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During the past few weeks of Quarantine, where many places were closed, the lockdown 
had a negative effect on our people’s health, economy and psyche. We are witnessing 
an event in history that humans had not faced for a century. While the threat of Corona 
Virus has somewhat passed, Afghans are getting used to the ‘new normal’, as the virus is 
now part of our lives. The price was high, but being optimistic, it could have been worse. 
In these difficult days, Museum of Science & Technology has been active and doubled 
the size of its staff. We have done a number of new activities such as enriching the 
science curriculum of grades 7 – 12, launching of a rocket and hopefully founding 
the beginning of rocket science and space program in Afghanistan, creation of an 
association of scientists and engineers and creating a state-of-the-art laboratory.  
Advancement in science and technology directly affects the economy and advancement 
of Afghanistan. While it is pre-mature to claim Afghanistan will become self sufficient, 
nevertheless, we are taking firm steps in that direction, in terms of labor force and expertise. 
More than the six area (physics, chemistry, biology, geology, astronomy and engineering) 
MST is working with electronics, robotics and forensic science. We hope that in the next 
three years, with the right support, we can become an active science and research center.

ــرار دارد. ــاره در خدمــت شــما ق ــوژی دوب ــال ســاینس و تکنال ــی ژورن ــن کرونای ــی قرنطی  جــای بســیار افتخــار اســت کــه بعــد از مدت
بســته بــودن شــهر هــا و دکان هــا تــا چندیــن هفتــه تاثیــر ســنگینی بــر اقتصــاد، روح و روان همشــهریان محتــرم مــا گذاشــت. 
بــا وجــود همــه محدودیــت هــا مــا بــا همــکاری و دســت گیــری همدیگــر علــی رغــم تلفــات دردنــاک توانســتیم دور اول کرونــا را 
پشــت ســر بگذاریم.اکنــون کــه زندگــی بــا حالــت جدیــد شــروع شــده اســت. گفتــه میتوانیــم کــه انســانیت برهــه تلخــی از تاریــخ 
آل  ایــده  دیــد  بــا  امــا  بــود  گــران  تجربــه  ایــن  قیمــت  شــاید  آموخــت.  را  ای  مالحظــه  قابــل  تجــارب  و  گذاشــته  ســر  پشــت  را 
ــم . ــدر آمدی ــق ب ــت موف ــن وضعی ــاد و ازی ــوار نیفت ــاق ناگ ــن اتف ــد ای ــل خداون ــه فض ــه ب ــود ک ــر ب ــکان پذی ــم ام ــری ه ــت بدت ــر وضعی  ت

ــه  ــابقه ب ــی س ــرژی ب ــا ان ــش را افزایــش داده و ب ــدان خوی ــوار کارمن ــای دش ــن روز ه ــوژی دری ــم ســاینس و تکنال ــته از آن موزی گذش
پیــش روان اســت. فعالیــت هــای جدیــد مــا از غنــی ســازی نصــاب ساینســی صنــوف 7 الــی 12 تــا پرتــاب یــک راکــت ساینســی 
ــا  ــتان، ت ــان افغانس ــاینس دان ــه س ــک مجموع ــاد ی ــود، ایج ــد ب ــتان خواه ــی افغانس ــازی و فضای ــت س ــرام راک ــاز پروگ ــام آغ ــر انج ــه س ک
ــی دارد.  ــر م ــتان ب ــاینس در افغانس ــد س ــر رش ــدی را بخاط ــوژی گام بع ــاینس و تکنال ــم س ــز، موزی ــوار مجه ــک البرات ــودن ی ــم نم  فراه

رشــد ســاینس و تکنالــوژی یــک تاثیــر مســتقیم بــاالی اقتصــاد و رشــد افغانســتان دارد.اگرچــه نمیتوانیــم ادعــای خودکفایــی را مطــرح کنیــم 
چــون شــرایط فعلــی بــا ایــن ادعــا ســازگار نیســت امــا بــا اعتمــاد گفتــه میتوانیــم کــه قــدم هــای قاطــع را دریــن عرصــه میگذاریــم. فــرا تــر از 
شــش بخــش ساینســی، موزیــم ســاینس و تکنالــوژی در بخــش الکترونیــک، روباتیــک، و طــب عدلــی یــا فورنزیــک نیــز قــدم هــای برداشــته 
و متخصصیــن را جلــب مینمایــم. الــی 3 ســال آینــده، موزیــم ســاینس مــی توانــد، بــا حمایــت درســت، یــک مرکــز فعــال و پیشــرفته در ســاینس 

و تکنالــوژی باشــد.

Editorial سخن مسؤول

با احرتام 
رامین جاوید

موسس موزیم ساینس و تکنالوژی

Sincerly
Rameen Javid
Founder of MST
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ــان و  ــه در زم ــت ک ــده اس ــوی آین ــته بس ــی از گذش ــی حرکت زندگ
ــرد. عنصــر مرکــزی زندگــی  ــی گی ــن و مشــخص صــورت م ــکان معی م
جوامــع بشــری انســان اســت. انســان چــرخ زندگــی را بــه حرکــت آورده 
و پیــش مــی رانــد. معلــوم اســت کــه انســان بــرای ادامــه فعالیــت هــای 
ــرژی توســط مــواد  ــرژی کافــی ضــرورت دارد کــه ایــن ان ــه ان خویــش ب
ــا  ــوده گــردد م ــی آل ــواد غذای ــن م ــه مــی گــردد  و  اگــر ای ــی تهی غذای

ــاز خویــش را تهیــه کنیــم. ــرژی مــورد نی نمــی توانیــم ان
امــروزه بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون جمعیــت جهــان، مســئلۀ تأمین 
ــی بســیاری از  غــذای ســالم و کافــی یکــی از مســائل و مشــکالت بحران
کشــورهای جهــان، بــه ویــژه کشــورهای در حــال توســعه مــی باشــد. مادة 
 )Microorganisms( غذایی ســالم توســط بعضــی مایکروارگانیــزم هــا
آلــوده و خــراب مــی شــوند. مــی تــوان گفــت کــه مایکرواروگانیــزم هــا، 
ــل دیــد و دانســتنی در  ــد امــا حقایــق قاب ــل دیــد ان موجــودات غیــر قاب
مــورد آن وجــود دارد. بــا پیشــرفت جوامــع امــروزی، حفــظ یــک رژیــم 
غذایــی ســالم و ایمــن بســیار حائــز اهمیــت اســت، شــرط اصلــی جهــت 
رســیدن بــه ایــن هــدف، شناســایی و بررســی عوامــل خطــر ســاز در مــواد 
غذایــی اســت. مباحــث مایکروبیولــوژی غذایــی در برگیرنــدة عناویــن مواد 
ــی، آلودگــی و  ــا، اصــول نگهــداری موادغذای ــزم ه ــی و مایکروارگانی غذای
خــراب شــدن موادغذایــی مختلــف، موادغذایــی و آنزایــم هــای حاصــل از 

مایکروارگانیــزم هــا، حفــظ، کنتــرول و بازرســی موادغذایــی مــی باشــد.
ــائل و  ــن مس ــی از جدیدتری ــز یک ــی نی ــواد غذای ــدن م ــراب ش خ
مشــکالت اقتصــادی و حفــظ الصحــه در صنایــع غذایــی و عرضــه مــواد 
ــازار اســت. ســمیت پدیــده ای اســت عــام کــه بــرای همــه  ــه ب غذایــی ب
ــواد  ــدن م ــراب ش ــا خ ــه ب ــد. در رابط ــاک می باش ــش و خطرن زیان بخ
ــت  ــز اهمی ــف حائ ــروق مختل ــه ط ــی ب ــروب شناس ــش میک ــی نق غذای
ــر  ــد تکث ــی کن ــو م ــذا نم ــا در غ ــزم ه ــه مایکروارگانی ــی ک ــت. زمان اس
کــرده و باعــث آلــوده شــدن مــواد غذایــی مــی گــردد، کــه بــاالی مصــرف 
کننــده تأثیــر داشــته و باعــث امــراض مختلــف در انســان ها مــی گــردد.

تاریخچه مایکروارگانیزم ها در مواد غذایی
ــش  ــاز شــناخت انســان از حضــور و نق ــه آغ ــق ب ــاره دقی ــه اش گرچ
ــدارک  ــا م ــت، ام ــکلی اس ــی کار مش ــواد غذای ــا در م ــزم ه مایکروارگانی
ــش  ــات در پیدای ــن اطالع ــی همی ــه حت ــد، ک ــی ده ــان م ــود نش موج
باکتریالوژی)باکتریــا شناســی( یــا مایکروبیولوژی)میکــروب شناســی( 
بــه عنــوان یــک علــم نقــش مهمــی داشــته اســت. دورة زمانــی قبــل از 
پیدایــش باکتریالــوژی را می تــوان بــه عنــوان دوره ماقبــل علــم شــناخت. 
ایــن دوره را می تــوان بــه دو دوره جمــع آوری غــذا و تولیــد مــواد غذایــی 
تقســیم بنــدی نمــود. دورة جمــع آوری غــذا از پیدایــش بشــر، کــه حــدود 
ــا هشــت هــزار ســال قبــل را شــامل  ــوده ت یــک میلیــون ســال پیــش ب

اندازی چشم 
 بــه مایکروبیولوژی غذایی

می شــود. طــی ایــن دوره انسان)هوموســپین ســپین( احتمــاالً 
گوشــتخوار بــوده و بــه تدریــج غذاهــای نباتــی شــامل مــواد غذایــی 
ــان ها  ــه انس ــود ک ــن دوره ب ــت. در همی ــده اس ــان ها گردی ــا انس م
قــادر۱ بــه پختــن غــذا شــدند. دوره تولیــد غــذا از 8-۱0 هــزار ســال 
ــی  ــا تولیــد مــواد غذای ــا زمــان حــال ادامــه دارد. ب قبــل شــروع و ت
ــن دوره  ــی در ای احتمــال مــی رود خــراب شــدن و مســمومیت غذای
ــراض از  ــال ام ــکل انتق ــذا، مش ــه غ ــروع تهی ــا ش ــد. ب رخ داده باش
طریــق مــواد غذایــی و خــراب شــدن ســریعتر آن ضمــن نگهــداری 
نامناســب نمایــان گردیــد. 5 هــزار ســال قبــل از میــالد پختــن غــذا، 
ــر  ســاختن آبجــو و نگهــداری مــواد  غذایــی آغــاز گردیــد. اعتقــاد ب
ــالد،  ــل از می ــال قب ــزار س ــدود ۳ ه ــومریان2 ح ــه س ــت ک ــن اس ای
اولیــن پــرورش دهنــدگان حیوانــات اهلــی و تهیــه کننــدگان لبنیــات 

ــی،۱۳87( بودند.)توکل

ــط  ــالد توس ــل از می ــال قب ــزار س ــر ۳ ه ــکه و پنی ــیر، مس  ش
مصــری هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. شــراب ۳500 ســال قبــل 
از میــالد توســط آشــوریان۳ تهیــه شــد. سوســیس توســط بابلــی هــا 
و مــردم چیــن، حــدود ۱500 ســال قبــل از میــالد تهیــه و مصــرف 

گردیــد. 
روش دیگــر نگهــداری مــواد غذایــی کــه طــی ایــن دوره زمانــی 
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، اســتفاده از روغــن هــای نباتــی شــامل 
روغــن زیتــون و کنجــد بــوده اســت. رومــی هــا در نگهــداری گوشــت 
بــه غیــر از گوشــت گوســاله در حــدود ۱000 ســال قبــل از میــالد 
مهــارت خاصــی داشــتند و از بــرف جهــت نگهــداری گوشــت و ســایر 

مــواد غذایــی خــراب شــدنی اســتفاده کردنــد.

۱- انســان هــای اولیــه قــادر بــه پختــن غــذا نبودنــد و از گیــاه و گوشــت خــام اســتفاده می کردنــد، چــون 

ایــن نــوع انســان طــرز تهیــه غــذا را نمــی دانســت و یکــی دیگــر از دالیــل ایــن بــود کــه آن هــا تــوان کنتــرل آتــش 

را نداشــتند.

عــراق  جنــوب  یــا  النهریــن  بیــن  جنــوب  تاریخــی  منطقــۀ  در  شــهری  تمــدن  2- نخســتین 

امروزی 
)Assyrians( مردمان شهر آشور در ساحل رود دجله در جنوب موصل امروزی  -۳
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مایکروبیولوژی غذایی
ــا عکــس العمــل هــای بیــن  ــی در رابطــه ب ــوژی غذای مایکروبیول
ــد  ــرول رش ــوص کنت ــد و بخص ــی باش ــذا م ــا و غ ــزم ه مایکروارگانی
ــرول  ــد کنت ــردد. رش ــی گ ــامل م ــذا را ش ــراه غ ــای هم ــروب ه میک
ــود و در  ــذا می ش ــدن غ ــراب ش ــبب خ ــزم، س ــدة مایکروارگانی نش
نتیجــه یــک کار مهــم در مایکروبیولــوژی غــذا، فهــم مراحلــی اســت 
کــه در خــراب شــدن غــذا شــرکت دارنــد و اقدامــات مناســب جهــت 
ــاً  ــرد. مخصوص ــام گی ــت انج ــی الزم اس ــوالت غذای ــداری محص نگه
ــاری  ــد بیم ــل تولی ــا عام ــی ب ــواد غذای ــی م ــوده گ ــگیری از آل پیش
یــا پاتوجــن۱ هــای )Pathogens( انســانی و کنتــرول تکثیــر 
ــبب  ــد س ــی توانن ــه م ــین)زهری( را ک ــای توکس ــزم ه مایکروارگانی
مســمومیت غذایــی شــوند و نیــز پیشــگیری از انتقــال پاتوجــن هــای 
ــذا ضــروری اســت. پیشــگیری از خــراب شــدن  ــق غ ــه از طری منتقل
ــی  ــش م ــذا را افزای ــادی غ ــر و ارزش اقتص ــه عم ــی نیم ــواد غذای م

دهد.)فقــری، ۱۳8۹(
ــواد  ــا در م ــزم ه ــدة مایکروارگانی ــرول نش ــد کنت ــه رش ــر چ اگ
ــزم  ــرول شــدة مایکروارگانی ــی رشــد کنت ــان آور اســت ول ــی زی غذای
ــی و  ــواد غذای ــدد م ــواع متع ــد ان ــرای تولی ــذا ب ــا روی غ ــا درون ی ه
ــوان  ــی عن ــای غذای ــده ه ــوان محافظــت کنن ــه عن ــه ب ــروبات ک مش
مــی شــوند، اســتفاده می شــود مثــل شــراب و آبجــو. در ایــن نمونــه 
هــا رشــد مایکروارگانیــزم هــا و تجمــع محصــوالت متابولیکــی آن هــا 
مطلــوب اســت. طراحــی مناســب مراحــل شــرکت کننــده در تولیــد 
ــذا  ــت ل ــی اس ــای غذای ــت ه ــی مایکروبیولوژیس ــوع اصل ــذا، موض غ
ــگیری از  ــت، اول: پیش ــمت اس ــامل 2 قس ــذا ش ــوژی غ مایکروبیول
ــه ارزش  ــزم ک ــدة مایکروارگانی ــرول نش ــد کنت ــته، رش ــواد ناخواس م
ــد و  ــی کنن ــرح م ــالمتی را مط ــر س ــرده و خط ــم ک ــادی را ک اقتص
دوم: کنتــرول کــردن فعالیــت هــای خیلــی از همیــن مایکروارگانیــزم 
هــا بــرای تولیــد انــواع متعــدد مــواد غذایــی خوشــمزه. پیشــگیری از 
تــرش شــدن شــیر و تولیــد پنیــر هــای خوشــمزه دو جنبــۀ مراحــل 

ــتند.)فریزر، 2004( ــی هس میکروب

خراب شدن غذا
خــراب شــدن غــذا بــه هــر تغییــری در غــذا کــه بــرای مصــرف 
ــد  ــود. رش ــه می ش ــود گفت ــد ش ــوش آین ــا ناخ ــالم ی ــا س ــان ن انس
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــدة ای ــان دهن ــذا نش ــا در غ ــزم ه مایکروازگانی
ــوص  ــود. بخص ــذا ش ــدن غ ــراب ش ــبب خ ــت س ــن اس ــه ممک پروس
رشــد مایکروارگانیــزم هــای پاتوجــن در غــذا نامطلــوب اســت 
ــایر  ــی س ــود ول ــالم می ش ــوردن ناس ــرای خ ــذا ب ــه غ ــوری ک ــه ط ب
میکــروب هــا ســبب ایجــاد تغییراتــی در غــذا می شــود مثــل کاهــش 
ارزش تغذیــه ای، تغییــر بــو، مــزه ، رنــگ و ســاختمان کــه همچنیــن 
ســبب ایــن تغییــرات  می گردنــد غــذا بــرای مصــرف انســان ناســالم 
می گــردد. مــواد غذایــی خــراب شــدنی ماننــد گوشــت، مــرغ، ماهــی 
بیشــتر میــوه هــا و ســبزی جــات، شــیر بــه ســرعت در اثــر فعالیــت 

هــای میکروبــی خــراب می شــوند. دارای نیمــه عمــر کوتاهــی هســتند 
مگــر آنکــه اقداماتــی جهــت خــارج کــردن، کشــتن یــا پیشــگیری از 
ــه عمــل آیــد. غذاهــای نیمــه  رشــد مایکروارگانیــزم هــای مربوطــه ب
خــراب شــده مثــل کچالــو و ســیب معمــوال تــا مــدت هــای طوالنــی 
ــه طــور نامناســبی نگهــداری شــوند.  خــراب نمی شــوند مگــر آنکــه ب
ــدد  ــواع متع ــوره، آرد و ان ــل ب ــا خــراب نشــدنی مث ــت ی ــای ثاب غذاه
محصــوالت خشــک در شــرایط معمولــی خــراب نمی شــوند امــا 
حتــی غذاهــای خــراب نشــدنی هــم تحــت شــرایط نامناســب خــراب 
ــد  ــی رخ می دهن ــی میکروب ــی آلودگ ــه در ط ــی ک ــوند. تغییرات می ش
بــه جمعیــت میکروبــی مربوطــه، فعالیــت هــای انزایمــی آن هــا )مــادة 
بیولوژیکــی کــه ســرعت عکــس العمــل هــای کیمیــاوی را در موجــود 
زنــده تنظیــم مــی کننــد(، شــرایط محیــط و نــوع غــذا بســتگی دارد. 
مایکروارگانیــزم هــای کــه در پروســه خــراب شــدن شــرکت می کننــد 
معمــوال از درون غــذا منشــأ نمی گیرنــد. انســاج داخلــی اکثــر نباتــات 
و حیوانــات اســتریل)فاقد مایکروارگانیــزم هــا( می باشــد ولــی بیشــتر 
ــس  ــی پروس ــی در ط ــا آلودگ ــد ی ــأ می گیرن ــاج منش ــطح انس از س

ــورد، ۱۹6۹( کــردن پیــش مــی آید.)ب
چنــد عامــل کنتــرول کننــدة آلودگــی غذایــی مربــوط بــه خــود 
غــذا هســتند ولــی بقیــه عوامــل محیــط خارجــی می باشــند. مهمترین 
عوامــل خارجــی کــه در خــراب شــدن غــذا تاثیــر می گذارنــد شــامل: 
دمــای ذخیــره ســازی، رطوبــت نســبی و غلظــت آکســیجن می باشــند.

ــه  ــود دارد ک ــن وج ــکان ای ــل ام ــن عوام ــردن ای ــرول ک ــا کنت ب
ســرعت خــراب شــدن غــذا را تغییــر کنــد. کنتــرول خصوصیــات ذاتــی 
انســاج حیوانــی و نباتــی کــه بــه روی خــراب شــدن مــواد غذایــی تاثیر 
ــی، PH، ماهیــت  ــر می باشــند. مقــدار رطوبــت درون ــد مشــکل ت دارن
ــزم  ــداد مایکروارگانی ــواع و تع ــذا قســمتی از ان ــاوی غ فزیکــی و کیمی
هــای درگیــر در پروســۀ خــراب شــدن مــواد غذایــی را کنتــرول مــی 
کننــد. ترکیــب کیمیــاوی غــذا،  اثــر مهمــی روی جمعیــت میکــروب 
درگیــر در پروســۀ خــراب شــدن و تجزیــه میکروبــی محصــوالت همراه 
بــا خــراب شــدن آن مــادة غذایــی، دارد. آلودگــی مــواد غذایــی را مــی 
تــوان بــه طــور کلــی، بــه دو دســتۀ آلودگــی میکروبــی و آلودگــی غیــر 

میکروبــی تقســیم کــرد.
آلودگــی میکروبــی: عبــارت اســت از تغییــرات ایجــاد شــده   •
در اثــر تکثیــر و متابولیــزم مایکروارگانیــزم هــا در یــک مــادة غذایــی، 
ــرود. ــن ب ــا از بی ــد ی ــن آی ــاًل پایی ــی آن کام ــمی که ارزش مصرف قس

ــوده  ــی، آل ــن آلودگ ــور از ای ــی: منظ ــر میکروب ــی غی آلودگ  •
شــدن مــواد غذایــی بــدون دخالــت مایکروارگانیــزم هــا اســت. بــرای 
قضــاوت در خصــوص صحــی بــودن یــک مــادة غذایــی از پنــج عامــل 
انــدازه گیــری مشــتمل بــر نظــارت، ارزیابــی حســی، تعییــن خــواص 
فزیکــی، تســت هــای کیمیــاوی و امتحــان مایکروبیولوژیکــی کمــک 
گرفتــه مــی شــود. کیفیــت  اغلــب مــواد غذایــی از هنــگام برداشــت، 
ذبــح یــا تهیــه، در معــرض تغییــرات تدریجــی قــرار مــی گیــرد، ولــی 

۱- پاتوجن: عامل بیماری؛ عامل تولید بیماری بوده و به دو دسته زنده، مانند باکتری و غیر زنده مانند سم.ارگانوفسفره، تقسیم می شود. خراب شدن غذا
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میــزان آلودگــی در بعضــی کندتــر و در برخــی ســریع تــر صــورت مــی 
گیــرد.

ــد،  ــی آی ــود م ــا بوج ــی م ــط طبیع ــه در محی ــر ک ــر تغیی ه  •
ــواد  ــم م ــاختمان منظ ــات و س ــن ترکیب ــن ای ــاوی بی ــۀ بیوکیمی موازن

غذایــی اثــر مــی گــذارد.  )بیبیــک ری، 2005(

مایکروارگانیزم های مربوط به غذا
ــرای انســان و ســایر حیوانــات بــه عنــوان  ــه تنهــا ب مــواد غذایــی ن
یــک منبــع تغذیــه محســوب مــی گــردد بلکــه بــرای رشــد انــواع زیادی 
از مایکروارگانیــزم هــا  سوبســترا یــا خــوراک مــی باشــند. رشــد کنتــرول 
نشــدة تقریبــا هــر مایکروارگانیزمــی در غــذا ســبب خــراب شــدن و در 
ــا  ــی شــود. آلودگــی ب ــل توجهــی م ــای اقتصــادی قاب ــان ه نتیجــه زی
پاتوجــن هــای انســانی و مایکروارگانیــزم هــای توکســین دار مــی توانــد 
ســبب مشــکالت جــدی در ســالمت عمومــی گــردد. برعکــس بســیاری 
از مایکروارگانیــزم هــای پیــدا شــده در غــذا ســبب تغییــرات مطلوبــی 
مــی شــوند کــه اســاس تولیــد مــواد غذایــی را تشــکیل مــی دهنــد کــه 
مــا هــر زمانــی در طــول مســیر تولیــد مــواد غذایــی یعنــی از مزرعــه تــا 
ســرمیز غذایــی مصــرف کننــده مــی توانــد صــورت بگیــرد .)ویســتوف، 

)2004
ــر  ــاج عمیق ت ــی در انس ــطح و گاه ــد روی س ــال رش ــات در ح نبات
شــان دارای مایکروارگانیــزم هســتند کــه ایــن میکــروب هــا قبــل و در 
ــد.  زمــان برداشــت محصــول در میــوه هــا و ســبزیجات باقــی مــی مان
ــه  ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف ــا و ســبزیجات وقت ــوه ه آلودگــی بیشــتر می
آن هــا در معــرض خــاک، هــوا و آب قــرار مــی گیرنــد. بــه همیــن صورت 
ــدن و مجــرای  ــف روی ســطح ب ــای مختل ــروب ه ــات دارای میک حیوان
ــی کــه  ــواد غذای ــه درون م ــع ب ــد از دف ــه بع هاضمــه خــود هســتند ک
منشــا حیوانــی دارنــد راه مــی یابنــد. عــالوه بــر آلودگــی در نتیجــه ایــن 

منابــع طبیعــی، ظــروف و وســایلی کــه در تهیــه غــذا بــه منظــور 
فــروش اســتفاده مــی شــوند در آلودگــی میکروبــی مخلــوط کــه 

ــد. )ویلــی، ۱۳88( در بیشــتر غذاهــا وجــود دارد، نقــش دارن
یافــت  غــذا  در  کــه  هــای  مایکروارگانیــزم  از  بســیاری 
ــای  ــت کیمی ــخص از فعالی ــوع مش ــا ن ــد ب ــی توانن ــوند م می ش
از  )Biochemistry( تشــخیص داده شــوند. یکــی  حیاتــی 
 Lactic acid ۱مهمتریــن ایــن گــروه هــا، گــروه لکتیــک اســید
ــد  ــوع تولی ــه ن ــی ک ــا باکرزای ــی ی ــۀ ناهمگون ــی باشــد. مجموع م
ــی  ــه توانای ــا ک ــی)Heterogeny( از باکتریاه ــل غیرجنس مث
ــول  ــوان محص ــه عن ــید ب ــک اس ــد لکتی ــرای تولی ــترکی ب مش
اصلــی تخمیــر قندهــا هســتند. بســیاری از مایکروارگانیــزم هــای 
ــوند  ــخص می ش ــلولی مش ــارج س ــای خ ــم ه ــد انزای ــا تولی ــه ب ک
کــه اجــزاء خاصــی از غــذا را تجزیــه مــی کننــد. ارگانیــزم هــای 
ــی  ــد م ــک)Proteolytic Enzyme( تولی ــم پروتیوالیتی انزای
کننــد کــه پروتیــن هــا را تجزیــه مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال: 
گــروه هتروجنــی از فنجــی هــا و باکتریاهــا. تحت شــرایط مناســب 
ممکــن اســت چنیــن تغییــرات مطلــوب داشــته باشــند. در حالــی 
کــه ســایر مــوارد آن هــا ســبب تغییــرات مــی گــردد کــه موجــب 

ــی شــود.  ــی م ــواد غذای خــراب شــدن م

۱- تیزاب لکتیک است که از قند لکتوز و شیر ترش به دست می آید.
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عوامل آلوده کنندة مواد غذایی
باکتریا ها، ویروس ها، پرازیت ها و سمارق ها  •

مواد کیمیاوی  •
حشرات و جوندگان  •

گرما و سرما  •
هوا و آکسیجن  •

رطوبت و خشکی  •
نور و زمان  •

عوامل مؤثر در رشد و تکثیر مایکروارگانیزم
عوامل داخلی  •

عوامل خارجی  •
نتیجه گیری

ــه  ــن نتیج ــه ای ــد ب ــام ش ــه انج ــات ک ــات و مطالع ــه تحقیق ــه ب ــا توج ب
ــا وجــود ســاختمان و جســامت کوچــک  ــزم هــا ب رســیدم کــه مایکرواورگانی
ــه  شــان مــی تواننــد موجــب آلودگــی موادغذایــی شــده و بنابرایــن منجــر ب
ــوده مــورد مصــرف قــرار  ــا زمانــی کــه مــاده غذایــی آل خــراب شــدن آن و ی
گیــرد، تهدیــدی جهــت ســالمتی فــرد محســوب مــی شــوند. جهــت اطمینــان 
از ایمنــی مــاده غذایــی و نگهــداری آن در وضعیــت مطلــوب الزم اســت کــه 
یــا مایکروارگانیــزم هــای موجــود را از بیــن ببریــم ویــا مــاده غذایــی را طــوری 
ــه  ــا ب ــده و ی ــل آم ــه عم ــت ب ــا ممانع ــد میکروب ه ــه از رش ــم ک ــار نمایی تی

تعویــق افتــد.
اگــر روش هــای بــاال در نظــر گرفتــه شــود، امــکان پیشــگیری از ایــن 
مایکروارگانیــزم وجــود دارد امــا در غیــر آن صــورت امــکان مریضــی در 

انســان ها خیلــی زیــاد مــی باشــد.

پیشنهادات
رشد مایکروارگانیزم ها در درجه حرارت های مختلف صورت   .۱

می گیرد. بنابراین، می توان درجۀ حرارت مناسبی برای نگهداری 
انواع مختلف مواد غذایی انتخاب کرد. کمترین درجۀ برای رشد 

مایکروارگانیزم ها 3۴- درجۀ سانتی گرید و باالترین 
درجۀ ۹۰ درجۀ سانتی گرید گفته شده است.

از بسته بندی کردن نان زمانی که گرم باشد باید   .2
جلوگیری گردد چون امکان پوپنک زدن نان وجود دارد.

بسته بندی مناسب که مانع از نفوذ هوا و اکسیجن   .۳
به محتوا گردد. از آن جا که ایجاد شرایط فوق به آسانی 
امکان پذیر نمی باشد، توصیه می گردد که مواد غذایی 
آسیب پذیر مدت زیادی نگه داری و بسته بندی نشده و 

هر چه سریع تر به مصرف رسانیده شوند ضمناً قبل از 
مصرف، همیشه مورد آزمایش قرار گیرند.

همیشه قبل از اینکه غذا را از بازار خریداری   .4
کنیم، باید به تاریخ انقضأ آن دقت کرده بعد بخریم.

غذاهای که بیشتر در سر سرک ها به فروش می   .5
رسند، دارای انواع زیاد مایکروارگانیزم ها مثل انواع 

ویروس ها و باکتریاها می باشند چون مدت زیادی را در 
محیط مانده است. پس استفاده کردن آنها باعث انتقال این 

مایکروارگانیزم ها در وجود ما می گردد.

گردآورنده :محدثه نظری کارشناس بیالوژی
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ــش های  ــه پرس ــخ ب ــیک۱  در پاس ــک کالس ــی فزی ــد از ناکام بع
بنیادیــن مطــرح شــده در اواخــر قــرن نــوزده میــالدی، علــم فزیــک پــا 
بــه عرصــه جدیــدی گذاشــت و دنیــای خــود را بــه دو حــوزه ی فزیــک 
 Quantum( و فزیــک کوانتومی) Classical Physics( کالســیک
ــده  ــا ظهــور میخانیــک کوانتومــی و پدی Physics ( تقســیم کــرد. ب
ــان  ــان و مخالف ــرز موافق ــج، م ــه تدری ــا آن، ب ــط ب ــا و خــواّص مرتب ه
ایــن نظریّــه آشــکار شــد؛ تــا جایــی کــه آلبــرت انیشــتین و تعــدادی 
فزیکــدان دیگــر، یکــی از بحــث برانگیزتریــن خــواّص میخانیــک 
ــرار  ــه ق ــن نظریّ ــیدن ای ــش کش ــه چال ــتمایه ی ب ــی را دس کوانتوم
ــی”  ــی کوانتوم ــم تنیدگ ــون »دره ــه اکن ــت ک ــن خاّصی ــد. ای دادن
ــه  ــت ب ــود، توانس ــده می ش Quantum Entanglement”  نامی
ــوان  ــت عن ــل Bell experiments“  تح ــای ب ــک  “آزمایش ه کم
“غیــر موضعّیــت non-position“ تاییــد شــود و پــس از آن بــه یکی 
از پرکاربردتریــن خــواص میخانیــک کوانتومــی در »نظریـّـه ی اّطالعــات 
ــای  ــی“Quantum Information Theory“ و پدیده ه کوانتوم
برآمــده از میخانیــک کوانتومــی تبدیــل شــد. یکــی از ایــن پدیده هــا 
”انتقــال اطالعــات کوانتومــی Quantum Teleportation” اســت 
ــال  ــال ارتباطــی بهــره گرفتــه می شــود: یــک کان کــه در آن از دو کان
ــه ی درهــم تنیدگــی کوانتومــی اســت، و یــک  ــر پای کوانتومــی کــه ب
کانــال ارتباطــی کالســیک کــه بــر پایــه ی راه هــای ارتباطــی شــناخته 

شــده ی دنیــای کالســیک اســت.
      انتقــال اطالعــات کوانتمــی پروســه ای اســت که توســط آن می 
تــوان حالــت کوانتمــی یــک سیســتم را بــا تمــام مشــخصات و روابــط 
آن بــه  یــک سیســتم دیگــری منتقــل ســاخت. کــه ایــن مفهــوم بــرای 
اولیــن بــار در اوایــل قــرن بیســتم میــالدی مطــرح شــد. انتقــال ازراه 
دور یــا تلیپــورت را شــاید درداســتان های تخیلــی تصــور و یــا در فلــم 
هــای تخیلــی مشــاهده کــرده باشــیم ولــی چگونگــی عملیــات انتقــال 
ــح  ــی توضی ــینمایی و تلویزیون ــای س ــتان ها و فلم ه ــی در داس کوانتم
داده نشــده اســت. امــا بــه ایــن صــورت اتفــاق می افتــد کــه در ابتــدا 

ــه  ــی اجســام را اســکن کــرده و پــس از ارســال ب اطالعــات مالیکول
ــازی  ــل بازس ــبیه اص ــال ش ــده کام ــت ش ــات دریاف ــد، اطالع مقص
می شــود. در مرحلــه آخــر مونتــاژ اطالعــات دریافتــی لزومــا نبایــد از 
مــواد جســم اصلــی اســتفاده شــود و می تــوان از اتــوم هایــی کــه بــه 
ــه پــورت  ــد اســتفاده کــرد. دســتگاه تل نســخه اصلــی شــباهت دارن
ــس  ــتگاه های فک ــه دس ــل ب ــباهت کام ــی ش ــتان های خیال در داس
کنونــی دارد و تفــاوت آن در توانایــی اســکن اجســام بــه صــورت ســه 
ــت.  ــام اس ــی اجس ــات اصل ــان اطالع ــردن همزم ــن ب ــدی و از بی بع
انتقــال اطالعــات کوانتومــی بــه انتقــال ذرات اطالعــات کامپیوتــری 
ــت نامگــذاری  ــد، اطــالق می شــود. عل ــام دارن ــت(2  ن ــو بی ــه )کی ک
ــام  ــال اجس ــی انتق ــات کوانتم ــال اطالع ــه  انتق ــوژی ب ــن تکنول ای

تبدیــل شــده بــه کیــو بیــت بــه یــک محــل دیگــر اســت. 
علــم بــا تیــوری داســتان ها خیالــی مثــال ســریال پیشــتازان فضــا  
موافــق نیســت امــا در دهــه گذشــته دانشــمندان قدم هــای بزرگــی 
در بخــش تلــه پــورت کوانتومــی برداشــته  انــد۳. در ابتــدا بــا موضــوع 
تلــه پــورت بــه صــورت جــدی برخــورد نمی شــد و دلیــل آن عــدم 
ــکان  ــدم ام ــوم و ع ــول کوانت ــزم اص ــمندان از مکانی ــان دانش اطمین
ــی  ــام ذرات اطالعات ــال تم ــکن و ارس ــل اس ــری در مراح ــدازه گی ان
اســکن شــده یــک اتــوم بــه مقصــد بــود. بــه زبانــی ســاده تــر هــر آن 
چــه کــه بــا اســتفاده از تکنولــوژی کوانتــوم در مبــدا اســکن می شــد 
قــادر نبــود مشــابه خــود را در مقصــد مجــددا بازســازی کنــد. یعنــی 

در کوانتــم عــدم امــکان کاپــی بــرداری وجــود دارد
 چون:

ــوم وجــود داشــته  ــر کوانت ــک دســتگاه تکثی ــم ی ــرض کنی اگرف
باشــد کــه درحالــت⟩|ψ⟨ باشــد بتوانــد باتبدیــل واحــد U ازسیســتم 
ــت  ــرای دوحال ــورت ب ــن ص ــد. دری ــرداری کن ــی ب ــی کاپ کوانتم

ــت: ــم داش ــواه ⟩u| و ⟩v|   خواهی ــی دلخ کوانتم

گردآورنده :حسنا امینی 

کارشناس فزیک

۱- فریک کالسیک علت وقوع و چگونگی  بعضی از موضوعات و تجارب از قبیل ) تشعشع جسم سیاه مطلق، اثر فوتوالکتریک، مودل بور ......(  را نتوانست پاسخ دهد.
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گروهی از دانشمندان که انتقال کوانتمی را عملی میدانستند 

0<‖⟩u│v⟨‖<1

|ψ⟨ |u⟨→|ψ⟨ |v⟨→ |ψ’⟨ |u⟨|v⟨U

 |ψ⟨|v⟨→|ψ⟨ |v⟨→|ψ’⟨|u⟨|v⟨U

با ضرب روابط باال خواهیم داشت :
〈u|〈ψ|U^+ U|ψ〉|v〉=〈u|⟩ψ│ψ⟨|v〉=⟩u│v⟨

کــه ایــن ناشــی از خطــی بــودن U  اســت.و از طــرف دیگــر داریــم 
کــه :

〈u|〈u|⟩ψ’│ψ’’ ⟨|v〉v|〉=⟩ψ’│ψ’’ ⟨ ⟩u│v⟨2

لذا:
⟩u│v⟨=⟩ψ’│ψ’’ ⟨ ⟩u│v⟨2

ومعادلــه فــوق غیــر ممکــن بــودن کاپــی بــرداری کوانتمــی را نشــان 
. هد مید

ــق و  ــش محق ــامل ش ــی ش ــال ۱۹۹۳  گروه ــرانجام در س ــی س ول
ــز بنــت   از مرکــز  ــه رهبــری چارل دانشــمند۱  ازکشــورهای مختلــف ب
تحقیقاتــی  )IBM Thomas J Watson( در نیویــارک بــرای 

ــد.  ــی یافتن ــل منطق ــک راه ح ــی ی ــکن کوانتم ــکل اس مش

 Einstine-Podolsky-Rosen  ,آن هــا با اســتفاده از تکنیکــی
}انشــتاین، پودولســکی، روزن{ یــا )EPR Paradoxes( نــام دارد بــه 
مشــکالت انتقــال اطالعــات کوانتمــی خاتمــه دادنــد. بنــت و همکارانــش 
پیشــنهاد کردنــد کــه امــکان انتقــال حالــت کوانتمــی یــک ذره بــه ذره 
دیگــر وجــود دارد و آن هــا موافقــت اصولــی خــود را بــا امــکان ســاخت 
نوعــی تلــه پــورت جهــت انتقــال اشــیا درصــورت ازبیــن بــردن نســخه 
اصلــی ابــراز داشــتند طــوری کــه درجریــان پروســه انتقــال در معلومــات 
یــا اطالعــات تغییــر و تبدیــل رخ نمــی دهــد. بــه نظرایــن علمــا  تنهــا 
اطالعــات کوانتومــی می توانــد ضمــن جابجایــی اجســام نســخه اصلــی 
را در مقصــد از بیــن بــرده و اجــازه تکثیــر و یــا کاپــی بــرداری از آن را 
ندهــد. اطالعــات کوانتومــی اشــیا را جســم تلقــی می کنــد و نمی توانــد 
ــاوت  ــد. تف ــق کن ــددا خل ــبیه آن را مج ــل ش ــردن اص ــود ک ــدون ناب ب
ــن اســت کــه دســتگاه فکــس نســخه  ــورت در ای ــه پ بیــن فکــس و تل
ــی را  ــخه اصل ــد و نس ــاپ می کن ــی را چ ــق و مبهم ــر دقی ــص غی ناق
ــد  ــان دادن ــش نش ــا همکاران ــت ب ــذارد. بن ــی می گ ــورده باق ــت نخ دس
از مشــکالت اصولــی کوانتــوم عــدم توانایــی در انــدازه گیــری و اســکن 
دقیــق ذرات بســیار کوچــک اتــوم در مبــدا اســت کــه ســبب می شــود 

مشــابه جســم در مقصــد دقیقــاً ماننــد اصــل آن نباشــد. 

انتقال از راه دور به شکل کالسیک :
ــاق A و B را  ــال از راه دور2  دوات ــئله انتق ــتن مس ــرای بهتردانس  ب
ــام  ــه بن ــا جعب ــی ی ــک ش ــه ی ــت ک ــدف این س ــم و ه درنظرمی گیری
ــه  ــه ب ــل ازینک ــم قب ــال بدهی ــاق B انتق ــه ات ــاق A ب ــم)M( رااز ات جی
انتقــال اطالعــات بــه شــکل کوانتمــی بپــردازم یکبــار انتقــال را ازنــگاه 

کالســیکی آن مــی بینیــم یعنــی اگــر تصــور کنیــم کــه تمــام جهــان 
ــویش  ــه تش ــی ب ــرات کوانتم ــورد اث ــت و درم ــیکی اس ــال کالس کام
نباشــیم پــس آیــا درچنیــن حالــت انتقــال ازراه دور ممکــن اســت ـ 

شکل 2: نمونه از انتقال اطالعات کالسیکی
 A ــاق ــم آن را ازات ــیم و بخواهی ــته باش ــه M داش ــک جبع اگری
ــه اتــاق B انتقــال بدهیــم پــس می توانیــم از یــک الری یــا موتــر  ب
ــن  ــن ای ــوار بی ــک دی ــی اگری ــم. ول ــتفاده کنی ــال آن اس ــرای انتق ب
دواتــاق باشــد پــس دریــن صــورت موتــر کمــک کننــده نمــی باشــد 
ــرای  ــال ب ــد ح ــی مان ــی م ــاق A باق ــد درات ــا اب ــفانه M ت و متاس
آســانی کار از وســایل کــه در دســترس اســت مثــال لیــن هــا تلیفــون 
ــه از  ــزی ک ــا چی ــا آی ــم ام و ماشــین هــای فکــس اســتفاده می کنی
ــه B ازطریــق ماشــین فکــس انتقــال مــی یابــد درســت  اتــاق A  ب

عیــن شــی اســت؟ البتــه نخیــر.
ــا دو منبــع  ــت  این ســت کــه حــاال م ــن حال ــاد دری اولیــن انتق
داریــم یکــی اصــل آن و دیگــری کاپــی آن یعنــی اصــل هــدف کــه 
ــین  ــک ماش ــت اگری ــه اس ــورت نگرفت ــا ص ــت  درینج ــال اس انتق
ــه  ــرای اینک ــم ب ــداری کنی ــده را خری ــاره کنن ــا پ )Shredder( ی
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منبــع اصلــی را ازبیــن ببریــم تااینکــه فقــط یــک منبــع داشــته باشــیم 
پــس حــاال فقــط یــک منبــع داریــم کــه آن هــم کاپــی اســت اگربــه 
 )Shredder( یــاد داشــته باشــید کــه قبل ازینکــه منبــع اصلــی را در

قراردهیــم کاپــی آن بوجــود آمــده اســت.

ــی  ــت کاپ ــا اس ــترس م ــه دردس ــع ک ــت منب ــاد دوم این س و انتق
شــی اســت و نــه خــود شــی و تاحــال تمــام ماشــین هــای فکــس کــه 
اختــراع شــده همــان کاپــی شــی را می دهــد کــه کامــال مشــابه شــی 

ولــی خــود آن نیســت .
چیــزی مهــم دیگــری کــه آن را بایــد درنظرگرفــت این ســت کــه 
ماشــین فکــس بــرای انتقــال انــرژی و مــاده بــکار گرفتــه نمــی شــود  
ــیکی  ــگاه کالس ــال ازن ــرای انتق ــزار ب ــا اب ــیله ی ــن وس ــا چنی ــس آی پ
ســاخته می توانیــم، کــه جــواب شــاید بلــی باشــد ولــی نــه حــاال بلکــه 
درآینــده و آن هــم درصورتی کــه ازخــود یــک شــاهکار بــه خــرج داده 
ــه  ــازد ک ــدی 3D را بس ــه بع ــر س ــول پیک ــین غ ــک ماش ــد ی و بتوان

نســبتا کارمشــکلی اســت. 
حاال تمام جهان را ازنگاه میخانیک کوانتم درنظرمی گیریم 

ــام  ــل را انج ــای ذی ــد کاره ــی بای ــر کوانتم ــس از نظ ــین فک ماش
ــد: بده

به طور کامل حالت ورودی ها را اندازه گیری کند
انتقال نتایج از طریق تلیفون

بازسازی اصل شی از توضیحات دریافت شده 
ــه اصــل عــدم قطعیــت  ــم میخانیــک نظــر ب ــه اول در کوانت گزین

ــر ممکــن اســت چــون : هایزنبــرگ غی

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
طبــق فزیــک کالســیک  بــا دانســتن شــرایط اولیــه و قــوه هــای 
ــن  ــای( ای ــیر یکت ــده )مس ــار آین ــتم رفت ــک سیس ــونده بری واردش
ــه طــور دقیــق تعییــن کــرد یعنــی  ــوان ب سیســتم فزیکــی را مــی ت
اگرمختصــات اولیــه ̅  r  ســرعت اولیــه  ̅ v وهمــه نیروهــای وارد 

ــکان   ــند م ــوم باش ــرذره معل ــونده ب ش
ــون  ــیله قان ــه وس ــا ب ــه صــورت یکت )r ̅(t و ســرعت )v ̅(t ب
دوم نیوتــن1  تعییــن مــی شــوند بنابــر ایــن فزیــک کالســیک کامــال 

ــن پذیراســت. تعیی

آیــا ایــن دیــدگاه تعییــن کنندگــی بــرای جهــان میکروفزیکــی نیز 
برقراراســت ؟ ازآنجــا کــه یــک ذره درقالــب میخانیــک کوانتومــی بــه 
وســیله ی یــک تابــع مــوج وابســته بــه مــوج ذره نمایش داده می شــود 
و چــون تابــع مــوج نمــی توانــد جــای گزیــده باشــد درایــن صــورت 
ــک ذره میکروســکوبی تاحــدی درفضــا گســترده اســت و برخــالف  ی
ــن  ــزون برای ــد اف ــده باش ــا گزی ــد درفض ــی توان ــیک نم ــک کالس فزی
ــرون  ــه الکت ــن شــکافی ک ــه تعی ــم ک ــده ای ــش دوشــکاف دی درآزمای

ــم  ــت مفاهی ــن اس ــالل درآن ناممک ــدون اخت ــرده ب ــور ک از آن عب
کالســیکی چــون مــکان دقیــق انــدازه حرکــت دقیــق و مســیر یکتــای 
ذره درایــن صــورت درمقیــاس میکروســکوبی بــی معنــی هســتند ایــن 

اســاس اصــل عــدم قطعیــت هایزنبــرگ اســت.
اصــل عــدم قطعیــت هایزنبــرگ درشــکل اولیــه ی خــود بیــان می 

کنــد کــه اگرمولفــه ی x انــدازه حرکــت یــک ذره بــا عــدم قطعیــت
ــی  ــکان x آن را نم ــورت م ــن ص ــود دری ــری ش ــدازه گی  ∆px ان
تــوان درهمــان زمــان بــا دقتــی بیشــتر از ∆x=  h/(2∆px)  انــدازه 
گیــری کــرد شــکل ســه بعــدی روابــط عــدم قطعیــت را بــرای مــکان و 

انــدازه حرکــت مــی تــوان بــه صــورت زیــر نوشــت :
∆x∆p≥h/2  ,∆x∆p≥h/2,∆x∆p≥h/2

ایــن اصــل نشــان می دهــد کــه گرچه ممکــن اســت انــدازه حرکت 
بــا مــکان یــک ذره بــه طــور دقیــق انــدازه گیــری شــود انــدازه گیــری 
ــواه  ــت دلخ ــک دق ــان بای ــم زم ــور ه ــه ط ــر ب ــاهده پذی ــن دو مش ای
امــکان پذیــر نیســت یعنــی نمــی توانیــم یــک ذره میکروســکوبی بدون 
اختصــاص دادن یــک انــدازه حرکــت بــزرگ بــه آن جــای گزیــن کنیم 
هیــچ راهــی بــرای انجــام چنیــن انــدازه گیــری بادقــت بدلیــل ایــن که 
انــدازه حرکــت آن بــه ناچــار  می کنــد وجــود نــدارد  بــرای فهــم ایــن 
مســئله انــدازه گیــری یــک جســم مایکروســکوبی )ماننــد یک خــودرو( 
ــک  ــرون دری ــک الکت ــد ی ــک سیســتم میکروســکوبی )مانن ــکان ی وم
اتــوم ( را در نظــر بگیریــد ازیــک ســو بــرای تعیــن مــکان یــک جســم 
ــه آن  ــوری ب ــد ن ــاهده کنی ــت آن را مش ــا الزم اس ــکوبی تنه میکروس
برخــورد می کنــد وبــه آشکارســاز )چشــمان شــما یــا یــک ابزارانــدازه 
ــه ای روی  ــل مالحظ ــدازه قاب ــه ان ــد ب ــد، نمی توان ــی رس ــری ( م گی
حرکــت جســم اثربگــذارد ازســویی  بــرای انــدازه گیــری مــکان یــک 
الکتــرون دریــک اتــوم بایــد ازتابــش طــول مــوج هــای کوتــاه )انــدازه 
ــت  ــاد هس ــدازه زی ــه ان ــش ب ــن تاب ــرژی ای ــرد. ان ــتفاده ک ــوم ( اس ات
ــه مقــدار قابــل مالحظــه تغیردهــد  ــدازه حرکــت الکتــرون را ب کــه ان
ــر حرکــت آن تاثیــر مــی  ــه قــدری ب . صــرف مشــاهده ی الکتــرون ب
ــن  ــد بنابرای ــارج کن ــدارش خ ــی از م ــد آن را بکل ــه می توان ــذارد ک گ
ــا دقــت دلخــواه  ــه طورهــم زمــان ب ــدازه  حرکــت ب تعیــن مــکان وان

ناممکــن اســت.
ــر  ــای دیگ ــوج آن درهرج ــع م ــود تاب ــن ب ــای گزی ــرذره ی ج اگ
صفــر مــی شــد ازیــن رو مــوج آن طــول مــوج کوتاهــی داشــت طبــق 
ــود  ــت بســیار خواهدب ــن حرک ــدازه ای ــروی    ρ=h/λ ان رابطــه دوب
ــای  ــت ج ــا دق ــر ذره ب ــه اگ ــت ک ــی آن اس ــه معن ــکارا ب ــن آش ای
ــاره  ــده شــده باشــد )یعنــی °→ ∆x) عــدم قطعیــت کامــل درب گزی
 )∆ px → ∝ ــی ــت . )یعن ــد داش ــود خواه ــت آن وج ــدازه حرک ان
بطــور خالصــه چــون همــه ی پدیــده هــای کوانتومــی توســط امــواج 
ــای  ــت ه ــن محدودی ــه ای جزپذیرفت ــچ گزین ــوند هی ــف می ش توصی
برتوانائــی مــان درانــدازه گیــری هــم زمــان هردومتغیرمکمــل نداریــم .

۱  قانــون دوم نیوتــن بیــان مــی کنــد کــه  اگــر بــه یک جســم قــوه های وارد شــود، جســم شــتابی مــی گیــرد که بــا محصلــه قــوه های وارده بــرآن، نســبت مســتقیم و بــا آن هم جهــت اســت و بــا کتلــه جســم نســبت معکــوس دارد و توســط 
فورمــول F=m x a  بیــان مــی گــردد کــه درینجــا F عبــارت از قــوه وارده برجســم، a  شــتاب و m کتلــه جســم را نشــان مــی دهــد.-
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اصــل عــدم قطعیــت هایزنبــرگ را مــی تــوان بــه هرجفــت مکمــل یا 
 Canonical dynamic) مــزدوج کانونیــک متغیرهــای دینامیکــی
variables)تعمیــم داد ترتیــب دادن آزمایشــی کــه بتوانــد بــه 
طورهــم زمــان دومتغیــر مکمــل رابــا دقــت دلخــواه انــدازه گیــری کنــد 
ناممکــن اســت )اگرزمانــی بــه ایــن کاردسترســی پیــدا مــی شــد نظریــه 

ی میخانیــک کوانتومــی فرومــی ریخــت (.
برای نمونه انرژی وزمان یک جفت ازمتغیر های مکمل 

را تشکیل می دهند اندازه گیری هم زمان آنها باید ازرابطه ی 
عدم قطعیت زمان – انرژی پیروی کند :    

∆E ∆t≥h/2

ــک  ــرژی ی ــری ازان ــدازه گی ــردو ان ــد اگ ــان می کن ــه بی ــن رابط ای
سیســتم انجــام دهیــم وایــن انــداره گیــری هــا بــا یــک بــازه ی زمانــی 
t∆ جــدا شــوند انــرژی هــای انــدازه گیری شــده بــه انــدازه E∆ اختالف 
  h⁄∆t ــراز ــد کوچکت ــی توان ــه نم ــچ وج ــه هی ــه ب ــد داشــت ک خواهن
باشــد اگربــازه ی زمانــی بیــن دو انــدازه گیــری بــزرگ باشــد اختــالف 
انــرژی کوچــک خواهــد بــود ایــن را می تــوان بــه ایــن واقعیــت نســبت 
ــتم  ــود سیس ــام ش ــت انج ــری نخس ــدازه گی ــه ان ــی ک ــه هنگام داد ک
ــل  ــت مخت ــا بحال ــد ت ــول می کش ــان درازی ط ــود وزم ــل می ش مخت
نشــده ی اولیــه بــاز گــردد ایــن توضیــح بــه ویــژه درمطالعــه ی فراینــده 
ــرا رابطــه ی بیــن نیمــه عمــر وپهنــای  هــای واپاشــی مفیــد اســت زی

ــد . ــه را مشــخص می کن ــای برانگیخت ــت ه ــرژی حال ان
یعنــی مــا هیــچ وقــت قــادر بــه انــدازه گیــری کامــل حالــت ورودی 
بــرای ســاختن یــک کاپــی خــوب از شــی M نیســتیم بــه ایــن معناقبــل 
ازاینکــه M را در ماشــین  Shredder بیاندازیــم  پروســه انــدازه گیری 
ــاره  ــرای دوب ــاز ب ــورد نی ــات م ــدون معلوم ــوب را ب ــی خ ــاال کاپ احتم

بازســازی M از بیــن مــی رود .
 یکــی ازنتائــج شــگفت انگیــز انتقــال اطالعــات کوانتمــی این ســت 
کــه حتــی اگرپروســه انــدازه گیــری دوبــاره بازســازی یــا اجــرا نشــود یــا 
ــرای اجــرای پروســه انتقــال درجهــان  کاری نکنــد راه هــای دیگــری ب

کوانتــم وجــود دارد.
کــه مســئله انتقــال اطالعــات کوانتمــی قبــل ازنشــر مقالــه توســط 
 )Crepeau,Brassord,Bennet,Jozsa,Peres,Wotters(
ــه  ــا ب ــه م ــن مقال ــر ای ــد از  نش ــی بع ــید ول ــر می رس ــه نظ ــن ب ناممک
ایــن پــی بردیــم  کــه انتقــال اطالعــات کوانتمــی یــک پروســه دشــوارو 
ســخت اســت نــه ناممکــن. پیشــرفت حالــت انتقــال اطالعــات کوانتمــی 
ازغیــر ممکــن بــودن  بــه بسیارمشــکل بــودن شــاید بــرای اشــخاصی که 
میخواهنــد چنیــن وســیله را بســازند انقــدر دلچســپ نباشــد ولــی بــرای 
ــگفت  ــف ش ــک کش ــازند ویای ــاوت می س ــان متف ــک جه ــان ی فزیکدان

انگیــز و هیجــان انگیــز اســت. 
ــا  ــه تقریب ــی ک ــات کوانتم ــال اطالع ــه انتق ــرح پروس ــه ش ــاال ب ح

ــردازم . ــی پ ــت م ــیکی اس ــات کالس ــال اطالع ــه انتق ــابه پروس مش

ــای A و B  را  ــاق ه ــان ات ــی هم ــت قبل ــد حال ــه مانن ــاره ب دوب
 B  و اتــاق   A درنظــر گرفتــه کــه هــدف همــان انتقــال جعبــه از اتــاق
اســت کــه ایــن دو اتــاق توســط دیــوار ازهــم جــدا شــده وتنهــا توســط 

تلیفــون بــا هــم ارتبــاط دارنــد .
ــد در تشــخیص نوعیــت تلیفــون دقیــق باشــیم  اگرتلیفــون  مابای
ــات کوانتمــی را بدهــد پــس  ــا معلوم ــات ی ــور و مروراطالع اجــازه عب
دریــن حالــت مشــکل انتقــال اطالعــات کوانتمــی یــک مشــکل  نســبتا 
ــا  ــر ی ــیکی موت ــئله کالس ــه در مس ــد اینک ــه مانن ــردد ب ــز می گ ناچی
الری را اجــازه عبــور از اتــاق A بــه اتــاق B  بدهیــم امــا مســئله زمــان 
ــات  ــا اطالع ــات ی ــازه معلوم ــا اج ــون تنه ــه تلیف ــت ک ــپ اس دلچس
کالســیکی را بدهــد چــون تلیفــون اســتندرد تلیفــون هــای کالســیکی 
اســت . تاکنــون مراحــل انجــام شــده در انتقــال اطالعــات کوانتمــی 
مشــابه بــه انتقــال اطالعــات کالســیکی بــوده ولــی یــک تفــاوت مهــم 
بیــن ایــن دوسیســتم وجــود دارد و آن هــم حالــت درهم تنیــده گــی 
کوانتمــی اســت. بــه طورکلــی درهم تنیــده گــی یــک جــوره از اشــیا 
ــاده  ــرای آم ــد. ب ــاط دارن ــگاه کوانتمــی بیــن هــم ارتب اســت کــه از ن
ســاختن حالــت درهم تنیــده گــی ابتــدا از دو ذره از عیــن اتــاق آغــاز 
ــتیم  ــه هس ــکل مواج ــک مش ــه ی ــاال ب ــاق A.ح ــال ات ــم مث می کنی
و آن هــم فرســتادن یکــی از ذرات بــه اتــاق B می باشــد .اصــوال 
مــا می توانیــم از انتقــال اطالعــات کوانتمــی بــرای ارســال ایــن 
ــک ذره  ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــان پروس ــردر جری ــم مگ ــتفاده کنی ذره اس
ــه  ــن رود و در نتیج ــاید از بی ــر ش ــده دیگ ــده  ذره درهم تنی درهم تنی
ــاره  ــا در ب ــی م ــورت نگران ــر ص ــردد.در ه ــر می گ ــص صف ــره خال ثم
ــاد  ــوار ایج ــودن دی ــل نب ــه راه ح ــس یگان ــی اســت. پ ــاد ذره اول ایج
ــان  ــن هنــگام ســاینس دان ــاق اســت. کــه دری ــن دو ات شــده بیــن ای
ــا خــود  ــده را ب ــداد ذرات درهم تنی ــات کــرده و تع هــردو طــرف مالق
بــه اتــاق B  انتقــال می دهنــد طورمثــال دو دوســت کــه باهــم یکجــا 
ــن  ــد و ای ــکان می کن ــل م ــا نق ــی از آن ه ــد، یک ــی می کردن ــده گ زن
هــا هــم می توانــد حالــت درهم تنیــده گــی را طــوری تشــکیل بدهــد 
ــال داده  ــود انتق ــا خ ــد آن را ب ــکان می کن ــل م ــه نق ــتی ک ــه دوس ک
ــز  ــن هردوهرگ ــر ای ــا اگ ــتفاده کند.ام ــیا اس ــال اش ــرای انتق و ازآن ب
مالقــات نکــرده باشــند ویــا کــدام دوســت مشــترک کــه هــردوی آن را 
ــه  ــورت پروس ــس درین ص ــند پ ــته باش ــد نداش ــرده باش ــات ک مالق

ــد. ــر می رس ــه نظ ــن ب ــی ناممک ــات کوانتم ــال اطالع انتق
حــال اگردوبــاره بــه موضــوع M مراجعــه کنیــم او می توانــد 
ــا  ــال بدهــد و ی ــاق دوســت هــای خویــش خــود انتق ــه  ات خــود را ب
اومی توانــد  نــه تنهــا از یــک انتقــال بلکــه از دو انتقــال بــرای رســیدن 
ــای  ــت ه ــاق دوس ــه  ات ــود را ب ــی خ ــد یعن ــتفاده کن ــدف اس ــه ه ب
ــورت  ــه پ ــی تل ــه همیــن ترتیب....ول ــال بدهــد و ب دوســت خــود انتق
بــه یــک ســیاره دور جایی کــه قبــال در آن در ارتبــاط نباشــد امــکان 

ــت. ناپذیراس
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مشــکل دوم درهــم  تنیــده گــی این ســت کــه بــا اســتفاده ازبیــن 
مــی رود یعنــی درهم تنیــده گــی منبعــی اســت کــه آهســته آهســته  
ــد  ــی می توان ــد. ول ــش می یاب ــد کاه ــال کن ــه انتق ــدازه ک ــه هران ب
ــت درهم تنیــده گــی را  ــد گــردد طوری کــه همیــن حال ــاره تجدی دوب
دوبــاره از اتــاق A  بــه اتــاق B انتقــال بدهــد مگــر ایــن را مــی تــوان 
از طریــق مالقــات رو بــه رو دوبــاره تمدیــد کــرده و ســپس همبســتگی 
ــتفاده از  ــدون اس ــا آن را  ب ــال داد، ام ــاق B انتق ــه ات ــاق A ب را از ات
انتقــال از راه دور منتقــل کــرد. در اصــل ایــن مغلــق اســت، در غیــر 
ایــن صــورت  اصــال هیــچ ضرورتــی بــرای انتقــال از راه دور از A بــه 
B نمــی بــود. بــا ایــن حــال، ایــده ایــن اســت کــه یــک ســفر مغلــق از 
 A مــی توانــد در آینــده بســیاری از نقــل و انتقــال ســریع از B بــه A

بــه B را امــکان پذیــر ســازد.  

ــال  ــم انتق ــات مه ــن جزئی ــی از آخری ــه یک ــد ب ــال بای ــن ح ای
اطالعــات کوانتومــی اشــاره کــرد. در حالــت کالســیک مــا جیــم  M را  
ــا  ــم. ام ــن می بری ــوار A از بی ــوار B در البرات ــه البرات ــال ب ــد از انتق بع
ایــن مرحلــه اختیــاری بــه نظــر مــی رســد، و مــا مــی توانیــم بــا دو 
نســخه از جیــم M  ایــن پروســه را پایــان بدهیــم. در مــوارد کوانتومــی 
ــوان  ــات کوانتومــی را نمــی ت ــرا اطالع ــر نیســت، زی ــکان پذی ــن ام ای
ــود  ــاق B ناب ــه ات ــک شــی ب ــری ی ــرای دورب ــا راه ب ــرد. تنه ــی ک کاپ
کــردن جســم در اتــاق A اســت. از نــگاه فلســفی مــی تــوان گفــت کــه 
اگــر تنهــا یــک کاپــی جیــم در یــک زمــان موجــود بــوده مــی توانیــد ، 
و کاپــی B درانتقــال از راه دور بــه گونــه ای آری درد زنــده مــی مانــد ، 
ســپس هــر آنچــه کــه در آزمایشــگاه A از بیــن بــرده شــد یــک کاپــی 

ــد.  ــوده نمی توان ــم ب از جی

آیــا بــه صــورت اصولــی انتقــال اطالعــات کوانتمــی 
امــکان پذیــر اســت؟

بــه گــزارش ۱BusinessInsider ، ســال های نــه چنــدان دور، 
ــق  ــوردی از طری ــا دورن ــورت ی ــه  پ ــه تل ــد ک دانشــمندان حــدس زدن
ــک کوانتــوم امکان پذیــر اســت و از آن زمــان بــه بعــد، ایــن  فزی

فراینــد تبدیــل بــه یــک عملیــات اســتاندارد در آزمایشــگاه های اپتیــک 
تیــم جداگانــه  دو  در جهــان شده است.درســال 20۱6،  کوانتومــی 
توانســتند اولیــن تلــه  پــورت کوانتومــی را در خــارج از آزمایشــگاه انجــام 
ــه  ــن مرحل ــد را در چندی ــن فراین ــی ای ــدا دانشــمندان چین ــد.  بع دهن
انجــام داده انــد: آن هــا باموفقیــت یــک فوتــون را از زمیــن بــه ماهــواره ای 
کــه بیــش از 500 کیلومتــر از مــا فاصلــه دارد را منتقــل کردنــد، بــدون 

اینکــه ایــن ذره از فضــای فزیکــی بگــذرد.
این آزمایش یکی از نخستین نتایجی است که دانشمندان از تله 
 پورت تجربه کردند. این تیم چینی نه تنها اولین شیء را از زمین 

به مدار تله  پورت کرده است، بلکه اولین شبکه کوانتومی بین زمین 
و ماهواره  را ایجاد کرد که توانست رکورد مسافت انتقال فوتون در 

هم  تنیده را به نام خود ثبت کند. 

ــوق  ــکل ف ــد ش ــادی مانن ــی زی ــی تخیل ــای علم ــاً در فلم ه حتم
ــورت میکننــد. یعنــی در یــک جــا  ــه  پ ــراد خــود را تل ــد کــه اف دیده ای
ــه  ــه مرحل ــد س ــن فراین ــوند. ای ــر می ش ــر ظاه ــای دیگ ــو و در ج مح
دارد. تجزیــه در مقصــد. تبدیــل مــواد تجزیــه شــده بــه اطالعــات جهــت 

ــی. ــات دریافت ــرد از اطالع ــازی جســم ف ــی و بازس ــال ناگهان ارس
متأســفانه تلــه پــورت کوانتومــی مرحلــه تجزیــه و بازســازی  نــدارد. 
ــود. از  ــازی نمی ش ــا بازس ــه ی ــزی تجزی ــی چی ــورت کوانتوم ــه پ در تل
طــرف دیگــر، در هــم  تنیدگــی فقــط مربــوط بــه ذرات کوانتومــی اســت. 
پــس ایــن فنــاوری دســت کــم در آینــده ای نزدیــک قــادر بــه جابجایــی 

انســان نخواهــد بــود.
این فناوری دقیقاً به چه دردی می خورد؟

بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری می تــوان اینترنــت کوانتومــی ســاخت. 
در ایــن اینترنــت بــه جــای رشــته های صفــر و یــک، حــاالت کوانتومــی 
ــی  ــبکه های نیمه کوانتوم ــر، ش ــال حاض ــود. در ح ــل می ش ذرات منتق
ــه  ــوان تجرب ــا آن می ت ــاده را ب ــوق الع ســاخته شــده اند. کــه ســرعت ف

کــرد.
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انکشــاف میتــود هــای جدیــد کیمیــا ســبز۱ بــرای به دســت آوردن 
ــان و  ــرای ســاینس دان ــل بحــث ب ــک موضــوع مهــم و قاب ــو2 ی ــز ذرات نان فل
کســانی که در رشــته ســاینس وکیمیــا ســبز تحقیــق می کننــد، اســت.

ســاینس دانــان در چندیــن میتــود و روش  ثابــت تحقیــق نمــوده انــد تــا 
بهتریــن روش را بــرای به دســت آوردن فلــز ثابــت ذرات نانــو پیشــنهاد کننــد.

ــه اســت،  ــو صــورت گرفت ــز ذرات نان ــرای تشــکیل فل ــه ب ــی ک از تحقیقات
بهتریــن روش بــرای به دســت آوردن فلــز ذرات نانــو اســتفاده از نباتــات 

می باشــد.
نباتــات بهتریــن و مناســب تریــن انتخــاب بــرای ســنیتز حیاتــی۳ مقــدار 
بیشــتر فلــز ذرات نانــو اســت؛ فلــز ذرات نانــو کــه از نباتــات به دســت مــی آیــد، 
ثبــات بیشــتر داشــته و درجــه تولیــد آن بــه انــدازه قابــل مالحظــه ســریعتر و 
بیشــتر اســت نســبت بــه فلــز ذرات نانــو کــه از موجــودات کوچــک ذره بینــی 
ــی  ــت م ــات به دس ــه از نبات ــو ک ــز ذرات نان ــان فل ــد. همچن ــت می آی به دس
آیــد از لحــاظ شــکل و انــدازه بــه مقایســه فلــز ذرات نانویــی کــه از موجــودات 

ــاوت می باشــد. ــد متف ــی آی ــی به دســت م کوچــک ذره بین
دلیــل اولویــت دادن اســتفاده از نباتــات و مــوادی کــه از نباتــات تشــکیل 
ــم و  ــک موضــوع مه ــو ی ــز ذرات نان ــی فل ــرای ســنتیز حیات ــده اســت ب گردی
دلچســپ بــرای ســاینس دانــان شــده و آن هــا را تشــویق نمــوده کــه درمــورد 
ــات  ــه از  نبات ــو  ک ــز ذرات نان ــی فل ــنتیز حیات ــذب و س ــای ج ــزم ه میکانی

ــد. ــق نماین ــود، تحقی ــنتیز می ش س
ــورت  ــک4 ص ــو زن ــاید ذرات نان ــنتیز اکس ــرای س ــه ب ــد ک ــق جدی تحقی
گرفتــه؛ میتــود ســنتیز ســبز ذرات نانــو زنــک اســت کــه بــا اســتفاده از گلــی 
ــرز  ــام تین ــه ن ــه ب ــت )Cassia Auriculate( ک ــیا اوریکولی ــام کیس ــه ن ب
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــت ص ــهور اس ــز مش ــیا )Tanners Cassia( نی کیس

در ایــن میتــود فلــز ذرات نانــو زنــک را از مخلــوط نمــودن یــک ملــی لیتــر 
زنــک اســیتیت مایــع بــا عصــاره گل کیســیا اوریکولیــت به دســت آورده انــد.

ــاخت  ــوان س ــم، می ت ــا کنی ــم یکج ــا ه ــوط را ب ــن دو مخل ــه ای زمانی ک
ــم.  ــگ مشــاهده کنی ــر رن ــدن تغی ــا دی ــو را ب ذرات نان

ــرای  ــبز ب ــا س ــر کیمی ــای موث ــود ه ــاف میت ــر انکش ــال های حاض در س
ــرای کســانی که  ــل بحــث ب ــم و قاب ــک موضــوع مه ــو ی ــز ذرات نان ســنتیز فل

ــت. ــده اس ــد، ش ــق می کنن تحقی
بــا اســتفاده از ایــن میتــود کیمیــا ســبز، ســاینس دانــان کوشــش نمــوده 
انــد کــه ذرات  نانــو ثابــت را تولیــد نماینــد  تــا در عرصــه تولیــد فلــز ذرات نانو 

زمــان کــم مصــرف شــود و محصــول بیشــتر بدســت آیــد.

مواد خطرناک این ها اند،
 عوامل بیولوژیکی مانند

،فنجی ها، باکتری ها ویروس ها   •
مواد طبیعی مانند، آرد، گرد و غبار انزایم   •

ــد،  ــود مانن ــاد می ش ــط کار ایج ــه توس ــوادی ک م  •
گــرد و غبــار چــوب 

مــواد کیمیــاوی تولیــد شــده در محــل کار ماننــد،   •
ــده ــز کنن ــواد تمی ــا م ــپ وی چس

سنتیز  ذرات نانو زنک)Zn( با استفاده از میتود 
)Green Technique(سبز

فواد اندری

کارشناس ارشد کیمیا

-۱ کیمیا سبز طراحی محصوالت مواد کیمیاوی و عملیه های کیمیاوی است که باعث کاهش مصرف از مواد خطرناک و حتی باعت از بین رفتن تولید مواد خطرناک می شود.

2-  ذرات نانو  یک ذره میکروسکوپی است که از ۱ نانو متر تا ۱00 نانو متر اندازه دارد و دارای سطح نسبتا وسیع نسبت به حجمش می باشد.

۳-  سنتیز حیاتی عبارت از تولید مولیکول های پیچیده در حجرات موجودات زنده می باشد.

4- زنک)zn(؛ عنصر شیمیایی است که دارای نمبر اتومی ۳0 در جدول عناصردورانی است.
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ــی را  به خــود  ــت افغانســتان توجــه مشــتریان جهان ــا کیفی ــران ب   زعف
جلــب نمــوده اســت کــه حــدود ۹0 درصــد زعفــران افغانســتان در والیــت 
هــرات تولیــد می شــود. در یــک خبرنامــه  وزارت زراعــت گفتــه شــده میــزان 
تولیــد زعفــران در ســال جــاری خورشــیدی 22 درصــد افزایــش یافتــه و بــه 
ــر کشــت در ســال  ــرام رســیده اســت. زمین هــای زی ــن و 46۹ کیلوگ ۱۹ ت
۱۳۹8بــه ۳7 هــزار و 785 جریــب مــی رســد، در حالــی کــه ســال گذشــته 
زمین هــای زیــر کشــت ۳۱هزارو۳65جریــب بــود و ۱6 تــن زعفــران تولیــد 
ــار  ــاب و ســرپل در شــمال، قنده ــخ، فاری ــرب، بل ــت  هــرات در غ شــد. والی
و ارزگان در جنــوب و دایکنــدی در مرکــز افغانســتان بــه ترتیــب بیشــترین 

ــران را داشــته اند. ــد زعف ــزان تولی می
افزایــش و تولیــد زعفــران در افغانســتان؛  درآمــد ســال  ۱۳۹8 فــروش 
ــی را بیســت و  ــا و کشــورهای عرب ــد، اروپ ــن، هن ــای چی ــران در بازاره زعف

هفــت میلیــون دال        ــر بــرآورد کــرده اســت.
هــرات در میــان والیت هــای تولیــد کننــده زعفــران در درجــه نخســت 
قــرار دارد و دارای ۳5هــزار جریــب زمیــن زیــر کشــت اســت. مــزارع زعفــران 
در والیــت بلخ4۹7.5جریــب، در فاریاب2۳0جریــب، در قندهــار 225جریــب، 
ســرپل  والیــت  در  و  دایکندی۱55جریــب   در  ارزگان۱۹5جریــب،   در 

۱05جریــب اعــالن شــده اســت.
“بــه گفتــه وزارت زراعــت” دلیــل افزایــش تولیــد زعفــران در افغانســتان 
ــا  ــای ب ــاز ه ــتن پی ــار گذاش ــه اختی ــان و ب ــتر دهقان ــای بیش ــوزش ه آم
کیفیــت جهــت آشــنایی بیشــتر آن هــا مــی باشــد. در خبرنامــه آمــده اســت 
ــای  ــران در والیت ه ــراوری زعف ــز ف ــار مرک ــرای چه ــاری ب ــال ج ــه در س ک
کابــل، غزنــی، فاریــاب و هــرات تجهیــزات الزم داده شــده و بیــش از دو هــزار 

ــد. ــوزش دیده ان ــردان آم ــان و م ــامل زن ــران کار ش زعف

صفحه۱۳ 

بهترین زعفران جهان در قلب آسیا )افغانستان(

School of Science and Technology 
coming soon!

rameen@museum.af
+937973758589

گردآورنده : شبنم غزنوی
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ایــاالت متحــده امریــکا صفحــه جدیــدی را در کار هــای فضایــی 
ــع  ــدی واق ــی کین ــگاه فضای ــورد از پای ــتادن دو فضان ــا فرس ــور ب ــن کش ای
ــه  ــی SPACE X ب ــرکت خصوص ــت ش ــکا، توســط راک ــدای امری در فلوری
ــک  ــدام در ی ــن اق ــن اولی ــرد. ای ــاز ک ــی2020  ب ــاه م ــنبه ۳0 م روز یکش
ــرای شــرکت  ــود. لحظــه تاریخــی ب ــکا ب دهــه گذشــته تاریــخ فضایــی امری
فضایــی SPACE X بــود کــه اســم خــود را منحیــث اولیــن شــرکت فضایــی 
ــرکت  ــی ش ــزرگ فضای ــت ب ــک ماموری ــه ی ــاند ک ــت رس ــه ثب ــی ب خصوص
ــس  ــز پ ــی  NASA نی ــرکت فضای ــت و ش ــه اس ــده گرفت ــه عه ــا را ب ناس
ــاره بازیابــی کنــد.  از ماموریــت نافرجــام ســال 20۱۱ توانســت خــود را دوب
ــازمان  ــن از س ــک گرفت ــز کم ــری ج ــه ای دیگ ــکا گزین ــن امری ــل از ای قب
فضایــی روســیه بــرای پیشــبرد ماموریــت هــای فضایــی خــود نداشــت کــه 
ســفر هــر فضانــورد بــه فضــا توســط روســیه بــرای امریــکا ۹0 میلیــون دالــر 
هزینــه میشــد. رییــس جمهــور ترامــپ، معــاون ریاســت جمهــوری امریــکا 
 پنــس، و رییــس کمیتــه فضایــی از جملــه حاضریــن گشــایش دوره جدیــد 
فضایــی بــرای امریــکا بــا پشــتیبانی صنعــت خصوصــی در کار هــای فضایــی 
بودنــد. در زمــان ریاســت اوبامــا فرســتادن فضانــوردان توســط شــرکت هــای 
خصوصــی یــک هــدف مخاطــره آمیــز بــود. از زمــان ایجــاد شــرکت فضایــی 
SPACE X  توســط االن مســک )Elan Musk( در ســال 2002 هــدف 
ســفر کــردن بــه مریــخ کــه مبنــای ایجــاد ایــن شــرکت بــود، یــک دورنمــای 
 SPACE X نافرجــام بــه نظــر میرســید. راکــت فالــکان ۹ شــرکت فضایــی
ــرواز کــرده  ــاب پ ــه مقصــد مهت ــو ۱۱ ب از نقطــه تاریخــی کــه ســفینه اپول

بــود پرتــاپ شــد. 
در داخــل ایــن ســفینه فضایــی دو فضانــورد بــا تجربــه تجربــه امریکایــی 
)بــاب بنکــن و داگ هرلــی( قــرار داشــتند کــه هــردوی آنهــا از هوانــوردان 
متقاعــد نیروهــای هوایــی امریــکا هســتند. هــر یــک از آنهــا تجربــه دو بــار 
پــرواز بــا ســفینه هــای فضایــی را دارنــد. امــا ایــن ســفر آنهــا متفــاوت تــر 
ــا ســفینه کامــال خــودکار پــرواز کردنــد.  از ســفر هــای قبلــی بــود چــون ب
ــره  ــا و غی ــرول دم ــت کنت ــی، قابلی ــای لمس ــه ه ــفیه داری صفح ــن س ای
ســهولت هــای نســل جدیــد از ســفینه هــای فضایــی را بــا خــود دارد. ایــن 

صفحه جدید برای فضانوردی امریکا

ماموریــت پــس از ۳250 روز از آخریــن ماموریــت ناتمــام ســال 
ــی  ــرکت فضای ــای ش ــود هشــدار ه ــا وج ــاد. ب ــاق افت 20۱۱ اتف
ــواحل  ــه س ــردم  ب ــا، م ــروس کرون ــیوع وی ــورد ش ــا در م ناس
ریختنــد تــا ایــن لحظــه تاریخــی را تماشــا کننــد. ولــی ســازمان 
فضایــی هرگونــه حضــور در مقــر پرتــاب راکــت را شــدیدا منــع 
کــرده بــود. وصــل شــدن ســفینه بــا پایــگاه فضایــی جهــان بــه 
گونــه کامــال خــودکار اجــرا میشــود، هرچنــد خــود فضانــوردان 
میتواننــد ایــن عملیــات را خــود بــه عهــده گیرنــد. شــرکت هــای 
فضایــی ناســا و SPACE X  در نظــر دارنــد کــه در آینــده 
ــه  ــورد را ب ــردن چهــار فضان ســفینه ای را بســازند کــه قــدرت ب
پایــگاه فضایــی جهــان داشــته باشــد. در ســال 20۱4 ناســا 6.8 
 BOING و SPACE X ــی ــرکت فضای ــا ش ــر را ب ــون دال بلی
بــه قــرارداد بســت تــا ســفینه ای را بســازند کــه قــدرت انتقــال 
فضانــوردان بــه پایــگاه فضایــی جهــان را داشــته باشــد. قبــل از 
ــی را توســط شــرکت  ــای اکماالت ــه ه ــال محمول ــن ناســا انتق ای
ــا  ــتاد ام ــی فرس ــان م ــی جه ــگاه فضای ــه پای ــی ب ــای خصوص ه
انتفــال انســان بــه واســطه شــرکت هــای خصوصــی یــک امــر پــر 

خطــر و غیــر قابــل تامــل پنداشــته میشــد. 
مالــک کمپنــی  Space X  بــا فرســتادن دو فضانــورد 
ناســا بــه فضــا نــام خــود را در کتــب تاریخــی ثبــت کــرد. ایــن 
عملیــات بــا اســتفاده از راکــت فالــکان ۹ کــه قابلیــت  چندیــن 

ــار اســتفاده شــدن را دارد انجــام شــد. ب
ــکان  ــت فال ــاالی راک ــر ب ــه ب ــفینه Crew Dragon ک  س
۹ نصــب شــده بــود پــس از پرتــاب موفقانــه از بدنــه راکــت جــدا 
شــد. مرکــز فضایــی امریــکا ایــن اتفــاق را برای دسترســی بیشــتر 
انســان هــا بــه دور دســت هــای فضــا یــک گام مهــم تلقــی کــرده 

اســت. 
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ده خصوصیت راکت فالکان ۹:
رابــرت بنکــن و داگالس هورلــی اولیــن فضانــوردان امریکایــی   .۱
ــد. ــفر کردن ــا س ــه فض ــکا ب ــاک امری ــر از خ ــال اخی ــه س ــه در ن ــتند ک هس

قبــل از ایــن ناســا بــه کمــک روســیه توانســته بــود کــه دو   .2
ــه  ــا اســتفاده از ســفینه کشــور روســیه در 8 جــوالی 20۱۱ ب امریکایــی را ب

ــتد.  ــان بفرس ــی جه ــز فضای مرک
ایــن اولیــن بــار بــود کــه یــک شــرکت فضایــی تجــاری عهــده دار   .۳
ــود کــه یــک شــرکت فضایــی  ــاری ب ــه ســوی فضــا اســت. اولیــن ب ــرواز ب پ

ــرد. ــا ب ــه فض ــاری دو انســان را ب تج
 کمپنــی SPACE X بــه اســاس تعــداد چوکــی هــا انتقــال انســان بــه 
فضــا را هزینــه گــذاری میکنــد. کامــال ماننــد ایــن کــه شــما تکــت پــرواز بــا 

طیــاره را خریــداری مــی کنیــد. 
کپســول یــا جعبــه کــه محــل نشســتن فضانــوردان اســت بــر بــاالی   .4

ــد.  ــه شــکل خــودکار کار مــی کن ــرا دارد و کامــال ب ــکان ۹ ق راکــت فال
ــه  ــز ب ــی )ISS( نی ــی جهان ــز فضای ــا مرک ــه وصــل شــدن ب مرحل  .5
ــه شــکل  ــد کــه ب ــاز ندارن ــوردان نی شــکل خــودکار انجــام مــی شــود. فضان
دســتی مراحــل اتصــال بــا مرکــز فضایــی را کنتــرول کننــد. هرچنــد کــه مــی 

ــد.  ــل کنن ــان تعدی ــفینه را خودش ــه س ــن وظیف ــد ای توانن
ســفینه فضایــی Crew Dragon فاقــد هــر نــوع دکمــه و ســویچ   .6
ــون در هــر ســفینه ای داشــتن دکمــه و ســویچ معمــول  ــا اکن ــه ت اســت ک
بــوده اســت. ایــن ســفینه صفحــه بــزرگ لمســی دارد کــه بــرای کنتــرول و 
ــک سیســتم  ــن ســفینه ی ــی شــود. ای ــه ســفینه اســتفاده م دســتور دادن ب

ــی دارد.  ــات بحران ــرای واقع نجــات  ب
ــرای تحمــل محیــط مخــرش  ــه تنهــا ب ــوردان ن لبــاس هــای فضان  .7
فضــا ترتیــب شــده اســت بلکــه توجــه بــاالی زیبایــی و تاثیــرات روانــی آن نیز 
صــورت گرفتــه اســت.  شــرکت Space X ایــن لبــاس هــا را بــه همــکاری 
 )Jose Hernandez( ــدز ــوزه هرنان ــوص خ ــای مخص ــاس ه ــراح لب ط

تهیــه کــرده اســت. 
ــی  ــاده گ ــی Space X آم ــی کمپن ــز عملیات ــوردان در مرک فضان  .8
هــای پــرواز و پرتــاب شــده بــه فضــا را مــی گرفتنــد. ســال قبــل یــک پرتــاب 
امتحانــی بــدون سرنشــین صــورت گرفــت کــه بــه شــکل موفقانــه بــا مرکــز 

ــی جهــان متصــل شــد.  فضای
راکــت فالــکان ۹ کــه ســفینه Crew Dragon را بــه فضــا بــرد   .۹
و دوبــاره بــه شــکل ســالم در بحیــره اتکالنتیــک فــرود آمــد. برگشــت ســالم 
ــرواز در  ــه پ ــردن هزین ــم ک ــت ک ــی فرص ــرکت فضای ــه ش ــت ب ــاره راک دوب

ــد.  ــی ده ــده را م آین

ناســا زمــان پرتــاب را در 27 مــاه  مــی انتخــاب کــرده بــود کــه   .۱0
بــه دلیــل وضیعــت نــا مناســب هــوا بــه تاخیــر انداختــه شــد و بــه تاریــخ 

ــت. ــاب صــورت گرف ــه پرت ــه موفقان ــه گون ــی ســال2020  ب ــاه م ۳0 م

گردآورنده :صمیم صمدی ، ویراستار ژورنال ساینس و مجله خبری موزیم ساینس
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ــا  ــتند و ب ــا هس ــتانداران دنی ــن پس ــی از محبوب تری ــا یک تنبل ه
اینکــه ظاهرشــان آشناســت، اطــالع زیــادی دربــاره آن هــا نداریــم. این 
ــه  ــت ک ــا اس ــورد تنبل ه ــب در م ــت جال ــورد ده واقعی ــب در م مطل

برگرفتــه از تحقیــق گســترده  داکتــر روبیــکا کلیــف اســت.
تنبل هــای غــول  پیکــر خشــکی کــه اکنــون نســل شــان منقــرض 
ــاز هاضمــه  ــه جه ــد ک ــات پســتانداران بودن ــه حیوان شــده اند، از جمل
شــان آن  قــدر بــزرگ بــود کــه یــک هســته کامــل از آن عبــور مــی 
کــرد. تمــام تنبل هــای درختــی کــه مــا امــروز آن هــا را می بینیــم از 

نســل تنبل هــای خشــکی هســتند.
تخمیــن زده می شــود کــه تنبل هــای غــول  پیکــر خشــکی بیــش 
از 80 گونــه بوده انــد و قــد بزرگ تریــن آن هــا بــه شــش متــر  میرســیده 
اســت. حتــی شــواهدی  نشــان می دهــد کــه تنبل هــای دریایــی هــم 
وجــود داشــته اند. تنبل هایــی کــه در آب هــای کم عمــق زندگــی 

می کردنــد و غذایشــان علــف دریایــی بــود.
تنبل ها سه برابر ما قدرت دارند

ــد کل  ــد می توانن ــان دوران  تول ــان هســتند. از هم ــا قهرم تنبل ه
وزن بــدن شــان را بــا یــک دســت بــاال بکشــند. تنبل هــا ســی درصــد 
کمتــر از پســتانداران هــم انــدازه خودشــان عضالنــی انــد و بــه طــور 

متوســط ســه برابــر از یــک انســان معمولــی قــوی تــر هســتند.
کــه  دارنــد  یافتــه   تکامــل  و  پیشــرفته  عضــالت  تنبل هــا 
ــل یوزپلنگــی کــه می خواهــد آنهــا را از درخــت جــدا  می تواننــد مقاب
ــات پســتاندار از جملــه  دســت  کنــد، مقاومــت کننــد. عضــالت حیوان
ــدون کــم شــدن  ــوران طــوری قفــل می شــود کــه ب ــای ایــن جان و پ
ــا همیــن  ــزان شــوند.تنبل ها ب ــی در درخــت آوی ــی طوالن ــرژی مدت ان
ــاخه  ــه از ش ــی ک ــد در حال ــر می توانن ــدن بی نظی ــل ش ــم قف مکانیس
ــروف  ــن مع ــه ای ــی ب ــا حت ــد. آن ه ــتند، بخوابن ــزان هس ــت آوی درخ

ــد. ــزان می مانن ــت آوی ــم از درخ ــرگ ه ــد از م ــه بع ــتند ک هس

آن ها در یک مدت  یک سوم وزن بدنشان را مدفوع می کنند
ــرد و  ــی گی ــار صــورت م ــک ب ــه ای ی ــا هفت ــوع  آن ه ــیوه مدف ش
ــت  ــش را از دس ــدن خوی ــوم وزن  ب ــا یک س ــد ت ــار می توانن ــک ب در ی
ــی در  ــه کوچک ــه خان ــد از اینک ــا  بع ــته آن ه ــن گذش ــد. از ای بدهن
اطــراف درخــت محــل زندگی شــان ســاختند، مدفــوع می کننــد. 
ــا  ــب تنبل ه ــب و غری ــای عجی ــی از رفتاره ــی یک ــادت هفتگ ــن ع ای
اســت. در حالــی کــه نظریه هــای مختلفــی در ایــن بــاره وجــود دارد، 
ــت. ــل اس ــد مث ــی و تولی ــه جفت یاب ــک ب ــا کم ــن آن ه محتمل تری

تنبل ها کور هستند
ــوان  ــه می ت ــت ک ــه ای اس ــه گون ــات ب ــن حیوان ــد ای ــرایط دی ش
گفــت کــور هســتند، بــه عبــاره دیگــر چشــم آن هــا فاقــد ســلول های 
مخروطــی می باشــد کــه ایــن حیوانــات فقــط در نــور کــم می تواننــد 
ببیننــد و در نــور روز کامــال کــور انــد . بایــد یــاد آور شــد کــه تنبل هــا 
تــوان بینایــی بیشــتر ندارنــد امــا دارای  توانایــی فوق العــاده بویایــی و 
حافظــه قــوی مــی باشــند . قابــل یــاد اوری اســت کــه تنبــل هــا در 
مــدت یــک شــبانه روز ۱5 ســاعت و یــا بیشــتر از آن را در خــواب مــی 
ــی  در روز   ــد ضعــف بینای ــر توجــه کنی ــه تصوی ــر کمــی ب باشــد . اگ

ایــن حیــوان دیــده مــی شــود .

تنبل ها  در آب سریع تر نسبت به خشکی هستند
گرچــه تنبل هــا بیشــتر زندگی شــان را روی درخــت ســپری   
ــوده و ســرعت شــنا آن هــا ســه  ــی ب می کننــد امــا عجیــب شــنا گران
ــتی و  ــای سه انگش ــت. تنبل ه ــن اس ــان روی زمی ــرعت ش ــر س براب
ــی  ــه م ــد ک ــتانداران ان ــایر پس ــتر از س ــردن بیش ــره گ دارای دو مه
ــدون  ــگام شــنا ب ــد و هن ــا 270 درجــه بچرخانن ــد سرشــان را ت توانن
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ــد. ــه دارن ــرون از آب نگ ــان را بی ــاغ ش ــر دم دردس
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ســی روز بــرای هضــم یــک 
ــن  ــاز را در بی ــوخت و س ــن س ــا کندتری ــت و تنبل ه ــاز اس ــرگ نی ب
پســتانداران دارنــد و مــدت زیــادی طــول می کشــد چیــزی را هضــم 
کننــد. آن هــا یــک معــده بســیار بــزرگ و چهــار قســمتی دارنــد کــه 
تــا ســی درصــد قســمت بدنــی آن هــا را تشــکیل مــی دهــد. شــکم 
بــزرگ تنبل هــای دو انگشــتی )2۳ جفــت( روده یــا سیســتم هضمــی 

دارد کــه بیشــتر از هــر پســتاندار دیگــری مــی باشــد .

آن ها ممکن است با شکم پر تا حد مرگ گرسنه باشند
ــای  ــرول دم ــی کنت ــا توانای ــتانداران، تنبل ه ــتر پس ــالف بیش برخ
بــدن را قربانــی حفــظ انــرژی می کننــد. آنهــا کامــال متکــی بــه شــرایط 
محیطــی هســتند، دمــای بــدن آنهــا در یــک روز می توانــد تــا ده درجــه 
ســانتی گــراد برســد. اگــر دمــای بــدن آنها خیلــی  پاییــن بیایــد، ممکن 
ــا  ــده تنبل ه ــه در مع ــود ک ــی ش ــرگ میکروب های ــب م ــت موج اس
ــد برگ هــای داخــل  ــدون آن هــا تنبــل نمی توان زندگــی می کننــد و ب

معــده اش را هضــم کنــد
سقوط سی متری بدون جراحت

بــدن تنبل هــا بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه مناســب ســقوط از 
درخــت اســت. تنبــل در طــول زندگــی اش بــه طــور متوســط هفته ای 
یــک بــار از درخــت می افتــد. امــا نگــران نباشــید، بــدن تنبل هــا بــه 
ــا  ــد. آن ه ــدر می برن ــالم ب ــان س ــد و ج ــه می افتن ــت ک ــه ای اس گون
می تواننــد بــدون آســیب از ســی متــری ســقوط کننــد )هشــت برابــر 
ــر  ــر ب ــل ن ــا دو تنب ــی وقت ه ــس دو طبقه(.خیل ــی ب ــک مل ــاع ی ارتف
ســر یــک مــاده مبــارزه می کننــد و پیــروز مبــارزه کســی اســت کــه 

حریفــش را از درخــت بــه پاییــن پرتــاب کنــد.
آنها می توانند مرض سرطان را درمان کنند

ــمت هایی از  ــه در قس ــد ک ــادی  دارن ــر ع ــک روش غی ــا ی تنبل ه
ــد و باعــث  ــارچ هــا رشــد می کن ــدارد، خــزه و ق ــا مــوی  ن ــدن آن ه ب

ــه روی  ــی ک ــی از قارچ های ــند. بعض ــر برس ــه نظ ــبز ب ــه س ــود ک می ش
ــواع خاصــی از  ــا ان ــارزه ب ــل مب ــد، عام ــی می کنن ــا زندگ ــدن تنبل ه ب

ــت . ــده اس ــناخته ش ــی ش ــرطان و طفیل ــا، س باکتری ه
ــی  ــاز برخ ــورد نی ــتم م ــام اکوسیس ــد تم ــا می توان ــوی تنبل ه م
قــارچ هــا و باکتریــا هــا  را تامیــن کنــد؛ در اصــل  بعضــی از انــواع در 
ــد  ــق دور از دی ــوند، و در مناط ــدا نمی ش ــا پی ــر دنی ــای دیگ ــچ ج هی

ــده شــده اســت .  ــات وحشــی دی حیوان

هیچ کس نمی داند چقدر عمر می کنند
ــت و  ــکل اس ــیار مش ــت بس ــا در طبیع ــورد تنبل ه ــق در م تحقی
ــی باشــد.  ــا مــرگ عمــاَل غیرممکــن م ــد ت ــل از تول ــک تنب تعقیــب ی
تنهــا معیــاری کــه بــرای طــول عمــر آن هــا در نظــر گرفتهشــده، طــول 
عمرشــان در حیــات وحــش اســت. کــه بــه تــازه گــی یــک تنبــل50  
ســاله در یکــی از بــاغ وحــش هــای آلمــان دیــده شــده اســت . تخمیــن 
مــی  شــود کــه عمــر تنبــل در طبیعــت بــه مراتــب بیشــتر از ایــن اســت 

امــا مــدرک عینــی بــرای آن وجــود نــدارد.

اتن بورو در کنار یک تنبل سال ۱۹6۳
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پنجمین زن برنده جایزه نوبل

 Professor Frances Arnold پورفیسور فرنسس آرنولد
ــل۱ در ســال 20۱8 شــد  ــزه نوب ــده جای پنجمیــن خانمــی کــه برن
کیمیــا دان مشــهورو سرشــناس آمریکایــی پروفیســر فرانســیس آرنولــد 

بــود.
خانــم فرانســیس آرنولــد   در ســال ۱۹56 بــه دنیــا آمــد و لیســانس 
خــود را در رشــته انجنیــر میکانیــک و هوافضــا در ســال ۱۹7۹ 
ــود را از  ــرای خ ــدرک دکت ــان م ــت. ایش ــتون گرف ــگاه پرینس از دانش
 Chemical دانشــگاه برکلــی  کالیفرنیا در رشــته انجنیــری کیمیــاوی
ــت علمــی  ــع هیی ــه جم ــت و در ســال ۱۹76 ب Engineering گرف

ــا پیوســت. ــاوری کالیفرنی موسســه فن
فنــاوری  موسســه  تمــام  اســتاد  حاضــر  حــال  در  وی       
ــری  ــتههای انجنی ــس رش ــون تدری ــن پوهنت ــت و در ای ــا اس کالیفرنی
 Bio اینجنیــر زیســتی ، Chemical Engineering کیمیــاوی

دارد. عهــده  بــر  را  بیوشــیمی   و   Engineering
پروفیســر فرانســیس آرنولــد توانســت بســیاری از جوایــز علمــی را 
ــز اســتارک2  ــزه چارل ــا، جای ــن آن ه ــه مشــهور تری ــه دســت آورد ک ب
دراپریــل در ســال 20۱۱  و جایــزه مــدال ملــی فنــاوری و نــوآوری۳ در 

ســال 20۱۳  اســت.
      

از جملــه افتخــارات برجســته دیگــر پروفیســر فرانســیس آرنولــد  
ــی  ــی ســه بخــش اکادمــی مل ــن نامزدهــای نهای ــری در بی ــرار گی ق
ــاالت متحــده در ســال 2008 اســت. )ایــن ســه بخــش  اکادمــی  ای
ملــی علــوم، اکادمــی ملــی انجنیــری و اکادمــی ملــی پزشــکی اســت.(

ــه  ــاور در موسس ــوان مش ــه عن ــد  ب ــیس آرنول ــر فرانس پروفیس
ــاالت  ــرژی ای ــروه ان ــارت گ ــت نظ ــوژی تح ــرژی و بیول ــترک ان مش
متحــده فعالیــت مــی کنــد، پروفیســر فرانســیس آرنولــد  در شــورای 
مشــورتی دانشــگاه علــم و صنعــت ملــک عبــداهلل تحــت نظــر ریاســت 

ــت دارد. ــز عضوی ــکا نی جمهــوری امری
ــه  ــش در زمین ــه خاطــر تحقیقات ــد  ب پروفیســر فرانســیس آرنول
 Invention and) هــا4  انزایــم  شــده  هدایــت  و  تدریجــی 
 development of a technique called the Directed
Evolution of Enzymes  جایــزه نوبــل را در کیمیــا در ســال 

20۱8بدســت آورد.

۱- جایزه نوبل مجموعه ای از جوایز بین المللی ساالنه است که به رسمیت شناخته می شود پیشرفت های دانشگاهی ، فرهنگی یا علمی در چندین گروه توسط موسسات سوئد و نروژ اهدا می شود.

2- جایــزه چارلــز اســتارک یکــی از ســه جایــزه نوبــل انجنیــری اســت کــه از ســوی آکادمــی ملــی انجنیــری ایــاالت متحــده بــه کســانی کــه در پیشــرفت مهندســی و آمــوزش و پــرورش عمومــی نقــش داشــته اند مبلــغ 500،000 دالــر اهــدا 
می شــود.۳- مــدال ملــی فنــاوری و نــوآوری افتخــاری ســت کــه رییــس جمهــور ایــاالت متحــده بــه مخترعیــن و نــوآوران آمریکایــی کــه مشــارکت های قابــل توجهــی بــرای توســعه فنــاوری نویــن و مهــم داشــته باشــند اعطــا می کند.ایــن جایــزه 
ممکــن اســت بــه شــخص خــاص یــا گروهــی از مــردم یــا تمــام یــک ســازمان یــا شــرکت اعطــا شــود. ایــن عالی تریــن افتخاریســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا بــه یــک شــهروند خــود بــرای دســتاوردهای مربــوط بــه پیشــرفت فناورانــه اعطــا می کنــد.

ــد را  ــد هدایــت مــی دهــد و باعــث مــی شــود کــه واکنش هــای کیمیــاوی جدی ــه ســمت محصــول جدی ــد ، و ســریع نمــودن فعالیــت کاتالیــز آنهــا ب ــرای فعالیــت در شــرایط تعامــالت جدی ــم هــا را ب ــم هــا، انزای 4- تکامــل مســتقیم آنزی
ــد. کاتالیز)ســریع( کنن
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آیا می دانستید؟
ـ جویــدن ســاجق هنــگام میــده کــردن پیــاز مانــع از اشــک ریــزی 

شــما می شــود.
آیا می دانستید؟

- آب دریا بهترین ماسک زیبایی برای صورت است !
آیا می دانستید؟

- چشــم انســان معــادل یــک دوربیــن ۱۳5 مــگا پیکســل عمــل 
مــی کنــد !

آیا می دانستید؟
- %۹0 سم )زهر( مار از پروتین تشکیل شده است !

آیا می دانستید؟
- مغــز در هنــگام خــواب فعــال تــر از وقتــی اســت کــه تلویزیــون 

مــی بینیــد !
آیا می دانستید؟

ـ بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است.
آیا می دانستید؟

ـ اثــر لــب و زبــان هــر کــس هماننــد اثــر انگشــت آن منحصــر بــه 
فــرد اســت.

آیا می دانستید؟
ـ رشد کودک درفصل بهار بیشتر است.

آیا می دانستید؟
ـ مغــز انســان تنهــا 2 فیصــد از وزن انســان را تشــکیل مــی دهــد 
ولــی 25 درصــد آکســیجن دریافتــی بــدن را بــه تنهایــی مصــرف مــی 

. کند
آیا می دانستید؟ 

ــه  ــور خورشــید ب ــا ن ــه طــول مــی کشــد ت ــه و ۱7 ثانی ـ 8 دقیق
ــن برســد. زمی

آیا می دانستید؟
ـ ظروف پالستیکی تقریباً تا 5000 سال  تجزیه نمی شوند.

آیا می دانستید؟
ـ تنها قسمتی از بدن که خون ندارد قرنیه چشم است.

ـ آیا می دانستید؟
 حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.

آیا می دانستید؟
ـ کرم های ابریشم در 56 روز 86 برابر خود غذا می خورند.

آیا می دانستید؟
ـ زمان بارداری فیل به دو سال می رسد.

آیا می دانستید؟
ـ در یــک ســانتی متــری پوســت شــما ۱2 متــر عصــب و 4 متــر 

رگ و مــوی رگ اســت.
آیا می دانستید؟

ـ وقتــی یــک نــوزاد در حال گریه اســت بــا صدای شششششــش.....
ششششــش.... شــما آرام مــی شــود بــه ایــن دلیــل کــه صــدای آبــی 
کــه اطــراف نــوزاد در شــکم مــادر اســت را برایــش تداعــی مــی کنــد، 
در ضمــن ایــن یکــی ازدالیلــی اســت کــه چــرا صــدای ســاحل دریــا 

بــه انســان آرامــش مــی دهــد.
آیا می دانستید؟

ـ دلفیــن هــا هماننــد گــرگ هــا هنــگام خــواب چشــم هــای شــان 
را بــاز مــی گذارنــد.
آیا می دانستید؟

ـ بــا نــگاه کــردن بــه گــوش حیوانــات مــی توانیــم بــه تخــم گــذار 
بــودن یــا بچــه زا بــودن آن هــا پــی ببریــم. بدیــن صــورت کــه تخــم 
گــذاران گوششــان ناپیــدا و بچــه زایــان گوششــان نمایــان اســت، تنهــا 
یــک اســثتنا وجــود دارد آن هــم نوعــی از خزنــدگان اســت کــه بچــه 

زاســت امــا گوشــش دقیــق پیــدا نیســت.
آیا می دانستید؟

ــود را  ــر خ ــال از عم ــط 6 س ــور متوس ــه ط ــروزی ب ــان ام ـ انس
تلویزیــون نــگاه مــی کنــد و 6 ســال را صــرف غــذا خــوردن مــی کنــد 

ــد. و یــک ســوم را مــی خواب
آیا می دانستید؟

ـ مــوش دو پــای آفریقایــی از میــدان دیــد ۳60 درجــه برخــوردار 
اســت.

آیا می دانستید؟
ــا ۱60 کیلومتــر در  ــر اســت ب - ســرعت عطســه یــک انســان براب

ســاعت

گردآورنده :شبنم غزنوی
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ABSTRACT

In recent years, the progress of forcible green chemistry methods for synthesis of metal nano-particles has 
become a major focus of researchers. The research is done in order to find a stable method for manufacturing 
of well-characterized nanoparticles. One of the most appropriate methods is the production of metal nano-
particles using plants. Among them the use of plants seems to be the most desirous, which are appropriate for 
large-scale biosynthesis of nano-particles. 

nano-particles synthesized by plants are more constant and the rate of synthesis is faster than in the case of 
micro-organisms. Moreover, plants extracted from nano-particles are more variant in shape and size, than those 
produced by other organisms. The preference of using plant and plant-derived materials for biosynthesis of 
metal nano-particles have interested researchers to inquire mechanisms of metal ions uptake and bio reduction 
by plants, and to know the practicable method of metal nano-particle syllogism in plants.

INTRODUCTION
Green synthesis of metal nano-particle is an interesting issue of the nano-science and nano-biotechnology. 

First of all, the green synthesis of nano-particles has greatly reduced the use of physical and chemical methods, 
and various chemical methods have been proposed for the synthesis of zinc oxide nano-particles (ZnO NPs), 
such as: reaction of Zinc with alcohol, hydrothermal synthesis and precipitation method.

Therefore, the use of green synthesis method by the researchers is rapidly increasing due to the usage 
of less toxic chemicals, eco-friendly nature and one step synthesis of nano-particle. In addition, the latest 
research on green synthesis of zinc oxide nano-particle was carried out by using the medicinal plant Cassia 
Auriculate (Tanners cassia). Also, they were synthesized by mixing 1 milliliter aqueous of Zinc acetate with 
aqueous extract of Cassia Auriculate flower.

Consequently, the formation of nano-particles was monitored by visualizing color changes and it was 
confirmed by Scanning Electron Microscope (SEM), (UV-V) is spectrophotometer and Fourier Transforms 
Infrared (FT-IR) spectroscopy.

Indeed, the development of efficient green chemistry methods for synthesis of metal nano-particles 
has become a major focus of researchers in recent years, and they have investigated green synthesis method in 
order to find an eco-friendly technique for production of well-characterized nano-particle.

Synthesis of Zn Nano Particle Using Green Technique

Written by 
Ahmad Fawad Andari
Chief Scientist, Museum of Science & Technology
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1. First, Production of Metal nano-Particle Using 
Plants. One of the most considered methods for the 
production of metal nano-particles is using organisms. 
So, among these organisms, plants seem to be the best 
candidates, because they are suitable for large-scale 
biosynthesis of nano-particles. And Nanoparticles 
produced by plants, are more stable and the rate of 
synthesis is faster than in the case of micro-organisms. 
Moreover, the plant nano-particles are more various in 
shape and size in comparison with those produced by 
other organisms. 

Thus, the advantages of using plant and plant-derived 
materials for biosynthesis of metal nanoparticles have 
interested researchers to investigate mechanisms 
of metal ions uptake and bio reduction by plants, 
and to understand the possible mechanism of metal 
nanoparticle formation in plants.

2. Second, nano-technology Technique for plant 
synthesis. nano-technology is the application of science 
to control matter at the molecular level. Tremendous 
growth in the field of nano-technology has opened up 
novel fundamental and applied frontiers in materials’ 
science and engineering; such as: Nano biotechnology, 
bio nanotechnology, quantum dots, surface-enhanced 
Raman scattering (SERS), and applied microbiology. 

Therefore, research into the organization of nano 
scale structures to predefine superstructures ensures 
that nano-technology will play a critical role in many 
key technologies. Also, it is gaining importance in 
areas, such as; mechanics, optics, biomedical sciences, 
chemical industry, electronics, space industries, drug-
gene delivery, energy science, catalysis, optoelectronic 
devices, photo electrochemical applications, and 
nonlinear optical devices.

For instance, nanometer-scale geranium quantum 
dots (less than 10 nm) could be controllably formed 
for novel optoelectronic device applications such as: 
single electron transistors (SETs) and light emitters. 
Hence, the ability to tune the optical absorption/
emission properties of quantum dots (semiconductor 
nanoparticles) by simple variation in nanoparticle 
size is particularly attractive in the facile band-gap 

engineering of materials and the growth of quantum 
dot lasers. Moreover, advances in nano-technology 
are creating a novel class of magnetic resonance 
image contrast-enhancing agents, such as: small 
particles of iron oxide, fullerenes encapsulating 
Gd3+ ions (Gad fullerenes), and single-walled 
carbon nanotube, Nano capsules encapsulating 
Gd3+ ion clusters (Gad nanotubes).

Nano-particles are of great interest due to their 
extremely small size and large surface to volume 
ratio, which lead to both chemical and physical 
differences in their properties (e.g. mechanical, 
biological and satirical properties, catalytic 
activity, thermal and electrical conductivity, optical 
absorption and melting point) compared to bulk of 
the same chemical composition.

Therefore, design and production of materials 
with novel applications can be achieved by 
controlling shape and size at the nanometer 
scale. Moreover, nanoparticles exhibit size and 
shape-dependent properties which are of interest 
in applications ranging from bio sensing and 
catalysts to optics, antimicrobial activity, computer 
transistors, electrometers, chemical sensors, and 
wireless electronic logic and memory schemes.

On the other hand, these particles also have 
many applications in different fields as an example 
of: medical imaging, nano-composites, filters, drug 
delivery and hyperthermia of tumors. 

3.Third, plants as bioreactors for the 
synthesis of metal Nanoparticle. It has long been 
known that plants are able to reduce metal ions 
both on their surface and in various organs and 
tissues remote from the ion penetration site. 

In this regard, plants (especially those which 
have very strong metal ion hyper accumulating and 
reductive capacity), have been used for extracting 
precious metals from land, which would be 
economically unjustifiable to mining; an approach 
known as phytomining. 

Thus, the metals accumulated by the plants 
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can be recovered after harvesting via sintering and 
smelting methods. Interestingly, the study of metal 
bioaccumulation process in plants has revealed that 
metals are usually deposited in the form of nanoparticles. 
For instance, Brassica Juncea (mustard greens), and 
Medicago Sativa (Alfalfa), accumulate (50 nm) silver 
nanoparticles to a high level (13.6% of their own weight), 
when grown on silver nitrate as a substrate. 

In addition, gold icosahedra of (4 nm) in size 
were detected in medicago sativa and semi-spherical 
copper particles with a size of (2 nm) were observed 
in Iris Pseudacorus (Yellow Iris), grown on substrates 
containing salts of the respective metals. 

Then, whole plants can obviously be used to 
produce metal nanoparticles. However, there exists 
certain limitations that should be taken into account 
upon industrial application of this technology. Firstly, 
the size and shape of nanoparticles vary depending on 
their localization in the plant, which may depend on 
differences in the content of metal ions in various tissues, 
and the subsequent possibility of nanoparticle movement 
and penetration. Therefore, these factors could influence 
the level of metal deposition around already existing 
nanoparticles, and also the prospect of new nucleation 
events (initiation of nanoparticle formation).

The heterogeneity of the size and morphology of 
nanoparticles produced in whole plants may hinder their 
use in applications, thus illustrating the inability to tailor 
the whole plant synthesized nanoparticles to market 
requirements. Moreover, efficient extraction, isolation 
and purification of nanoparticles from plant material is a 
difficult and problematic procedure, with a low recovery 
rate.

In this regard, in vitro approaches have actively 
been developed in recent years, in which plant extracts 
are used for the bio reduction of metal Ions to form 
nanoparticles. These approaches provide a more flexible 
control over the size and shape of the nanoparticles 
(for example, by changing the medium pH and reaction 
temperature), as well as facilitating easy purification. 
Significantly, this process occurs much faster than the 
synthesis of nanoparticles in whole plants, because 

the reaction proceeds almost instantaneously, 
without the delay required for the uptake and 
diffusion of metal Ions throughout the plant. 
This in vitro approach has been demonstrated 
using extracts from a variety of different plant 
species in combination with a variety of acids 
and salts of metals, such as; copper, gold, silver, 
platinum, iron, and many others.

For example, extracts of Pelargonium 
Graveolens (Rose Geranium) have been used 
to reduce gold ions into (20–40 nm) decahedral 
icosahedral shaped nano-particles and stabilize 
them, whereas gold nano-spheres and nano-
triangles (0.05–18 μm in size) have been 
synthesized in extracts from Cymbopogon 
Flexuous (lemon grass). 

Indeed, the Azadirachta Indica (Neem, Indian 
Lilac) extract was used to reduce Tetrachloroauric 
Acid (HAuCl4) to flat gold triangles and 
hexagons with a size of (50–100 nm). So, in 
that study, it was also demonstrated that the 
Azadirachta Indica juice can reduce silver nitrate 
to Polydispersed spherical nanoparticles with a 
size of (5–25 nm). 

Thus, the leaf extract of Aloe Barbadensis 
(Aloe Vera) was used to produce cubic in (2O3) 
particles (5–50 nm in size). And it has been 
demonstrated using (FTIR) spectroscopy that 
plant metabolites such as: sugars, terpenoids, 
polyphenols, alkaloids, phenolic acids, and 
proteins play an important role in the reduction 
of metal ions into nanoparticles and in supporting 
their subsequent stability. Therefore, it has 
been suggested that control over the size and 
morphology of nanostructures may be connected 
to the interaction of these biomolecules 
with metal ions. And various plants differ in 
the concentration and composition of these 
biologically active components. 

In this way, this may partly explain the 
morphological diversity of the described 
nanoparticles, like: triangles, hexagons, 
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pentagons, cubes, spheres, ellipsoids, nanowires, and 
nano rods.

Conclusion

In brief, Green Synthesis of nanoparticle used 
in this experiment is found to be eco-friendly, nontoxic 
and less usage of chemicals compared to physical and 
chemical method. The presence of phytochemicals 
in the leaf extract itself helps in the synthesis of 
metal oxide nanoparticle by inducing oxidation and 
reduction reaction. Obviously, the synthesis of metal 
nanoparticles in plant extracts (plant biomasses), in 
spite of obvious limitations, has an effective potential 
and a number of substantial benefits proportional to 
ceremonial policy of nanoparticle synthesis. However, 
to compete cost-effectively with nanoparticles obtained 
through physical and chemical methods, it is necessary 
to measure these methods of nanoparticle production 
using plant material and to extend design for keeping 

their price in check during their synthesis. 

So, when using chemical synthesis, the chief point 
cost of nanoparticles is mainly resolved by the cost of the 
metal salts and reducing agents. In the case of “Green” 
Synthesis, the bulk of the value will be determined only 
by the value of the metal salts, because plant wastes 
from the food industry can serve as reducing agents. 
Moreover, it is possible to survey companies involved 
in the food industries and interested in the recycling 
of waste to partially pay for nanoparticle production. 
Indeed, this fact further emphasizes the environmental 
advantages of “green synthesis” over traditional 
methods of nanoparticle production.

FT-IT Pattern of ZnO catalyst prepared by 
green technique from Papaya leaves:

Scanning electron microscope (SEM) 

pattern of ZnO catalyst prepared by Green 
Technique from Papaya leaves:

X-ray Diffraction (XRD) pattern of (ZnO 
catalyst prepared by Green Technique from 
Papaya leaves:
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سه عدد گیالس را به ترتیب در یک خط فرضی مستقیم قرار دهید.   •
گیــالس هــای  دوطــرف را از آب پــر کنیــد و چنــد قطــره از رنــگ )یــک رنــگ بــرای یــک گیــالس و یــک رنــگ دیگــر بــرای گیــالس   •

ــد. ــی بگذاری ــالس وســطی را خال ــد و  گی ــه کنی ــر( در آن اضاف دیگ
بعــد  دو دســتمال کاغــذی را منظــم مطابــق اشــکال تا)قــات( نمــوده طــوری در بیــن گیــالس هــا بگذاریــد کــه یــک ســر آن در گیــالس   •
آب دار و ســر دیگــر آن در گیــالس خالــی باشــد.  دو دســتمال در گیــالس خالــی و یــک یــک دســتمال در گیــالس هــای پــر خواهیــد داشــت.

بعد از مرور زمان )حدود دو ساعت( خواهید دید که آب از گیالس های  دوطرف به گیالس وسط انتقال نموده است.  •
این  تجربه به شما حرکت آب و ترکیب رنگ را نشان خواهد داد.  •

و اساس ترکیب رنگهاحرکت آب

وسایل مورد ضرورت:
-۱سه عدد گیالس          -2رنگ                  -۳آب          -4دستمال کاغذی

گردآورنده :حسنی امینی
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