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انغالح قی٘ی ؾجع ضا پبئ ّٞآٛبؾتبظ ثطای آٝی ٚثبض
ای ٠ُٛٞٚثیبٞ٘ٛ ٙز" :اثتٌبض ،عطاحی ً ٝبضثطز ضٝـ١ب ٝ
كطآیٜس١بی قی٘یبیی ثطای ًب١ف یب حصف اؾتلبزٞٗ ٟاز
ذغطٛبى" .قی٘ی ؾجع زض پی ضٝـ١بیی اؾت ً٠
اؾتلبز ٟاظ ٗٞاز ذغطٛبى ضا ًب١ف زاز ٟیب آ١ٙب ضا اظ
ٝاًٜف١بی قی٘یبیی حصف ًٜٜس ً ٠زضٛتید ٠آ ،ٙاظ
آٓٞزُی ٗحیظظیؿت خُٔٞیطی قٞز .قی٘ی ؾجع ثط
زٝاظز ٟانْ ثٜیبزی اؾتٞاض اؾت ً ٠ثب عطاحی یب
ثبظعطاحی ٗدسز ٗ١ٌّٞٓٞبٞٗ ،از  ٝزُطُٛٞی١بی
قی٘یبیی زض ضاؾتبی ؾبٖٓتط ًطز ٙآ١ٙب ثطای آزٗی ٝ
ٗحیظظیؿت ،اٛدبٕ ٗیقٞز [ .]1اٗطٝظ ٟقی٘ی ؾجع ٜٗدط
ث ٠ثیٜف خسیسی زض خبٗؼ¬٠ی ػٔ٘ی قی٘ی خ٢بٛی
قس ٝ ¬ٟضػبیت ان ّٞآٞٗ ،ٙخت پیف¬ُیطی اظ
ضبیؼ١¬٠بی اٛؿبٛی ٗ ٝحیغی ٗی-قٞز.آقٜبیی ثب
تٌٜیي¬١بی زاٛف پبی¬٠ی قی٘ی ؾجع ٝظیل¬٠ی
اذالهی ١ط پػ١ٝف¬ُط زض ػطن ٠قی٘ی ٗی¬ثبقس.
اصًل شیمی سبش;

ًكٞض١بی پیكطكتً ٝ ٠كٞض١بی زض حبّ تٞؾؼ ،٠ؾؼی زض
اؾتلبز١ ٟطچ ٠ثیكتط اظ ان ّٞقی٘ی ؾجع زاضٛس ظیطا ،ثب
ضػبیت ای ٚانٗ ّٞحهٞالت اضظاٛتط ثسؾت ٗی آیٜس ٝ
ثٜبثطای ٚزض اهتهبز خ٢بٛی ،ضهبثتپصیطتط ذٞاٜ١سقس .یٌی
اظ ٗكٌالت ثعضُی ً ٠پیف ضٝی قی٘یساٛبٗ ٙیثبقس
عطاحی  ٝاخطای كطآیٜس١بی قی٘یبیی ؾبظُبض ثب
ٗحیظظیؿت اؾت.آٛبؾتبظ ٝ ٝاضٛط ثطای ٛكب ٙزازٙ
ا١ساف قی٘ی ؾجع ،انٓٞی ضا تٜظیٖ ًطزٟاٛس ً ٠ث ٠انّٞ
زٝاظزُٟب ٠ٛقی٘ی ؾجع ٗؼطٝف ١ؿتٜس  ٝػجبضت¬اٛس اظ:
Green Chemistry
Paul Anastas
Warner
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انْ ا :ّٝپیكِیطی اظ تٓٞیس كطآٝضز١ٟبی
ثیٞ٢ز.ٟ
انْ ز :ٕٝاكعایف ث٢طٟٝضی اظ اتٖ.
انْ ؾ :ٕٞعطاحی كطآیٜس١بی قی٘یبیی ًٖ
آؾیتتط.
انْ چ٢بضٕ :عطاحی ٗٞاز  ٝكطآٝضز١ٟبی
قی٘یبیی ؾبٖٓتط.
انْ پٜدٖ :ث٢طُٟیطی اظ حالّ١ب  ٝقطایظ
ٝاًٜكی ؾبٖٓتط.
انْ قكٖ :اكعایف ثبظز ٟاٛطغی.
انْ ١لتٖ :ث٢طُٟیطی اظ ٗٞاز آٝی٠
تدسیسپصیط.
انْ ١كتٖ :پط١یع اظ ٗكتن ؾبظی قی٘یبیی.
انْ  :ٖ٢ٛث٢طُٟیطی اظ ًبتبٓیعُط١ب.
انْ ز :ٖ١عطاحی ثطای ترطیجپصیط ثٞزٙ
ٗحهٞالت.
انْ یبظز :ٖ١تر٘ی ٚظٗبٝ ٙاهؼی ٝاًٜف
ثطای پیكِیطی اظ آٓٞزُی.
انْ زٝاظزً :ٖ١ب١ف احت٘بٓی ضٝیساز١بی
ٛبُٞاض.
ٞٗ$اضزثبالزضٛكطیبت ثؼسی ثغٞضًبْٗ تٞضیح زاز ٗ ٟیكٛٞس#
مىابع:
ظٓلی ُْٗ ،ح٘سػٔی .ؿالٗی١ ،بزی .ذبًی ظازٝ ،ٟحیس،1392 .
"ٗجبٛی ؾٜتع تطًیجبت آٓی ثب ِٛطقی ٞٛی ،"ٚكهْ ز ،ٕٝاٛتكبضات
زاٛكِب ٟثٞػٔی ؾیٜبٝ ،یطایف ؾ.ٕٞ

زندگینامه دانشمندان
زض ظٛسُی ٛبٗ ٠ی ٗبضی ًٞضی ای ٠ِٜٛٞآٗس ٟاؾت ًٗ :٠بضی
ًٞضی زض ؾبّ  1867ثب ٛبٕ ٗبضیب اؾٌٔ ٞزٝٝؾٌب زض ٝضقٞ
پبیترت ٓ٢ؿتبٗ ٙتٓٞس قس ا ٝزض ؾ 19 ٚؾبِٓی ث ٠پبضیؽ
ضكت تب زض آٛدب ث ٠تحهیْ زض ضقت ٠قی٘ی ثپطزاظز .زض آٛدب
ثب كیعیٌسا ٙخٞا ٙكطاٛؿٞی ثٛ ٠بٕ پیط ًٞضی آقٜب قس  ٝایٚ
آقٜبیی ث ٠اظزٝاج اٛدبٗیس.

درباره ماری کوری

ا ٝث ٠پیط ًٞضی زض اٛدبٕ آظٗبیف ١بی ػ٘ٔی اـ زضثبضٟ
آٌتطیؿیتً٘ ٠ي ٗی ًطز .ظٗبٛی ًٗ ٠بضی ًٞضی زض ؾبّ
 1895زض اٛجبضی چٞثی ًٞچي ً ٠آظٗبیكِب ٟا ٝثٞز قطٝع ثً ٠بض
ًطز  ٠ٛا١ ٠ٛ ٝ ٝیچ ًؽ زیِط چیعی زضثبض ٟػٜهط قی٘یبیی
ضازیٖ ٘ٛی زاٛؿت ای ٚػٜهط ٜٞ١ظ ًكق ٛكس ٟثٞز آجت ٠یٌی اظ
ٌ٘١بضا ٙپػ١ٝكِط پبضیؿی كیعیٌسا ٙكطاٛؿٞی «١بٛطی ثٌطّ»
زض آ ٙظٗب ٙتكریم زاز ٟثٞز ً ٠ػٜهط قی٘یبیی اٝضاٛیٕٞ
پطت١ٞبیی اؾطاؾط آٗیع ٛبٗطئی اظ ذٞز ٗی اككبٛس ،ا ٝث ٠عٞض
اتلبهی یي هغؼًٞ ٠چي اظ كٔع اٝضاٛی ٕٞضا ثط ضٝی یي نلح٠
كیٖٔ ٞٛض ٛسیس ٠ً ٟزض ًبؿص ؾیب ٟپیچیس ٟقس ٟثٞز ُصاقت ٠ثٞز
نجح ضٝظ ثؼس ٗكب١سً ٟطز ً ٠نلح ٠كیٖٔ زضؾت ٗثْ ای٠ً ٚ
ٞٛض زیس ٟثبقس ؾیب ٟقس ٟاؾت ثسی٢ی ثٞز ً ٠ػٜهط اٝضاٛیٕٞ
پطت١ٞبیی ضا اظ ذٞز ؾبعغ ًطز ٟثٞز ً ٠اظ ًبؿص ؾیبُ ٟصقتٝ ٠
ثطنلح ٠كیٖٔ اثط ًطز ٟثٞز.

ثٌطّ ای ٚكطایٜس ضا زٝثبض ٟثب ؾٗ َٜؼسٛی ً ٠ؾِٜی ؾرت ٝ
ؾیب ٟهیطُ ٙٞاؾت ً ٠اظ آ ٙاٝضاٛی ٕٞث ٠زؾت ٗی آیس ،تٌطاض
ًطز ای ٚثبض اثطی ً ٠ؾ َٜثط ضٝی نلح ٠كیٖٔ ُصاقت ٠ثٞز
حتی اظ زكؼ ٠هجٔی  ٖ١هٞی تط ثٞز ثٜبثطایٗ ٚی ثبیؿت ث٠
ؿیط اظ ػٜهط اٝضاٛی ٕٞیي ػٜهط پطتٞظای زیِط  ٖ١زض ؾَٜ
ٝخٞز ٗی زاقت ا ٝكطضی ٠ذٞز ضا ثب ذبٞٛازًٞ ٟضی ً ٠ثب اٝ
زٝؾت ثٞزٛس ٗغطح ًطز آ٢ٛب ٛیع ای ٚضاظ ضا ١یدب ٙاِٛیع
یبكتٜس ای ٚچ ٠پطت١ٞبی ٛبزضی ثٞزٛس ً ٠زض اقیبیی ً٠
پطت١ٞبی ٞٛضی ٗؼ٘ٓٞی اظ آ٢ٛب ػجٞض ٘ٛی ًطز ٛلٞش ٗی ًطزٛس
 ٝاظ ٗیب ٙآ٢ٛب ٗی ُصقتٜس؟
زض آ ٙظٗب ٙپیط ًٞضی زض ٗسضؾ ٠كیعیي تسضیؽ ٗی ًطز
ٓٝی ا ٝت٘بٕ ٝهت آظاز ذٞز ضا ثً ٠بض ٗی ثطز تب ث٘١ ٠ؿطـ
ٗبضی ًٞضی زض آظٗبیف ١بیی ً ٠اٛدبٕ ٗی زاز ً٘ي ًٜس
ضئیؽ ٗسضؾ ٠كیعیي یي اٛجبضی ٗرطٝثًٜ ٠بض حیبط ٗسضؾ٠
ضا زض اذتیبض آ٢ٛب ُصاقت ای ٚاٛجبض كضبیی ثٞز ً ٠آ٢ٛب ٗی
تٞاٛؿتٜس ثس١ ٙٝعی ٠ٜای زضیبكت ًٜٜس  ٝثٜبثطای ٚآ ٙضا هجّٞ
ًطزٛس هسٕ ثؼسی ای ٚثٞز ً ٠ؾٗ َٜؼسٛی ؾیب ٟضا ت٢ی٠
ًٜٜس .اُط ٗی ذٞاؾتٜس اهسإ ث ٠ذطیس آًٜٜ ٙس ذیٔی ُطاٙ
ت٘بٕ ٗی قس آ٢ٛب ث ٠عٞض ًٔی اٛسًی اعالع یبكتٜس ً ٠زٓٝت
اتطیف ١عاضاً ٙیٔ ٞاظ ای ٚؾ٢ِٜب زاضز ً ٠چ ٙٞاٝضاٛیٗٞف ضا
خسا ًطز ٟاٛس آ٢ٛب ضا ثی اضظـ ٗی زاٜٛس چ ٙٞذبٞٛازًٞ ٟضی
زٛجبّ اٝضاٛیٛ ٕٞجٞزٛس ثٌٔ ٠ػٜهط ٛبقٜبذت ٠خسیسی ضا
خؿتدٗ ٞی ًطزٛس ای ٚظثبٓ١ ٠ب ضا زضؾت ٘١ب ٙچیعی
یبكتٜس ً ٠ث ٠آٛ ٙیبظ زاقتٜس.
ٗبضی  ٝپیط ًٞضی ای ٚتٞز١ ٟبی ًثیق ضا ثب ثیْ زض ٙٝزیَ
١بی ثعضُی ٗی ضیرتٜس آ٢ٛب ضا ثب ٗٞاز قی٘یبیی ٗرٔٞط ٗی
ًطزٛس  ٝثط ضٝی یي اخبم هسی٘ی چسٛی حطاضت ٗی زازٛس.
زٝز ؾیب ،ٟذلًٜٜ ٠س ٝ ٟثسثٞی ؿٔیظی ً ٠اظ زیَ ١ب ثطٗی
ذٞاؾت ٛلؽ آ٢ٛب ضا توطیجبً ثٜس ٗی آٝضز  ٝاقي چك٘بٛكبٙ
ضا ؾطاظیط ٗی ًطز .ثب ٗطاخؼ ٠ث ٠یبززاقت٢بی هغٞض
آظٗبیكِب١ی ٗبضی  ٝپیٌط ًٞضی ٗؼٔٗ ٕٞی قٞز ً ٠آ ٙزٝ
ٛلط اظ قبٛعز ٖ١زؾبٗجط  1897ثٗ ٠غبٓؼ ٠زضثبض ٟپطت ٞثٌطّ یب
پطت ٞاٝضاٛی ٕٞپطزاذتٜس.
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زض آؿبظ ٗبضی ًٞضی كوظ ث ٠ایً ٚبض ٗكـ ّٞقس ٓٝی اظ پٜدٖ كٞضی٠
ؾبّ  1898پیط ًٞضی  ٖ١ث ٠أٗ ٝحن قس پیط ث ٠اٛساظُ ٟیطی ١ب ٝ
ثطضؾی ٛتبیح پطزاذت آ ٙزٛ ٝلط ػ٘ستبً قست پطت١ٞبی ًبٛی ١ب ٘ٛ ٝي
١بی ٗرتٔق اٝضاٛی ٝ ٕٞاٝضاٛی ٕٞكٔعی ضا اٛساظُ ٟیطی ٗی ًطزٛس زض
ٛتید ٠تدطث١ ٠بی ظیبز آ٢ٛب ای ٚثٞز ً ٠تطًیجبت اٝضاٛیً٘ ٕٞتطی ٚضازیٞ
اًتیٞیت ٠ضا زاقتٜس .ضازی ٞاًتیٞیت ٠اٝضاٛی ٕٞكٔعی اظ آ٢ٛب ثیكتط ثٞز ٝ
ًبٛی اٝضاٛیٗ ٠ً ٕٞؼطٝف ث ٠پیچ ثٜٔس ثٞز ثیكتطی ٚضازی ٞاًتیٞیت ٠ضا
زاقت ایٛ ٚتبیح ٛكبٗ ٙی زاز ً ٠احت٘بالً پیچ ثٜٔس ٗحتٞی ػٜهطی
اؾت ً ٠ضازی ٞاًتیٞیت ٠اـ ذیٔی ثیكتط اظ ضازی ٞاًتیٞیت ٠اٝضاٛیٕٞ
اؾت زض زٝاظز ٖ١آٝضیْ ًٞ 1898ضی ١ب ٛظطی ٠ذٞز ضا ث ٠آًبزٗی ػٕٔٞ
پبضیؽ ُعاضـ ًطزٛس زض چ٢بضز ٖ١آٝضیْ ًٞضی ١ب ثب ٌ٘١بضی ٓ٘ٙٞ
قی٘یسا ٙكطاٛؿٞی ث ٠خؿتدٞی ػٜهط ٛبقٜبذتٗ ٠عثٞض پطزاذتٜس.

کشف ماری کوری
ٛتیدُ ٠طاٛج٢بی ایً ٚبض پطظح٘ت  ٝعبهت كطؾب ت٢ٜب چٜس هغط ٟاظ ٗبزٟ
ای ثٞز ً ٠آ٢ٛب ایٗ ٚبز ٟضا زض ٓ١ ٠ٓٞبی آظٗبیكِب١ی ٢ِٛساضی ٗی
ًطزٛس ثط اثط ایً ٚبض١بی عبهت كطؾب زض ٛرؿتی ٚظٗؿتبٗ ٙبضی ًٞضی
زچبض ٞٛػی ػلٞت  ٝآت٢بة ضیٞی قس ت٘بٕ كهْ ضا ٗطیض ثٞز ٓٝی پؽ
اظ ث٢جٞزیً،بض پرتٞٗ ٚاز زض زیَ ١ب ضا زض آظٗبیكِب ٟاظ ؾط ُطكت
ؾبّ پؽ اظ آٛ ٙرؿتی ٚزذتطـ ثٛ ٠بٕ ایطٗ ٠ٛتٓٞس قس،پیط ٗ ٝبضی
ًٞضی زض ٗب ٟخٞالی ٘١ب ٙؾبّ تٞاٛؿتٜس ایٗ ٚؿئٔ ٠ضا اٛتكبض زٜ١س
ً ٠ؾٗ َٜؼس ٙث ٠ؿیط اظ ػٜهط اٝضاٛی ٕٞز ٝػٜهط پطتٞظای زیِط ضا ٛیع
زض ذٞز زاضز ٛرؿتی ٚػٜهط ضا ث ٠یبز ٗحْ قب ،ٙپٛٞٓٞیٛ ٕٞبٗیسٛس ٝ
زٗٝی ٚػٜهط ضا ً ٠ا٘١یت ظیبزی زاقت ضازیٛ ٕٞبٗیسٛس ً ٠اظ ٝاغ ٟایی
التی ٚثٗ ٠ؼٜی پطت ٞآ٢بٕ ٗی ُطكت .زض ثیؿت  ٝقكٖ زؾبٗجط ؾبّ
$ 1898پٜدٖ زی ٗب #1277 ٟاػضبی آًبزٗی ػٔ ٕٞپبضیؽ ُعاضقی
تحت ػٜٞا« ٙزضثبضٗ ٟبز ٟقسیساً ضازیٞاًتیٞی ً ٠زض پیچ ثٜٔس ٝخٞز
زاضز» آُب ٟقسٛس  ٝای ٚضٝظ تبضید تٓٞس ضازی ٕٞاؾت .پیسایف ضازی ٕٞزض
ٗیب ٙػٜبنط ضازی ٞاًتی ٞعجیؼی توطیجبً ث ٠كٞضیت ثبثت ًطز ً ٠ایٚ
ػٜهط ٜٗبؾت تطی ٚػٜهط ضازی ٞاًتی ٞثطای ثؿیبضی ًبض١بؾت ث ٠ظٝزی
ٗؼٔ ٕٞقس ًٛ ٠ی٘ ٠ػ٘ط ضازیٛ ٕٞؿجتبً ظیبز اؾت  1600$ؾبًّ #كق
ضازی ٕٞیٌی اظ پیطٝظی ١بی ثٜیبزی ػٖٔ اؾت ثطضؾی ١بی اٛدبٕ قسٟ
ضٝی ضازیٞٗ ٕٞخت زُطُٛٞی ١بی اؾبؾی زض زاٛف ثكط زضثبض ٟذٞال
 ٝؾبذت ٗبز ٟقس.
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ذبٞٛازًٞ ٟضی ث٘١ ٠طا ٟثٌطّ ث ٠ذبعط ًكلی ً٠
پؽ اظ آً ٠٘١ ٙبضعبهت كطؾب ث ٠آٛ ٙبئْ قسٛس
زض ؾبّ  1903خبیعٞٛ ٟثْ $كیعیي #ضا اظ آ ٙذٞز
ًطزٛس  ٝث ٠ای ٚتطتیت تٞاٛؿتٜس ٝإ ١بیی ضا ً٠
ثطای ًبض١بی پػ١ٝكی عٞالٛی ذٞز ُطكت ٠ثٞزٛس،
پطزاذت ًٜٜس.
پیط ًٞضی زض ؾبّ  1906زض  47ؾبِٓی ث ٠ػٔت
تهبزف ثب اتٗٞجیْ زضُصقتٗ .بزإ ًٞضی پؽ اظ
ٗطٍ ق١ٞطـ ثٗ ٠غبٓؼبت ذٞز ازاٗ ٠زاز  ٝزض
ؾبّ ٞٗ 1910كن ث ٠ت٢ی ٠ضازی ٕٞذبٓم ُطزیس زض
ایِٜ١ ٚبٕ اؾتبز ؾٞضث ٝ ٙٞػض ٞآًبزٗی عت قس
 ٝزض ؾبّ 1911ثطای زٗٝی ٚثبض ث ٠زضیبكت خبیعٟ
ٞٛثْ ٛبئْ قس ٗ$بضی ًٞضی ث ٠ؿیط اظ ٓیٜٞؼ
پبٓٝی$ َٜثطٛس ٟخبیعٞٛ ٟثْ زض قی٘ی زض ؾبّ
 ،1954ثطٛس ٟخبیع ٟنٔح ٞٛثْ زض ؾبّ #1962
ت٢ٜب اٛؿبٛی اؾت ً ٠زٝثبض ٟای ٚخبیع ٟاضظقٜ٘س ضا
اظ آ ٙذٞز ًطز ٟاؾتٗ #.بزإ ًٞضی زض چ٢بضٕ
غاٞٛی 1934 ٠یؼٜی ثیؿت ١ ٝكت ؾبّ ثؼس اظ
ٗطٍ ق١ٞطـ  ٝزض ؾ 67 ٚؾبِٓی زضُصقت.
ایٝ ٚاهؼیت ً ٠پطت١ٞبی ضازیٗ ٕٞی تٞاٜٛس ثبكت
١بی ظٛس ٟی اٛسإ ١ب ضا اظ ثی ٚثجطٛس ث ٠ػٜٞاٙ
ٗ٘٢تطی ٚزؾتبٝضز ًكق ًٞضی٢ب ٗكرم ُطزیس
پعقٌب ٝ ٙپػ١ٝكِطا ٙػٔ ٕٞپعقٌی ث ٠ظٝزی
زضیبكتٜس ً ٠ث ٠ایٝ ٚؾیٔٗ ٠ی تٞاٜٛس ؿس١ ٟب ٝ
ثبكت٢بی ثسذیٖ ضا ً ٠زض ؾطعب٘١ ٝ ٙچٜیٚ
ثی٘بضی٢بی پٞؾتی  ٝؿسز تطقحی ثطٝظ ٗی ًٜٜس،
اظ ثی ٚثجطٛس ثؿیبضی اظ ثی٘بضا ٙؾطعبٛی ً٠
تٞاٛؿت ٠اٛس ثب ٗٞكویت ٗؼبٓد ٠قٛٞس  ٝاظ ٗطٍ
ٛدبت یبثٜس ػ٘ط زٝثبض ٝ ٟؾالٗتی ذٞز ضا ٗسیٙٞ
تالق٢بی ایثبضُطا ٝ ٠ٛذؿتِی ٛبپصیط  ٝاِٛیعٟ
ٝاالی ای ٚظ ٙثی ٘١تب ١ؿتٜس.

شیمی خوراکی
شیمی قهوه
کافئین محتوای قهوه
ٗوساض ًبكئیٞٗ ٚخٞز زض هٗ ٟٞ٢تـییط اؾت اٗب زض یي
كٜدب ٙتوطیجبً ثطاثطٗ100یٔی ُطٕ اؾت.

چراقهوه تلخ است؟
اؾیس١بی ًٔطغٛیي حسٝز  " 8اظ تطًیجبت زا ٠ٛی هٟٞ٢
ثٞزازٛ ٟكس ٟضا تكٌیْ ٗیزٜ١س.

ًبكئی ٚثب ٗؿسٝز ًطز ٙػْ٘ ُط١ٝی اظ ٗٞاز قی٘یبیی
ٗـعی عجیؼی ثٛ ٠بٕ آزٞٛظی١ ٚب ًبض ٗیًٜس ً ٠ث ٠عٞض
عجیؼی ذؿتِی ضا تحطیي ٗیًٜس.
ٗوساض ًبكئی ٚزض خطیب ٙذ 15 ٙٞتب  45زهیو ٠پؽ اظ
ٗهطف ت٘بٕ ٗیكٞز.
ثیف اظ ٗ ٠ُٛٞ 40رتٔق زض زا١ ٠ٛبی ؾجعض َٛهٟٞ٢
قٜبؾبیی قسٟاٛس.
ایُ ٚط ٟٝاظ اؾیس١ب ثب اؾیس ً-5بكئٞیٔیٌیٜیي ٗؼطٝف اٛس.
ٝهتی ً ٠زا ٠ٛهطٗع ٗیقٞز ٗوساض اؾیسًٔطٝغٛیي ًب١ف
ٗییبثس ٝآ١ٙب ث ٠قٌْ ًٞیٜٞالًت١ ٙٞب ٝاًٜف ٛكبٙ
ٗیزٜ١س.
كٜیٔیس١ ٙب ٗ ٝالٞٛزی١ ٚبثبػث عؼٖ ٗ ٝع ٟتٔری
ٗیقٛٞس.
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شیمی دارویی
ٛبٕ قبذ ٠ای اظ زاٛف ثٜیبزی ٚقی٘ی اؾت ً ٠ث ٠ثطضؾی  ٝاؾتلبزٟ
اظ تطًیجبت قی٘یبیی ثب ١سف زضٗب ،ٙزض ؾیؿتٖ ١بی ظیؿتی
ٗیپطزاظز .ای ٚزاٛف اظ زاٛف ١بی پبی ٠زض زاضٝؾبظی ث ٠ق٘بض ٗیطٝز
 ٝثرف ُؿتطز ٟای اظ زاض١ٝب اظ ٗغبٓؼبت زض ای ٚظٗی ٠ٜحبنْ
ٗیكٛٞس.

تعاریف اولیه از شیمی دارویی

آؿبظ زضٗب ٙثی٘بضی٢ب ثب زاض ، ٝزض هسٗت ذٞز ٗح ٞقسٟ
اؾت .آٝی ٚزاض١ٝب ٜٗكبء عجیؼی زاقت ٝ ٠ػ٘ستب اظ
ُیب١ب ٙاؾترطاج ٗیكسٛس  ٝثطای زضٗب ٙثی٘بضی٢بی
ػلٛٞی ثٌبض ضكت ٠اٛس .هط٢ٛب پیف اظ ای ،ٚچیٜی٢ب ٜ١ ،سی٢ب
 ٝاهٞإ ٞٛاحی ٗسیتطا ، ٠ٛثب ٗهبضف زضٗبٛی ثطذی ُیب١بٙ
ٞٗ ٝاز ٗؼسٛی آقٜب ثٞز ٟاٛس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ  ،ثطای زضٗبٙ
ٗبالضیب اظ ُیب ٟچ٢بِٛكب ٙزض چی ٚاؾتلبزٗ ٟیكس .اًٜٙٞ
ثبثت قس ٟاؾت ً ٠ایُ ٚیب،ٟحبٝی آٌٓبٓٞئیس١بیی ٛظیط
كجطیلُٞی ٚاؾت  .ؾطذپٞؾتب ٙثطظیْ ،اؾ٢بّ  ٝاؾ٢بّ
ذٛٞی ضا ثب ضیك١ ٠بی اپیٌب ً ٠حبٝی آؾت ٚاؾت ،زضٗبٙ
ٗیٌطزٛس .ایٌٜب١ب اظ پٞؾت زضذت ؾیًٛٞ ٚب ،ثطای زضٗبٙ
تت ٗبالضیب اؾتلبزٗ ٟیٌطزٛس .زض ؾبّ ً ، 1823یٜی ٚاظ
ایُ ٚیب ٟاؾترطاج قس .ثوطاط زض اٝاذط هط ٙپٜدٖ هجْ اظ
ٗیالز اؾتلبز ٟاظ٘ٛي ١بی كٔعی ضا تٞنیً ٠طز ٝ
زضٗب٢ٛبی عجی ؿطة ضا ٛعزیي ث 2000 ٠ؾبّ تحت ٛلٞش
ذٞز هطاض زاز.
تبضید ٗؼطكی قی٘ی زاضٝیی ث ٠ػٜٞا ٙػٖٔ آٝیٚ
كبضٗبًٞپ ٠زض هط ٝ 16 ٙهط١ ٙبی ثؼس ٜٗتكط قس.
ُٜدی ٠ٜػٞاْٗ زاضٝیی ؾطقبض اظ زاض١ٝبی خسیس ثب ٜٗكبء
ُیب١ی ٗ ٝؼسٛی ٗؼطكی قسٛس.

قی٘ی زاضٝیی  ،خٜج ٠ای اظ ػٖٔ قی٘ی اؾت ً ٠زضثبضً ٟكق ،
تٌٞی ، ٚقٜبؾبیی  ٝتـییط ضٝـ اثط تطًیجبت كؼبّ ظیؿتی زض ؾغح
ٌٗٓٞٓٞی ثحث ٗیٌٜس  ٝتبثیط انٔی آ ٙثط زاض١ٝبؾت ،اٗب تٞخ ٠یي
قی٘یسا ٙزاضٝیی ت٢ٜب ٜٗحهط ث ٠زاضٛ ٝجٞز ٝ ٟثغٞض ػ٘ ، ٕٞزیِط
تطًیجبتی ً ٠كؼبٓیت ظیؿتی زاضٛس ،ثبیس ٗٞضز تٞخ ٠ثبقٜس .قی٘ی
زاضٝیی  ،ػال ٟٝثط ای ،ٚقبْٗ خساؾبظی  ٝتكریم  ٝؾٜتع تطًیجبتی
اؾت ًٗ ٠یتٞاٜٛس زضػٔ ٕٞپعقٌی ثطای پیكِیطی  ٝث٢جٞز  ٝزضٗبٙ
ثی٘بضی ١ب ثٌبض ٗی ضٛٝس.
زض اٝاذط هط ، 19 ٙقی٘ی زاضٝیی ثب ًكق "پْ اضٓیف"
ً ٠ا ٝضا پسض قی٘ی زضٗبٛی خسیس ٗیٜبٜٗس ،زض اضتجبط ثب
ای ٠ٌٜتطًیجبت قی٘یبیی زض ثطاثط ػٞاْٗ ػلٛٞی ٝیػ ٟای
اظ ذٞز ؾ٘یت اٛتربثی ٛكبٗ ٙیسٜ١س ،زچبض یي تحّٞ
قِطف قس  .زض ٘١ی ٚزٝضا" ، ٙاٗیْ كیكط" ٛ ،ظطی٠
هلْ ًٔ ٝیس ضا ً ٠یي تـییط ٜٗغوی ثطای ٌٗبٛیؿٖ ػْ٘
زاض١ٝب ثٞز ،اضائ ٠زاز .تحویوبت ثؼسی اضٓیف ٌ٘١ ٝبضاٛف
ٜٗ ،دط ثً ٠كق تؼساز ظیبزی اظ ػٞاْٗ قی٘ی زضٗبٛی
خسیس قس ً ٠اظ آٗ ٙیب ، ٙآٛتی ثیٞتیٌ٢ب  ٝؾٓٞلبٗیس١ب ،
اظ  ٠٘١ثطخؿت ٠تطثٞزٛس.

سیر تاریخی شیمی دارویی
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جنبه های بنیادی داروها
ؾبظٗب ٙث٢ساقت خ٢بٛی  ،زاض ٝضا ث ٠ػٜٞا١« ٙط
ٗبزٟای ً ٠زض كطایٜس١بی زاضٝیی ثٌبض ضكت ٝ ٠ؾجت
ًكق یب انالح كطایٜس١بی كیعیٞٓٞغیي یب حبالت
ثی٘بضی زض خ٢ت ث٢جٞز ٗهطف ًٜٜس ٟقٞز ».تؼطیق
ٞ٘ٛز ٟاؾت  ٝكطاٝضز١ٟبی زاضٝیی ضا تحت ػٜٞا« ٙیي
قٌْ زاضٝیی ً ٠حبٝی یي یب چٜس زاض٘١ ٝطا ٟثب ٗٞاز
زیِطی ً ٠زض كطایٜس تٓٞیس ث ٠آ ٙاضبكٗ ٠یقٞز» .
ٗؼطكی ٗیًٜس.

شکل داروها

طبقه بندی داروها
زاض١ٝب ضا ثط اؾبؼ ٗؼیبض١بی ُٛٞبُ ٙٞعجو ٠ثٜسی ٗیٌٜٜس ً٠
ػجبضتٜس اظ:
اثط كبضٗبًٞٓٞغی
ٗهبضف زضٗبٛی
ؾبذت٘ب ٙقی٘یبیی زضٗبٛی  ،تكطیحی
ٌٗبٛیؿٖ ػْ٘ زض ؾغح ؾّٔٞ

فیتوشیمی:

ثؿیبضی اظ زاض١ٝب  ،حبٝی اؾیس١ب  ٝثبظ١بی آٓی
ٗیثبقٜس .زالیْ ٗتؼسزی ٗجٜی ثط ای ٠ٌٜای ٚتطًیجبت
زض زاضٝؾبظی  ٝپعقٌی ثبیس ث ٠كطٕ ٘ٛي ٗهطف
قٛٞس ،ػجبضتٜس اظ:
انالح ذهٞنیبت كیعیٌٞقی٘یبیی ٗ ،بٜٛس حالٓیت ،
پبیساضی  ٝحؿبؾیت ثٞٛ ٠ض  ٝاثط ثط اػضبء ٗرتٔق
ث٢جٞز ٞٛاحی ظیؿتی اظ عطین انالح خصة  ،اكعایف
هسضت ُ ٝؿتطـ اثط
ًب١ف ؾ٘یت

کاربرد داروها
زاض١ٝب ثط اؾبؼ ٗوبنس ذبنی ثٌبض ٗیضٝز ً٠
ػجبضتٜس اظ:
تبٗیٞٗ ٚاز ٗٞضز ٛیبظ ثسٗ ، ٙثْ ٝیتبٗی٢ٜب
پیكِیطی اظ ػلٛٞت٢ب ٗ ،ثْ ؾطٕ ١بی زضٗبٛی ٝ
ٝاًؿ٢ٜب

ؾ٘یتظزایی ٗ ،بٜٛس پبزظ١ط١ب
ٗ٢بض ٗٞهتی یي ػٌ٘ٔطز عجیؼی ٗ ،بٜٛس ثیٞ٢ـ
ًٜٜس١ٟب
تهحیح اػ٘بٓی ً ٠زچبض اذتالّ قسٟاٛس . ...ٝ

قی٘ی ُیب١ی ضا انغالحب كیتٞقی٘ی ٗی ُٞیٜس ،زض ایٚ
قبذ ٠اظ قی٘ی ث ٠ثطضؾی ذٞال قی٘یبیی  ٝزاضٝیی ُیب١بٙ
ٗرتٔق ٗی پطزاظز.كیتٞقی٘ی یؼٜی اؾترطاج  ٝقٜبؾبیی
ٗٞاز ٗٞثطُ ٟیب١ب ٙزاضٝیی ً ٠ضیك ٠انٔی اؾتلبز ٟاظ
تطًیجبت عجیؼی ثطای زضٗب ٙثی٘بضی ١بؾت.
اظ خً٘ٔ ٠بضثطز ُیب١ب ٙزض تٓٞیس ٗحهٞالت آضایكی ٝ
ث٢ساقتی ،نٜبیغ زاضٝؾبظی  ٝنٜبیغ ؿصایی اؾت.
زض نٜبیغ ؿصایی ُیب١ب ٙث ٠ػٜٞا ٙعؼٖ زٜ١سٞٗ ٟاز ؿصایی
ث ٠نٞضت چبقٜی زض قٌالت،آزاٗؽ  ٝثطای اكعایف ظٗبٙ
٢ِٛساضی ٗٞاز  ٝزض نٜبیغ آضایكی  ٝث٢ساقتی اظ خ٘ٔ ٠زض
تٓٞیس ذ٘یطزٛسا،ٙقبٗپ،ٞنبث، ٙٞػغط  ٝثؿیبضی تٓٞیسات
زیِط ٗٞضز اؾتلبز ٟهطاض ٗی ُیطٛس.

ًبضثطز ُیب١ب ٙزض تٓٞیس ٗحهٞالت آضایكی ٝیػُی ١بیی ًٗ ٠ب زض
ػهبض١ ٟب  ٝتطًیجبت ُیب١ی ثسٛجبٓكب١ ٙؿتیٖ ؾٝ ٠یعُی انٔی ٗطتجظ
ثب ٗٞاز آضایكی اؾت یؼٜی كؼبٓیت آٛتی اًؿیسا١ ٙب ،ؾلیسًٜٜس١ ٟب ٝ
حلبظت زض ثطاثط اقؼ ٠یٝ ٞی.
یي كیتٞقی٘ی زا ٙتطًیجبت قی٘یبیی ُیب١ب ٙضا ٗغبٓؼ ٝ ٠ثطضؾی
ٗیٌٜس ،زض عی هطٗ ٙٝرتٔق ثؿیبضی اظ تطًیجبت ُیب١ی ٛوف اؾبؾی
زض نٜبیغ زاضٝؾبظی زاقت ٠اٛس.
ُیب١ب ٙزاضٝیی ث ٠اقٌبّ ٗرتٔق ٗبٜٛس ُیب ٟتبظ،ٟذكي یب پٞزضقس،ٟزٕ
قس،ٟخٞقبٛس،ٟقطثت،ضٝؿ١ ٚبی ُیب١ی  ٝاؾبٛؽ ١بی كطآٝضی قس ٟزض
نٜبیغ زاضٝیی ٘١چ ٙٞثی٘بضی ١بی زیبثت،ت٘ٞض ً ...ٝبضثطز زاضٛس.
یٌی اظ ٗعیت ١بی اؾتلبز ٟاظ ُیب١ب ٙثطای تٓٞیس زاض ٝاضظا ٝ ٙعجیؼی
ثٞز ٙآ٢ٛبؾتُ ،ب١ی یي ُیب ٟثب یي تطًیت پیچیس ٟضا ث ٠ضاحتی ٝ
كوظ ثب اؾتلبز ٟاظ ٞٛض  ٝآة ٞ١ ٝا ؾٜتع ٗی ًٜس.
ضقت ٠كیتٞقی٘ی ٗی تٞاٛس ٛوف پطضِٛی زض ایدبز ثطٝت اظ عطین
كطآٝضی ُیب١ب ٙزاضٝیی  ٝكطٗٞالؾی ٝ ٙٞتٓٞیس كطآٝضز١ ٟبی ٗرتٔق
زاقت ٠ثبقس ،ث ٠ػجبضتی ٗی تٞاٛس زض تٓٞیس ثطٝت  ٝایدبز اضظـ اكعٝزٟ
اظ ُیب١ب ٙزاضٝیی ٛ ٝیع ایدبز اقتـبّ ؾٜٗ ٖ٢بؾجی زاقت ٠ثبقس.

تکنولوژی شیمی
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ٗب ١یح ٝهت زؾت اظ تؼطیق  ٝت٘دیس اظ
ُطاك٘ٛ ٚیٌكیٖ.
گزافه ي ساخت جلیقٍ ضد گلًلٍ ي سلًل
سًختی َیدريصوی کارامدتز:
ُطاك ٚیٌی اظآٓٞتطٝح ١بی ًطث ٚث ٠هغط یي
اتٖ  ٝثب آضایف قف ضٔؼی اؾت .اظ ٝیػُی
١بی خبٓت تٞخُ ٠طاكٗ ٚی تٞا ٙث ٠ای١ ٚب
اقبضً ٟطزٗ :ی تٞاٛسذٞزـ ضا تطٗیٖ ًٜس
ٛ،بظى تطی ٚتطًیت قٜبذت ٠قس ٟاؾت ،
ؾجي تطیٗ ٚبز ٟاؾت ،هٞیتطی ٚتطًیت ًكق
قس ٟاؾت،ث٢تطی١ ٚسایت ًٜٜسُ ٟطٗب
ٝآٌتطیؿت ٠زض زٗبی اتبم اؾت .اظ ای ٚتطًیت
قی٘یبیی ٗی تٞا ٙزض ؾبذت ١ط چیعی اظ
ٞ١اپی٘ب ُطكت ٠تب خٔیو١ ٠بی ضس ُٔ ٠ٓٞای ً٠
 10ثطاثطاظ كٞالز ٗوب ٕٝتطٛس  ٝؾٔ١ ّٞبی
ؾٞذتی اؾتلبزً ٟطز حتی ٗی تٞا ٙآ ٙضا ث٠
یي ػبْٗ ضس ؾطعب ٙتجسیْ ًطز.هسضت ایدبز
تح ّٞآ ٙزضآٌتطٛٝیي ثیكتط اظ زیِط ض٘ی٠ٜ
١بؾت ٗ ٝیتٞاٛس خبیِطی ٚؾیٔیٌٛٞی قٞز ً٠
ثط اؾبؼ هبٞٗ ٙٞٛض ،حؿبثی ككطز ٟقسٟ
اؾت.
ثب ت٘بٕ ٝخٞز ایٝ ٚیػُی ١بی ثی ٛظیط ُطاكٚ
حٌٖ ٗبز ٟقِلت اِٛیع  ٝتبثیطُصاض ثط آیٜسٟ
تٌٜٞٓٞغی ضا زاضزٗ .طحٔ ٠ثؼسی تٓٞیس اؾت
ثعضُتطیٗ ٚكٌٔی ً ٠زاٛكٜ٘سا ٙزض حبّ
حبضط ٗكـ ّٞحْ ًطز ٙآ١ ٙؿتٜس تٓٞیس
اٛجُ ٟٞطاكٜی اؾت ً ٠ث ٠اٛساظً ٟبكی ثطای ث٠
ًبض ثطز ٙزضنٜؼت ذبٓم ثٞز ٝ ٟاظ هی٘ت
پبییٜی  ٖ١ثطذٞضزاض ثبقس ٝ .هتی ای ٚا١ساف
ٗحون قٞز  ،ػهط ُطاك ٖ١ ٚقطٝع ذٞا١س
قس.

محققان به فرمول ساخت داروی ضد پیری دست یافتند!

تؿت ١بی ثبٓیٜی یي زاضٝی آظٗبیكی خسیس ضٝی اكطاز ؾبٓرٞضز ،ٟچٜبٛ ٙتبیح اٗیسثركی ضا زض توٞیت ؾیؿتٖ ایٜ٘ی زاٝعٔجبٙ
ث٘١ ٠طا ٟزاقت ٠اؾت ًٗ ٠یتٞاٛ ٙبٕ زاضٝی ضس پیطی ضا ضٝی آ٢ٛ ٙبز .زض ٝاهغ ای ٚتطًیت زاضٝیی ؾجت ًب١ف اثطات ٗرطة
ًٓٞ٢ت ؾ ٚضٝی ؾیؿتٖ ایٜ٘ی اكطاز قس ٝ ٟاظ ای ٚعطین ،ثطٝظ ػلٛٞت زض ثس ٙآ٢ٛب ضا تب  40زضنس ًب١ف زاز ٟاؾت؛ ػبٗٔی ً٠
ٗیتٞاٛس عٞالٛی تط قس ٙػ٘ط ؾبٜٓ٘سا ٙضا زض پی زاقت ٠ثبقس.
زض ایً ٚبضآظٗبیی ثبٓیٜی ً ٠ث ٠ضٝـ تهبزكی زٝؾًٞ ٞض ،تٞؾظ ٗطًع تحویوبت ظیؿت پعقٌی ٞٛاضتیؽ زضٗبؾبچٞؾت اٗطیٌب
اٛدبٕ قس ،تؼساز  264زاٝعٔت ثبالی  65ؾبّ ثٗ ٠ست قف ١لت ٠تحت تی٘بض ثب ز ٝزاضٝی ثبظزاضٛس١ی آٛعیٖ ١سف ضاپبٗبیؿی ٚزض
پؿتبٛساضا ٙهطاض ُطكتٜس .ای ٚآٛعیٖ زض تٜظیٖ ٗد٘ٞػ ٠ای اظ پطٝؾ١ ٠بی ؾٔٓٞی ،تٜظیٖ ضقس ؾٔ٢ٓٞب ،تٜظیٖ حطًت  ٝثوبی آ٢ٛب
ٛوف ًٔیسی ایلب ٗیٌٜس٘١ .چٜی ٚزض كطآیٜس حصف ٞٛض١ ٙٝبی ظائس ًِٜ١ ٠بٕ ضقس ٗ ٞ٘ٛ ٝـع ضخ ٗیس١س ٛیع تبثیطُصاض اؾت.
زض حبّ حبضط زاض١ٝبی ثبظزاضٛس١ی ثطای ثی٘بضاٗ ٙجتال ث ٠ؾطعب ٝ ٙاكطازی ً ٠تحت خطاحی پیٛٞس ػض ٞهطاضُطكت ٠اٛس تدٞیع
ٗیكٞز .ثب ای ٚاٝنبف ٞ٘١اض ٟثطضؾی اثط چٜی ٚزاض١ٝبیی زض خُٔٞیطی اظ ٗؿ ٚقس ٙؾٔ١ ّٞبی اٛؿبٛی ٝث ٠انغالحً ،بضًطز ث٠
ػٜٞا ٙزاضٝی ضس پیطی ٛیع ایسٝ ٟؾٞؾ ٠اِٛیعی ثٞز ٟاؾت.

منبع www.sciencealert.com :
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ChemOffice Professional
ٗد٘ٞػ ٠ای یٌپبضچ ٠اظ اثعاض١بی ٛطٕ اكعاضی ٞ١قٜ٘س ػٔ٘ی ضا ثطای
زاٛكٜ٘سا ٝ ٙپػ١ٝكِطا ٙكؼبّ زض ظٗی ٠ٜقی٘ی  ٝظیؿت قٜبؾی كطاٖ١
ٗی ًٜس تب آ١ ٙب هبزض ثبقٜس ث ٠ضاحتی زاز١ ٟبی  ٝاعالػبت ذٞز ضا زض
ًبٗپیٞتط ٝاضز ٞ٘ٛز ٝ ٟشذیطًٜٜ ٟس.
اثعاض١بی ChemOfficeثب كطا ٖ١آٝضز ٙاٌٗب ٙشذیط ،ٟثبظیبثی  ٝث ٠اقتطاى
ُصاضی زاز١ ٟب  ٝاعالػبت زض تطًیجبت ٝ ٝاًٜف ١بی قی٘یبیی/كیعیٌی ٘١ ٝچٜیٚ
اعالػبت ٗطتجظ ثب ٗٞاز  ٝذٞال آ١ ٙب ،اكعایف ث٢طٝ ٟضی قرهی  ٝث٢جٞز ته٘یٖ
ُیطی ضا ٗیؿط ٗی ًٜٜس .ایٗ ٚد٘ٞػٛ ٠طٕ اكعاضی ث ٠قی٘ی زاٛب ٝ ٙظیؿت قٜبؾبٙ
ً٘ي ٗی ًٜس تب ث ٠ث٢تطیٛ ٚحً ٌٚ٘ٗ ٞبض١بی ذٞز ضا زٛجبّ ٞ٘ٛز ٝ ٟثب ٗهٞض
ؾبظی زاز١ ٟبی ػٔ٘ی ث ٠زضى ػ٘ین تطی زض اضتجبط ثی ٚكؼبٓیت ١بی ثیٞٓٞغیٌی
ثب ؾبذتبض قی٘یبیی آ١ ٙب ثطؾٜس.

قابلیت های کلیدی نرم افزار

ضؾٖ ٗ١ ٌّٞٓٞبٝ ،اًٜف ١ب ٢ٛ ٝبز١بی ثیٞٓٞغیٌی ثطای اؾتلبزٟ
زض اؾٜبز آٌتطٛٝیٌی
اٌٗب ٙخؿتد ٞزض ٛطٕ اكعاض ثب اثعاض SciFinder
ٗطتت ؾبظی ،تدعی ٝ ٠تحٔیْ  ٝؾبظٗبٛس١ی ٗد٘ٞػ ٠اظ
تطًیجبت  ٝزاز١ ٟب ً ٝكق ضٝاثظ ؾبذتبض كؼبٓیتی  ٝاثطات
اضائ ٠ظثب ٙثطٛبٗٞٛ ٠یؿیChemScriptثطای زؾتٌبضی ؾبذتبض
 ٝكطآیٜس ١بی قی٘یبیی/ثیٞٓٞغیٌی
اثعاض Chem3Dثطای تٓٞیس ٗسّ ١بی ؾ ٠ثؼسی اظ
ؾبذتبض١بی ٌٗٓٞٓٞی
اثعاض١بی حطك ٠ای زض شذیط ٟؾبظی  ٝثبظیبثی
اعالػبت  ٝزاز١ ٟبی ؾبذتبض ١بی ق٘یبیی
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ChemOffice Professionalشامل نرم افزارهای بسیار
قوی برای رسم ساختارهای مولکولی و دیتابیس های بسیار
قوی برای بدست آوردن اطالعات ساختار مولکولی می باشد،
این مجموعه شامل نرم افزارهایی همچون ChemDraw
Professional , ChemDraw for Excel , Chem3D ,
ChemFinder , ChemFinder for Office ,
ChemScript , CDSL Mobile , ChemDraw Direct
می باشد.

نانو شیمي چیست ؟

كٜبٝضی ٛب ،ٞٛپسیس ٟاختٜبة ٛبپصیط ١عاض ٟؾ ٕٞاؾت .زض ٝاهغ ایٚ
كٜبٝضی ضا ٘ٛی تٞا ٙث ٠ػٜٞا ٙضقت ٠خسیسی ٗؼطكی ًطز ثٌٔ٠
ضٝیٌطزی خسیس ثًٔ ٠ی ٠ػٔٝ ٕٞكٞٗ ٜٙٞخٞز زض ٗویبؼ ٛب ٞٛاؾت.
كٜبٝضی ٛبٝ ٞٛاغ ٟای اؾت ًٔی ً ٠ث ٠ت٘بٕ كٜبٝضی٢بی پیكطكت ٠زض
ػطنً ٠بض ثب ٗویبؼ ٛب ٞٛاعالم ٗیكٞزٗ.ؼ٘ٞالً ٜٗظٞض اظ ٗویبؼ ٛبٞٛ
اثؼبزی زض حسٝز  1تب ٛ 100بٗٞٛتطٗیجبقس.
آٝی ٚخطه ٠كٜبٝضی ٛب ٞٛزض ؾبّ  1959ضیچبضز كبی ٜٚ٘كیعیٌساٙ
ثطٛس ٟخبیعٞٛ ٟثْ ظز ٟقس .كبی ٜٚ٘عی یي ؾرٜطاٛی تحت
ػٜٞا"ٙكضبی ظیبزی زض ؾغٞح پبییٝ ٚخٞز زاضز ایس ٟكٜبٝضی ٛب ٞٛضا
ٗغطح ًطز .ثط عجن ٛظط كبی ،ٜٚ٘اٌٗب ٙث٢ط ٟثطزاضی ٗؿتویٖ اظ اتٖ
١ب ٢ٌٓٞٓٞٗ ٝب قٌْ هٞیتطی اظ قی٘ی ؾٜتعی اؾت ً ٠تب آ ٙظٗبٙ
اؾتلبزٗ ٟیكسٝ .اغ ٟكٜبٝضی ٛب ٞٛآٝی ٚثبض تٞؾظ ٞٛضیٞتبیِٜٞچی
اؾتبز زاٛكِب ٟػٔ ٕٞتًٞی ٞزض ؾبّ  1974ثطظثب٢ٛب خبضی قس .ا ٝایٚ
ٝاغ ٟضا ثطای تٞنیق ؾبذت ٗٞاز زهیوی ً ٠اثؼبزی آ٢ٛب زض حس
ٛبٗٞٛتط ٗیجبقس ،ثً ٠بض ثطز.

زض حس اثؼبز ٛب ٠ً ٞٛاثطات ًٞاٛتٗٞی هبثْ تٞخ١ ٠ؿتٜس،
ضٝـ ١بی ٞٛیٜی ثطای اٛدبٕ ٝاًٜف ١بی قی٘یبیی
اٌٗبٛپصیط ٗیكٞز .پطكؿٞض خلطی اٝظی ٚزض زاٛكِبٟ
تٞضٛتً ٞبٛبزا ثؼٜٞا ٙپسض كٜبٝضی ٛب ٞٛقٜبذتٗ ٠یكٞز.
ٗوبٓ ٠تبثیطُصاض ا ٝتحت ػٜٞاٛ" ٙبٞٛقی٘ی؛ؾٜتع زض
اثؼبز ضیع" ًْ ای ٚظٗی ٠ٜضا تحت تبثیط هطاض زاز .ایٚ
ٗوبٓ ٠پیك٢ٜبز ٗیٌطز ً ٠چِ ٠ٛٞان ّٞقی٘ی ٗیتٞاٛس
ث ٠ؾٜتع اظ پبیی ٚث ٠ثبالی ٗٞاز زض ًٔیٗ ٠ویبؼ ١بی
عٓٞی ثب ٝاحس١بی ؾبظٛس ٟؾٔؿٔٗ ٠طاتجی اػ٘بّ قٞز.
ث ٠ػجبضت زیِط ،ثب اؾتلبز ٟاظ ٝاحس١بی ؾبظٛس ٟزض
حساثؼبز ٛبٞٛی ثطٛبٗ ٠ضیعی قس ٟثب اعالػبت قی٘یبیی
ً ٠ث ٠عٞض ذٞزثرٞزی ث ٠یي قیًٜ ٟٞتطّ قس ٟث٠
ؾبذتبض١بیی ًٗ ٠یتٞاٜٛس زض ٗحسٝز ٟاثؼبزی ٗتلبٝتی
هطاض زاقت ٠ثبقٜس ذٞزآضایی ًٜٜس .ای ٚػٖٔ ،اظ قی٘ی
ؾٜتعی  ٝقی٘ی ٗٞاز ثطای ثسؾت آٝضزٛ ٙبٞٗ ٞٛاز ثب
اٛساظ١ ٟب ،قٌْ ١بٝ ،یػُی ١بی ؾغحیٛ ،وبیم،
ٝیػُی ١بی ٗكرم ذٞزآضایی ٗؼی ،ٚعطاحی قسٟ
ثطای زؾتیبثی ثً ٠بضًطز١ب  ٝاؾتلبز١ ٟبی ٗؼیٚ
اؾتلبزٗ ٟیٌٜس .
ًبضثطز١بی ٛبٞٛقی٘ی زض یي ٗحسٝزٝ ٟؾیغ اظ قج٠
ضؾبٛب١ب تب پعقٌی هطاض ٗیِیطزٛ .بٞٛقی٘ی اظ قج٠
ضؾبٛب١بیی اؾتلبزٗ ٟیٌٜس ً ٠كوظ آٌتطیؿیت ٠ضا زض
قطایظ ٗؼیٜی ٜٗتوْ ٗیٌٜٜس١ .ط چوسض قج ٠ضؾبٛب١ب
ًٞچٌتط اظ ضؾبٛب١بی ػبزی ٗیكٛٞسٗ ،حهًٞ ّٞچٌتط
ذٞا١س ثٞز.
قٞا١سی ٝخٞز زاضز ًٛ ٠ب ٞٛشضات ٗؼیٜی اظ ٛوط ٟثطای
ٗ٢بض ثطذی ٝیطٝؾ٢ب  ٝثبًتطی٢ب ٗلیس ١ؿتٜس .كٜبٝضی
ٛب٘١ ٞٛچٜی ٚثطای ؾبذت قیك١ ٠بیی ً ٠ذٞز ت٘یع
ٗیكٛٞس ،زٝچطذ١ ٠بیی  1000ثطاثط هٞیتط اظ اؾتیْ اٗب
ؾجٌتط اظ آ ٙاؾتلبزٗ ٟیكٞز٘٢ٗ .تطیٗ ٚحهّٞ
ٛبٞٛقی٘ی ٛب١ ٠ٓٞٓٞٛبی ًطثٜی ١ؿتٜس ً ٠ثؿیبض ٗوبٕٝ
 ٝزض ػی ٚحبّ ؾجي ١ؿتٜس .ایٜس ٟثؿیبض ضٝقٜی ثطای
ای ٚضقت ٠تهٞض ٗیكٞز.
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شیمی کاربردی

قی٘ی ًبضثطزی حسكبنْ ثی ٚقی٘ی ٗحض  ٝضقت١ ٠بی
ٜٗ٢سؾی قی٘ی اؾت ً ٠كبضؽ آتحهیالٗ ٙی تٞاٜٛس زض
نٜبیغ ٗرتٔق قی٘یبیی ٗبٜٛس چطٕ ،ض ،َٛپٔی٘ط ،نٜبیغ
زاضٝؾبظی ٗ ...ٝكـ ّٞثً ٠بض قٛٞس  ٝعجیؼی اؾت ١طچ٠
ػٖٔ پیكطكت ٠تط ثبقس ٛیبظ ث ٠ای ٚزاٛكدٞیب ٝ ٙكبضؽ
آتحهیال ٙثیكتط اؾت.
ایُ ٚطایف زض ٗوبیؿ ٠ثب قی٘ی ٗحض ُطایف خسیستطی
ثٞز ٝ ٟزض ٗوغغ ٓیؿبٛؽ زض تؼساز ٝاحس١بی ً٘ی ثب
قی٘ی ٗحض ٗتلبٝت اؾت ث ٠عٞضیٌ ٠زاٛكدٞیب١ ٙطزٝ
ضقت ٠ث ٠نٞضت ٗكتطى زض اٗتحبً ٙبضقٜبؾی اضقس
قطًت ٗی ًٜٜس  ٝت٢ٜب زكتطچ ٠زیِطی ثطای زضؼ ١بی
اذتهبنی قی٘ی ًبضثطزی زض ٛظط ُطكت ٠قس ٟاؾت .ایٚ
زضٝؼ قبْٗ انٗ ّٞحبؾجبت قی٘ی ،قی٘ی نٜؼتی
 ،2ٝ1ذٞضزُی  ٝتهلی ٠آة اؾت.
قی٘ی ًبضثطزی ثطای آٝی ٚثبض زض زاٛكِب ٟتجطیع پبی٠
ُصاضی قس ٗ ٝوبعغ اضقس  ٝزًتطی ایُ ٚطایف ایدبز
قس .ث ٠تسضیح زض زاٛكِب١ ٟبی زیِط  ٖ١ایُ ٚطایف
تبؾیؽ قس ث ٠عٞضیٌ ٖ١ ٠اً ٜٙٞزاٛكِب١ ٟبی تجطیع،
اٗیطًجیط ،ت٢طاً ٝ ٙطٗبٛكب ٟاظ زاٛكِب١ ٟبی پیكتبظ زض ایٚ
ُطایف ١ؿتٜس.
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ُطایف قی٘ی ًبضثطزی زض ٗوبیؿ ٠ثب ُطایف ١بی زیِط ث٠
زٓیْ تبظ ٟتبؾیؽ ثٞزٛ ٝ ٙیع اضتجبط ثیكتط ثب نٜؼت اظ ثبظاض
ًبض ث٢تطی ثطذٞضزاض اؾت.
ٛوف  ٝتٞاٛبیی كبضؽ آتحهیالً ٙبضقٜبؾی اضقس قی٘ی
ًبضثطزی ،ضطٝضت  ٝا٘١یت ای ٚزٝض ٟزض تطثیت پػ١ٝكِط ثب
تلٌط ذالم ثطای ًبض زض ٗٞؾؿبت پػ١ٝكی  ٝنٜبیغ
قی٘یبیی ًكٞض ضا ٛكبٗ ٙی ز١س.
زاٛكد ٞپؽ اظ ات٘بٕ تحهیْ ثبیس تٞاٛبیی حْ ثطذی
ٗكٌالت نٜبیغ قی٘یبیی ًكٞض ،آٗبزُی ٌ٘١بضی زض
ٗٞؾؿبت پػ١ٝكی  ٝیب ازاٗ ٠تحهیالت ثبالتط ضا پیسا ٘ٛبیس.
كبضؽ آتحهیال ٙقی٘ی ًبضثطزی زض ٗطاًع نٜؼتی ٛؿجت ث٠
ُطایف ١بی زیِط قبٛؽ اقتـبّ ثیكتطی زاضٛس.
زض ای ٚضقت ٠ثب ضیبضی  ٝكیعیي  ٖ١ؾطًٝبض زاضیس ثٜبثطایٚ
ثبیس ثب زضؼ ١بیی اظ خٜؽ ضیبضی  ٝكیعیي ٛیع اضتجبعی
ذٞة  ٝتٞاٛبیی ٗؼ٘ٓٞی زاقت ٠ثبقیس.
ث ٠زٓیْ تحویوبتی ثٞزٞٛ ٙع ضقت ٠ثبیس كطزی نجٞض،
ثبپكتٌبض  ٝزاضای ضٝحی ٠خِٜٜس ٟثبقیس ٘١ ٝچٜی ٚتٞخ٠
ًٜیس ً ٠ثؿیبضی اظ پطٝغ١ ٟبی ای ٚضقت ،٠آظٗبیكِب١ی اٛس
پؽ ثبیس ثً ٠بض زض آظٗبیكِبٛ ٟیع ػالهٜٗ ٠س ثٞز.
بزخی اس مزاکش جذب کارشىاس َای شیمی بٍ شزح
سیز است:
ٝظاضترب١ ٠ٛبی آٗٞظـ  ٝپطٝضـٛ ،لت ،نٜبیغ ؾِٜی،ٚ
نٜبیغ ٗ ٝؼبز ،ٙكط ٝ َٜ١آٗٞظـ ػبٓیً ،كبٝضظی ٛ ٝیع
آٗٞظقِب١ ٟبی قی٘ی ،نٜبیغ قی٘یبیی ٛ ٝظبیط آ٢ٛب.
منبع WWW.Sanjeshserv.ir :

کاربرد شیمی در پزشکی

مُمتزیه کاربزدَای مُىدسی شیمی در پششکی را
میتًان بٍ چُار گزيٌ سیز تقسیم کزد:
 1ؾیؿتٖ ١بی ًٜتطّ اٛتوبّ زاض :ٝزض ثیكتط ایٚ
ؾیؿت٘٢ب ثب اؾتلبز ٟاظ ٗح٘ٔ٢بی ثؿیبضی ؾطػت آظاز
قس ٙزاض ٝزض ثس ،ٙث٢ی ٝ ٠ٜاثط١بی ٛبٗغٔٞة خبٛجی
ًب١ف زازٗ ٟیقٞز  ٝزض ٗٞاضز ٝیػ ٟزاض ٝزض ٛوبط ػْ٘
ٗت٘طًع ٗیُطزز.
 2اٛسإ ١بی ٗهٜٞػی ثس :ٙای ٚاٛسإ ١ب ٞٛع اّٝ
خبیِعی ٚػضٞی زض ثس ٙقسٞ٘١ ٝ ٟاض ٟثی٘بض ١ؿتٜس ً٠
اظ آ ٙخ٘ٔٗ ٠یتٞا ٙزضیچ ٠هٔت ٗهٜٞػی ،قٜت٢بی
ُٛٞبُٜٓ ٝ ٙٞع١بی چك٘ی ضا ٛبٕ ثطزٞٛ .ع زٕٝ
زؾتِب٢١بیی ١ؿتٜس ًٝ ٠ظیل ٠یي اٛسإ ذبل زض ثس ٙضا
اٛدبٕ ٗیزٜ١س.
ٜ٢ٗ 3سؾی ثبكت ؾبذتبض١بیی اظ ثس :ٙقبْٗ پٜح قبذ،٠
ًكت ؾٔ ّٞزض ثس ،ٙؾبذت ثبكت٢بیی اظ ثس ،ٙؾبذت
پٞؾت زض ظیؿت ٝاًٜف ُب ،ٟپٞقف زاز ٙاٛساٗ٢بی
ٗهٜٞػی ٗ ٝسّ ًطز ٙضكتبض١بی ؾٔٓٞی اؾت.
ٗ 4سٓؿبظی ثس :ٙثب ٗسّ ًطز ٙثسٗ ٙیتٞا ٙپسیس١ٟبیی
ضا ً ٠زض ثس ٙضخ ٗیزٜ١س قٜبؾبیی ًطز ،ٟػبٗٔ٢بی
ثؿیبضی اظ ثی٘بضی٢ب ضا تؼییً ٚطز ٝ ٟضٝق٢بی زضٗبٙ
ٗؤثطی ضا اضای ٠زاز٘١ .چٜی ٚیبكتٗ ٚسٓی ثطای ضكتبض١بی
عجیؼی ثس ٙزض ثیكتط ٗٞاضز ٗجٜبی ؾبذت اٛساٗ٢بی
ٗهٜٞػی ٗیقٞز.

چه تعداد اتم در بدن یک انسان وجود
دارد؟

ثُ ٠عاضـ ثیَ ث ،َٜتوطیجب ١ط اتٖ ٗٞخٞز زض ثس ٙاٛؿبٙ
تٞؾظ یي ؾتبضٗ ،ٟیٔیبضز١ب ؾبّ پیف تكٌیْ قس ٟاؾت .ثب
ؾٞذتٜٗ ،ٚلدط قس ٝ ٙؾطاٛدبٕ ٗطٍ ؾتبض١ ٟب ،آ١ٙب
ػٜبنط انٔی ضا ً ٠اٗطٝظ ٟزض  ٠٘١چیع اظ ؾ١َٜب ٝ
ؾبذت٘ب١ٙب ُطكت ٠تب اٛؿب١ٙب  ٝپطٝا١ ٠ٛب ضا ثٝ ٠خٞز آٝضزٛس.
١یسضٝغ ٝ ٙزیِط ػٜبنط ؾجي ٝظ ،ٙاؾتثٜب١بی ای ٚضٛٝس
تٓٞیس ػٜبنط ثط پبیٗ ٠طٍ یي ؾتبض١ ٟب ١ؿتٜس  ٝای٠ِٜٛٞ
تهٞض ٗی قٞز ً ٠آ٢ٛب حتی ظٝزتط تكٌیْ قس ٟاٛس ،زض
٘١بٛ ٙرؿتیٓ ٚحظ١ ٠بی ثٝ ٠خٞز آٗسً ٙی٢ب.ٙ
زض آذط ٠٘١ ،ی ٗب اظ هغؼ١ ٠بی ٗبز ٟثٜیبزی ٗكبث ٠ای ث٠
ٛبٕ اتٖ ؾبذت ٠قس ٟایٖ١ .ط اتٖ قبْٗ ؾ ٠شض ٟظیط ات٘ی
ًٞچي ٗیثبقس،پطٝت١ٙٞبٞٛ ،تط١ٙٝب  ٝآٌتط١ٙٝب .زض ٗطًع
اتٖ ،پطٝت١ٙٞب ٞٛ ٝتط١ٙٝب زض ًٜبض  ٖ١هطاض ُطكت ٠تب تكٌیْ
١ؿت ٠ضا ثسٜ١س ٝ ،آٌتط١ٙٝب ث ٠زٝض ١ؿت ٠ث ٠ؾطػت حطًت
ٗیًٜٜس ث ٠عٞضیٌٗ ٠یتٞا ٙآ١ٙب ضا ٘١بٜٛس ؾیبضاتی ثؿیبض
ًٞچي زض ٛظط ُطكت ً ٠ث ٠زٝض ذٞضقیس ًٞچي ذٞز ٗی
چطذٜس.
اٛؿبٛی ثب ٝظ 154 ٙپٛٞس ً 70$یُٔٞطٕ #زضثطزاضٛس7 ٟ
ٗیٔیبضز ٗیٔیبضز ٗیٔیبضز اتٖ ٗیثبقس ٠ً ،ای ٚضهٖ ثطاثط اؾت
ثب ػسز  7ثب  27نلط زض ٗوبثٔف! ثس ٙاٛؿب ٙاظ اٞٛاع ٗرتٔلی
اظ اتٖ ١ب تكٌیْ قس ٟاؾت ً ٠ضٝی  ٖ١ضكت ٠یي قرم ث٠
تؼساز ً٘ی اظ آ٢ٛب آقٜبیی زاضز .اظ ای ٚاتٖ١ب ،ؾٞٛ ٠ع ؾٖ٢
ثیكتطی ضا زاضٛس.

 99زضنس اتٖ ١بی تكٌیْ زٜ١س ٟثس ٙاٛؿب ٙضا ٗیتٞا ٙزض ٗوبزیط
ظیط توؿیٖ ثٜسی ًطز:
"١ 65یسضٝغ 24" ،ٙاًؿیػً 10" ٝ ٙطث .ٚیي زضنس ثبهی٘بٛسٟ
قبْٗ ػٜبنط ًٖ ٗوساض ٗبٜٛس ظیطًٛٞی ،ٕٞضازی ،ٕٞثٞضٗ ،ؽ  ٝؾطة
ٗیثبقس.
ػٔیضؿٖ تؼساز ظیبز اتٖ١ب زض ثس ٙاٛؿبٗ ،ٙب ٜٞ١ظ كضبی ذبٓی ظیبزی
زض ثس ٙذٞز زاضیٖ .اُط ت٘بٗی ای ٚكضبی ذبٓی ثس ٙككطز ٝ ٟخ٘غ
ٗی قس ،ثسٗ ٙب ثؿیبض ثؿیبض ًٞچي ٗیقس .شٚ١تبٜٗ ٙلدط ٗیقٞز
اُط زضیبثیس ً ٠ؾتبض١ ٟب  ٝؾیبضات ١ ٝط چیعی ً ٠زض زض ٙٝآ٢ٛب
ٗیثبقٜس ٗ ٚخ٘ٔ ٠اٛؿب١ٙب ،ت٢ٜب  4زضنس اظ خطٕ خ٢ب ٙقٜبذت٠
قس ٟضا تكٌیْ ٗیزٜ١س .ثوی ٠آ ٙث ٠ثبٝض زاٛكٜ٘سا ٙاظ ٗبز ٟتبضیي ٝ
اٛطغی تبضیي تكٌیْ قس ٟاؾت ً ٠زض حبّ حبضط ث ٠ذٞثی قٜبذت٠
 ٝزضى ٛكس ٟاٛس.
منبعhowstuffworks.com :

دانستنی ها
آیا میدانید که...

- ثطذالف ؾبیط ٗٞاز  ،آة زض ِٜ١بٕ اٛد٘بز ٜٗ ،جؿظ
ٗی قٞز  .حدٖ یي هغؼ ٠ید حسٝزا  9زضنس ثیف
تط اظ حدٖ آة  ٖ١خطٕ آ ٙاؾت .
- اُط ق٘ب یي ٗكت ٘ٛي ضا ث ٠زض ٙٝیي ٓیٞا ٙپط
اظ آة ثطیعیس  ،ؾغح آة پبیی ٚتط ذٞا١س ضكت ث٠
خبی آ ٠ً ٙؾطضیع قٞز
- حسٝزا ُ 250طٕ ٘ٛي ذٞضاًی زض ثس ٙیي كطز
ثبٓؾ ٝخٞز زاضز .
- یي ػٜهط ذبٓم ٗی تٞاٛس زض قٌْ ١بی ٗرتٔلی
ٝخٞز زاقت ٠ثبقس ٗ .ثال آ٘بؼ ُ ٝطاكیت ،
زُطقٌْ  $آٓٞتطٝح ١ #بی ًطث١ ٚؿتٜس .
ٛ- بٕ قی٘یبیی آة  ،زی ١یسضٝغ ٙاًؿیس اؾت .
- ت٢ٜب حطكی ً ٠زض خس ّٝتٜبٝثی ػٜهط١ب ٝخٞز
ٛساضز  ،حطف خی اؾت .
- ضػس  ٝثطم اٝظ ٙٝتٓٞیس ٗی ًٜس .
- ت٢ٜب ز ٝكٔع ٛوط ٟای ضٛ َٛیؿتٜس  :عال ٗ ٝؽ .
١- طچٜس ُبظ اًؿیػ ٙثی ض َٛاؾت  ،اٗب قٌْ ١بی
ٗبیغ  ٝخبٗس اًؿیػ ٙآثی ض١ َٛؿتٜس .

ً- بؿص زیٞاضی اتبم ٛبپٔئ ٙٞثب ض َٛؾجع قئْ  ٠ً ،حبٝی
١یسضٝغ ٙآضؾٜبت ٗی ثبقس  ،ض َٛآٗیعی قس ٟثٞز  .زض ؾبّ
ٗ 1893یالزی " ُٞؾی " ٞظیؿت قی٘ی زا ٙایتبٓیبیی
زضیبكت ً ٠ضعٞثت ثبػث كؼبٓیت ٞٛػی ًپي  ٝتجسیْ ٗؽ
١یسضٝغ ٙآضؾٜبت ث ٠ثربض ؾ٘ی آضؾٜیي ٗی قٞز  .اُطچ٠
ایٞٗ ٚضٞع ٘ٛی تٞاٛس ػبْٗ ٗطٍ ٛبپٔئ ٙٞثبقس  ،اٗب ث٠
ؾالٗتی اـ ًٌ٘ ٖ١ی ٌٛطز ٟاؾت .
- ثطٕ  ٝخی ٟٞت٢ٜب ػٜهط١بی ٗبیغ زض زٗبی اتبم ١ؿتٜس .
آجت ٠ق٘ب ٗی تٞاٛیس ُبٓیٖ ضا ٛیع زض ُطٗبی ًق زؾتتبٙ
شٝة ًٜیس.
.
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 - ثس ٙاٛؿب ٙزاضای ٗوساض ًبكی ًطث ٚثطای تٓٞیس
ُطاكیت الظٕ ثطایٗ 9000ساز اؾت .
١ - یسضٝغ ٙكطاٝاٛتطی ٚػٜهط ٗٞخٞز زض خ٢ب ٙاؾت
 ،زض حبٓی ً ٠اًؿیػ ٙكطاٝاٛتطی ٚػٜهط ٗٞخٞز زض
ًط ٟی ظٗیٞ١ $ٚاًط ، ٟپٞؾت ٝ ٠اهیبٞٛؼ ١ب  #اؾت
. # " 5/49 $
ٛ - بزضتطی ٚػٜهط عجیؼی ٗٞخٞز زض پٞؾت ٠ی
ظٗی ٚاؾتبتی ٚاؾت  .ثٛ ٠ظط ٗی ضؾس زض ًْ
پٞؾت ٠ی ظٗی ٚكوظ ُ 28طٕ اظ ای ٚػٜهط ٝخٞز
زاضز .

دانشمندان
فهرست دانشمندانی که نامشان در اسامی
عناصرشیمیایی بکار رفته است :

نا
دانشمند

م یت

نا عنصر سمب

ی ان اد ینی
مار ک ر
برت انیشتین
انریک فرمی
دمیتر مند ی
ارنست رن
ارنست رادرف رد
ن سیب ر
نی ب ر
ی مایتنر
ی ه ر نت ن
ک رنی
نیک
ر ی ف یر

فنالندی
لهستانی فرانسوی
آلمانی آمریکایی
ایتالیایی آمریکایی
روسی
آمریکایی
بریتانیایی
آمریکایی
دانمارکی
سوئدی
آلمانی
لهستانی آلمانی
روسی

گاردولیم
کوریم
انیشتینیم
فرمیم
مندلی یم
رنسیم
رادرفوردیم
سیبورگیم
بوریم
مایتنریم
رونت نیوم
کوپرنیسیم
فلروویوم

Gd
Cm
Es
Fm
Md
Lr
Rf
Sg
Bh
Mt
Rg
Cn
Fl

عدداتمی
64
96
99
100
101
103
104
106
107
109
111
112
114
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اصطالحات تخصصی شیمی
تین

فارسی
Ionic bond

ی ند ی نی

Ionic character

خص ت ی نی

Lonization

ی نش

Konimeter

فشارسنج

Polar bond

ی ندقطبی

Polarization

قطبش

Radioactivity

رت ایی

Radial

شعاعی

Reaction

اکنش

Reactivity

اکنش ذیر

Ray

رت

Reflection

با تاب

Resistance

مقا مت

Resolving power

قدرت تفکی

Solvent

ح

Solution

مح

Spectrometer

سنج

طی

Thermometer

دماسنج

Vaporization

تبخیر

Visible

مر ی
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واحد

پیش نیاز

هم نیاز

ردیف

2301003

اندیشه اسالمی ( 1مبدأ و معاد)

4

واحد

کد درس

نام درس

کد درس

نام درس

40

3301035

شیمی معدنی1

3

15

2301006

یا انسان در اسالم

41

3301036

آزمایش اه شیمی معدنی1

1

40

2301004

یا اندیشه اسالمی (2نبوت و امامت)

42

3301037

شیمی معدنی 2

3

40

2301015

یا حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

43

3301038

آزمایش اه شیمی معدنی 2

1

42و41

2301012
2301011
2301010
2301020

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
یا تاریخ تحلیلی صدر اسالم
یا تاریخ امامت
انقالب اسالمی ایران

44
45
46
47

3301042
3301039
3301084
3301085

شیمی معدنی3
زبان تخصصی شیمی
شناسایی ترکیبات آلی
آزمایش اه شناسایی ترکیبات آلی

3
2
3
2

42
9
27

اندیشه اسالمی  1پیشنیاز اندیشه اسالمی 2
می باشد

2

-

2

-

2301008

یا آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

48

3301083

2301005

یا اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

49

3301126

روشهای جداسازی در شیمی تجزیه

2301007
2401318

یا آشنایی با دفاع مقدس
تربیت بدنی

تخصصی( 17احد)
در
3301013
50

5
6

2401319
2301013
2301014
2301019

ورزش 1
ت سیر موضوعی قرآن
یا ت سیر موضوعی نهج البالغه
قرآن

7

2301018

فلس ه اخالق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

2301001
2301009
2301017
2301002

یا اخالق اسالمی (مبانی و م اهیم)
یا آئین زندگی (اخالق کاربردی)
یا عرفان عملی اسالم
اخالق خانواده

2

1111069
1116057
2301016

فارسی
زبان خارجی
دانش خانواده و جمعیت

3
3
2

4

8
9
10

پیش نیاز

ردیف
1

عم می ( 22احد)

نیا

در

چارت رشته شیمی کاربرد

در

1
4

1

قرآن همنیاز ت سیر موضوعی قرآن و نهج
البالغه میباشد.

2
0

13

2201040

ریاضیات عمومی1

14

2201041

ریاضیات عمومی2

3

15

3301008

شیمی عمومی1

3

16

3301009

شیمی عمومی2

3

2

اصول محاسبات شیمی صنعتی
شیمی صنعتی 1
شیمی صنعتی 2
شیمی پلیمر

3
3
3
3

50
51
27
30

2

90واحد به با

51
52
53
54

3301014
3301094
3301087
3301017

اصول تص یه اب و پساب های صنعتی

55

3301096

کارآموزی

-

_
-

-

58
59
60

3301088
3301097
3301050

نانو شیمی
پروژه کارشناسی
سنتز مواد آلی

15

34

3

-

13

24و38

36

اختیار ( 12احد)
در
3301095
56
3301124
57

ایه ( 22احد)
3

شیمی فیزیک 3

3

46

آزمایش اه شیمی صنعتی
شیمی سبز و محیط زیست

1
3
2
3
3

51
آلی 3و تجزیه1
34
 80واحد به با

شیمی آلی2

61

3301099

کاربرد نظریه گروه در شیمی

3

شیمی معدنی 2

62

3301100

شیمی سطح و حالت جامد

3

شیمی فیزیک 1

63

3301053

شیمی دارویی

3

شیمی آلی 2

64

3301128

رادیو شیمی

شیمی معدنی2

65

3301101

شیمی و فناوری مواد غذایی

3

شیمی آلی 3

17

3301010

آزمایش اه شیمی عمومی1

1

15

66

3301102

شیمی و فناوری چرم

2

شیمی آلی2

18

3301011

آزمایش اه شیمی عمومی2

1

16

67

3301103

شیمی و فناوری ن ت و گاز

3

شیمی آلی2

19

1601071

فیزیک عمومی 1

3

21

68

3301068

شیمی صنایع معدنی

3

شیمی معدنی 2

20

1601072

فیزیک عمومی 2

3

22

69

3301105

شیمی و فناوری رنگ

2

شیمی آلی 2

21

1601073

آزمایش اه فیزیک عمومی 1

1

70

3301106

فناوری پلیمرها

2

شیمی پلیمر

22

1601074

آزمایش اه فیزیک عمومی 2

1

71

3301129

آزمایش اه شیمی پلیمر

1

23

3301127

ایمنی در آزمایش اه

19

21

53

72

3301018

خوردگی فلزات

2

شیمی تجزیه 2

15

73

3301071

آزمایش اه خوردگی فلزات

1

خوردگی فلزات یا همزمان

24

3301079

ریاضی در شیمی

3

14

74

3301110

الکتروشیمی کاربردی

3

شیمی تجزیه 2

25

3301020

شیمی آلی1

3

15

75

3301111

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی

2

شیمی تجزیه 3

26

3301021

آزمایش اه شیمی آلی 1

1

18و25

76

3301074

کاربرد الکترونیک در شیمی

2

فیزیک  2و شیمی تجزیه 2

27

3301022

شیمی آلی 2

3

25

77

3301113

کاربرد رایانه در شیمی

2

از ترم  3به بعد

28

3301023

آزمایش اه شیمی آلی 2

1

27/26

78

3301130

کارگاه عمومی یا شیشه گری

1

بیش از  90واحد

29

3301024

شیمی آلی 3

3

27

79

3301114

استاندارد سازی

2

از ترم  5به بعد

30

3301025

شیمی تجزیه1

3

16

80

3301115

تاریخ و فلس ه علم شیمی

2

31

3301026

آزمایش اه شیمی تجزیه 1

1

30و18

81

3301116

آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه

2

شیمی صنعتی 2

32

3301027

شیمی تجزیه 2

3

30

82

3301117

گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

1

شیمی صنعتی 2

33

3301028

آزمایش اه شیمی تجزیه2

2

32و31

83

3301121

شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

3

شیمی آلی2

34

3301080

شیمی تجزیه 3

3

32

84

3301118

آمار در شیمی تجزیه

2

شیمی تجزیه 1

35

3301081

آزمایش اه شیمی تجزیه3

2

34

85

3301122

مبانی بیوتکنولوژی

3

شیمی آلی3

36

3301031

شیمی فیزیک1

3

13/16

86

1801001

مهارت های زندگی دانشجویی

2

37

3301032

آزمایش اه شیمی فیزیک 1

1

36

87

2101001

مدیریت بحران

2

38

3301033

شیمی فیزیک2

3

36

88

2540001

شناخت محیط زیست

2

39

3301034

آزمایش اه شیمی فیزیک2

1

38و37

89

3301089

متون علمی شیمی

2

در

اص ی ()60

49

زبان تخصصی

