 
ــود؟ ــر ب ــش مهم ت ــن؟ کدام ــاال گرفت ــره ب ــا نم ــد ی بودی
مــن دنبــال کســب مهــارت بــودم و اعتقــاد داشــتم 
کــه اگــر کســی یــک مطلــب را بفهمــد و کار بلــد باشــد، 
خیلــی مهم تــر از ایــن اســت کــه یــک عالمــه فرمــول 
حفــظ باشــد. خوشــبختانه در دانشــگاه شــیراز هــم 
ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه بیشــتر از االن بــود؛ چــون 
داشــتیم. بازدیــد  مختلــف  صنایــع  و  کارخانجــات  از 
کــه  می گویــم  خــودم  دانشــجویان  بــه  همیشــه 
کســانی کــه مطلبــی را یــاد می گیرنــد، الزامــا کار بلــد 
هــم می شــوند و کار بلــدی عامــل مهمــی اســت. نــه 
اینکــه یــک عالمــه فرمــول بلــد باشــید ولــی کار بلــد 

نباشــید.

درس  کــه  دانشــجویانی  بــرای  مهمــی  توصیــه  چــه 
خــوان هســتند ونمــره ی باالیــی نمی گیرنــد داریــد؟ 
بــه نظــر شــما بایــد روی نمــره تمرکــز کننــد یــا بــه 

همیــن مســیر ادامــه دهنــد؟
بــه نظــر مــن، نمــره هــم مــالک هســت، هــم نیســت. از 
ایــن جنبــه کــه کســی کــه درس را یــاد بگیــرد و کاربلــد 
باشــد، حتمــا نمــره ی خــوب می گیــرد؛ ولــی کســی کــه 

نمــره خوبــی کســب نکــرده، حتمــا کاربلــد نیســت.

در ســال هایی کــه در دانشــگاه شــیراز درس خواندیــد، 
بیشــتر  دانشــجویان  بــود؟  چطــور  دانشــگاه  جــّو 

ــدرک؟ ــا م ــد ی ــارت بودن ــال مه دنب
یکــی از افتخــارات مــن ایــن بــوده کــه بتوانم لیســانس، 
فــوق لیســانس و دکتــرا را در بخــش شــیمی دانشــگاه 
شــیراز بگیــرم؛ کــه یکــی از بخش هــای بســیار پــر تجربــه 
اســت و اســاتیدی مجــرب و خــوب کــه آرزوی خیلی هــا 
بســیار  گروه هــای  و  هســتند،  بخــش  ایــن  در  بــوده 
فعــال از جنــس انجمــن علمــی و... در ایــن بخــش در 
هــر ســال تحصیلــی، یــک یــا دو بازدیــد از واحد هــای 
می کردنــد.  برگــزار  شــهر  اطــراف  و  شــیمی  صنعتــی 

همیــن ســبب شــد کــه ســرمان فقــط بــه کتــاب و درس 
نباشــد و ببینیــم مشــکالت اطــراف چــه هســت، کــه 

شــاید بتوانیــم راه گشــای آنهــا باشــیم.

چــه چیــزی باعــث شــده کــه بچه هــای االن، نســبت 
انگیــزه  بــی  درس  بــه  نســبت  قدیــم،  بچه هــای  بــه 

باشــند؟
شــاید  و  تغییــر  عــدم  شــاید  کــه  بگویــم  می توانــم 
یــک ســری تغییراتــی کــه در سیســتم آموزشــی اتفــاق 
بایــد  و  هســتند  کمبــود  نشــده،  بازنگــری  و  افتــاده 
اینکــه  بــرای  مــا  دانشــجویان  االن  شــوند.  جبــران 
بتواننــد حــس موفقیــت را بــه خودشــان بچشــانند 
بــه حــس شایســتگی نیــاز دارنــد... و حــس شایســتگی 
غ  زمانــی بیــدار می شــود کــه فــرد فکــر کنــد بعــد از فــار
التحصیلــی بــه یــک درد می خــورد. رشــته ی شــیمی، 
پــر زحمــت اســت. مــا در جلســه  یــک رشــته بســیار 
معارفــه اولــی کــه وارد رشــته شــیمی شــدیم، اســتادی 
دورگــه کــه ســاکن ایــران بــود از مــا پرســید کــه ورزش 
گفــت  اســتاد  بلــه.  گفتنــد  همــه  داریــد؟  دوســت 
همــه  گفتنــد  همــه  را؟  آســان هایش  یــا  ســخت ها 
جــورش را دوســت داریــم. اســتاد ادامــه داد کــه شــما 
ــختی،  ــر س ــه از نظ ــد ک ــد بخوانی ــته ای را می خواهی رش
بــه ســختی رشــته ســنگ نــوردی اســت و از نظــر لــذت 
نیــز بــه انــدازه لــذت ســنگ نــوردی اســت. واقعــا رشــته 
بــه  احتیــاج  چــون  نیســت؛  آســانی  رشــته  شــیمی، 
تحلیــل، حضــور ذهــن خــوب، حافظــه خــوب و منطــق 
ــید  ــته باش ــم داش ــار ه ــا را کن ــه این ه ــد هم دارد و بای
ــل  ــه مکم ــزی ک ــید؛ و چی ــق باش ــته موف ــن رش ــا در ای ت

همــه ی این هاســت، شــوق اســت. 

شاعر می گوید:
آب کــم جــو، تـشـنـگی آور بـه دسـت
تــــا بــــجــــویــــد آبـــت از بـــاال و پــس

یــاد  را  مهارت هایــی  چــه  خــود  تحصیلــی  دوران  در 
خــورد؟ بدردتــان  بعد هــا  کــه  گرفتیــد 

و  جــدی  اســتاد ها  دســتگاهی،  آنالیــز  بخــش  در 
بســیار  مــا  ســبب  همیــن  بــه  و  بودنــد  گیــر  ســخت 
عمیــق بــا دســتگاه ها آشــنا می شــدیم و بعــد کــه وارد 
ــان  ــا خودم ــدیم؛ تقریب ــرا ش ــد و دکت ــی ارش کارشناس



انجمن علمی شیمی دانشگاه یزد  |   10 9   |   فصلنامه کیمیا

،،

،،

،،

،،

،،

کنیــم.  سرپرســتی  را  دســتگاه  آن  می توانســتیم 
دانشــجو بایــد تــالش کنــد  و بــه بخش هــای دیگــر 
ســر بزنــد و مهارت هــای جدیــد کســب کنــد. همیــن 
تئــوری  دانــش  در  کــه  اســت  درســت  ســرزدن ها، 
کاربــردی نــدارد؛  ولــی بــه دانشــجو بینــش می دهــد. 
ــکالت  ــی مش ــه گاه ــود ک ــث می ش ــش باع ــن بین همی
بیــن رشــته ای را برطــرف کنــد. گاهــی اوقــات همیــن 
دیدن هــا باعــث ایجــاد تلنگــری در ذهــن می شــود.

چه شد استاد شدید؟
مــن پــدری فرهنگــی داشــتم کــه معلمــی بســیار قــوی 
بــود و می دیــدم کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا دانــش آمــوزان 
داشــت. در نتیجــه بــزرگ شــدن در ایــن فضــا و اعتقــاد 
ــان  ــد انس ــی بخواه ــر کس ــه اگ ــه اینک ــم ب ــدر مرحوم پ
خوبــی باشــد بایــد معلــم شــود؛ در دوره لیســانس 
بــه عنــوان یــک آموزشــگر کالس برگــزار می کــردم. در 
همــان زمــان  یکــی از اســاتید بــزرگ دانشــگاه، تدریــس 
مــرا مشــاهده  کــرد و در پایــان کالس بــه مــن گفــت تــو 
اســتاد خوبــی می شــوی. در نتیجــه ایــن عاملــی شــد 

کــه مــن بــه ســمت اســتادی بــروم.

نقطه عطف زندگی تان را کجا می بینید؟
مــن بعــد از گذرانــدن مراحــل تحصیلــی، بــه تهــران 
تهــران  در  می خواســتم  اینکــه  حســب  بــر  و  رفتــم 
زندگــی کنــم، بــه دانشــگاه تهــران رفتــم و در دانشــگاه 
تهــران بــه دانشــجوهای فنــی کــه بســیار دانشــجوهای 
خوبــی بودنــد؛ درس مــی دادم. ولــی مشــکل مــن ایــن 
ــس  ــد. رئی ــیمی نبودن ــجویان ش ــا دانش ــه آن ه ــود ک ب
ــت  ــای هیئ ــه تقاض ــنهاد داد ک ــن پیش ــه م ــگاه ب دانش
ولــی  شــوم.  اســتخدام  همین جــا  و  دهــم  علمــی 
قبــول نکــردم و گفتــم می خواهــم جایــی باشــم کــه 
دانشــجوی شــیمی باشــد. بعــد از آن بــه یــزد آمــدم و 
همین جــا مانــدم. شــاید بتوانــم ایــن مســاله را نقطــه 

ــم. ــودم بدان ــی خ ــی در زندگ عطف

نظرتــان راجــع بــه بچه هــای شــیمی دانشــگاه یــزد 
؟ چیســت

ــوم  ــته های عل ــه در رش ــی ک ــاد دارم بچه های ــن اعتق م
پایــه می آینــد و بــه خصــوص در رشــته ی شــیمی درس 
ــا بــر حســب هــل  ــا انتخــاب ی می خواننــد؛ حــاال گاهــا ب

داده شــدن بــه ایــن ســمت، یــک توفیقــی بــرای آن هــا 
یــک  کــه  ایــن اســت  آن توفیــق  حاصــل می شــود و 
مســائل  بــه  حقیقت جویانه تــری  و  قشــنگ تر  نــگاه 
الحــق واالنصــاف می توانــم  پیــدا می کننــد.  زندگــی 
ــا از  ــه بچه ه ــن بقی ــیمی در بی ــای ش ــه بچه ه ــم ک بگوی
همــه لحــاظ باالتــر هســتند. ایــن حــرف مــن بــه دلیــل 
تعصــب نیســت، بلکــه بــه دلیــل ایــن اســت کــه بــا 
رشــته های مختلــف کار می کنــم و مقایســه می کنــم. 
ایــن تفــاوت پیداســت و تاثیــر رشــته را در شــخصیت 

افــراد می بینــم.

از زندگــی کاری تــان راضــی هســتید؟ یعنــی چیــزی بــود 
کــه در دوران بچگــی تصــور می کردیــد یــا فراتــر از آن 

ــت؟ اس
برایــم  خیلــی  هســتم.  کاریــم  شــرایط  عاشــق  مــن 

دارم! دوســتش  ولــی  اســت  ســخت 

چــه توصیــه ای بــرای کســانی کــه وارد ایــن رشــته و ایــن 
دانشــکده می شــوند؛ داریــد؟

یکــی از چیزهایــی کــه در درون مــن رخ داد، زنده شــدن 
عشــق آموختــن و یادگرفتــن بیشــتر بــود. بــه نظــر مــن 
گاهــی وجود دارد. شــیمی  در درون مــا نیــاز بــه کســب آ
رشــته ی ســختی اســت. بایــد کســانی ایــن رشــته را 
ادامــه دهنــد کــه ایــن عشــق را درونشــان پیــدا کــرده 
باشــند و اگــر پیــدا نکرده انــد، هیــچ اشــکالی نــدارد کــه 
آدمــی در زندگــی تغییــر کنــد و بــه جایــی دیگــر بــرود و 
ــر  ــاس نظ ــر اس ــه ب ــد. اینک ــرج کن ــا خ ــرژی  اش را آن ج ان
بمانیــم؛ همیــن  باشــیم،  نبایــد  کــه  بقیــه در جایــی 
ــم  ــن نمی گوی ــویم. م ــق نش ــه موف ــود ک ــث می ش باع
کســانی کــه بــه رشــته شــیمی می آینــد بایــد نهایتــا 
آدم هــای موفقــی باشــند، ولــی بایــد از لحــاظ روحــی و 
روانــی آدم هایــی شــاد و ســرحال باشــند. گاهــی اوقات 
می آورنــد؛  کــم  رشــته  ســختی های  برابــر  در  آن هــا 
چــون ســختی هاش را نشــناخته اند و وقتــی واردش 
افــراد  ایــن  بســا  چــه  می آورنــد.  کــم  می شــوند؛ 

می توانســتند در جــای دیگــر موفــق شــوند.
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چه بازخوردی در علم شیمی خواهد داشت؟

تلسکوپ فاضیی جیمز وب

اولین تصویر منتشر شده از؛   

  ،)JWST( ســتاره شناســان اکنــون متوجــه شــده اند کــه تلســکوپ فضایــی جیمــز وب
کــه مدت هــا در انتظــار آن بودیــم، چقــدر می توانــد درآشــکار کــردن پیچیدگــی شــیمیایی 
ــر  ــس منتش ــال، 5 عک ــوالی امس ــش در 12ام ج ــا و همکاران ــد. ناس ــر باش ــا موث ــان م جه
کردنــد کــه شــامل صحنــه  هایی در سراســر جهــان، از جمله تولد ســتارگان، ســیاهچاله ها و 
کهکشــان های خوشــه ای می باشــد. اطالعــات بــه دســت آمده، از مجموعــه ای از ابزارهــای 
مجهــِز در دســترس کــه بــرای ثبــت طــول موج هــای فروســرخ نــور از اولیــن لحظــات کیهــان 

ــت آمده اند. ــه دس ــده اند؛ ب ــی ش ــی( طراح ــاس کیهان )در مقی
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عکس هــای جدیــد، پتانســیل تلســکوپ فروســرخ را 
بــرای آشــکار کــردن پیچیدگــی شــیمیایی جهــان مــا 

می دهنــد. نشــان 

از  تصویــری  گرفتــن  بــا   JWST حاضــر،  حــال  در 
کــه   SMACS 0723 خوشــه  چرخــان  کهکشــان های 
انتظــارات  از  شــد،  ظاهــر  پیــش  ســال  میلیــارد   4.6
کــرده اســت. گرانــش  بهتــر عمــل  مهندســان خــود 
ــه  ــانی ب ــه کهکش ــن خوش ــل از ای ــک حاص ــاده تاری و م
کــه  باســتانی  هــای  کهکشــان  بررســی  و  بزرگنمایــی 
کمتــر از یــک میلیــارد ســال پــس از انفجــار بــزرگ شــکل 
ــمند  ــی، دانش ــن ریگب ــد. جی ــی کن ــک م ــد کم ــه ان گرفت
پــرواز فضایــی گــودارد ناســا  بــا مرکــز   JWST پــروژه 
،در کنفرانــس خبــری ای کــه از عکس هــا پرده بــرداری 
شــد گفــت: » مــا عناصــر اکســیژن و هیــدروژن را بــه 
همــان خوبــی عناصــر نئــون می توانیــم ببینیــم.« و » 
ــا  ــدن م ــده ب ــکیل دهن ــیژن تش ــه اکس ــود ک ــه ب اینگون
در ســتاره های کهکشــان ها ســاخته شــد. و مــا شــروع 

ایــن فرآینــد را شــاهد هســتیم«

ســیاره  پــروژه  دانشــمند  کولــون،  کنیکــول 
همچنیــن  گــودارد،  ناســا  بــا   JWST فراخورشــیدی 
داده هایــی را بــه اشــتراک گذاشــت کــه نشــان دهنــده 
اثــر انگشــت شــیمیایی بخــار آب در جــو یــک ســیاره 
فراخورشــیدی داغ و گازی به نام WASP-96 b اســت 
را دارد. داده هــا  از جــرم مشــتری  کــه حــدود نیمــی 
ابرهــای   ،)vapor(بخــار ایــن  کــه  می دهــد  نشــان 
بخــاری )steamy clouds( و مــه را تشــکیل می دهــد 
در  را  آب  ابتــدا  در  کــه  زمینــی  تلســکوپ های  بــا  کــه 
ایــن ســیاره فراخورشــیدی شناســایی کردنــد، قابــل 
ــان  ــت شناس ــر زیس ــه اخت ــا اینک ــد. ب ــاهده نبودن مش
ــد،  ــات باش ــان حی ــد WASP-96 b میزب ــار ندارن انتظ
تکنیک هــای مــورد اســتفاده بــرای تجزیــه و تحلیــل جّو 
آن بــرای یافتــن ســیارات فراخورشــیدی بالقــوه قابــل 
ســکونت بــا آب مایــع دارای اهمیــت باالیــی اســت. 

تجزیــه و تحلیــل آب WASP-96 b یکــی از هیجــان 
انگیزتریــن پرده برداری هــا بــرای بــرت مــک گوایــر، اختــر 
بــود.  ماساچوســت  فنــاوری  موسســه  دان  شــیمی 
او گفــت کــه ایــن تلســکوپ در حــال بررســی ترکیــب 

شــیمیایی جــو ســیاره دیگــری در منظومــه شمســی 
دیگــر اســت. JWST بــه دانشــمندان روی زمیــن دیــد 
بــی ســابقه ای از شــیمی جــوی جهان هــای دیگــر مــی 
دهــد. »ایــن آزمایشــات بســیار شــگفت  انگیــز خواهــد 

ــود!«  ب

مــادون  ابــزار  نتایــج  دیــدن  از  ویــژه  بــه  گوایــر  مــک 
قرمــز میانــی تلســکوپ )MIRI( هیجــان زده اســت کــه 
را در  اتم هــا و مولکول هــا  نشــانه های طیف ســنجی 
بــا  می دهــد.  تشــخیص  فضــا  از  بزرگــی  بخش هــای 
ــل  ــه و تحلی ــمندان تجزی ــزار، دانش ــن اب ــتفاده از ای اس
طیفــی یــک ســیاهچاله کالن جــرم را در یــک گــروه از پنج 
کهکشــان بــه نــام Quintet اســتفان انجــام دادنــد. 
نواحــی  شــیمیایی  ترکیــب  در  را  تفاوت هایــی   MIRI
مختلــف اطــراف ســیاه چاله شناســایی کــرد و نشــان 
ســیلیکات  از  ابــری  توســط  ســیاه چاله  ایــن  کــه  داد 
ریــز احاطــه شــده کــه از گازهــای یونیــزه ای کــه از آن 
 MIRI ،دور می شــوند متمایــز اســت. در ســال آینــده
یخــی  ابرهــای  شــیمیایی  پیچیدگــی  مطالعــه  بــرای 
میان ســتاره ای کــه در آن بســیاری از مولکــول هــای 
مبتنــی بــر کربــن ســنتز مــی شــوند، اســتفاده خواهــد 

ــد.  ش

عکــس  انتشــار  ایــن  کــه  گفتنــد  ناســا  مقامــات 
نشــان دهنــده ورود JWST بــه عرصــه علــم اســت. 
ــی  ــک بایگان ــا در ی ــن آزمایش ه ــل از ای ــای حاص داده ه
در دســترس عمــوم جمــع آوری می شــود کــه باعــث 
مــا در  ایجــاد بینش هــای جدیــدی در مــورد جهــان 
می گویــد:  ریگبــی  شــد.  خواهــد  آینــده  دهه هــای 
مــا  کــه  اســت  ســرعتی  وب،  شــگفت انگیز  »نکتــه 
می توانیــم بــه اکتشــافات دســت پیــدا کنیــم. »مــا هــر 
هفتــه اکتشــافاتی از ایــن دســت انجام خواهیــم داد.« 

تلسکوپ فاضیی جیمز وب
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ابزار فروسرخ میانی تلسکوپ فضایی جیمز وب
ــی  ــز وب، نواح ــی جیم ــکوپ فضای ــی تلس ــرخ میان ــزار فروس ــات: اب توضیح
اطــراف یــک ســیاهچاله بســیار پــر جــرم را در یــک کهکشــان در کوئینتــت 
اســتفان )ســمت چــپ( تجزیــه و تحلیــل کــرد. ایــن ابــزار نشــانه هــای 
شــیمیایی مشــخصی را بــرای گازهــای یونیــزه ای کــه از ســیاهچاله دور مــی 
شــوند )بــاال ســمت راســت( در مقایســه بــا ابرهــای گــرد و غبــار بالفاصلــه در 
ــدا کــرد. اطــراف آن )پاییــن ســمت راســت( پی
 )NASA, ESA, CSA, STScI  :منبع(
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طیف نگار فروسرخ نزدیک در تلسکوپ فضایی جیمز وب:
توضیحــات: طیف نــگار فروســرخ نزدیــک در تلســکوپ فضایــی جیمــز وب، 
ترکیــب شــیمیایی )پاییــن( کهکشــانی را شناســایی کــرد کــه 13.1 میلیــارد 
ســال پیــش نــور ســاطع کــرد )بــاال(. ایــن کهکشــان در میــان هــزاران کهکشــان 

ــت.  ــکوپ اس ــق تلس ــدان عمی ــر می ــن تصوی ــده در اولی ــده ش دی
)NASA, ESA, CSA, STScI :منبع( 
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ترجمه و خالصه:چسب، از گذشته ات به امروز
علیرضا احمدی، دانشجوی كارشناسی شیمی كاربردی دانشگاه زنجان

مهرسا حمدی، دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه بوعلی

هــر 
قــادر  کــه  مــاده ای 
ــا  ــردی ب ــیوه ای کارب ــه ش ــواد را ب ــت م اس
اتصــال ســطحی کــه در برابــر جداســازی مقاومــت می کنــد، 
کنــار هــم نگــه دارد را چســب گوینــد. کاربــرد چســب ها 
بســیار وســیع بــوده و متخصصــان  بــرای تولیــد انــواع آن 
رقابــت داشــته و فرمول هــای متفاوتــی را بــرای چســب 
ارائــه داده انــد کــه باعــث  بــه وجــود آمــدن ایــن حرفــه 
تخصصــی شــده اســت. از اتصــاالت اغلــب اجــزای کشــتی 

ــاب. ــی کت ــا صحاف ت

چســب های طبیعــی از دوران باســتان شــناخته شــده اند. 
کنــده کاری هــای مصــری بــا قدمت 3300 ســال، چســباندن 
یــک قطعــه نــازک روکــش را بــه چیــزی کــه بــه نظــر می رســد 
یــک تختــه چنــار  اســت، نشــان مــی دهــد. پاپیــراس، یــک 
پارچــه نبافتــه اولیــه، حــاوی الیــاف گیاهــان نــی ماننــد بــود 
کــه بــا خمیــر آرد بــه هــم چســبیده بودنــد. قیــر و مــوم 
زنبورعســل بــه عنــوان درزگیــر )پوشــش محافظ( و چســب 
در دوران باســتان و قرون وســطی اســتفاده می شــد. ورق 
ــذ  ــه کاغ غ ب ــر ــفیده تخم م ــط س ــی، توس ــخ خط ــالی نس ط
چســبانده شــد و اشــیاء چوبــی بــا چســب هایی از ماهــی، 
چســب های  فــن آوری  شــدند.  چســبانده  پنیــر  و  شــاخ 
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چسب، از گذشته ات به امروز

حیوانــی و ماهــی در قــرن 18 پیشــرفت 
کــرد و در قــرن 19 ســیمان های مبتنــی 
معرفــی  نیتراســلولز  و  الســتیک  بــر 
پیشــرفت های  حــال،  ایــن  بــا  شــدند. 
قــرن  انتظــار  در  چســب ها  فنــاوری  در  تعیین کننــده 
بیســتم بــود، در ایــن زمــان چســب های طبیعــی بهبــود 
یافتنــد و بســیاری از مــواد مصنوعــی از آزمایشــگاه بیــرون 
ــازار شــوند. ــا جایگزیــن چســب های طبیعــی در ب آمدنــد ت

رشــد ســریع صنایــع هواپیماســازی و هوافضــا در نیمــه 
بــر فنــاوری چســب ها  دوم قــرن بیســتم تأثیــر عمیقــی 
اســتحکام  از  کــه  چســب هایی  بــرای  تقاضــا  داشــت. 
ســاختاری باالیــی برخــوردار بودنــد، منجــر بــه توســعه 
مــواد بــا کارایــی بــاال شــد کــه در نهایــت بــه بســیاری از 

یافــت. راه  خانگــی  و  صنعتــی  کاربردهــای 

یــک پیونــد چســب قابــل قبــول، توانایــی چســب در خیــس 
شــدن و پخــش شــدن روی چســب های در حــال اتصــال 
ــطحی،  ــی س ــاس مولکول ــن تم ــه چنی ــتیابی ب ــت. دس اس
اولیــن قــدم ضــروری در تشــکیل اتصــاالت چســبنده قــوی 

و پایــدار می باشــد. هنگامــی کــه خیــس شــدن حاصــل 
شــد، نیروهــای چســب ذاتــی از طریــق تعــدادی مکانیســم 

ــوند.  ــاد می ش ــترک ایج ــطح مش ــر س در سراس
ماهیــت دقیــق ایــن مکانیســم ها، حداقــل از دهــه 1960 
موضــوع مطالعــات فیزیکــی و شــیمیایی بــوده اســت، در 
ــود دارد.  ــبندگی وج ــای چس ــوری ه ــدادی از تئ ــه تع نتیج
مکانیســم اصلــی چســبندگی بــا تئــوری جــذب توضیــح 
داده می شــود، کــه بیــان مــی کنــد  مــواد در درجــه اول 
می چســبند.  نزدیــک  مولکولــی  بیــن  تمــاس  دلیــل  بــه 
ــن  ــای بی ــط نیروه ــاس توس ــن تم ــب، ای ــاالت چس در اتص
مولکولــی اعمــال مــی شــود کــه توســط مولکول هــا در 
الیه هــای ســطحی چســب و چســبنده اعمــال مــی شــوند.

ــا تمــام چســب های مصنوعــی و برخــی چســب های  تقریب
طبیعــی از پلیمرهایــی تشــکیل شــده اند کــه مولکول هــای 
بــزرگ یــا ماکرومولکول هایــی هســتند کــه از پیونــد هــزاران 
شــده اند.  تشــکیل  مونومــر  نــام  بــه  ســاده تر  مولکــول 
تشــکیل پلیمــر می توانــد در طــی یــک مرحلــه  رخ دهــد، کــه 
ــب  ــد چس ــکیل پیون ــا تش ــان ب ــدن همزم در آن پلیمری ش
انجــام می شــود و یــا پلیمــر ممکــن اســت قبــل از اســتفاده 
پلیمرهــا  شــود.  تشــکیل  چســب،  عنــوان  بــه  مــواد  از 
و  شــدن  پخــش  توانایــی  و  انعطاف پذیــری  اســتحکام، 
می کننــد؛  ایجــاد  را  چســبنده  ســطح  روی  برهمکنــش 
ویژگی هایــی کــه بــرای تشــکیل ســطوح چســبندگی قابــل 

ــت. ــول الزم اس قب

چسب های طبیعی:
یــا  حیوانــی  منشــا  اول  درجــه  در  طبیعــی،  چســب های 
گیاهــی دارنــد. اگرچــه تقاضــا بــرای محصــوالت طبیعــی 
از اواســط قــرن بیســتم کاهــش یافتــه اســت، برخــی از 
بــه  کاغــذی،  و  چوبــی  محصــوالت  در  همچنــان  آن هــا 
ویــژه در پاکــت نامــه، برچســب بطــری، صحافــی کتــاب، 
ــتفاده  ــه اس ــد الی ــای چن ــم و فویل ه ــان، فیل ــن، مبلم کارت
ــت  ــن زیس ــه قوانی ــه ب ــا توج ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــوند. ع می ش
محیطــی مختلــف، چســب های طبیعــی مشــتق شــده از 
ــد. ــرار گرفته ان ــدد ق ــه مج ــورد توج ــر م ــد پذی ــع تجدی مناب

واژه چســب حیوانــی معمــوًال بــه چســب های تهیه شــده از 
کالژن پســتانداران، پروتئین پوســت، اســتخوان و ماهیچه 
ــا  ــا ی ــیدها، قلیاه ــا اس ــه ب ــی ک ــود. هنگام ــی ش ــدود م مح
آرامــی محلــول  بــه  آب داغ مخلــوط مــی شــوند، کالژن 
می شــود. اگــر پروتئیــن اصلــی خالــص و فرآینــد تبدیــل 
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بــاال ژالتیــن  بــا وزن مولکولــی  مالیــم باشــد، محصــول 
محصــوالت  بــرای  آن  از  می تــوان  و  می شــود  نامیــده 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــا عکاس ــی ی غذای
از  بســیاری  بــاال،  اولیــه  چســبندگی  مزیــت  وجــود  بــا 
اصــالح  مصنوعــی  چســب های  بــا  حیوانــی  چســب های 

شــده یــا بــه طــور کامــل جایگزیــن شــده انــد.

نشاســته و دکســترین از ذرت، گندم، ســیب زمینی یا برنج 
اســتخراج مــی شــوند. آن هــا انــواع اصلــی چســب های 
گیاهــی را تشــکیل می دهنــد کــه محلــول یــا قابــل پخــش 
در آب هســتند و از منابــع گیاهــی در سراســر جهــان بــه 
دســت مــی آینــد. چســب های نشاســته و دکســترین در 
بســته بنــدی و بــه عنــوان چســب کاغــذ دیــواری اســتفاده 

مــی شــود.

مــوادی کــه بــه عنــوان صمــغ طبیعــی شــناخته می شــوند 
بــه  نیــز  اســتخراج می شــوند  از منابــع طبیعــی خــود  و 
کلوئیــد  یــک  گار،  آ می شــوند.  اســتفاده  چســب  عنــوان 
داغ  آب  بــا  ریــز(،  بســیار  ذرات  )تعلیــق  دریایــی  گیاهــی 
اســتخراج می شــود و متعاقبــا برای خالص ســازی منجمد 
مــی شــود؛ آلژیــن از هضــم جلبــک دریایی در قلیا و رســوب 
نمــک کلســیم یــا اســید آلژینیــک بــه دســت می آیــد؛ صمــغ 
عربــی از درختــان اقاقیــا کــه بــه طــور مصنوعــی زخمــی 
شــده انــد و باعــث تــراوش صمــغ می شــوند، برداشــت 
می شــود، نمونه هایــی از چســب های طبیعــی هســتند.

چسب های مصنوعی:
اگرچــه تولیــد چســب های طبیعــی هزینــه کمتــری دارد، 
چســب های  هســتند.  مصنوعــی  چســب ها  بیشــتر  امــا 
نظــر  از  مصنوعــی  الســتیک های  و  رزین هــا  بــر  مبتنــی 
تطبیــق پذیــری و عملکــرد عالــی هســتند. مــواد مصنوعــی 
را می تــوان در عرضــه ثابــت و بــا خــواص دائمــی یکنواخــت 
تولیــد کــرد. عــالوه بــر ایــن، آن هــا را می تــوان بــه طــرق 
مختلــف تغییــر داد و اغلــب بــرای بــه دســت آوردن بهتریــن 

ویژگی هــا بــرای یــک برنامــه خــاص ترکیــب می شــوند.

پلیمرهــای مــورد اســتفاده در چســب های مصنوعــی، بــه 
ــیم  ــت ها تقس ــتیک ها و ترموس ــی ترموپالس ــته کل دو دس
ــا دوام  ــوی و ب ــبندگی ق ــتیک ها چس ــوند. ترموپالس می ش
را در دماهــای معمولــی ایجــاد می کننــد و می تــوان آن هــا 
را بــرای اعمــال بــا حــرارت دادن بــدون تخریــب، نــرم کــرد. 
چســب ها  در  اســتفاده  مــورد  ترموپالســتیک  رزین هــای 

شــامل نیتروســلولز، پلــی وینیــل اســتات، کوپلیمــر وینیــل 
ــا،  ــی آمیده ــن، پل ــی پروپیل ــن، پل ــی اتیل ــتات-اتیلن، پل اس
کریلیک هــا می باشــد. پلــی اســترها، اکریلیــک هــا و ســیانوآ
یکــی از چالش هــای مهــم پیــش روی ســازندگان و مصــرف 
کننــدگان چســب، جایگزینــی سیســتم های چســب مبتنــی 
ــت.  ــر آب اس ــی ب ــتم های مبتن ــا سیس ــی ب ل ــای آ ــر حالل ه ب
لــی چــون بــه تخریــب الیــه ازن  چســب هایی بــا حــالل آ
کمــک مــی کننــد؛ در پاســخ بــه مقــررات زیســت محیطــی، 
پراکندگی هــای  و  امولســیون ها  بــر  مبتنــی  چســب های 
آبــی در حــال توســعه هســتند و چســب های مبتنــی بــر 

ــتند. ــدن هس ــذف ش ــال ح ــالل در ح ح

منبع: 
• https://www.britannica.com/technology/

adhesive/Synthetic-adhesives
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مصــرف بی رویــه لــوازم آرایشــی و عــدم 
توجــه بــه اســتاندارد بــودن آن هــا و 
همچنیــن ورود ایــن محصــوالت بــه 
صــورت تقلبــی و غیرمجــاز بــه کشــور 
ــی و  ــه راحت ــه ب ــرزی، ک ــتان های م از اس
بــا قیمت هــای پاییــن در اختیــار مــردم 
مشــکالت  بــه  منجــر  می گیــرد،  قــرار 
می شــود.  مختلــف  بیماری هــای  و 
بــه  نســبت  مــردم  توجــه  و  آگاهــی 
اســتفاده  و  نیــاز  خودشــان،  زیبایــی 
افزایــش  را  آرایشــی  محصــوالت  از 
را  محققــان  توجــه  طرفــی  از  و  داده 
ــتفاده از  ــی اس ــرات جانب ــه اث ــبت ب نس
ایــن محصــوالت بــه خــود جلــب کــرده 

اســت.

اســتفاده از لــوازم آرایشــی، نــه تنهــا 
توســط طبقــه بــاالی جامعــه، بلکــه 
پاییــن  و  متوســط  طبقــات  بــرای 
در  اســت.  شــده  رایــج  جامعــه 
پیشــرفت  اخیــر،  دهــه  چنــد  طــول 
محصــوالت  صنعــت  در  چشــمگیری 
کــه  اســت  شــده  مشــاهده  آرایشــی 
ایــن  مختلــف  انــواع  تولیــد  شــامل 
محصــوالت جهــت زیبایــی و مراقبــت از 
پوســت، مــو، دنــدان، بــدن و ناخــن که 
شــامل صابون هــا، کرم هــا، پودرهــا، 
موهــا،  رنــگ  روغن هــا،  لوســیون ها، 

اســت. غیــره  و  رژلــب  خمیردنــدان، 

فلزات کادمیوم و سرب، از آالینده های 
و  بــوده  محیطــی  زیســت  معمــول 
ــکار  ــف ب ــی مختل ــوالت آرایش در محص
می رونــد. از وســایل آرایشــی، اجــزای 
،الــکل  روغــن  مــوم،  رژلب هــا،  اولیــه 
جــزء  ســرب  گرچــه  هســتند.  رنــگ  و 
ســازنده رژلــب نیســت، ولــی احتمــاال 
بــه عنــوان ناخالصــی در افزودنی هــای 
رنــگ حضــور دارد. ترکیبــات ســرب در 
رژلب هــا بــا هــدف تثبیــت کنندگــی رنگ 
و نیــز جهــت تولیــد رنــگ قرمز اســتفاده 
ــر زیــادی در  ــز ســرب تاثی می گردنــد. فل
مانــدگاری پارافیــن و رنگ هــای زیبنــده 

میــزان  چــه  هــر  و  دارد  پوســت  روی 
ــگ  ــدگاری رن ــد، مان ــتر باش ــرب بیش س
روی پوســت نیــز بیشــتر می گــردد. از 
طــرف دیگــر فلــز کادمیــوم  بــه صــورت 
رنــگ دانــه زرد تــا نارنجــی رنــگ، عمومــا 
ــود  ــب موج ــورت و رژل ــای ص در پودره

ــت. اس

بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه پژوهــش 
انجــام شــده در مقالــه ذکــر شــده در 
منبــع ایــن متــن، محصــول آرایشــی 
دو  از  باالیــی  مقادیــر  حــاوی  رژلــب 
ــه دو  ــبت ب ــرب نس ــوم و س ــز کادمی فل
ــاب و  ــد آفت ــرم ض ــی ک ــول آرایش محص
رنــگ مــو اســت. همچنیــن غلظــت فلــز 
ســرب بیشــتر از فلــز کادمیــوم در هــر 
ســه محصــول آرایشــی بدســت آمــد و 
ــزی  ــرب، فل ــز س ــه فل ــت ک ــوان گف می ت
پــر اســتفاده در محصــوالت آرایشــی 
اســت و همچنیــن بــاال بــودن فلــزات 
بــه خصــوص ســرب در رژلــب، بیانگــر 
مــاده  ایــن  از  محتاطانــه  اســتفاده 
مخــاط  بــا  کــه  چــرا  اســت؛  آرایشــی 
بــه  و  مســتقیم  ارتبــاط  در  دهانــی 

خالصه شده:
عباس طالبی، دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه یزد

از الک جیغ ات...
بررسی فلزات سنگین در رژلب و مواد آرایشی
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منبع:
م. •  ملکــی،  ا.  منصــوری،  ب. 

س.  داوری،  ب.  محمــودی، 
شهســواری،ارزیابی ریســک فلــزات 
رژلــب  آرایشــی  مــواد  در  ســنگین 
توزیــع شــده در شــهر  مــو  رنــگ  و 
مجلــه   ،1394 ســال  در  ســنندج 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  علمــی 

1396 کردســتان،22، 

راحتــی وارد بــدن مــی شــود. بنابرایــن 
عــالوه بــر توجــه نســبت بــه اســتاندارد 
آرایشــی،  مــواد  ایــن  بــودن  اصــل  و 
ایــن محصــوالت  از  کنتــرل اســتفاده 

توصیــه مــی گــردد.

بــه  مربــوط  قوانیــن  دیگــر،  طــرف  از 
محصــوالت آرایشــی، حد مجــاز معینی 
از غلظــت فلــزات ســمی را بــه عنــوان 
آرایشــی  محصــوالت  در  ناخالصــی 
ارائــه نمــی دهنــد؛ از ایــن رو نمی تــوان 
در  آمــده  دســت  بــه  فلــزات  غلظــت 
را  بهداشــتی  و  آرایشــی  محصــوالت 
خیلــی زیــاد یــا انــدک دانســت؛ البتــه 
ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه میــزان 
ــد  ــتر از µg/g 20 باش ــد بیش ــرب نبای س
و کادمیــوم و کــروم در هــر مقــداری در 

مــواد آرایشــی ممنــوع شــده انــد.

آرایشــی،  فلــزات در محصــوالت  ایــن 
ناخالصــی  عنــوان  بــه  ناخواســته 
شــرکت  صنعتــی  پروســه  طــول  در 
کــه  زمانــی  احتمــاال  یــا  و  می کننــد 
پاییــن  کیفیــت  بــا  ســازنده  عناصــر 
فلــزات  ایــن  می شــوند،  اســتفاده 

فلــزات  می گردنــد.  محصــوالت  وارد 
توزیــع  علــت  بــه  کادمیــوم  و  ســرب 
وســیع در محیــط زیســت بــه عنــوان 
شــده اند  شــناخته  آلــوده  عناصــر 
ســطوح  بــه  قرارگیــری  معــرض  در  و 
نســبتا کــم آن هــا منجــر بــه خطــرات 
جــدی بــرای ســالمت انســان شــامل 
ــمیت  ــی، س ــتم عصب ــالل در سیس اخت
پاتولــوژی  تغییــرات  حــاد،  و  مزمــن 
اندام هــا، بیماری هــای قلبی-عروقــی، 
و  اســتخوان  کلیــوی،  بیماری هــای 
کبــد و حتــی انواعــی از ســرطان ها در 
اثــر تجمــع زیــاد ایــن فلــزات در بــدن 

. د د می گــر

ــوالت  ــن محص ــتفاده از ای ــن رو اس از ای
افــراد  کنتــرل  تحــت  می بایســت 
در   1394 ســال  زمســتان  در  باشــد. 
برنــد  چهــار  روی  بــر  ســنندج،  شــهر 
لــوازم آرایشــی تحقیقــی صــورت گرفتــه 
زیــر  شــرح  بــه  آزمایــش  نتایــج  کــه 
فلــزات  غلظــت  میانگیــن  می باشــد: 
ســنگین در مــواد آرایشــی رژلــب و رنــگ 
مــو توزیــع شــده در چهــار برنــد ایرانــی، 
چینــی، ترکــی و آلمانی براســاس نتایج 
میانگیــن  باالتریــن  آمــده،  بدســت 
غلظــت فلــزات در رنــگ مــو برنــد ترکــی 
ــد  ــن در برن ــن میانگی ــی و کمتری و چین
همچنیــن  و  آمــد  بدســت  آلمانــی 
فلــزات  غلظــت  میــزان  باالتریــن 
ســنگین در رژلــب در برندهــای ایرانــی و 
ــای  ــت در برنده ــن غلظ ــی و کمتری ترک

آلمانــی بدســت آمــد.
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شییم، پیش از حایت
ملیکا شهبازی، دانشجوی شیمی کاربردی دانشگاه شهرکرد

ــیده ایم ! در  ــان اندیش ــش جه ــی پیدای ــه چگونگ ــار ب ــک ب ــل ی ــا حداق ــه م ــک هم ــدون ش ب
طــول تاریــخ، بــه شــکل های گوناگونــی، گاه براســاس افســانه ها و گاه براســاس مســتندات 
ــور  ــه ط ــمندان ب ــر، دانش ــه اخی ــد ده ــا درچن ــده، ام ــخ داده ش ــوال پاس ــن س ــه ای ــی، ب علم
جــدی تالش هــای خــود را بــرای پاســخ گویــی بــه ایــن ســوال آغــاز کــرده انــد. دانشــمندانی 
ریاضی و حتی  ، ستاره شناسی، فیزیک،  از رشــته هایی ماننــد: زیست شناســی، شــیمی 
فلسفه در کنار یکدیگر، تالش برای پاسخ دادن به آن را آغاز کرده اند و حتــی علومــی ماننــد 
ادغام  از  حیاتی  پیش  شیمی  و  زمینی  ماوراء   شناسی  زیست  شناسی،  ستاره  زیست 
چندین رشته علمی و به منظور پاسخ دادن به این سوال ایجاد شده اند، که حیات چگونه 

در زمین آغاز شده است و آیا امکان ایجاد آن در خارج از کره زمین نیز وجود دارد؟

ــه  ــده وب ــی ش ــد علم ــای جدی ــن زمینه ه ــه ای ــی ب ــه اندک ــران توج ــون در ای ــفانه، تاکن متاس
ــای  ــاب معدود، که آن ها نیز بیشتر جنبه عمومی و غیر تخصصی دارند، کتاب ه ــد کت ــز چن ج
فارســی زیــادی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. کتــاب شــیمی پیــش حیاتــی، با هدف ترغیب 
روی  بر  خود  پژوهشی  فعالیتهای  انجام  به  جوان  التحصیالن  غ  فار و  دانشجویان 
استفاده  مورد  می تواند  و  است  شده  بر گردانــده  فارسی  به  علمی،  جدید  موضوع  این 
و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  همچنین  و  کارشناسی  پایانی  سالهای  دانشجویان 
اساتید در رشتههای شیمی و زیست شناسی قرار گیرد. این کتاب در پنــج فصل و توسط 
محققین مختلف به گونهای نوشته شده است که هر کدام از فصلها به صورت جداگانه 

باشند. قابل مطالعه  نیاز محقق  و طبق 

در فصل اّول که توسط دیمر و دورکین نوشته شده است، به روشهای سنتز مواد دوگانه 
دوست در زمین و محیط خارج از کره زمین و خود سازمان دهی آنها پرداخته شده است. 
فصــل دّوم بــه ســنتز بازهــای هســته ای، نوکلئوتیدها،می پردازد. در فصل ســّوم، روش های 
مهم  موضوع  به  چهــارم  فصل  در  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  امروزی  جانداران  در  سنتز 
پرداخته می شود. روشهای مختلف شکست  آن  زنده و منشاء  کایرالیته در موجودات 
تقارن در این فصل توسط وایزباخ، الیزرایتز و الهاو مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت 
مورد  را  زنده  سیستم  یک  نیازهای  حداقل  فرناندو  و  سانتوز  زاتماری،  پنجــم،  فصل  در 
بررسی قرار داده اند. در این فصل از محاسبات و شبیه سازی کامپیوتری و نیز آزمایشات 
تجربی برای درک ساختار ساده  ترین موجودات زنده ای که در دوران ابتدایی حیات زمین 
بر روی آن ظاهر شده اند، استفاده می شود. ویرایش نهایی و گــرد آوری مطالب کتاب نیز 
ــدم  ــدادادی مق ــر محمدخ ــود و دکت ــط آرش وج ــه  توس ــوده است ک ــروالده ب بر عهده پیت

ترجمــه شــده اســت.

منبع:
• www.ics.ir
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