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از کامل بودن نترس، چرا که هرگز 
به آن دست پیدا نخواهی کرد. 

ماریا سالومیا اسکودوسکا کوری
،، )برنده نوبل شیمی 1911  و برنده نوبل فیزیک 1903(

 ،،
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شیمی کاربردی، آینده و بازار کار

آقای امیرحسین برهانی، خانم ها متینه باقرپور و محدثه مرادی

سخن نویسنده
     در این مقاله پنج گرایش دیگر از شیمی کاربردی در مقطع ارشد را معرفی می کنیم که کاربرد فراوانی در صنعت و در جامعه 

دارد. تنها در یک جمله می توان شیمی را توصیف کرد: همه چیز در شیمی خالصه می شود. 
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)Chemistry of Essential Oils( شیمی و فناوری اسانس
ــوب  ــیمی محس ــم ش ــاخه ای از عل ــانس ش ــاوری اس ــیمی و فن ش
می شــود کــه بــه مطالعــه و بررســی اســانس ها و همچنیــن دانــش 
ــن  ــع ای ــردازد. در واق ــا می پ ــنتز آن ه ــازی و س ــتخراج، خالص س اس
رشــته دانشــگاهی، از گرایش هــای کارشناســی ارشــد شــیمی )کــه 
کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت( می باشــد. ایــن گرایــش بــا ســایر 
ــی، شــیمی دارویــی و فیتوشــیمی(  گرایش هــای شــیمی )شــیمی آل
ــر روی مباحــث  ــژه ب ــه طــور تخصصــی و وی ــا ب ــط اســت، ام مرتب

ــه اســانس گیاهــان متمرکــز می باشــد.  ــوط ب مرب
اســانس، عطرمایــه یــا روغــن فــرار یکــی از مهمتریــن مــواد موثــر 
گیاهــان را تشــکیل می دهــد. ایــن روغن هــای فــرار در بخش هــای 
مختلــف بســیاری از گیاهــان دارویــی نیــز وجــود دارنــد. ایــن مــواد در 
واقــع عصــاره الکلــی می باشــند کــه بــا روغــن مخلــوط شــده اند. این 
ــد. عطرمایه هــا از  ترکیــب معمــوال بی رنــگ و دارای خاصیــت فرار ان
ترکیبــات آلــی پیچیــده ای ســاخته شــده اند. از جملــه انــواع ترکیبــات 
ــا،  ــا، آلدئید ه ــا، الکل ه ــا، کتون ه ــه هیدروکربن ه ــوان ب ــی می ت آل
اســتر ها، اتر هــا، اکســید ها و غیــره اشــاره کــرد. ایــن ترکیبــات قابــل 
تقطیــر می باشــند، بنابرایــن می تــوان آن هــا را از طریــق روش هــای 
تقطیــر بــه راحتــی اســتخراج کــرد. کشــور ایــران بــا داشــتن شــرایط 
ــل  ــوع، مح ــای متن ــدی از اقلیم ه ــی و بهره من ــاص آب و هوای خ
ــد.  ــی می باش ــای گیاه ــیاری از گونه ه ــش بس ــرای روی ــبی ب مناس
ــی ســهم  ــا گیاهــان اســانس دار و گیاهــان داروی ــن، قطع ــن بی در ای
مهــم و ویــژه ای را دارنــد. خوشــبختانه گونه های متنوعــی از گیاهــان 
ــدا می شــوند.  ــران پی ــف ای ــاط مختل ــی در نق ــا داروی اســانس دار و ی

متاســفانه تولیــد و اســتفاده از ایــن گیاهــان اســانس دار، خیلــی کمتــر 
از تــوان کشــور می باشــد. از جملــه دالیــل آن می تــوان بــه نداشــتن 
ــی  ــات کاف ــد، عــدم شــناخت و اطالع ــروی انســانی آگاه و کار بل نی
ــش و  ــود دان ــا و در نتیجــه کمب ــد آن ه ــان مول ــانس ها و گیاه از اس
اطالعــات مــورد نیــاز در زمینه اســتخراج، ســنتز و یــا استاندارد ســازی 
ــا اشــاره نمــود.  ــر اســاس اســتاندارد های روز دنی ایــن محصــوالت ب
ــان آن  ــت متخصص ــت تربی ــم و در نهای ــن عل ــعه ای ــن توس بنابرای
ــانس ها  ــیمی اس ــعه ش ــرفت و توس ــه پیش ــادی ب ــیار زی ــک بس کم
خواهــد کــرد. همانطــور کــه می دانیــد، عطرمایه هــا خــواص درمانــی 
متعــددی دارنــد. بنابرایــن در صنایــع داروســازی و ســاخت تعــدادی از 
داروهــا و همچنیــن جهــت درمــان انــواع بیماری هــا از آن هــا اســتفاده 
می شــود. عــالوه بــر آن، از ایــن ترکیبــات بــه دلیــل داشــتن بــوی 
خــوش در صنایــع عطر ســازی، صابون ســازی، تهیــه مــواد آرایشــی–

بهداشــتی و ســایر محصــوالت نیــز بهــره می برنــد. از طرفــی دیگــر 
بــه دلیــل عطــر و طعــم خوبشــان در بــازار لــوازم قنــادی و نیــز بــه 
ــن  ــد. ای ــرد دارن ــیدنی ها کارب ــذا و نوش ــه غ ــده ب ــوان طعم دهن عن
ترکیبــات همچنیــن جهــت افــزودن رایحــه خــوش بــه محصــوالت 
ــرار  ــادی ق ــتقبال زی ــورد اس ــز م ــود نی ــا ع ــی و ی ــده خانگ تمیز کنن
ــانس ها  ــاد اس ــت زی ــر اهمی ــه خاط ــر ب ــان دیگ ــه بی ــد. ب گرفته ان
ــتی،  ــع بهداش ــی، صنای ــع آرایش ــل صنای ــف از قبی ــع مختل در صنای
صنایــع غذایــی و صنایــع دارویــی، ســنتز مصنوعــی آن هــا نیز بســیار 
ــد  ــش می آموزی ــن گرای ــع در ای ــد. در واق ــردی می باش ــم و کارب مه
ــا  ــه اســانس ها را شناســایی، اســتخراج، آنالیــز، ســنتز و ی کــه چگون

ــد.  ــازی نمایی خالص س
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گرایش فناوری اسانس برای چه کسانی مناسب است

دانشــجویان رشــته شــیمی و فنــاوری اســانس در وهلــه اول بایــد بــه علــوم شــیمی و گیاه شناســی عالقمنــد باشــند. ایــن دانشــجویان بایــد 
روحیــه ای خــالق و ذهنــی پویــا و کنجــکاو داشــته باشــند. بهتــر اســت کــه تســلط خوبــی بــر روی علوم شــیمی و زبان انگلیســی داشــته باشــند. 
ایــن رشــته بــرای افــرادی کــه بــه انجــام کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی دربــاره گیاهــان و اســانس های آن هــا تمایــل دارنــد مناســب اســت. 

توجــه داشــته باشــید کــه دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته بایــد توانایــی کار در شــرایط ســخت را داشــته باشــند. 
از آنجایــی کــه درصــد باالیــی از کارهــای مربــوط بــه ایــن گرایــش در محیــط آزمایشــگاهی انجــام می شــود، بنابرایــن دانشــجویان ایــن گرایش 
بایــد بــه محیــط آزمایشــگاه و انجــام کارهــای تحقیقاتــی – آزمایشــگاهی عالقــه داشــته باشــند. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن افــراد نبایــد 

وســواس یــا حساســیت های شــدید نســبت بــه مــواد شــیمیایی و یــا اســانس های گیاهــی داشــته باشــند. 

بازار کار و آینده شغلی

فــارغ  التحصیــالن رشــته  شــیمی و فنــاوری اســانس می تواننــد جــذب انــواع صنایــع شــیمیایی کشــور از جملــه صنایع غذایــی، صنایع بهداشــتی، 
صنایــع آرایشــی و صنایــع دارویــی شــوند. بــه بیــان دیگــر می تــوان گفــت کــه ایــن متخصصــان، توانایــی اســتخراج، تعییــن ســاختمان، آنالیــز، 
ســنتز مشــتقات جدیــد، خالص ســازی، اندازه گیــری و یــا شناســایی ترکیبــات موثــره گیاهــان دارویــی را در مقیــاس آزمایشــگاهی و یــا حتــی 
صنعتــی دارنــد. عــالوه بــر آن، توانایــی ارائــه خدمــات آموزشــی در مــدارس، دانشــگاه  های غیرانتفاعــی، مراکــز تحقیقاتــی و مراکز آمــوزش عالی 

کشــور را نیــز دارنــد. از طرفــی دیگــر همپنیــن می تواننــد کســب و کار خودشــان را بــه راه بیندازنــد. 
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)Ocean chemistry( شیمی دریا یا شیمی اقیانوس
شــیمی دریا یــا شــیمی اقیانــوس )Ocean chemistry( شــاخه ای 
ــا و  ــاختار دری ــی س ــه و بررس ــه مطالع ــه ب ــت ک ــیمی اس ــم ش از عل
ــردازد. در واقــع ایــن رشــته، از گرایش هــای  مســائل شــیمی آب می پ
ــه شــده اســت  ــه آن پرداخت ــر ب ــه کمت کارشناســی ارشــد شــیمی ک
ــیمی  ــای ش ــایر گرایش ه ــا س ــش ب ــن گرای ــود. ای ــوب می ش محس
مرتبــط اســت، امــا بــه طور تخصصــی و ویــژه بــر روی مباحــث مربوط 
بــه دریــا متمرکــز می باشــد. همانطــور کــه می دانیــد علــم شــیمی بــه 
طــور مســتقیم در علــوم مختلفــی مانند زیست شناســی، زمین شناســی، 
بیولــوژی، اقیانوس شناســی، بیوشــیمی، بیوتکنولــوژی، صنایــع معدنی، 
پتروشــیمی، رشــته های متعــدد مهندســی، پزشــکی، داروســازی و غیره 
کاربــرد گســترده ای دارد. کشــور ایــران بــا داشــتن ســواحل گســترده در 
ــن رو  ــود. از ای ــوب می ش ــی محس ــوری دریای ــوب، کش ــمال و جن ش
مطالعــه و بررســی علــوم دریایــی از اولویــت ویژه برخــوردار خواهــد بود. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه میــان رشــته های مختلــف دریایــی همچــون 
شــیمی دریــا، فیزیــک دریا، مهندســی دریــا، شــیالت، بیولــوژی دریا، و 
ســایر رشــته های دانشــگاهی ارتبــاط ویــژه ای وجــود دارد. شــیمی دریــا 
کاربــرد زیــادی در ســایر علــوم یــاد شــده دارد، بنابرایــن توســعه ایــن 
علــم و در نهایــت تربیــت متخصصــان آن کمــک زیــادی به پیشــرفت 

و توســعه ســایر گرایش هــای علــوم دریایــی خواهــد کــرد. 
رشــته شــیمی دریــا بــه بحــث و بررســی دربــاره مســائل مربــوط بــه 
ــدی از  ــی و گاز، بهره من ــواد نفت ــتخراج م ــای اس ــیمی آب، روش ه ش
معــادن، کانی هــا و بســیاری از مــوارد مهــم دیگــر در دریــا می پــردازد. 
عــالوه بــر آن، مطالعــه در مــورد شــیمی مناطــق فــرا جــوش، شــیمی 
آالینده هــا و همچنیــن مبحــث خوردگــی ســازه را نیــز مــورد تحقیــق، 
تجزیــه و تحلیــل قــرار می دهــد. بــه بیــان دیگــر در ایــن گرایــش بــه 
مطالعــه و بررســی ترکیبــات شــیمیایی آب دریــا، رســوبات و مؤلفه های 
ــر  ــی، بررســی تأثی ــی، نمــک زدای ــی، رســوبات و مؤلفه هــای آل معدن
آلودگی هــا و همچنیــن ارگانیســم های موجــود در آب نیــز توجــه شــده 

اســت. 
ــای  ــا در زمینه ه ــه ای از فعالیت ه ــت مجموع ــا در حقیق ــش دری گرای
مختلفــی از جمله اقیانوس شناســی شــیمیایی، شــیمی دریایــی، آلودگی 
ــک  ــف ی ــه وظای ــد. از جمل ــا می باش ــت دری ــط زیس ــا و محی دری

ــرد.  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی می ت شیمیســت دریای
* شناسایی نیازهای کشور ایران در زمینه شیمی دریا

* شناســایی مــواد مختلف شــیمیایی موجــود در دریــا و همچنین نحوه 
محاســبه غلظــت آن ها به وســیله روش هــای سیســتماتیک موجود

* شناســایی عوامــل کنترل کننــده در توزیــع مــواد شــیمیایی بــه کمک 

ــا و  ــی در اقیانوس ه ــبکه غذای ــناخت ش ــی و ش ــای بیولوژیک فرآیند ه
دریا هــا

* فعالیــت در جهــت رفــع نیاز هــای ســازمان ها و ارگان هــای دریایــی 
در زمینــه کســب اطالعــات دربــاره شــیمی محیط هــای دریایــی

* شناسایی و بررسی انواع منابع آالینده محیط های دریایی
* اســتفاده از ردیاب هــای شــیمیایی )ماننــد اکســیژن ۱۸ و یــا کربــن 
۱۴( بــرای کســب اطالعاتــی دربــاره فرآیندهــای فیزیکــی، بیولوژیکی، 
ــن  ــام ای ــرعت انج ــل س ــه و تحلی ــن تجزی ــی و همچنی زمین شناس

فرآیند هــا در اقیانوس هــا و دریا هــا
* بررســی اهمیــت اقیانوس هــا در جــذب گاز دی اکســید کربن حاصل 

از ســوخت های فســیلی و همچنین ســایر گازهــای گلخانه ای

ــی  ــع کارشناس ــگاهی در مقط ــوان دانش ــته های ج ــته از رش ــن رش ای
ارشــد محســوب می شــود. دانشــگاه علــوم و فنــون دریایــی خرمشــهر 
بــرای اولیــن بــار در ســال ۱۳۸۸ اقدام بــه راه انــدازی آن کرده اســت. از 
طرفــی دیگــر، راه انــدازی دکتــرای رشــته شــیمی دریا در دانشــگاه های 
کشــور، خوشــبختانه بــه تصویــب وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
رســیده اســت. عــالوه بــر دانشــگاه علــوم و فنــون دریایــی خرمشــهر، 
ــدران،  ــگاه مازن ــار، دانش ــوردی چابه ــی و دریان ــوم دریای ــگاه عل دانش
پردیــس خــود گــردان دانشــگاه مازندران و دانشــگاه خلیج فــارس نیز در 
ایــن رشــته دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد می پذیرنــد. همانظور 
کــه مشــخص اســت، در واقــع دانشــگاه های نزدیــک بــه دریــا، در ایــن 
گرایــش پذیــرش دانشــجو دارنــد. البتــه در دانشــگاه آزاد واحــد تهــران 

شــمال نیــز بــه مباحــث علــوم و فنــون دریایــی می پــردازد. 

رشته دریا برای چه کسانی مناسب است

دانشــجویان رشــته شــیمی دریــا در وهلــه اول بایســتی به علم شــیمی 
عالقمنــد باشــند. ایــن دانشــجویان بایــد روحیــه ای خــالق و ذهنــی 
جســتجوگر داشــته باشــند. در واقــع بــا اســتفاده از مهارت هــای ذهنــی 
ــه  ــوط ب ــرای حــل مســایل مرب ــد ب ــاالی خــود، بتوانن و اســتداللی ب
ــد.  ــه دهن ــی ارائ ــا، رویکــرد و راه حل هــای منطق ــا و دریا ه اقیانوس ه
از آنجایــی کــه درصــد زیــادی از کارهــای مربــوط بــه ایــن گرایــش 
ــرد،  ــام می گی ــی انج ــط دریای ــا محی ــگاهی و قطع ــط آزمایش در محی
بنابرایــن دانشــجویان ایــن گرایش بایســتی به محیــط دریا، آزمایشــگاه 
و انجــام کارهــای آزمایشــگاهی عالقــه داشــته باشــند. ایــن افــراد نباید 
وســواس یــا حساســیت های شــدید و غیــر قابــل کنترلــی نســبت بــه 
مــواد شــیمیایی داشــته باشــند.  رشــته شــیمی دریــا بــرای افــرادی که 
بــه انجــام کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی دربــاره دریــا و اقیانوس هــا 
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تمایــل دارنــد مناســب می باشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه دانشــجویان و فــارغ التحصیالن این رشــته بایــد از لحــاظ جســمی، توانایی کار در شــرایط 
ســخت و ســاعات طوالنــی را نیــز داشــته باشــند. 

بازار کار و آینده شغلی 

اگــر بخواهیــد تخصصــی نــگاه کنیــد، بــازار کار شــیمی دریــا، بیشــتر در ســازمان شــیالت، بنــادر، کشــتیرانی و در حقیقــت در مناطق دریایی کشــور 
می باشــد. بنابرایــن، قطعــا در همــه جــای ایــران کاری بــرای ایــن گرایــش وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، اشــخاصی کــه از ســطح علمــی خوبــی 

برخوردارنــد، بعــد از فــارغ التحصیلــی می تواننــد وارد بــازار کار شــوند و یــا در یکــی از زمینه هــای زیــر فعالیــت نماینــد. 
۱. ارائه خدمات آموزشی و یا تدریس در مدارس، دانشگاه ها و در نتیجه تامین کادر علمی دانشگاه  ها و سایر مراکز علمی کشور

2. ارائه طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و تامین کادر پژوهشی- تحقیقاتی دانشگاه  ها و سایر مراکز علمی کشور
۳. سرپرست و یا کارشناس آزمایشگاه های شیمی دریایی

۴. فعالیــت در ســازمان ها و ارگان هــای دریایــی بــرای کســب اطالعــات در مــورد شــیمی محیط هــای آبــی و شناســایی مــواد شــیمیایی مختلــف 
موجــود در محیط هــای دریایــی

5. اشتغال و فعالیت در سازمان های وابسته به محیط زیست جهت شناسایی منابع مختلف آالینده های محیط های دریایی
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)Propellant chemistry( شیمی پیشرانه
ــم  شــیمی پیشــرانه )Propellant chemistry( شــاخه ای از عل
ــر  ــواد پ ــی م ــه و بررس ــه مطالع ــه ب ــود ک ــوب می ش ــیمی محس ش
ــواد  ــن م ــردازد. ای ــده( می پ ــید کنن ــوخت و اکس ــد س ــرژی )مانن ان
ــه  ــدون هیچگون ــت و ب ــوختن یکنواخ ــرای س ــع ب ــیمیایی در واق ش
خطــری، بــرای تامیــن انــرژی پیشــرانش طراحــی و تولیــد می گردند. 
ــیمی  ــد ش ــای کارشناســی ارش ــته دانشــگاهی از گرایش ه ــن رش ای

ــود.  ــوب می ش محس
پیشــرانه بــه مــواد پــر انــرژی گفتــه می شــود که جهــت تامیــن انرژی 
پیشــرانش کاربــرد دارد. در یــک موشــک، ســوخت بــا مــاده اکســنده 
ــد،  ــیژن( می باش ــراق )اکس ــریع کننده احت ــک گاز تس ــامل ی ــه ش ک
ترکیــب می گــردد. در واقــع ایــن ترکیــب کــه یــک پیشــران اســت، 
می ســوزد و در نتیجــه گاز هــای بســیار داغــی را تولیــد می کنــد. ایــن 
ــه  ــک دماغ ــق ی ــد و از طری ــط می گردن ــا منبس ــر گرم ــا در اث گازه
خــارج می شــوند. در نهایــت ســبب حرکــت موشــک بــه ســمت بــاال 
خواهنــد شــد. توجــه داشــته باشــید کــه در محفظــه احتــراق، نیــروی 
ــرژی جنبشــی  ــه ان ــرژی شــیمیایی ســوخت ب ــل ان پیشــران از تبدی
ــار  ــه چه ــوان پیشــرانه ها را ب ــی می ت ــه طــور کل ــد می شــود. ب تولی
دســته پیشــرانه های مایــع، پیشــرانه های جامــد، پیشــرانه های 
ــور  ــوان اینط ــرد. می ت ــدی ک ــه بن ــد طبق ــرانه های هیبری ژل و پیش
بیــان کــرد کــه پیشــرانه های ژل و پیشــرانه های هیبریــد بــه 
ــد  ــع و پیشــرانه های جام ــب نســل پیشــرفته  پیشــرانه های مای ترتی
ــرانه های  ــای پیش ــدادی از تفاوت ه ــر تع ــدول زی ــند. در ج می باش
مایــع و پیشــرانه های جامــد آورده شــده اســت. همانطــور کــه بیــان 
شــد، رشــته شــیمی پیشــرانه بــه بحــث و بررســی دربــاره تکنولــوژی 
ــواد  ــرانه ها م ــردازد. پیش ــک می پ ــوخت موش ــد س ــاخت و تولی س
ــای  ــه معن ــت ب ــه در حقیق ــند ک ــی می باش ــیار مهم ــیمیایی بس ش
ــوخت  ــوان س ــه عن ــیمیایی ب ــواد ش ــن م ــهورند. ای ــده مش هل دهن
ــا و  ــا، هواپیم ــا، توربین ه ــرژی در موتور ه ــن ان ــت تامی مناســب جه
موشــک کاربــرد دارنــد. ســوخت موشــک معموال بــه دو صــورت جامد 
و مایــع وجــود دارد، بنابرایــن دو زیــر شــاخه )پیشــرانه جامــد و مایــع( 
بــرای ایــن گرایــش شــیمی داریــم. دانشــجویان در ایــن گرایــش بــا 
انــواع مختلــف پیشــرانه ها، چگونگــی بهینه ســازی و کارآیــی آن هــا و 
در نهایــت فرآیند هــای ســوخت و احتــراق در ســامانه های موشــکی 
ــد  ــرانه ها می توانن ــد، پیش ــان ش ــه بی ــور ک ــوند. همانط ــنا می ش آش
مایــع، جامــد، ژل یــا هیبریــد باشــند کــه در ایــن گرایــش بــه تفصیل 

ــد ــرار می گیرن ــورد بحــث و بررســی ق م

معرفی دانشگاه هایی که رشته شیمی پیشرانه را ارائه می دهند

رشــته شــیمی پیشــرانه نیــز یکــی از رشــته های جــوان دانشــگاهی 
ــع  ــگاه جام ــود. دانش ــوب می ش ــد محس ــی ارش ــع کارشناس در مقط
امــام حســین )ع( و دانشــگاه صنعتــی مالــک اشــتر اقــدام بــه پذیرش 
ــع  ــد. در واق دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد پیشــرانه نموده ان
ــی  ــرورش متخصصان ــت و پ ــیمی، تربی ــش ش ــن گرای ــدف از ای ه
ــی  ــع نظام ــاز صنای ــورد نی ــی م ــای تحقیقات ــرای پروژه ه ــت اج جه

ــد.  ــور می باش کش

گرایش پیشرانه برای چه کسانی مناسب است

دانشــجویان رشــته شــیمی پیشــرانه باید در وهلــه اول به علم شــیمی 
و دنیــای ســوخت عالقمنــد باشــند. ایــن رشــته بــرای افــرادی کــه به 
انجــام کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی دربــاره صنایــع هــوا فضــا و 
صنایــع نظامــی تمایــل دارنــد مناســب می باشــد. ایــن دانشــجویان 
بایــد ذهنــی پویــا، خــالق و جســتجوگر داشــته باشــند. در واقــع ایــن 
ــاالی  ــتداللی ب ــی و اس ــای ذهن ــتفاده از مهارت ه ــا اس ــان ب محقق
ــه و  ــی را تجزی ــع دفاع ــه صنای ــوط ب ــایل مرب ــد مس ــود، می توانن خ

ــد.  ــه دهن تحلیــل کــرده و راه حل هــای منطقــی ارائ
ــز بیشــتر در  ــش نی ــن گرای ــه ای ــوط ب ــی کــه کارهــای مرب از آنجای
ــن  ــن دانشــجویان ای ــرد، بنابرای ــط آزمایشــگاهی انجــام می گی محی
گرایــش بایــد بــه آزمایشــگاه و انجام کارهــای آزمایشــگاهی عالقمند 
ــدیدی  ــیت های ش ــد حساس ــالن نبای ــارغ التحصی ــن ف ــند. ای باش
نســبت بــه مــواد شــیمیایی داشــته باشــند و همچنیــن توانایــی انجام 
ــی را  ــای نظام ــی و محیط ه کار در شــرایط ســخت، ســاعات طوالن

داشــته باشــند. 

بازار کار و آینده شغلی

اگــر بخواهیــد تخصصــی نــگاه کنیــد، بــازار کار شــیمی پیشــرانه، در 
صنایــع هــوا فضــا و صنایــع نظامــی کشــور می باشــد. ایــن گرایــش 
ــران  ــای ای ــه ج ــا در هم ــس، قطع ــد، پ ــی می باش ــیار تخصص بس
کاری بــرای ایــن گرایــش وجــود نــدارد. زیــرا فــارغ التحصیــالن ایــن 
گرایــش بنــا بــر تحصیــل در دانشــگاه های نظامــی، متعهــد بــه جذب 
در وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیرو هــای مســلح می باشــند. از آنجاییکــه 
بحــث موشــک و مســائل مربــوط بــه ســوخت آن، در صنایــع دفــاع و 
هــوا فضــا بســیار اهمیــت دارد، بنابرایــن رشــته شــیمی پیشــرانه مورد 
توجــه ایــن ارگان هــا قــرار می گیــرد. در واقــع، بــازار کار آن بیشــتر در 

وزارت دفــاع، صنایــع هــوا فضــا، ســپاه و ارتــش خواهــد بــود. 
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)Catalyst chemistry( شیمی کاتالیست
شــیمی کاتالیســت )Catalyst chemistry( شــاخه ای از علم شــیمی 
ــردازد.  ــا می پ ــاختار کاتالیزور ه ــی س ــه و بررس ــه مطالع ــه ب ــت ک اس
ــواد شــیمیایی می باشــند کــه در فرآیند هــای  ــع م کاتالیزور هــا در واق
ــواد  ــن م ــد. ای ــش می گردن ــش ســرعت واکن ــیمیایی ســبب افزای ش
ــری و  ــش پذی ــش، گزین ــان واکن ــش راندم ــت افزای ــیمیایی جه ش
در نهایــت بهینه ســازی واکنش هــای شــیمیایی بــکار می رونــد. 
ــیمی  ــد ش ــی ارش ــای کارشناس ــگاهی از گرایش ه ــته دانش ــن رش ای

ــود.  ــوب می ش محس
ــه می شــود کــه  ــه مــاده ای گفت ــد کاتالیزگــر ب همانطــور کــه می دانی
وقتــی بــه مخلــوط واکنــش اضافــه گــردد، ســرعت رســیدن واکنش به 
حالــت تعــادل را بــدون آنکه خود تغییر شــیمیایی کند، تغییر  دهــد. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه ممکــن اســت کاتالیــزور در طــی فرآیند شــیمیایی، 
ــد  ــن می توانن ــا همچنی ــد. کاتالیزور ه ــر کن ــی تغیی ــاظ فیزیک از لح
همگــن یــا ناهمگن باشــند. کاتالیزور هــا بیشــترین کاربــرد را در صنایع 
ــا،  ــد. کاتالیزور هــای زیگلرنات نفــت و گاز و واحد هــای پتروشــیمی دارن
کاتالیزور هــای فلــزی و کاتالیزور هــای ارگانومتالیــک در صنعــت نفــت 
اســتفاده می شــوند. ایــن کاتالیزور هــا بیشــتر در دو فرآینــد کراکینــگ 
)شکســتن شــدن مولکول  هــای درشــت بــه مولکول  هــای کوچــک( و 
رفرمینــگ )بازآرایــی و ترکیــب دوبــاره مولکول  هــا بــرای تولیــد( بــکار 
می رونــد. در حالیکــه کاتالیزور هــای واحد هــای پتروشــیمی نســبت بــه 
صنعــت نفــت، حجــم کمتــری را اشــغال نمــوده، امــا محصــوالت مهم 
و بســیار متنوعــی را تولیــد می کننــد )ماننــد تولیــد پلــی اتیلــن، اتیلــن 

و پروپیــن(. 
کشــور ایــران بــا داشــتن منابــع نفــت و گاز )ســرمایه های ملی کشــور(، 
کشــوری نفــت خیــز محســوب می شــود. در چنــد ســال گذشــته بــا 
ســرمایه گذاری زیــاد در زمینــه پتروشــیمی و در نتیجــه تبدیــل 
ــیمیایی  ــع ش ــا ارزش، پیشــرفت صنای ــه محصــوالت ب ــت و گاز ب نف
در کشــور شــتاب خوبــی گرفتــه اســت. از ایــن رو مطالعــه و بررســی 
کاتالیســت ها در زمینــه صنایــع نفت، گاز، پتروشــیمی و شــیمیایی یکی 
ــن  ــود. بنابرای ــوب می ش ــیمی محس ــع ش ــم صنای ــای مه از اولویت ه
توســعه علــم کاتالیســت و در نهایــت تربیــت متخصصــان آن، کمــک 
شــایانی بــه پیشــرفت و توســعه صنایــع شــیمیایی کشــور خواهــد کرد. 
همانطــور کــه بیان شــد، رشــته شــیمی کاتالیســت بــه بحث و بررســی 
ــا  ــردازد. کاتالیزور ه ــا می پ ــد آن ه ــنتز و تولی ــا، س ــاره کاتالیزور ه درب
مــواد شــیمیایی بســیار مهمــی می باشــند کــه در غیــاب آن هــا، تعــداد 
زیــادی از صنایــع مخصوصــا صنایــع شــیمیایی )مانند صنایع نفــت، گاز 
و پتروشــیمی( و همچنیــن صنایــع دارویــی امکان توســعه و پیشــرفت 

ندارنــد. ایــن مــواد در واقــع بــا افزایــش ســرعت واکنــش و همچنیــن 
ــش  ــبب افزای ــیمیایی س ــف ش ــای مختل ــری در واکنش ه انتخاب گ

ارزش اقتصــادی _ تجــاری محصــوالت می شــوند. 
ــه بیــان دیگــر هــدف از ایــن گرایــش شــیمی، تربیــت و پــرورش  ب
متخصصانــی جهــت اجــرای پروژه هــای تحقیقاتــی مــورد نیــاز صنایع 
)در زمینه هــای مرتبــط بــا کاتالیســت( می باشــد. بیشــتر فعالیت هــای 
پژوهشــی دانشــگاه های ایــران در گرایش شــیمی کاتالیســت بــر روی 

موضوعــات زیــر متمرکــز می باشــد. 
۱. مطالعات تئوری و نظری در زمینه دانش کاتالیزور ها

2. ساخت پایه های کاتالیستی
۳. ســنتز و تولیــد کاتالزور هــای هتــرژون بــر پایــه فلــزات و همچنیــن 

ــید های آن ها اکس
۴. تولید و کاربرد بیو کاتالزور ها و آنزیم ها

5. سنتز و تولید کاتالیزور های هتروژن و هموژن جدید
6. کاربرد کاتالیزور های هتروژن و هموژن در سنتز ترکیبات آلی

ــگاهی در  ــوان دانش ــته های ج ــز از رش ــت نی ــیمی کاتالیس ــته ش رش
مقطع کارشناســی ارشــد محســوب می شــود. دانشــگاه شــهید بهشــتی 
)دانشــکده شــیمی و نفــت( بــرای اولیــن بــار در مهــر مــاه ســال ۱۳۹۴ 
اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد نموده اســت. 
ــهید بهشــتی، دانشــگاه فردوســی مشــهد و  ــر دانشــگاه ش ــالوه ب ع
دانشــگاه آزاد واحــد شــیراز نیــز در ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی 

ــد.  ــجو می پذیرن ــد دانش ارش
گرایش کاتالیست برای چه کسانی مناسب است

دانشــجویان رشــته شــیمی کاتالیســت بایســتی بــه علــم شــیمی و بــه 
ویــژه دنیــای کاتالیزور هــا عالقمنــد باشــند. ایــن رشــته بــرای افــرادی 
کــه بــه انجــام کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی دربــاره صنایــع نفــت، 
ــد مناســب می باشــد. ایــن دانشــجویان  گاز و پتروشــیمی تمایــل دارن
بایــد ذهنــی پویــا و جســتجوگر داشــته باشــند. در واقــع ایــن محققان با 
ــاالی خــود، می تواننــد  اســتفاده از مهارت هــای ذهنــی و اســتداللی ب
مســایل مربــوط بــه صنایــع شــیمیایی را تجزیــه و تحلیــل کــرده و راه 

ــه دهنــد.  حل هــای منطقــی ارائ
ــط  ــز در محی ــش نی ــن گرای ــه ای ــوط ب ــای مرب ــه کاره ــی ک از آنجای
آزمایشــگاهی انجــام می گیــرد، بنابرایــن دانشــجویان این گرایــش باید 
بــه آزمایشــگاه و انجــام کارهــای آزمایشــگاهی عالقمند باشــند. از این 
ــه مــواد شــیمیایی داشــته  رو، نبایــد حساســیت های شــدید نســبت ب
باشــند و توانایــی انجــام کار در شــرایط ســخت و ســاعات طوالنــی را 

نیــز داشــته باشــند. 
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بازار کار و آینده شغلی

اگــر بخواهیــد تخصصــی نــگاه کنیــد، بازار کار شــیمی کاتالیســت، در صنایــع پتروشــیمی، صنایع شــیمیایی، صنایع نفــت و گاز و صنایــع پلیمری 
می باشــد. بنابرایــن، قطعــا در همــه جــای ایــران کاری بــرای ایــن گرایــش وجــود نــدارد. زیــرا بــازار کار آن بیشــتر در مناطــق نفــت خیــز جنــوب 
خواهــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه فــارغ التحصیــالن گرایــش کاتالیســت همچنیــن بایــد بــا فــارغ التحصیــالن ارشــد گرایش های ســنتیک 
و کاتالیســت مهندســی شــیمی نیــز رقابــت کننــد. بــا ایــن وجــود، فــارغ التحصیالنــی کــه ســطح علمــی خوبــی دارنــد، بعــد از فــارغ التحصیلــی 
می تواننــد وارد بــازار کار شــوند. ایــن گرایــش بســیار تخصصــی می باشــد، پــس کســانی کــه توانایــی ســاخت و تولیــد کاتالیزور هــا و همچنیــن 
اســتفاده از آن هــا را داشــته باشــند، بســیار محدودنــد. بــه بیــان دیگــر ایــن گرایــش، بســیار جــذاب و ارزشــمند خواهــد بــود. فــارغ  التحصیــالن 
مقطــع کارشناســی ارشــد شــیمی کاتالیســت، عــالوه بــر شــغل های ذکــر شــده، می تواننــد در آزمایشــگاه های تحقیقاتــی مشــغول بــکار شــوند 
و بــر روی طرح هــای پژوهشــی کار کننــد. همچنیــن تدریــس در مــدارس، آموزشــگاه های علمــی و دانشــگاه  های غیرانتفاعــی نیــز می توانــد 

از فرصت هــای شــغلی بــرای ایــن دســته از افــراد بــه شــمار  آیــد. 
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)Polymer Chemistry( شیمی پلیمر
شــیمی پلیمــر )Polymer Chemistry( یــا شــیمی ماکــرو 
از  )Macromolecular Chemistry( گرایشــی  مولکول هــا 
ــی،  ــواص فیزیک ــورد خ ــه در م ــود ک ــوب می ش ــیمی محس ــم ش عل
مکانیکــی و شــیمیایی درشــت  مولکول هــا یــا همــان پلیمر هــا 
)بســپار( و روش ســاخت آن هــا مطالعــه و بررســی می کنــد. بــه دلیــل 
ــواد در  ــن م ــپار ها، ای ــرد بس ــه ف ــر ب ــب و منحص ــای جال ویژگی ه
ــت،  ــازی، نف ــازی، خودرو س ــه ساختمان س ــی از جمل ــع مختلف صنای

ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــکی و … م ــتیک، پزش پالس
همانطــور کــه بیــان شــد، رشــته شــیمی پلیمــر بــه تحقیق و بررســی 
 )macromolecule( ترکیبــات درشــت مولکــول  یــا ماکروملکــول
 )Poly( از کلمــات یونانــی پلــی )Polymer( می پــردازد. واژه پلیمــر
ــا  ــه، قســمت ی ــی قطع ــه معن ــر )Meros( ب ــی بســیار و م ــه معن ب
پــاره گرفتــه شــده اســت. ایــن واژه بــه مولکول هــای بســیار بزرگــی 
گفتــه می شــود کــه از تعــداد زیــادی واحــد تکــرار شــونده کــه دارای 
اتصــاالت داخلی انــد ســاخته شــده اســت. بــه بیــان دیگــر می تــوان 
ــادی  ــداد زی گفــت کــه بســپار مولکــول بزرگــی می باشــد کــه از تع
ــا مونومــر( تشــکیل شــده اســت.  مولکول هــای کوچک تــر )تکپــار ی
تعــدادی از بســپار ها فقــط از یــک نــوع واحــد تکــرار شــونده تشــکیل 
 شــده اند )جــور بســپار(، و تعــدادی دیگــر از چنــد مــدل واحــد تکــرار 

شــونده ســاخته می شــوند )هــم بســپار(. 
بســپار ها را می تــوان بــه دو دســته بســپار های طبیعــی )ماننــد 
پروتئیــن، پشــم، ابریشــم، کاغــذ، چــوب، کائوچــو و …( و بســپار های 
مصنوعــی )ماننــد پالســتیک، نایلــون، چســب، ریــون، شیشــه، ظروف 
مالمیــن، چینــی و …( تقســیم کــرد. پلیمــر مصنوعــی  را می تــوان از 

مــواد نفتــی  ســاخت . 
پلیمر هــا نقــش اساســی و حیاتــی در زندگــی انســان ایفــا می کننــد. 
ــی  ــه پل ــوان ب ــتفاده می ت ــورد اس ــای م ــن پلیمر ه ــه مهمتری از جمل
ــاس،  ــاف، لب ــمه، الی ــاب، تس ــه طن ــت تهی ــون )جه ــا نایل ــا ی آمید ه
ــی  ــرد دارد(، پل ــی و … کارب ــایل الکتریک ــی، وس ــتیک صنعت پالس
ــا پوشــش پالســتیکی،  ــع بســته بنــدی، کیســه ی اتیلن هــا )در صنای
بســته  بنــدی غذاهــای منجمــد، الیــاف پارچــه بافتنــی، پــرده، عایــق، 
ســیم، کابــل، بطــری و … کاربــرد دارنــد(، پلــی اســتر ها )بــه صــورت 
ــه شــکل صفحــه  ــن ب ــخ الســتیک، و همچنی ــاف در پوشــاک، ن الی
ــتیرل ها  ــی اس ــا پل ــی رود( و ی ــکار م ــا ب ــا و فیلم ه ــه نوار ه در تهی
)در وســایل مختلــف خانگــی، نــوری، مبلمــان، اســباب بــازی، مــواد 
اســفنجی، رزین هــای تبــادل یونــی و … کاربــرد دارنــد( اشــاره کــرد. 

تــا قبل از ســال ۱۳۸۳، اســاتید زیادی در دانشــگاه های مختلف کشــور 
ــه طــور  ــار و ب ــن ب ــرای اولی ــا ب ــد، ام ــا کار می کردن ــر روی پلیمر ه ب
تخصصــی، دانشــگاه تهــران بــود کــه اقــدام بــه تاســیس ایــن گرایش 
در مقطــع کارشناســی ارشــد کــرد. بعــد از این دانشــگاه، دانشــگاه های 
ــه تاســیس ایــن گرایــش در دانشــگاه های خــود  دیگــر نیــز اقــدام ب
نمودنــد. در نهایــت، دانشــگاه تهــران اولیــن دانشــجوی دکتــری خــود 
ــذار  ــه گ ــع پای ــا در واق ــت ت ــال ۱۳۸5 گرف ــش را در س ــن گرای در ای

اصلــی ایــن گزایــش در کشــور باشــد. 
ایــن رشــته دانشــگاهی اهمیت فــوق  العــاده ای در تکنولــوژی دارد. زیرا 
همانطــور کــه می دانیــد، هرکجــا کــه باشــید یکــی  از فرآورده هــای 
صنعــت  پلیمــر در اطــراف  شــما خواهــد بــود. هــدف رشــته شــیمی 
ــه تولیــد کلیــه محصــوالت پلیمــری از  پلیمــر در حقیقــت کمــک ب
جملــه پالســتیک، الســتیک، چســب، رزیــن و ســایر مــواد مــورد نیــاز 
صنعــت می باشــد. بــه عنــوان مثــال کیســه های پالســتیکی، روکــش 
ــی  ــای پل ــین ها، لوله ه ــر ماش ــون، تای ــا تفل ــب ی ــای نچس ظرف ه
اتیلــن، الیــاف شیشــه فایبــر گالس در کامپوزیت هــا و خیلــی مــوارد 
دیگــر از مــواد پلیمــری می باشــند. الزم بــه ذکــر اســت کــه پلیمر هــا 
کاربــرد پزشــکی )کشــکک زانــو، لنزهای چشــمی و دنــدان مصنوعی( 

نیــز دارند. 

گرایش پلیمر برای چه کسانی مناسب است

شــیمی پلیمــر، یکــی از جدیدتریــن گرایش هــای شــیمی اســت کــه 
ــت.  ــده اس ــادی ش ــیار زی ــه بس ــه آن توج ــته ب ــال های گذش در س
ــم شــیمی،  ــه عل ــد حتمــا ب دانشــجویان گرایــش شــیمی پلیمــر بای
ــند.  ــد باش ــگاهی عالقمن ــی و آزمایش ــای تحقیقات ــگاه، کاره آزمایش
ایــن افــراد بایســتی صبــور، دقیــق و بــا پشــتکار باشــند. عالوه بــر آن، 
ایــن دانشــجویان بایــد تســلط خوبــی بــر روی علــوم شــیمی و زبــان 

انگلیســی داشــته باشــد. 

بازار کار و آینده شغلی

فــارغ التحصیــالن گرایــش پلیمــر می تواننــد در بســیاری از صنایــع 
ــاختمانی،  ــازی، س ــازی، اتومبیل س ــکی، داروس ــع پزش ــه صنای از جمل
ــک،  ــاورزی، الکترونی ــا، کش ــوا فض ــی، ه ــیمی، زیست شناس پتروش
ــتیک،  ــتیک، الس ــت، پالس ــن، بازیاف ــگ و رزی ــواد، رن ــی م مهندس

ــه کار شــوند.  ــع مشــابه مشــغول ب نســاجی و صنای
ایــن فــارغ التحصیــالن همچنیــن بــه عنــوان متخصصانی کــه در امر 
طراحــی و ســاخت مــواد پلیمــری و کاربــرد آن هــا کارامد خواهنــد بود. 
بــه عنــوان مثــال، پلیمر هــا در صنعــت پوشــاک در تولیــد پاپوش هــا، 
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تــن پوش هــا و کــف  پوش هــا، در صنایــع حمــل و نقــل زمینــی )ماننــد خودرو ســازی، قطــار و …(، در صنایــع حمــل و نقــل هوایــی )ماننــد 
هواپیمــا، بالگــرد و …(، صنایــع حمــل و نقــل دریایــی )ماننــد کشــتی ها، قایق هــا و …(، در صنایــع نظامــی و غیــره کاربــرد زیــادی دارنــد. 

ــه ویــژه تبدیــل پلیمــر  ــا برنامه  ریــزی واحد هــای تولیــدی )ب فــارغ  التحصیــالن ایــن رشــته همچنیــن توانایــی  الزم در زمینه هــای ایجــاد و ی
خــام بــه مــواد مصرفــی( و در واقــع اشــتغال در مراکــز بــزرگ تولیــد پلیمــر را دارنــد. عــالوه بــر آن، ایــن متخصصــان می تواننــد بــه ارائــه انــواع 
خدمــات آموزشــی _ پژوهشــی در مــدارس، دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور مشــغول شــوند و یــا حتــی کســب و 

کار خودشــان را بــه راه بیندازنــد. 
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تاریخ دانشمندان شیمی )لویی پاستور(

خانم آرزو طائب

لویــی پاســتور دانشــمند و زیست شــناس فرانســوی، در 27 دســامبر ۱۸22 میــالدی در شــاتو ویلــه نوولتــان از ایالــت ژورا چشــم بــه جهــان 
گشــود. لویــی پاســتور در دوران کودکــی بــا ســرگرمی هایی همچــون ماهی گیــری و طراحــی مشــغول بــود کــه بعضــی از طراحی هــای وی 

اکنــون در مــوزه انســتیتو پاســتور در پاریــس نگــه داری می شــود. 

در رابطــه بــا دوره تحصیــل وی می تــوان گفــت نمــرات خوبــی کســب می کــرد امــا دانش آمــوز خاصــی نبــود. وی در ســال ۱۸۳۹ وارد کالــج 
ســلطنتی دبزانســون شــد و پــس از چندیــن بــار تــالش موفــق شــد اســتعداد خــود را در رشــته شــیمی نشــان بدهــد و دوران تحصیالتــش بــه 

ســرعت گذشــت و در ســن 26 ســالگی )۱۸۴۸( بــه ســمت اســتادی در رشــته شــیمی دانشــگاه استراســبورگ پذیرفتــه شــد. 
امــروزه شــاید افــراد زیــادی باشــند کــه از نــام، شــخصیت، اکتشــافات و موفقیت هــای علمــی و مهــم لویــی پاســتور مطلــع نباشــند، امــا جمــع 

بزرگــی از مــردم محصــوالت غذایــی »پاســتوریزه« را می شناســند. 
تــا قــرن ۱۹ نظریــه ای بیــن مــردم و همچنیــن دانشــمندان وجــود داشــت بــر ایــن مبنــا کــه اگــر مــواد غذایــی رو بــه فســاد در جــای مســاعدی 
قــرار داشــته باشــند و زمینــه ای مهیــا باشــد کرم هــا، انگل هــا و حشــرات از آن بــه وجــود می آینــد. تقریبــا همــه مــردم ایــن اتفاق هــا را بــه 
چشــم دیــده بودنــد و در چیــزی کــه تکــرار می شــد تردیــدی وجــود نداشــت، ولــی در ایــن بیــن دانشــمندی شــیمی دان عقیــده داشــت زندگــی 
از زندگــی بــه وجــود می آیــد. شــهرت وی مدیــون ارائــه تئــوری جــرم ورد نظریــه ارســطو بــود. همچنیــن عمــل پاســتوریزه کــردن کــه از نــام او 
گرفتــه شــده، از ابداعــات ایــن دانشــمند نامــدار اســت. پاســتور نخســتین کســی اســت کــه پــی بــه واگیــر دار بــودن ســیاه زخــم گوســفندان برد. 
برجســته ترین کار ایــن دانشــمند شــیمی کشــف دارویــی بــرای درمــان مــرض وحشــت آور هــاری اســت کــه بعــد از آن ایــن بیماری هــا دیگــر 

دچــار وحشــت نشــد. بــا ایــن حــال پاســتور زمانــی در دنیــای میکروبــی کار می کــرد کــه مفهومــی بــه نــام سیســتم ایمنــی وجــود نداشــت
براســاس تحقیقــات ایــن دانشــمند جامعــه علمــی او را پایــه گــذار علــم باکتــری معرفــی کردنــد که بــا کمــک بزرگانی چــون } فردینانــد کوهن 

و رابــرت کــوخ{  بــه ایــن نتایــج دســت پیــدا کــرده بودند. 
بــا ایــن حــال طبــق تحقیقاتــی کــه بــه عمــل آمــده، نشــان می دهــد کــه پاســتور دربــاره چگونگــی مصــون نگــه داشــتن افــراد از میکــروب 
و ویروس هــا اشــتباه می کــرد زیــرا او بــر ایــن تصــور بــود کــه میکروب هــای ضعیــف شــده بــه طــور مناســب، میزبــان مــواد مغــذی را کــه 
کامــال بــرای آن هــا ضــروری اســت، تخلیــه می کننــد کــه کامــال بــه زنــده بــودن و رشــد نیــاز دارنــد و پاســخی فعــال از طــرف میزبــان نیســت. 
بــا ایــن حــال او تمرکــز خــود را برمطالعــه ی مصونیــت قــرار داد و همچنیــن زمینــه را بــرای افــرادی کــه ایــن مــورد را بررســی می کردنــد فراهم 
کــرد. ایــن بررســی باعــث شــد پاســتور از شــیمی دان آلــی بــه میکروبیولوژیســت تــا ایمونولوژیســت واز علــوم پایــه تــا پزشــکی را شــرح می دهد. 
موقعیت هــای آکادمیــک پاســتورمتعدد بــود و دســتاوردهای علمــی او باالتریــن نشــان فرانســه، لوژیــون افتخــار و بســیاری از موفقیت هــای دیگر 
کــه بــه نــام او ثبــت شــد. امــروزه حــدود ۳0 موسســه و تعــداد قابــل توجهــی از بیمارســتان ها ومــدارس وجــود دارنــد کــه بــه نــام او ثبــت 

شــده اند. 
در ابتــدا افــراد زیــادی بودنــد کــه بــر روی مصونیــت، ایمن ســازی تحقیــق می کردنــد کــه یکــی از ایــن افــراد شــخصی بــه نــام ادوارد جنــر 
بــود، کــه بــه دلیــل مشــارکت نــو آورانــه اش در ایمن ســازی و ریشــه کنــی نهایــی آبلــه در سراســر جهــان بــه خوبــی شــناخته شــد. کار جنــر بــه 

عنــوان پایــه ی ایمونولــوژی شــناخته می شــود، علــی رغــم ایــن واقعیــت کــه او اولیــن نفــر هــم نبــود. 
بــا توجــه بــه نظریــات افــرادی کــه مطالعــه ای بــر ایمنی شناســی دارنــد بــر ایــن اعتقادنــد کــه برخــالف ادوارد جنر)بــا وجــود معرفــی پیشــگامانه 
واکسیناســیون بــرای جلوگیــری از آبلــه درســال ۱7۹۸( لویــی پاســتور را می تــوان پــدر واقعــی ایمنی شناســی نامیــد. بــا اینکــه آزمایش هــا و 

تحقیقــات جنــر موفقیت آمیــز بــود امــا درک درســتی در مــورد چگونگــی توســعه ایمنــی ایجــاد نشــد. 
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در مقایســه عــالوه بــر کمک هــای زیــاد او بــه علــم میکروبیولــوژی، لویــی پاســتور مفهــوم و دانــش واکسیناســیون را کــه بــرای هــر بیمــاری 
میکروبــی بــه کار مــی رود را معرفــی کــرد و همچنیــن روش هایــی را در مــورد چگونگــی کاهــش قــدرت ویروســی میکروب هــا گــزارش داد تــا 
ــد و در  ــرای ســاخت واکســن های پیشــگیری کننده اســتفاده شــود کــه قابلیــت ســاخته شــدن در آزمایشــگاه را دارن ــده ب از میکروب هــای زن

مقادیــر و تعــداد نامحــدود ســاخته می شــود. 
بــا توجــه بــه تحقیقاتــی کــه لویــی پاســتور انجــام داده بــود بــر این بــاور بــود کــه بیماری هــای میکروبــی عفونــی بتواننــد از طریــق ایمونولوژی 
پیشــگیری و درمــان شــوند، زیــرا وی در یافته هــا و تحقیقاتــش نشــان داده بــود آنچــه کــه اکنــون آن را پروفیالکســی پــس از عفونــت می نامیم، 
قابلیــت ایــن را دارد کــه بــرای درمــان افــرادی کــه در معــرض یــک ارگانیســم بدخیــم قــرار گرفته انــد اســتفاده شــود و اگــر بــه مــدت کوتــاه 

پــس از عفونــت اعمــال شــود می تــوان ازبیمــاری بالینــی و عفونــت جلوگیــری کــرد. 

تحقیقات پاستور

لویــی پاســتور در طلــوع علــم میکروب شناســی کار می کــرد و قبــال نشــان داده بــود کــه میکروبهایــی ماننــد مخمرهــا باعــث تخمیــر قنــد و 
تولیــد الــکل می شــوند و همچنیــن میکروب هــا مســئول پوســیدگی یــا پوســیدگی بافت هــا هســتند. وی بیــش از 20 ســال تحقیــق و آزمایــش 
و گســترش دادن آن هــا در تــالش بــود فســاد مرتبــط بــا صنایــع لبنــی و ســرکه و ابریشــم بــا آلودگــی بــه باکتــری قابــل توضیح اســت را نشــان 
بدهــد. پاســتور در اواخــر دوران حرفــه ای و پژوهشــی خــود پــس مــدت طوالنــی کــه بــر میکروبیولــوژی مطالعــه می کــرد بــه ســوی مطالعــه 
واکســن ها کــه یــک توســعه طبیعــی اســت رفــت تــا از بیماری هــای عفونــی کــه ممکــن بــود در حیوانــات اهلــی ســرایت کنــد جلوگیــری کنــد. 
بــا توجــه بــه تغییــر رویــه ای کــه وی در تحقیقــات و پژوهش هایــش داد، ملــزم بــه کســب مهــارت و یادگیــری کار کــردن بــا حیوانــات کوچــک 
و بــزرگ کــرد کــه پاســتور بــرای اینکــه شــخصی در ایــن مســیر کمکــش کنــد یــک پزشــک جــوان بــه نــام امیــل روکــس را اســتخدام کــرد. 
شــاید در ابتــدا دربــاره کار پیشــگام واکســن تعجــب برانگیــز باشــد، بــه خصــوص ایــن ایــده کــه اســتفاده از میکروب هــای ضعیــف شــده زنــده 
بــرای ایجــاد ایمنــی مهــم اســت کــه بــر همیــن اســاس بیــن دهــه ۱۸۸0 و اواســط قــرن بیســتم، هیچکــس کار پاســتور را بازتولیــد نکــرده بود 
و باکتری هــا را بــرای ســاخت واکســن ضعیــف می کــرد. یــک واکســن بــا اســتفاده از اصــول و تحقیقــات لویــی پاســتور تولیــد شــد کــه واکســن 
زنــده ضعیــف شــده ویــروس تــب زرد کــه در دهــه۱۹۳0 ســاخته شــد و بــا مطالعــه در ایــن مــورد نتیجــه حاصــل شــد که واکســن ضعیف شــده 

ویــروس تــب زرد بــا یــک جهــش تصادفــی امکان پذیــر شــده اســت بنابرایــن شــانس بــا ایــن واکســن ارتبــاط زیــادی داشــت

تندیس لویی پاستور
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فعالیت کاری لویی پاستور

لویــی پاســتور پــس از رســیدن بــه درجــه اســتادی در دانشــگاه اســترانبورگ در ســال ۱۸52 عضــو هیئــت علمــی ایــن دانشــگاه شــد. او پــس از 
تحقیقــات و مطالعاتــی کــه بــر روی فراینــد تخمیــر داشــت در ســال ۱۸57 بــه پاریــس بازگشــت و در آنجــا بــه عنــوان مدیــر مطالعــات علمــی 
موسســه اکــول نرمــال ســوپریور مشــغول بــه کار شــد، پــس از تغییراتــی کــه در ایــن موسســه انجــام داد آزمایشــات و نتایــج بهتــری کســب 
شــد  و همچنیــن بــر اعتبــار آن افــزود. هرچنــد کــه برخــی از تصمیمــات پاســتور در دوران مدیریتــش بســیار ســخت و محکــم بــود و اعتراضات 

دانشــجویان را در پــی داشــت. 
تحقیقــات تجربــی کــه لویــی پاســتور در موسســه اکــول، اســترانبورگ  ولیــل انجــام داد روی خصوصیــات فیزیکی، شــیمیایی، نوری و کریســتالو 
گرافــی از ترکیبــات بــه نــام تارتــارات بــود. تحقیقــات وی روی ایــن ترکیبــات کــه اســید تارتــارات شــناخته می شــوند باعــث کشــف بزرگــی در 
تاریــخ شــد. او متوجــه شــد ترکیــب اســید تارتــارات بــا وجــود داشــتن اســید شــیمیایی یکســان، رفتارهــای نــوری متفاوتــی دارنــد. در ایــن میــان 
او بــرای اولیــن بــار مفهــوم دســت ســانی را در شــیمی تشــریح کــرد کــه کریســتال های شــیمیایی را بــه گروه هــای راســت دســتی و چــپ 
دســتی تقســیم می کننــد کــه در نهایــت تحقیقــات پاســتور موجــب کشــف ســاختارهای ایزومــر در شــیمی شــد، محققــان مهم تریــن دســتاورد 

علمــی پاســتور را همیــن مــورد می داننــد و از آن بــه عنــوان بزرگ تریــن تاثیــر پاســتور در علــم یــاد می کننــد. 
در ســال ۱۸6۳ لویــی پاســتور بــه عنــوان پروفســور زمین شناســی، فیزیــک و شــیمی در دانشســرای ملــی هنرهــای زیبــای پاریــس اســتخدام 
شــد و ایــن ســمت را تــا ســال ۱۸6۸ حفــظ کــرد. در همــان ســال نیــز بــه عنــوان ارشــد هیئــت شــیمی آلــی دانشــگاه ســوربون انتخــاب شــد 
امــا مدتــی بعــد بــه علــت بیمــاری ایــن شــغل را تــرک کــرد. در ســال ۱۸67، آزمایــش شــیمی فیزیولــوژی موسســه اکــول تاســیس شــد و وی 
تــا ســال۱۸۸۸ بــه عنــوان مدیــر آن فعالیــت می کــرد و همچنیــن از آخریــن فعالیــت کاری لویــی پاســتور می تــوان تاســیس انســتیتو پاســتور  را 

نــام بــرد کــه تــا آخــر عمــر  بــه عنــوان رئیــس در آنجــا مشــغول بــه کار بــود. 

مفهوم اناتیومر

پاســتور در دو رشــته علمــی دو دســتاورد بــزرگ داشــت کــه یکــی از آن هــا شــیمی بــود. او بــرای کســب ترجمــه در بلــور نــگاری، مشــغول تکرار 
کارهــای یــک شــیمی دان دیگــر روی نمک هــای تارتریــک اســید بــود در ایــن آزمایش هــا او چیــزی را دیــد کــه قبــال کســی توجهــی بــه آن 
نکــرده بــود. ســدیم آمونیــوم تارتــرات غیرفعــال نــوری بــه صــورت مخلوطــی از دو نــوع بلــور متفــاوت وجــود دارد که تصویــر آینــه ای یکدیگرند. 
او بــا اســتفاده از یــک ذره بیــن و یــک پنــس، بــا دقــت و کوشــش فــراوان، مخلــوط را بــه دو تــوده کوچــک مجــزا کــرد. هــر قســمت بلور هــا 
کــه در آب حــل می شــدند، از خــود فعالیــت نــوری نشــان می دادنــد. یکــی از محلول هــا نــور پالریــزه مســطح را بــه راســت و محلــول دیگــر بــه 
همــان مقــدار بــه چــپ می چرخانــد. ایــن دو مخلــوط در ســایر خصوصیــات کامــال مشــابه هــم بودنــد. از آنجــا کــه اختــالف در چرخــش نــوری 
در محلــول مشــاهده شــد، پاســتور نتیجــه گرفــت کــه ایــن اختــالف بــه مولکول هــا مربــوط اســت و بــه بلــور بســتگی نــدارد و عقیــده داشــت 

و مولکول هایــی کــه آن بلور هــا را تشــکیل می دادنــد، ماننــد خــود بلور هــا تصویــر آینــه ای یکدیگرنــد. 
بنابرایــن پاســتور وجــود ایزومرهایــی را پیشــنهاد کــرد کــه ســاختمان آن هــا فقــط از نظــر تصویــر آینــه ای وخــواص آن هــا فقــط در  جهــت 
چرخانــدن نــور پالریــزه متفــاوت بــود وبــه ایــن ترتیــت مفهــوم » اناتیومــر« توســط پاســتور کشــف شــد. اناتیومــر یکــی از مفاهیــم مهم شــیمی 
در دانــش امــروز بــه کار مــی رود، امــا بیشــتر شــهرت پاســتور بــه دلیــل گــزارش کــردن یــک ویژگــی شــیمیایی مــواد محلــول نیســت، بلکــه به 

دلیــل ثبــت یــک اصــل اساســی در دنیــای زیست شناســی اســت. 

ایمنی شناسی و واکسیناسیون

پاســتور در برخــی از آخریــن تحقیقــات خــود، روی علــل بیمــار وبــا پرنــدگان آزمایــش انجام مــی داد. در ایــن آزمایــش او یک ســری باکتری های 
آلــوده را بــرای تزریــق بــه پرنــدگان جمــع آوری کــرد و بــه تعــدادی از آن هــا تزریــق کــرد، کــه پــس از آن بــه علــت اینکــه تعــدادی از باکتری ها 
پیــش از تزریــق خاصیــت میکــروب زایــی خــود را از دســت داده بودنــد نتوانســتند بعضــی از پرنــدگان را بیمــار کننــد. وقتــی پاســتور بــرای بــار 
دوم تــالش کــرد کــه آن هــا را بــه وبــا مبتــال کنــد، متوجــه شــد بــدن آن هــا در برابــر باکتــری مقــاوم شــده و بیمــار نمی شــوند. ایــن اتفــاق بــار 
دیگــر و در ســال ۱۸7۹ رخ داد. دســتیار پاســتور در زمــان تعطیــالت فرامــوش کــرد کــه باکتری هــا را بــه پرنــدگان تزریــق کنــد و ایــن باکتریهــا 
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بــه مــدت یــک مــاه در آزمایشــگاه ماندنــد. تزریــق دیــر هنــگام باکتری هــای کشــنده باعــث مــرگ نمونه هــای آزمایشــگاهی نشــد و تــالش 
مجــدد بــرای بیمــار کــردن آن هــا هــم ناموفــق مانــد. بدیــن ترتیــب پاســتور بــه قطــع مطمئــن شــد کــه باکتری هــای ضعیــف شــده، بــدن 

جانــوران بــه بیمــاری ایمــن می کننــد کــه ایــن نتایــج را در انجمــن علمــی فرانســه شــرح داد. 
آزمایــش دیگــر پاســتور  بــرای تاییــد باکتری هــا )میکروب هــا ( بــه عنــوان علــل بیمــاری، روی بیمــاری ســیاه زخــم گاو هــا انجــام شــد. او در 
تحقیقــات خــود متوجــه شــد کــه گوســفندان تلــف شــده بــر اثــر ایــن بیمــاری دفــن شــده اند و کرم هــای خاکــی، باکتری هــای ســیاه زخــم 
را بــار دیگــر بــه ســطح زمیــن آورده انــد. در نهایــت کرم هــا  باعــث کرم هــا باعــث بیمــار شــدن گاوهــا می شــدند. دانشــمند دیگــری کــه روی 
واکسیناســیون ســیاه زخــم بــرای گوســفندها فعالیــت می کــرد، ژان جــوزف هنــری توســان بــود کــه هدفــش ایــن بــود بــا اســتفاده از کربولیــک 

اســید، بخشــی از باکتری هــای موجــود در نمونه هــای بیمــار را از بیــن ببــرد و واکســن را تولیــد کنــد. 
پاســتور بــر ایــن معتقــد بــود کــه ایــن نــوع ضعیــف کــردن باکتــری، تاثیرآن هــا را کامــال از بیــن می بــرد و واکســن بی اثــر خواهــد شــد. بــه 
عقیــده ی او اکســید کــردن باکتری هــا، خطر شــان را بــه مقــدار مناســبی کاهــش می دهــد. وی تحقیقاتــش را بــه صــورت تجربــی ادامــه داد 
و توانســت روشــی کاربــردی بــرای ســاخت واکســن ســیاه زخــم ابــداع کنــد کــه طبــق مطالعاتــی کــه از روی گزارشــکارهایش بــه عمــل آمــد 

نشــان داد کــه او از گرمــا و پتاســیم کرومــات بــرای ضعیــف کــردن بیماری هــا اســتفاده کــرده اســت. 

لویی پاستور و  نظریه میکروب
پوســیدگی و تخمیــر: تــا اوایــل قــرن ۱۹ بــود کــه میکروســکوپ ها بــه بزرگنمایــی میکروســکوپ های مــدرن مــا بهبــود یافتنــد کــه بــا توجــه بــه 

پیشــرفتی کــه در امکانــات بوجــود آمــد فــردی بــه نــام شــوان آزمایش هایــی را گــزارش داد کــه اگــر یــک کــره شیشــه ای محصــور کــه حــاوی 
هــوا و مقــدار کمــی عصــاره گوشــت اســت در آب جــوش گــرم شــود و تــا مایــع و هــوای کــره بــه ۱00 درجــه ســانتی گــراد برســد، آنــگاه مایــع 
عــدم پوســیدگی یــا تولیــد جانــداران تــک ســلولی را حتــی پــس از چندیــن مــاه نشــان می دهــد. او همچنیــن آزمایش هایــی را روی تخمیــر 
الــکل انجــام داد و نتیجــه گرفــت کــه در تخمیــر الکلــی و در فســاد، اکســیژن هــوا نیســت کــه  باعــث تخمیــر می شــود بلکــه مــاده ای در هــوا 

اســت کــه توســط گرمــا از بیــن مــی رود. 
حــدود یــک ســال پــس از ایــن آزمایشــات شــخصی بــه نــام چارلــز کاگنیــارد می گویــد: مــن بــا ادبیــات تخمیرهــای الکلــی آَشــنا هســتم امــا 
هیــچ اثــری کــه در آن از میکروســکوپ بــرای مطالعــه پدیــده ای اســتفاده شــود ندیــدم. مخمــر آبجــو تــوده ای از گلبول هــای کوچــک اســت که 
قــادر بــه تکثیــر هســتند  و یــک مــاده شــیمیایی ســاده یــا مــاده آلــی نیســتند و بــه نظــر می رســد فقــط زمانــی کــه زنــده هســتند باعــث تجزیه 

قنــد می شــوند و می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تولیــد کربــن دی اکســید و تجزیــه قنــد و تبدیــل بــه الــکل از اثــرات رشــد آن هاســت. 
ایــن آزمایش هــای ابتدایــی، مشــاهدات و نتیجه گیری هــا بســیار مهــم هســتند، بــه ویــژه بــه ایــن دلیــل کــه بــه مــدت 20 ســال بــه طــور 
عمــده نادیــده گرفتــه شــدندو تنهــا زمانــی پذیرفتــه شــدند کــه لویــی پاســتور همیــن آزمایش هــا را تکــرار کــرد و بــرای اولیــن بــار آن هــا را در 

مجموعــه ای ارائه هــا بــه آکادمــی علــوم اعــالم کــرد. 
پاســتور ایــن تغییــر از شــیمی دان بــه میکروبیولوژیســت را در ســن ۳5 ســالگی بــه دلیــل تصمیــم بــر تمرکــز بــر آمیــل الکل انجــام داد کــه ثابت 
شــد آمیــل الــکل برخــالف آنچــه کــه تصــور می شــد یــک مــاده پیچیــده اســت کــه از دو الــکل مجــزا تشــکیل شــده اســت، یکــی کــه ســطح 

قطبــش نــور را بــه چــپ منحــرف می کنــد و دیگــری فاقــد هرگونــه فعالیــت اپتیکــی اســت. 
پاســتور بــه ایــن بــاور رســیده بــود کــه خــواص نــوری دو الــکل آمیــل او را تنهــا می تــوان بــا ایــن فــرض توضیــح داد کــه عــدم تقــارن و در 
نتیجــه حیــات، بــه نوعــی در تولیــد آن هــا در طــول فراینــد تخمیــر دخالــت می کنــد و ایــن ایده هــای از پیش ســاخته شــده اساســا تغییــر علمــی 
او را هدایــت کردنــد. او در پیگیــری دیــدگاه خــود، برخــی از شــیمی دانــان برجســته زمــان خــود، بــه ویــژه یوســتوی فــون لیبیــگ از آلمــان و 
یاکــوب برزلیــوس از ســوئد را بــه چالــش کشــید. بــا ایــن حــال همانطــور کــه اشــاره شــد او تنهــا نبــود، زیــرا هــم التــور و هــم شــوان قبــال 
نشــان داده بودنــد کــه تخمیــر الکلــی بــه فعالیــت حیاتــی مخمــر بســتگی دارد. بــا ایــن حــال ایــن دیــدگاه بــه چالش کشــیده شــد، حتی توســط 
لیبیــگ و برزلیــوس  کــه هــردو اصــرار داشــتند کــه ایــن فرایند شــیمیایی اســت تــا بیولوژیکی مــورد تمســخر قــرار گرفته بودنــد. بنابرایــن، قبل 
از اینکــه پاســتور بتوانــد تاثیــر تخمیــر روی آمیــل الکل هــا را بررســی کنــد بایــد بــه خــود و دیگــران ثابــت کنــد کــه تخمیــر فقــط در حضــور 

موجــودات زنــده میکروســکوپی رخ می دهــد. 
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ــه  ــده می شــود ک ــر میکروســکوپ دی ــد: در زی ــزارش می ده ــواد را گ ــع م ــک، تجم ــر الکتی ــورد تخمی ــزارش ۱۸57 خــود در م پاســتور در گ
گلبول هــای کوچــک یــا اجســام کوچکــی را تشــکیل می دهــد کــه بســیار کوتــاه، جــدا شــده یــا در گروه هایــی از جرم هــای نامنظــم هســتند 
کــه بــا حرکــت براونــی بــه طــور فعــال حرکــت می کننــد. بنابرایــن او مشــاهداتی را جمــع آوری کــرد کــه بــا ایــن فرضیــه کــه تخمیــر الکتیکی 
ــر ایــن وی اســتدالل کــرد کــه اگــر تخمیــر الکتیکــی یــک واکنــش  ــد، مطابقــت دارد. عــالوه ب ــده اتفــاق می افت در حضــور موجــودات زن

شــیمیایی ســاده باشــد بایــد تنهــا بــه واکنش دهنده هــا  و محصــول )هــای( واکنــش منجــر شــود. 
بــا ایــن حــال او چندیــن مــاده حاصــل از تخمیــر الکتیــک را بــه طــور تکرار پذیــر پیــدا کــرد: ســید الکتیــک در واقــع محصــول اصلــی تخمیــر 
اســت کــه نــام آن ذکــر شــده اســت امــا از تنهــا محصــول فاصلــه زیــادی دارد. اســید بوتیریــک، الــکل، مانیتــول و یــک مــاده چســبنده همیشــه 
همــران بــه اســید الکتیــک یافــت می شــود. بنابرایــن پاســتور اســتدال کــرد کــه تنهــا یــک فراینــد زنــده می توانــد چنیــن مخلــوط پیچیــده ای 

از مولکول هــا را بســاط دهــد. 

نتایچ کشف واکسن سیاه زخم

گــزارش پاســتور باعــث افزایــش تقاضــای کشــاورزان از سراســر جهــان بــرای واکســن ســیاه زخــم شــد تــا بتواننــد دام هــای خــود را واکســینه 
کننــد. نقــل قــول پاســتور از ویرژیل»شــانس بــه جســور می رســد« بــه ویــژه در ایــن زمینــه مناســب اســت. پاســتور خــوش شــانس بــود، بــا 
ــا دو  ــی ب ــروف پویل ــی مع ــه کارآزمای ــت می شــود، ک ــه واکسیناســیون باعــث ایجــاد مصونی ــورد اینکــه چگون ــش در م ــه تئوری های توجــه ب
واکسیناســیون بــا فاصلــه دو هفتــه طراحــی شــد. کــه اکنــون می دانیــم 2 هفتــه طــول می کشــد تــا پاســخ ایمنــی اولیــه ایجــاد و تکامــل یابــد 
تــا پاســخ ایمنــی اولیــه ایجــاد و تکامــل یابــد تــا ســلول های حافظــه بتواننــد ســریع تر و باشــدت بیشــتری بــه تزریــق ثانویــه آنتــی ژن پاســخ 
دهنــد. همیــن زمــان بــه نفــع پاســتور بــا رژیــم درمانــی او بــرای واکســن هــاری بــود، زمانــی کــه او بــا کمتریــن خشــکی نخــاع شــروع کــرد و 

طــی 2 هفتــه بــه بدخیم تریــن نخــاع تــازه پیشــرفت کــرد. 
ماهیــت واکســن ســیاه زخمــی کــه آزمایشــگاه پاســتور بــرای بســیاری از افــرادی کــه بــرای حیوانــات خــود دوز درخواســت کــرده بودنــد عرضــه 
کــرد، هنــوز مبهــم اســت، امــا احتمــال دارد واکســن تیمــار شــده بــا بی کرومــات پتاســیم بــود. البتــه قابــل توجــه اســت کــه ایــن واکســن بــه 
صــورت تجــاری توســط تیــم پاســتور، در آزمایشــگاهی در گوشــه و کنــار، تولیــد شــد و درآمــد قابــل توجهــی را بــرای انســتیتوی جدیــد پاســتور، 
کــه در ســال ۱۸۸5 راه انــدازی شــد، بــه ارمغــان آورد. بنابرایــن، ایــن یکــی از اولین واکســن هاســت. اول، نمونــه ای از یک شــرکت بیوتکنولوژی، 
و شــرکتی کــه بــرای حمایــت از تحقیقــات آکادمیــک مســتمر اســتفاده شــد. واکســن ســیاه زخــم کــه امــروزه بــرای ایمن ســازی کارگــران 
کارخانــه پشــم در معــرض خطــر، دامپزشــکان، کارگــران آزمایشــگاه، نگهبانــان دام و اعضــای نیروهــای مســلح اســتفاده می شــود، یــک فیلتــر 
بــدون ســلول اســت، بــه طــوری کــه یــک »واکســن زیــر واحــد« اســت و شــامل پروتئیــن آنتــی ژن محافــظ، نــه میکروب هــای ضعیــف شــده 

توســط پاســتور. ایــن واکســن در دو دهــه ۱۹50 و ۱۹60 ســاخته شــد و در ســال ۱۹70 مجــوز دریافــت کــرد. 

مرگ لویی پاستور 

لویــی پاســتور پــس از تحقیقــات فــراوان و کمک هایــی کــه بــا اکتشــافاتش بــه جامعــه بشــری کــرد در ســن 7۳ ســالگی در اثــر عوارض ســکته 
مغــزی کــه اولیــن مــورد آن در ۱۸6۸ اتفــاق افتــاد و باعــث فلــج شــدن ســمت چــپ بدنــش شــد، درگذشــت. وی در تاریــخ 2۸ ســپتامبر ۱۸۹5 

در نزدیکــی پاریــس در گذشــت. مقبــره او در زیرزمیــن انســتیتو پاســتور در پاریــس می باشــد. 
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فواید پوستی و آرایشی دیوسپیروس کاکی

خانم نگار درخشان نیا

دیوســپیروس کاکــی L. f. متعلق به خانواده 
Ebenaceae کــه معمــوالً بــا نــام خرمالــو شــناخته 
ــب  ــی در ط ــاه داروی ــک گی ــوان ی ــه عن ــود ب می ش
ســنتی چیــن از ســالیان دور بــرای بیماری هــای 

ــوازم آرایشــی اســتفاده می شــود.  مختلــف و ل
ــتی  ــای پوس ــان بیماری ه ــرای درم ــاه ب ــن گی از ای
ماننــد جوش هــای پوســتی، اگزمــا، التهــاب پوســت 
و حساســیت پوســتی و... اســتفاده می شــود. ایــن 
گیــاه بــرای کاهــش محتویــات ســبوم و تعــداد 
منافــذ پوســت می شــود. عصاره هــای خــام و برخــی 
ــاه  ــن گی ــده از ای ــت آم ــای بدس از فیتوکمیکال ه
ماننــد ایزوکورســیترین و هایپریــن فعالیت هــای 
گــزارش شــده بهتــری نســبت بــه مــواد آرایشــی 
شــناخته شــده ماننــد آربوتیــن و کوجیــک دارند. 

عوامــل مختلفــی در تغییــر صنعــت محصــوالت مراقبــت از پوســت و زیبایــی نقــش 
ــا  ــه و افزایــش انتظــارات مشــتری ب ــی، هزین ــق نظارت ــرل دقی ــه کنت ــد، از جمل دارن
حداقــل عــوارض جانبــی. مولکول هــای فعــال زیســتی کاربــردی بــا اهــداف مختلــف  
بــا مــا در تعامــل هســتند. بــدن عملکردهــای مختلــف بیولوژیکــی را تعدیــل می کنــد. 
بــا افزایــش ســن پوســت، ایــن فرآیندهــای متابولیــک نیــز تغییــر می کننــد و در نتیجه 

آســیب ســلولی ایجــاد می شــود. 
آســیب ســلولی و پیــری بــا تغییــر در آنزیم هــای متابولیــک خــاص، اســیدهای آمینــه، 
لیپیدهــا، ســطح آنتــی اکســیدان ها و مــواد مغــذی مرتبــط اســت. مولکول هــای فعــال 

زیســتی موجــود در عصــاره ایــن گیــاه تاثیــر مثبتــی بــر روی پیــری پوســت دارد. 
در حــال حاضــر تحقیقــات در زمینــه مراقبــت از پوســت و ســایر بیماری هــای پوســتی 
بــه طــور قابــل توجهــی بــه ســمت اســتفاده از مــواد طبیعــی ســوق داده شــده اســت.. 
معمــوال بــه عنــوان خرمالــو یــا خرمالوی ژاپنــی نامیــده می شــود. L. f. دیوســپیروس 
کاکــی خرمالــو یــک گیــاه برگریــز بومــی چیــن، کــره و ژاپــن اســت بــا ایــن حــال در 

حــال حاضــر در بســیاری از کشــورهای آســیای شــرقی رشــد می کنــد. 

 B6 ویتامیــن ،A .ــن  غنــی شــده اســت ــد، لیپیدهــا، ویتامی ــه پروتئین هــا، قن ــال زیســتی از جمل ــواد مغــذی و فع ــا بســیاری از م ــو ب خرمال
ریزمغذی هــای موجــود در میــوه خرمالــو عبارتنــد از پتاســیم، ســدیم، آهــن، کلســیم و.... ایــن میــوه بــه عنــوان یــک عنصــر کلیــدی در برخــی 
از محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی موجــود در بــازار از جملــه صابــون، لوســیون بــدن خوشــبو کننده و تصفیه کننــده، شستشــوی بــدن، تونــر 

ــدن می باشــد.  پوســت و ســرم ب

دیوسپیروس کاکی در لوازم آرایشی

اســیدهای فنولیــک: فنولیک هــا )یــا اســیدهای فنولیــک( بــه طــور گســترده ای معطر هســتند 

ــک واحــد  ــه شــامل فنول هــای ســاده دارای ی ــرد ک ــدی ک ــوان دســته بن ــا را می ت آن ه
فنــول یــا پلــی فنــول دارای چندیــن واحــد فنــول در ســاختار شــیمیایی آن هــا اســت. آن ها 
طیفــی از عملکردهــای مختلــف در گیاهــان و انســان از جملــه نگهــداری و محافظــت در 
برابــر اختــالالت اســترس اکســیداتیو ماننــد بیمــاری عــروق کرونــر قلــب، ســکته مغزی و 
ــا، غــالت،  ــا، ســبزیجات، دانه ه ــک در میوه ه ســرطان را دارا می باشــند. اســیدهای فنولی
ــا وزن  ــک ب ــر ۳2 فنولی ــزارش اخی ــود دارد. در گ ــان وج ــاقه گیاه ــه و س ــا، ریش برگ ه
مولکولــی کــم درتفالــه خرمالــو تشــخیص داده شــده و از همــه مهمتــر آن هایی که شــامل 
۱(اســید گالیــک گلیکوزیــد و مشــتقات آســیل آن2( اپــی کاتچیــن ۳( اپــی گالوکاتچیــن ۴( 
اســید کلروژنیــک 5( کافئیــک اســید 6( اســید گالیــک. در میــان ایــن شــش فنولیــک )کــه 
بیــش از 20 درصــد از کل فنــل را تشــکیل نمی دهنــد(، اســید گالیــک باالتریــن فعالیــت 

آنتــی اکســیدانی را نشــان داد. 
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پلــی فنولیک هــای دیگــر از میوه هــای خرمالــو مــورد بررســی قــرار گرفتنــد شــامل اســید فرولیــک، اســید تانیــک، اســید پروتوکاتچوئیــک، 
ــوه ای در  ــش بالق ــی نق ــی فنول ــات پل ــایر ترکیب ــا و س ــی فنولیک ه ــن پل ــن گاالت. ای ــن گاالت و کاتچی ــی کاتچی ــک، اپ ــید وانیلی اس
جلوگیــری از آســیب اســترس اکســیداتیو بــا حــذف اکســیژن فعــال دارنــد. هیپروزیــد و تریفولیــن دارای فعالیــت ضــد قارچــی هســتند و  

ایزوکورســیترین دارای فعالیــت ضــد التهابــی اســت و آســتراگالین اثــرات ضــد آلــرژی را نشــان می دهنــد. 

ــا: فالونوئیدهــا کــه بیوفالونوئیدهــا نیــز نامیــده می شــوند متابولیت هــای ثانویــه طبیعــی هســتند کــه منشــاء گیاهــی دارنــد  فالونوئیده

و ســاختار کلــی آن هــا اســکلت ۱5 کربنــی از دو حلقــه فنیــل و یــک حلقــه هتروســیکلیک تشــکیل شــده اســت. بیشــتر فالونوئیدهــا بــه 
دوازده زیــر گــروه مختلــف طبقــه بنــدی می شــوند 

ــا،  ــیانیدین ها، فالوان-۳-اول ه ــه آنتوس ــد، از جمل ــدا کرده ان ــی پی ــل توجه ــی قاب ــت غذای ــا اهمی ــورد از آن ه ــش م ــال ش ــن ح ــا ای ب
ــتین و  ــه کورس ــادی از جمل ــد زی ــای مفی ــاوی فالونوئیده ــو ح ــای خرمال ــا برگ ه ــا و ایزوفالون ه ــا، فالوانون ه ــا، فالون ه فالونول ه

ــن.  ــا کاتچی ــتراگالین( ب ــد آن )آس ــرول و گلیکوزی ــیترین(، کامف ــن و ایزوکورس ــی هایپری ــتند )یعن ــد آن هس ــای گلیکوزی کمپلکس ه
ــو در ۱00 گــرم نمونــه معــادل ۱۹. 2 گــرم کاتچیــن می باشــد. فالونوئیدهــای موجــود در  جمــع فالونوئیدهــای موجــود در بــرگ خرمال

ــوی هســتند.  ــی اکســیدانی ق ــت آنت ــا دارای فعالی عصاره ه

ــد  ــی تولی ــول در چرب ــای محل ــوان رنگدانه ه ــه عن ــه ب ــتند ک ــی هس ــول در چرب ــی محل ــای رنگ ــا رنگدانه ه ــا: کاروتنوئیده کارتنوئیده

می شــوند کــه متابولیت هــای ثانویــه در میوه هــا، ســبزیجات، جلبک هــا، قارچ هــا و برخــی از میکروب هــا هســتند مهمتریــن 
ــل  ــرد )گزانتوفی ــروه تقســیم ک ــه دو گ ــوان ب ــا را می ت ــن. کاروتنوئیده ــن و زآگزانتی ــن، لوتئی ــن، لیکوپ ــد از بتاکاروت ــا عبارتن کاروتنوئیده
هــا( کــه کاروتنوئیدهــای اکســیژن دار و »کاروتــن هــا« هســتند. تقریبــًا 700 کاروتنوئیــد بــدون اکســیژن وجــود دارد. تانن هــای قابــل 
هیدرولیــز: گــروه دیگــری از ترکیبــات گیاهــی فعــال موجــود در خرمالــو تانن هــا هســتند. سالهاســت کــه اهمیــت آن هــا در کاربردهــای 

پوســتی  قابــل توجــه اســت. 
ــن خــواص  ــی اکســیدانی هســتند و همچنی ــا دارای خــواص آنت ــه کمــک اولتراســوند اســتخراج شــده اســت. تانن ه ــو ب ــن از خرمال تان
ــرد.  ــل عمــل رادیکال هــای آزاد صــورت می گی ــا محافظــت از بافت هــا در مقاب ــه ضدپیــری کــه ب ــد از جمل ــرای پوســت دارن مفیــدی ب

پروآنتوســیانیدین هــا: پروآنتوســیانیدین ها )PA( ترکیبــات زیســت فعــال متابولیــک ثانویــه، پلیمرهــای بی رنگــی هســتند کــه از متراکــم 

شــدن واحدهــای مونومــر فــالوان-۳-اول. آن هــا در خرمالــو رســوب می کننــد. 

ترپنوئیدها: تــری ترپنوئیدهــای مختلفــی از برگهــای دی کاکــی جــدا شــده شــامل اســید اورســولیک، هیدروکســی اورســولیک اســید و دی 

هیدروکســی اورســولیک اســید، کــه فعالیــت ســرکوبگر را نشــان داد. و اســید اســکوربیک: A، D و E ویتامین هــای اســید اســکوربیک 
ــد آن را ســنتز کنــد و از ایــن رو بایــد از  یــک ریــز مغــذی الکتــون اســید هگزورونیــک اســت در طبیعــت لیپوفوبیــک انســان نمی توان
خــارج از غــذا تامیــن شــود. اســید اســکوربیک عملکردهــای مختلــف بیوشــیمیایی در داخــل بــدن از جملــه ســنتز و حفــظ کالژن را انجــام 

می دهــد. 

فواید پوستی و آرایشی دیوسپیروس کاکی

اثــرات ضــد التهابــی: التهــاب یــک مکانیســم ایمنــی حیاتــی ایمنــی ذاتــی اســت کــه از بــدن در برابــر عوامــل مضــر مختلــف محافظــت 

ــده از  ــه دســت آم ــا ب ــری ترپنوئیده ــک و ت ــید بتولینی ــود. اس ــف ایجــاد می ش ــل درون زا مختل ــواًل توســط عوام ــاب معم ــد. الته می کن
برگ هــای دی کاکــی دارای اثــرات ضــد التهابــی اســت پروآنتوســیانیدین های الیگومــر دارای اثــرات ضــد التهابــی هســتند و می تواننــد 

مالنیــن را مهــار کننــد. 
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خواص ضد حساسیت و استفاده بالقوه در پیشگیری از درماتیت

پوســت بزرگتریــن انــدام محافــظ در حــد فاصــل بیــن میزبــان و محیــط  اســت و بــه عنــوان یــک مــاده فیزیکــی از عوامــل بیمــاری زا 
محافظــت می کنــد و بــا فعــال کــردن سیســتم ایمنــی بــدن مــا را در برابــر آلرژن هــای مختلــف محافظــت می کننــد. دی کاکــی حــاوی 

مقــداری مــواد ضــد حساســیت اســت کــه می توانــد از ترشــح هیســتامین از انســان جلوگیــری کنــد. 

فعالیت آنتی اکسیدانی قوی

پیــری پوســت یــک فرآینــد پویــا اســت کــه بــه عوامــل درونــی و بیرونــی بســتگی دارد و در نتیجــه تغییــرات پوســتی مختلفــی در هــر 
دو ایجــاد می شــود کــه شــامل پیــری زمانــی )کــه از نظــر ژنتیکــی تعییــن می شــود( و پیــری نــوری هســتند. در هــر دو مــورد، یعنــی 
ــدوار  ــج امی ــت از پوســت نتای ــف مراقب ــف در محصــوالت مختل ــی اکســیدان های مختل ــوری، اســتفاده از آنت ــری ن ــا پی ــی ی ــری زمان پی
کننــده ای را بــه همــراه داشــته اســت. اثــر محافظتــی آنتــی اکســیدان ها در برابــر بیماری هــای مختلــف پوســتی باعــث شــده اســت کــه 

در مــواد آرایشــی و پوســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

چشم اندازهای آینده

تحقیقــات نشــان داده کــه بخش هــای مختلــف دی کاکــی بــا ترکیبــات گیاهــی ارزشــمند غنــی شــده و دارای پتانســیل زیــادی بــرای 
اســتفاده از آن در صنایــع آرایشــی و بهداشــتی و اختــالالت پوســتی مختلــف اســت امولســیون، ژل،، کــرم و ســایر محصــوالت مراقبــت از 
زیبایــی می توانــد بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن داده بــرای ایجــاد اثــرات مفیــد آن هــا بــر روی پوســت و زیبایــی  in vitro و در نتیجــه 
in vivo انســان باشــد. تغییــرات، ارزیابــی چیــن و چــروک، ســطح هیدراتاســیون پوســت، تعــداد انــدازه منافــذ پوســت باعــث شــده 

ایــن گیــاه دارویــی را بــا خــواص فــوق العــاده بتوانیــم بــدون دغدغــه اســتفاده کنیــم. 

نتیجه گیری

ــی  ــتی و آرایش ــرد پوس ــرای کارب ــی ب ــیل باالی ــی پتانس ــپیروس کاک ــت آمده از دیوس ــف به دس ــال مختل ــواد فع ــام و م ــای خ عصاره ه
برخــی از فیتوشــیمیایی های بــه دســت آمــده از ایــن گیــاه ماننــد ایزوکورســیترین و هایپریــن را دارد. ایــن گیــاه باعــث بهبــود وضعیــت 
ــز  ــود و نی ــن می ش ــا کاهــش ســطح مالنی ــرات روشــن کننده پوســت ب ــری پوســت، ایجــاد اث ــم پی ــردن عالئ ــا معکــوس ک پوســت ب

ممکــن اســت باعــث کمــک بــه کاهــش تولیــد ســبوم پوســت شــود. 
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)ZLD(تصفیه پساب به روش تخلیه مایع صفر

خانم بیتا سلسبیلی

افزایــش شهرنشــینی و صنعتــی شــدن منجــر بــه 
کمبــود اب شــیرین. می شــود کــه از مشــکالت اساســی 
جهــان اســت و تهدیــد بزرگــی بــرای رشــد اقتصــادی و 
امنیــت اب و ســالمت اکوسیســتم محســوب می شــود. 
اثــرات زیســت محیطــی دفــع آب نمــک از کارخانه هــای 

نمــک زدایــی آب دریــا و تصفیــه فاضــالب
ــده  ــی فزاین ــک موضــوع نگران ــان نشــان دهنده ی  گیاه
هســتند. بنابرایــن، تعییــن قابلیــت کاربــرد بالقــوه مایــع 
ــرای تصفیــه آب بســیار مهــم  صفــر تخلیــه )ZLD( ب
اســت. فناوری هــای مبتنــی بــر غشــاء بــه طــور بالقــوه 

جــذاب هســتند. 
در بازیافــــت آب در محــدوده ۹0-70 درصــد بــا رســـوب 
نمـک های نـــامحلول و انعقـــاد ذرات کلوئیدی امکانپذیر 
اســت. اگر یـــک مرحلـــه میـــانی تصـــفیه وجود داشــته 
باشــد کــه بتوانــد ذرات معلــق را محدود کنـــد بـــه طـــور 
ــه  ــق بـ ــه دوم اســمز معکــوس، موف گســتردهای مرحل
بازیـــابی ۹۹-۹7 درصــد آب می شــود و ۳-۱ درصــد 
ــه تغلیــظ  باقیمانــده از حجـــم آب اصـــلی را می تــوان ب

ــی فرســتاد.  کنندههــای حرارت
اســتراتژی قابــل اســتفاده بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف  
مطالعــات اخیــر نشــان داده اســت کــه ادغــام مجموعه ای 
از فرآیندهــای غشــایی یک روش مناســب برای دســتیابی 
بــه ZLD بــرای مصــارف صنعتــی اســت. مــا در اینجــا 
بــرای تصفیــه ی پســاب بــا 2 فنــاوری روبــرو هســتیم که 
بــا توجــه بــا نیــاز و صرفــه اقتصــادی بایــد روش مناســب 

ــود.  انتخاب ش

ZLD & MLD
در چارچــوب ZLD، تقریبــاً %100 آب شــیرین بازیآبــی می شــود و یک نمک 
جامــد تولیــد می شــود کــه می توانــد بــه شــیوه ای دوســتدار محیــط زیســت دفــع 
ــراً  ــع )MLD( اخی ــه مای ــر ZLD، چارچــوب حداقــل تخلی شــود. عــالوه ب
بــه دلیــل هزینه هــای کمتــر ســرمایه و تقاضــای انــرژی نســبت بــه چارچــوب 
ــی  ــرا هــدف بازیآب ــه خــود جلــب کــرده اســت، زی ــادی را ب ZLD، توجــه زی
ــتراتژی  ــت اس ــر اس ــه صرفه ت ــرون ب ــون مق ــت. و چ ــا 95 اس ــیرین ت آب ش

امیدوارکننــده و مقــرون. بــه صرفــه ای بــرای صنعــت اســت. 
آب شــیرین تولیــد شــده از سیســتم های ZLD خلــوص باالیــی دارد و می توانــد 
بــرای مصــارف خانگــی یــا صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. عــالوه بــر آب 
شــیرین، نمــک فشــرده جامــد تولیــد شــده را می تــوان بــه فــروش 
رســاند، توســط خــود صنعــت مــورد اســتفاده قــرار گرفــت یا به شــیوه ای ســازگار 
بــا محیــط زیســت دور ریخــت. بــا جزئیــات بیشــتر، هنگامــی کــه فناوری هــا 
بــه درســتی انتخــآب می شــوند، می تــوان بــه جــای یــک نمــک جامــد مخلــوط 
فشــرده، چندیــن نمــک بــا خلــوص بــاال را بــه دســت آورد. ویژگــی اصلــی هــر 

دو سیســتم MLD و ZLD تعــداد مراحــل تشــکیل شــده از آن هــا اســت. 
یــک سیســتم معمولــی ZLD از چهــار مرحلــه تشــکیل شــده اســت. مراحــل 

عبارتنــد از: *پیــش تصفیــه  *پیــش غلظــت *تبخیــر  *تبلــور
مرحلــه پیش تصفیــه شــامل فرآیندهــای شــیمیایی یــا غشــایی اســت کــه هــدف 
آن هــا حــذف آالینده هایــی اســت کــه ممکــن اســت بــر عملکــرد مراحــل قبــل 
ــی، هرچــه فاضــآب آب نمــک روشــن تر  ــه طــور کل ــر منفــی بگــذارد. ب تأثی
باشــد، بــه پیش تصفیــه کمتــری نیــاز اســت. پــس از آن، در مرحلــه دوم، بازیآبــی 
آب شــیرین و کاهــش حجــم پســآب از طریــق فناوری هــای مبتنــی بــر غشــا 
انجــام می شــود. ایــن مرحلــه از منظــر اقتصــادی مهــم اســت، زیــرا انــدازه دو 
مرحلــه بســیار پرهزینــه بعــدی را بســیار کاهــش می دهــد. در نهایــت، بازیآبــی 
آب شــیرین )تــا% 100(، کاهــش حجــم آب نمــک، حــذف کل ضایعــات مایع 

و تولیــد یــک یــا چنــد محصــول جامــد در دو مرحلــه بعــدی عمدتــا از طریــق فن آوری هــای حرارتــی انجــام می شــود. برخــالف سیســتم های 
ZLD، سیســتم های MLD شــامل 2 مرحلــه )پیــش تصفیــه و پیش تغلیــظ ( بــه جــای 4 مرحلــه اســت، زیــرا هــدف بازیآبــی آب شــیرین 

95% تعیین شــده اســت. 
سیســتم، سیســتم های MLD فقــط فناوری هــای مبتنــی بــر غشــا را ادغــام می کنــد، در حالــی کــه سیســتم های ZLD هــر دو فنــاوری 
مبتنــی بــر غشــا و حــرارت را پیاده ســازی می کننــد  عــالوه بــر ایــن، تأکیــد بــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تنــوع وســیعی از ترکیبــات و 
آرایش هــای تکنولوژیکــی در سیســتم های MLD/ZLD وجــود دارد و داشــتن یــک سیســتم اســتاندارد MLD یــا ZLD امکان پذیــر 
نیســت. بنآبرایــن، سیســتم های MLD/ZLD می تواننــد بیــش از دو فنــاوری را در خــود جــای دهنــد. هــدف بازیآبــی آب شــیرین در 
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ــای  ــت. فن آوری ه ــتم های ZLD 100% اس ــیرین در سیس ــی آب ش ــدف بازیآب ــه ه ــی ک ــت در حال ــتم های MLD 95% اس سیس
تصفیــه بــا نــرخ بازیآبــی متغیــر در هــر دو رویکــرد وجــود دارد، از بســیار کــم تــا بســیار زیــاد یــا حتــی بــدون بازیآبــی آب شــیرین )بــه عنــوان 
مثــال waiv، (  اگرچــه حداکثــر شــوری آب نمــک خــوراک می توانــد یکســان باشــد )350 گــرم در لیتــر TDS( بــرای هــر دو چارچــوب، 
بــه طــور کلــی سیســتم های ZLD معمــواًل محدودیــت شــوری آب نمــک خــوراک بیشــتری نســبت بــه سیســتم های MLD دارنــد. ایــن 
بــا آخریــن مرحلــه )مرحلــه تبلــور( اســتراتژی ZLD همــراه اســت کــه در آن چندیــن فنــاوری تبلــور می تواننــد پســآب های شــور شــور 
)بیــش از 250 گــرم در لیتــر TDS( را تصفیــه کننــد. سیســتم های MLD نســبت بــه سیســتم های ZLD از نظــر نیــاز بــه انــرژی 
کارآمدتــر هســتند. ایــن را می تــوان بــا ایــن واقعیــت توضیــح داد کــه تنهــا فن آوری هــای مبتنــی بــر غشــا در اولیــن انــرژی الکتریکــی اجــرا 

می شــوند. فنــاوری MD مبتنــی بــر غشــای حرارتــی اســت و مصــرف انــرژی قآبــل توجهــی  دارد. 
 عــالوه بــر فن آوری هــای مبتنــی بــر غشــا، سیســتم های ZLD همچنیــن دارای فناوری هــای مبتنــی بــر حــرارت تغییــر فــاز هســتند کــه بــا 
تلفــات حرارتــی در طــول تبخیــر و تراکــم همــراه اســت  مصــرف زیــاد انــرژی بــه شــدت بــا آالینده هــای هــوا و انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
ــوان  ــه عن ــتم های ZLD، ب ــن، سیس ــد. بنآبرای ــد می کنن ــاز را تولی ــورد نی ــرژی م ــیلی ان ــوخت های فس ــرا س ــاط دارد زی )GHGS( ارتب

ســاقه های بیشــتر. از فناوری هــای مبتنــی بــر غشــا اســتفاده می شــود انــرژی بیشــتری نســبت بــه MlD مصــرف می کننــد. 
بــا توجــه بــه هزینه هــای اقتصــادی، سیســتم های ZLD هزینــه باالتــری نســبت بــه سیســتم های MLD دارنــد، زیــرا دارای فناوری هــای 
حرارتــی ماننــد MED، BCr و غیــره هســتند. توضیــح ایــن امــر ایــن اســت کــه مــواد فن آوری هــای حرارتــی بایــد از خوردگــی ســاخته 
شــوند. مــواد فلــزی مقــاوم )بــه عنــوان مثــال، فــوق العاده/هایپــر فوالدهــای ضــد زنــگ دوبلکــس، تیتانیــوم( پــس هزینــه ایــن فنــاوری از 

MLD بســیار باالتر اســت. 
ــوان  ــروش ان می ت ــد نمــک حاصــل از پســآب و ف ــا تولی ــا ب ــه دلیــل تعویــض غشــا ممکــن اســت گــران شــود. ام ــز ب ــه MlD نی البت
هزینه هــای ناشــی از ZLD & MLD را جبــران کــرد. در طــی یــک ازمایــش انجــام گرفتــه بــرای اندازه گیــری بازیآبــی مقــدار آب شــیرین 
و مقــدار انــرژی مصرفــی در 2 فنــاوری. ZLD & MLD. نتیجــه بــر ان شــد کــه در% ZLD 98. 15. آب شــیرین با مصــرف 1023. 
92 کیلــو وات بــر ســاعت. تولیــد شــد کــه ایــن مقــدار انــرژی 1. 93 برآبــر بیشــتر از MLD. اســت. ینــی 60 تــا70 درصــد هزینه هــا 
مربــوط بــه 2 مرحلــه ی تبخیــر و کریستالیزاســیون اســت. و مــا بــا توجــه بــا شــرایط و امکانــات و بودجــه و منطقــه ببینیــم کــه ایــا انجــام 

zld ارزشــمند ســت ا خیــر؟
ــوط در  ــد مخل ــای جام ــظ. نمک ه ــای غلی ــه رد جریان ه ــاز ب ــه نی ــه ک ــد میش ــی تولی ــد جزئ ــز چن ــای متمرک ــه در MLD نمک ه البت
حوضچــه ای تبخیــر کــه بــا محصــوالت جانبــی خطرنــاک همــراه اســت. بوهایــی کــه ممکــن اســت حیــات وحــش را تحت تأثیــر قــرار دهند 
یــا حتــی ممکــن اســت خطــر نشــتی را نیــز در بــر داشــته باشــند  در نتیجــه، بــه منظــور جلوگیــری از فســاد احتمالی ایــن محصــوالت جانبی، 
بــه آســترهای نفــوذ ناپذیــر و سیســتم های نظارتــی سیســتماتیک نیــاز اســت. اخیــراً، عــالوه بــر بازیآبــی آب شــیرین، رویکــرد اخیــر بــه 
بازیآبــی منآبــع ارزشــمند نیــز منجــر شــده اســت. در مــورد سیســتم های ZLD، ایــن امــکان وجــود دارد کــه نمک هــای جامــد مخلــوط 

فشــرده تولیــد نکنیــم، بلکــه چندیــن نمــک جامــد بــا خلــوص بــاال تولیــد کنیــم. 
به این ترتیب، ما سه هدف را محقق می کنیم: 

1( کاهش هزینه ها و نیاز به دفع آب نمک 
2( فرصت برای فروش نمک های تولید شده، در حالی که از سیاست اقتصاد دایره ای پیروی می کنیم

3( فرصــت اســتفاده از نمک هــای جامــد تولیــد شــده بــه صــورت داخلــی  در صنعــت  بســته بــه ترکیــب خــوراک می تــوان چندیــن نمــک 
ماننــد NaCl ،CaCl2 ،CaCO3 ،MgCl2 تولیــد کــرد. از ســوی دیگــر، در حالــی کــه نیــاز بــه دفــع آب نمــک در سیســتم های 
MLD همچنــان وجــود دارد، جریانهــای متمرکــز بــا خلــوص بــاال می تواننــد بــه طــور داخلــی توســط صنایــع مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد، 
MLD/ بنآبرایــن هزینــه مــواد شــیمیایی را کاهــش می دهــد. همانطــور کــه قبــاًل ذکــر شــد، فن آوری هــای نمــک زدایــی در سیســتم های
ــه ای و آالینده هــای هــوا می شــود.  ــه انتشــار قآبــل توجــه گازهــای گلخان ZLD مقادیــر زیــادی انــرژی مصــرف می کننــد کــه منجــر ب
 MLD/ZLD یــا گرمــای ضایعــات صنعتــی را بــا سیســتم های )RES( بــرای مقآبلــه بــا ایــن چالــش  ادغــام منآبــع انــرژی تجدیدپذیــر

توصیــه می شــود   RES شــامل انــرژی خورشــیدی، بــرق آبــی، انــرژی بــاد، انــرژی زمیــن گرمایــی و غیــره اســت. 
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سیســتم های ZLD می تواننــد در تصفیــه پســآب آب شــور )تــا 100٪ بازیآبــی آب شــیرین( بســیار مثــر باشــند. بــا ایــن حــال، قآبلیــت 
اســتفاده از آن هــا بــه دلیــل ســرمایه بــاال و هزینه هــای عملیاتــی بســیار محــدود اســت. از طــرف دیگــر، سیســتم های MLD محــدوده 
بازیآبــی آب شــیرین کمتــری )تــا 95( دارنــد امــا مقــرون بــه صرفه تــر هســتند زیــرا تنهــا شــامل فناوری هــای مبتنــی بــر غشــاء می شــوند. 
عــالوه بــر ایــن، نتایــج مطالعــه مــوردی مــورد بررســی نشــان داد کــه مصــرف انــرژی سیســتم ZLD تقریبــاً دو برآبــر MLD اســت. در 
ســالهای آتــی، چندیــن جنبــه از هــر دو چارچــوب را می تــوان بهبــود بخشــید، در حالــی کــه مطالعــات تحقیقاتــی آینــده بایــد بــر روی اتصــال 
RES بــا سیســتم های MLD/ZLD یــا مــواد جدیــد/ پیکربنــدی بــرای فن آوری هــای آب شــور متمرکــز شــود. بــه طــور کلــی، نتایــج 

ــرای فاضــآب باشــند.  ــد اســتراتژی های ارزشــمندی ب نشــان می دهــد کــه اســتراتژی های MLD و ZLD می توانن

MLDنمونه ای از استفاده از
 MLD کارخانــه جنــرال موتــورز کارخانــه ای کــه در ســال 2008 در ســان لوئیــس پوتوســی )مکزیــک( ســاخته شــد، نمونــه ای از اســتراتژی
اســت. ایــن کارخانــه بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 160، 000 وســیله نقلیــه اســت و در منطقــه ای خشــک، 400 کیلومتــری شــمال غربــی 
مکزیکوســیتی واقــع شــده اســت. بــا ادغــام فناوری هــا و فرایندهــای مختلــف ماننــد RO، IEX و غیــره، ایــن نیــروگاه می توانــد تــا 90% 
از فاضــآب را بــه آب قآبــل اســتفاده مجــدد تبدیــل کنــد و کمتــر از 10 %از زباله هــای مایــع را در حوضچه هــای خورشــیدی مجــاور بــرای 
تبخیــر دفــع می کنــد. بــه طــور کلــی، در آبتــدای فرآیندهــای ZLD، خــوراک از طریــق یــک سیســتم پیش تصفیــه، ماننــد تــه نشــینی، 
لختــه شــدن یــا میکروفیلتراســیون پــردازش می شــود.، بــرای حــذف جامــدات معلــق بــه انــدازه میکــرو. ســپس، آب از طریــق سیســتم های 
ــه یــک  ــه، کنســانتره مســتقیماً ب ــد تصفی ــه محــدوده غلظــت فرآین ــرای رســیدن ب ــد. ب ــور می کن ــا MD عب NF، RO، FO، ED ی
تبخیــر کننده/تبلور دهنــده یــا بــه یــک سیســتم MD، MCr، OD یــا ED پمــپ می شــود و ســپس بــرای دســتیآبی بــه ZLD بــه 

کریستالیزاســیون منتقــل می شــود. 
ــل  ــه و تحلی ــن، تجزی ــرای پســآب آب نمــک معی ــه مناســب ب ــن فن آوری هــای تصفی ــل از تعیی ــه قب ــه و تصفی فن آوری هــای پیش تصفی
ترکیبــات مختلــف موجــود در پســآب آب نمــک مــورد نیــاز اســت. بــر اســاس ماهیــت آلودگی هــا )بــه عنــوان مثــال، ارگانیــک، معدنــی 
ــی  ــائل آلودگ ــه مس ــیدگی ب ــرای رس ــه ب ــرد. پیش تصفی ــتفاده ک ــه اس ــرای پیش تصفی ــاوری ب ــد و فن ــن فراین ــوان از چندی ــره(، می ت و غی
)بــه عنــوان مثــال، ارگانیــک، بیولوژیکــی، فیزیکــی، شــیمیایی( ضــروری اســت زیــرا ایــن چهــار مکانیســم رســوب می توانــد بــر عملکــرد 
فن آوری هــای درمــان تحــت چارچــوب تاثیــر منفــی بگــذارد MLD/ZLD  روی، پوســته پوســته شــدن یون هــای کلســیم و منیزیــم و 

ــد.  ــا بگذارن ــر نامطلــوب روی فرایند هــای م ــی و ســیلیکا میتونــن تاثی ســولفات. یون هــای ال
رســوب شــیمیایی متداول تریــن فراینــد پیش تصفیــه اســت، زیــرا می توانــد ســختی را بــه طــور موثــری حــذف کــرده و در نتیجــه رســوب 
غشــا از رســوبات منیزیــم و کلســیم را بــه حداقــل برســاند. بــا ایــن وجــود، رســوب گذاری ارگانیــک و پوســته پوســته شــدن ســیلیس بــه اندازه 
کافــی مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد. عــالوه بــر ایــن، یــک محصــول جانبــی همزمــان بــا رســوب شــیمیایی تولیــد می شــود کــه بایــد دفــع 
ــرای افزایــش رســوب  ــا ایــن حــال، تالش هــای گســترده ای ب شــود، بنآبرایــن هزینه هــای اقتصــادی را حتــی بیشــتر افزایــش می دهــد. ب
شــیمیایی )بــه عنــوان مثــال، بــا افــزودن مــواد دانــه بــرای افزایــش رشــد بلورهــا(، انجــام می شــود. در مــورد مــواد آلــی، انعقــاد شــیمیایی 
نتایــج خوبــی را در حــذف مــواد آلــی از پســآب آب نمــک شــهری نشــان داده اســت. بــا ایــن حــال، تجزیــه و تحلیــل هزینه هــای عملیاتــی 

قآبــل توجهــی را بــه دلیــل اســتفاده زیــاد از مــواد شــیمیایی و تقاضــای دفــع لجــن نشــان داد. 
جایگزیــن ایــن روش انعقــاد الکتیریکــی اســت کــه مــواد شــیمیایی کمتــری نســبت بــه مــورد قبــل مصــرف می شــود. همچنیــن مقــدار لجــن 
تولیــدی کمتــر اســت و راحتتــر روش هــای دفــع لجــن انجــام می شــود. از طرفــی ایــن روش می توانــد حــدود80 درصــد یون هــای ســخت 
را از پســآب حــذف کنــد و در حــذف مــواد الــی و ســیلیس هــم کاربــرد دارد. تبــادل یونــی)IEX(  از فرایند هــای کارامــد در حــذف پســآب 
اســت کــه عملکــرد ان در حــذف ســیلیس و دیگــر مــواد متفــاوت اســت و غشــا تبــادل یــون بایــد براســاس نــوع رزیــن، مجمــوع مــواد جامــد، 

محلــول نمــک و… اســتفاده شــود. 
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رزین های مختلف مطالعه شده عبارتند از: 

* نانــو فیلتراســیون: یــک فنــاوری مبتنــی بــر غشــا اســت کــه در پیش تصفیــه آب نمــک اســتفاده می شــود زیــرا نســبتاً قآبــل اعتمــاد اســت و 

لجــن تولیــد نمی کنــد. نانــو فیلتراســیون ایــن امــکان را دارد تــا بــا اســمز معکــوس و الکتــرو دیالیــز ترکیــب شــود هــم همچنین این پتانســیل 
را دارد کــه یون هــای پوســته پوســته شــدن، مــواد آلــی و ســیلیس را برطــرف کنــد. ایــن وجــود بــه عنــوان یــک فرآینــد مبتنــی بــر غشــا 
مشــکالت رســوبی ایجــاد می کنــد در حالــی کــه تصویــب آن بــه دلیــل محدودیت هــای فشــار اســمزی محــدود بــه شــورهای کــم شــوری 
)کمتــر از 55000 میلــی گــرم در اســت. غشــاهای تصفیــه آب و فاضــآب معمــواًل بــه ترتیــب کاهــش اســمز معکــوس )RO( طبقــه 
بنــدی می شــوند. بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی، MF بــرای حــذف جامــدات معلــق، از جملــه میکروارگانیســم های بزرگتــر 
ــورد  ــر م ــدازه 20 نانومت ــا ان ــی ت ــرای حــذف ویروس هــا و ماکرومولکولهــای آل ــد تــک یاخته هــا و باکتری هــا مناســب اســت. UF ب مانن
نیــاز اســت. مــواد آلــی کوچکتــر و یونهــای چنــد ظرفیتــی ممکــن اســت توســط NF حــذف شــوند، در حالــی کــه RO حتــی بــرای حــذف 

همه گونه هــای محلــول مناســب اســت. 
ΜF و UF معمــواًل غشــاهای کــم فشــار )LPMS( در نظــر گرفتــه می شــوند کــه نشــان می دهــد انــرژی مــورد نیــاز بــرای تامیــن فشــار 
 )HPMS( غشــاهای فشــار قــوی RO و NF مــورد نیــاز بــرای وارد کــردن محتــوای مایــع از طریــق غشــاء حداقــل اســت در حالــی کــه
هســتند کــه نیــاز بــه انــرژی شــدید دارنــد. بنآبرایــن، فرآیندهــای MF و UF می تواننــد ارزان تــر باشــند در حالــی کــه NF و RO می توانند 
 ،)MBR( بــا ســایر فرآیندهــای جداســازی ماننــد سیســتم های معمولــی لجــن فعال-غشــایی LPMS بســیار ســرمایه بــر باشــند. ادغــام
سیســتم لختــه سازی-انعقاد-غشــایی، سیســتم های غشــایی جــذب و غیــره بــه دلیــل نیــاز بــه انــرژی کــم و انــدازه جمع و جــور، در مقایســه با 
ادغــام HPMS مقــرون بــه صرفه تــر هســتند. میکروارگانیســم ها بــه دلیــل غلظــت زیاد گونه هــای بالقــوه عفونــی کــه بــه طــور معمــول 
در حــال حاضــر رایج تریــن تهدیــد بــرای اســتفاده مجــدد از پســآب هســتند. در پســآب فاضــآب از تصفیــه خانه هــای ثانویــه. بنآبرایــن هــدف 
اصلــی غشــاء در طرح هــای اســتفاده مجــدد از آب، حفــظ میکروارگانیســم ها، از جملــه ویروس هــا اســت میکــرو فیلتراســیون یــک مانــع حــذف 
جزئــی بــرای میکروارگانیســم های بیمــاری زا اســت، در حالــی کــه UF یــک مانــع مطلــق بــرای  میکروارگانیســم ها، از جملــه ویروس هــا. 
ــر  ــر اکث ــا اندازه هــای کوچکت ــه میکروارگانیســم ب ــد  هر گون ــا 1um .0 را حــذف می کن ــدازه ت ــا ان ــذ ذرات ب ــدازه مناف ــه ان MF بســته ب
غشــاهای اولترافیلتراســیون دارای منافــذی هســتند کــه کوچکتــر از انــدازه باکتری هــا و ویروس هــا هســتند و بنآبرایــن مانــع کاملی بــرای آن ها 

ایجــاد می کنــد  بنآبرایــن، آب تصفیــه شــده از طریــق ایــن غشــاها از نظــر بیمــاری زایــی و میکروبیولوژیکــی ایمــن اســت. 
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*جــذب: فراینــد تصفیــه بــه کمــک  جــذب توســط جاذب هایــی نظیــر پــودر کربــن فعــال کیتــوزان و زئولیــت و… انجــام می شــود. پــودر 

کربــن فعــال)PAC( می توانــد مــواد الــی محلــول در آب و همچنیــن فلــزات ســنگین را از آب حــذف کنــد. ماننــد حــذف فنــل از محلــول 
آبــی فنولــی یــا حــذف روی از آب. همچنیــن بــه وســیله اولتــرا فیلتراســیون می تــوان عــالوه بــر مــوارد گفتــه شــده االینده هــای ریــز هــم 

جــدا کــرد. 
کیتــوزان یکــی دیگــر از جاذب هایــی اســت کــه در حــال حاضــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن یــک مــاده ریــز حفــره ای اســت کــه 
از پوســته میگــو، خرچنــگ و دیگــر ســخت پوســتان و برخــی از دیواره هــای ســلولی دیگــر اســتخراج و تصفیــه شــده اســت. ایــن ذخایــر 
فــراوان پلــی ســاکاریدهای کاتیونــی طبیعــی بعــد از ســلولز در ذخایــر زمیــن اســت. کیتــوزان دارای خــواص عالــی ماننــد تجزیــه پذیــری 
ــی  ــه شــدن )تجمــع ذرات(، قآبلیــت پل زیســتی، آب دوســتی، عــدم حاللیــت در آب، ســازگاری زیســتی، ظرفیــت جــذب، قآبلیــت لخت

الکترولیــت، تمایــل ضدباکتریایــی می باشــد. 
ــوان یــک ترکیــب  ــه عن ــوذ اســتفاده شــده اســت. ب ــز و نف ــوزان در اســمز معکــوس، جداســازی گاز، دیالی ــر کیت ــی ب از غشــاهای مبتن
ــر  ــا پلیمــر دیگــر اســتفاده می شــود. زئولیــت یکــی دیگــر از جــاذب هاســت کــه عــالوه ب ــوط ب ــا مخل ــت، پلــی الکترولیــت ی کامپوزی
ویژگی هــای مطلــوب چســبندگی میکروارگانیســم ها، زئولیت هــا بــه دلیــل وجــود کاتیونهــای Na ‹، Ca و Mg در ســاختار بلــوری آن 
بــه عنــوان مبــدل یونــی بــرای حــذف آمونیــاک مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد. اســتفاده از روش جــذب یــک روش بالقــوه پیش تصفیــه 
اســت و االینده هــای الــی و فلــزات ســنگین رو قبــل از اینکــه تصفیــه ی غشــایی انجــام شــود حــذف می کننــد کــه ایــن کار باعــث بهبــود 

بیشــتر پبــازده جداســازی و کاهــش رســوب و ایجــاد شــار پایــدار می کنــد. 

فناوری های  تخلیه ی مایع صفر و حداقل  را می توان به دو دسته تقسیم کرد: مبتنی بر غشاء و حرارتی

1. فناوری های مبتنی بر غشا 

شــامل RO، اســمز معکــوس فشــار قــوی )HPRO(، اســمز مســتقیم )FO(، اســمز بــه کمــک اســمز معکــوس )OARO(، تقطیــر 
غشــاء )MD(، تبلــور غشــاء )MCr(، الکترودیالیــز ED، واژگونــی الکترودیالیــز )EDR(  و الکترودیالیــز متاتــزا تخلیــه الکتیریکــی 

)EDM(
روش اســمز معکــوس یکــی از روش هــای تصفیــه آب می باشــد کــه در آن آب بــا فشــار زیــاد از یک ســری غشــاء نیمـــه تـــراوا عبـــور داده 
می شــود. ایــن فشــار خارجــی از فشــار اســمزی طبیعــی بیشـــتر اســـت، در نتیجــه مولکولهــای کوچکتــر از منافــذ غشــاء، عبــور می کننــد 
در حالــی کــه مولکولهــای بزرگتــر، قــادر بــه عبـــور از غشـــاء نیســـتند و ســپس در جریانــی جانبــی از کنــار غشــاء عبــور داده شــده و دفــع 
می گردنـــد امـــروزه در صــــنایع بـــرای تــــأمین آب مـــورد نیــــاز از دســتگاههای تصفیه آب به روش اســمز معکوس به طور گســتردهای 
اســتفاده می شــود در شیرینســازی آب شــور بــا روش اســمز معکـــوس دو جریـــان آب حاصــل می شــود: یــک جریــان آب شیــــرین قآبــل 

اســتفاده و یــک جریــان آب بــا مقــدار نمــک بــاال. 
یکــی از روش هایــی کــه اخیــراً بــرای تصفیــه ایــن پســآب بــه منظــور برگردانــدن مجــدد آن بــه دســتگاه اســمز معکوس اســتفاده می شــود، 
روش ZLD)تخلیــه مایــع بــه میــزان صفر( می باشــد. معمـــواًل مـــایع غلیظ تولید شـــده در شـــیرین سازی غشـــایی حـــاوی نمـــک های 
ســولفات کلســیم، ســولفات باریــم و ســیلیکا می باشــد. در نتیجــه قبـــل از بازیافــت آب از مایــع غلیــظ ایــن مایــع بایــد تصفیــه گــردد. بنآبــر 
ایـــن در ZLD تصفیه میانی مایع غلیظ برای اســـتفاده مجـــدد صـــورت می گیرد. در فراینـــد ZLD مراحـــل مختلفـــی از جملـه، انعقـاد 

و ترســیب شــیمیایی، جــذب و تبخیــر وجــود دارد. 
نمک رسوب شده از اســــمز معکــــوس اولیــــه عمــــدتاً کــاتیونهــــای دو ظرفیتــــی)Sr، Ba، Mg، Ca، (سیلیسـیم منعقـد شـده و 
ذرات کلوئیـــدی اســت و امــالح باقــی مانــده از اســمز معکــوس ثانویــه، عمدتــاً کـــاتیون -های محلــول )K و Na (میباشــند. پس اســمز 
معکوس ثانویـــه بـــه منزله تجزیه و تفکیک نمودن نمک کـ کاتیونهای دو ظرفیتـــی از نمک کاتیونهای تک ظرفیتـــی اســـت و هریـــک 
از ایـــن دو جـــزء نمــک، می توانــد اســتفاده تجــاری داشــته باشــد. در حالــی کــه RO ممکــن اســت رایج تریــن فنــاوری شیرین ســازی 
باشــد، بــه دلیــل محدودیــت در شــوری )>70 گــرم در لیتــر TDS(و بازیآبــی کــم )>RO ،))50 بــه نــدرت بــه عنــوان فنــاوری اصلــی 

ــتفاده می شــود.  در MLD و ZLD اس
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به طور کلی

مزایا: حجم دوغآب آب نمک که وارد کنسانتره آب شور یا کریستالیزور می شود کاهش داده و در نتیجه انرژی کاهش میابد. 
فرصت بیشتری برای تصفیه فاضآب دارد زیرا این سیستم قبل از تغلیظ کننده آب شور قرار دارد 

 ZLD معایــب: دارای محدودیــت شــوری اســت و مشــکالت رســوب گذاری کــه باعــث کاهــش شــار آب و طــول عمــر غشــا ها در سیســتم
ــود.  می ش

یــک نســخه بهبــود یافتــه از RO بــه نــام HPRO می توانــد آب نمــک را 1. 7 برابــر بیشــتر متمرکــز کنــد، امــا در مقایســه بــا پســاب 
آب نمــک نیــز عملکــرد نســبتاً ضعیفــی دارد. بــا ایــن حــال، غشــاهای تــازه طراحــی شــده پتانســیل افزایــش عملکــرد HPRO را دارنــد. 
اخیــراً، یــک فنــاوری جدیــد مبتنــی بــر غشــا بــه نــام OARO بهبــود بیشــتری )تــا 72( در مقایســه بــا RO/HPRO در شــوری های 
خــوراک باالتــر )تــا 140 گــرم در لیتــر TDS( نشــان داده اســت. بــا ایــن حــال، هزینــه اقتصــادی آن بــه طــور قابــل توجهــی بــاال اســت 

زیــرا شــامل چندین مرحلــه RO/FO اســت. 

FOاسمز روبه جلو 

در مقایســه بــا روش هــای قبلــی مقــرون بــه صرفــه اســت میتونــه در شــوری خــوراک بیشــتر از 200 اســتفاده بشــه امــا بــه دلیــل مشــکالت 
غشــایی و عــدم وجــود راه حل هــای حــل مســئله از معضالتــی هســتند کــه مانــع بــه کارگیــری ان می شــوند. 

به طور کلی

مزایــا: ایــن فراینــد ســودمند اســت زیــرا نفــوذ پذیــری مولکول هــای اب از طریــق غشــا تحــت تــا ثیــر اختــالف فشــار اســمزی بــا فشــار 
هیدرولیکــی کــم یــا بــدون فشــار رخ می دهــد. در مقایســه بــا ســایر روش هــای معمــول نمــک زایــی انــرژی کمتــری مصــرف می کنــد. 

مزایای دیگر: رسوب غشایی کمتر/برگشت پذیر بودن/ناچیز بودن اثرات االینده های مختلف موجود در محلول خوراک. 
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 TDS فنــاوری مبتــی بــر غشــا ماننــد تقطیــر غشــایی و تبلــور غشــا پتانســیل باالیی دارنــد زیرا تــا 350 گــرم بر لیتــر :MD غشــا ممبــران
شــوری خــوراک قابــل اســتفاده اند ولــی مســائل غشــایی همچــون رســوب و مرطــوب شــدن غشــا هــم بایــد در نظــر گرفت. 

به طور کلی

مزایــا: اســتفاده از گرمــای ضایعــات در MD ان را از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه کــرده اســت. زیــرا در دمــای 85 درجــه ســانتی گــراد 
هــم کار می کنــد. در اینجــا جداســازی از طریــق. یــک غشــا ابگریــز و بســیار متخلخــل انجــام می شــود. 

معایــب: مقــدار زیــادی انــرژی بــرای جداســازی اب مــورد نیــاز اســت کــه بســتگی بــه انتقــال فــاز بخــار مایــع اســت. امــا بــا ایــن حــال 
مصــرف انــرژی حرارتــی در طــول MD را بــه طــور مســتقیم نمی تــوان بــا ســایر فرایند هــای الکتریکــی مقایســه کــرد. وجــود االینده هــای 
فــرار ســورفاکتانت در اب خــوراک می توانــد منجــر بــه مرطــوب شــدن غشــا شــود کــه بــه ترکیبــات فــرار اجــازه ی عبــور می دهــد و کیفیــت 

نفــوذ اب را کاهــش می دهــد. 
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الکترودیالیــز ED: یــک پتانســیل الکتریکــی را بــه عنــوان نیــروی محرکــه بــرای حــذف یونهــای محلــول از طریــق غشــاهای تبــادل یونــی 

ــه صــورت انتخابــی اجــازه انتقــال  ــادل یونــی ب ــد، غشــاهای تب اعمــال می کنــد. برخــالف غشــاهای RO کــه همــه یونهــا را رد می کنن
یونهــای مخالــف را می دهنــد. کاتیونهــا بــا عبــور از غشــاهای تبــادل کاتیونــی بــه ســمت کاتــد بــا بــار منفــی حرکــت می کننــد  آنیونهــا در 
جهــت مخالــف از طریــق غشــاهای تبــادل آنیــون مهاجــرت می کننــد. ایــن فرآیندهــای همزمــان باعــث ایجــاد دو جریــان آب نمــک رقیــق و 

غلیــظ می شــود. ایــن روش بــه دلیــل تــک مرحلــه ای و مســتقل نبــودن بــه ویــژه در اب بــا میــزان شــوری کــم بــه صرفــه نیســت. 
فناوری هــای مبتنــی بــر غشــا الکتیریکــی هماننــد فناوری هــای مبتنــی بــر غشــا و اســمز موثــر نیســتند ولــی چــون ســیگنال خنثــی دارنــد در 
اب نمک. هــای الــوده بــه ســیلیس موثرنــد. از بیــن الکترودیالیــز، الکترودیالیــز برگشــتی و الکترودیالیــز متاتــز اخــری از همــه بهتــر اســت زیــرا 

نمک هــای مشــکل ســاز را حــذف می کنــد و بــدون نیــاز بــه مراحــل مختلــف بهبــود انجــام می شــود. 
ــا اســمز  ــظ آب و نمــک در مقایســه ب ــه و پیش تغلی ــرای پیش تصفی ــی اســتفاده ب ــی اب هــای ســطحی و زیرزمین ــرای نمــک زای ــا: ب مزای

معکــوس تمایــل کمتــری بــرای پوســته شــدن دارد. 
معایب: در شوری رقیق هزینه ی تخلیه نمک توسط این روش خیلی بیشتر است. این روش یک سیستم تک مرحله ایی است. 

 ZLD سیستم های حرارتی

سیســتم های اولیــه ZLD بــه طــور معمــول بــر اســاس یــک ســری فرایندهــای حرارتــی بــود  بــه  در چنیــن سیســتم هایــی، فاضــالب 
خــوراک تحــت یــک مرحلــه پیش تصفیــه قــرار می گیــرد کــه پتانســیل مقیــاس بنــدی را کاهــش می دهــد و ســپس بــه ترتیــب توســط دو 
عنصــر اصلــی متمرکــز می شــود - یــک آب نمــک غلیــظ و یــک کریســتالیزور آب نمــک )یــا یــک حوضچــه تبخیــر(. اب مقطرهــای تولیــد 
شــده توســط غشــای آب نمــک و دســتگاههای تبلــور مجــدداً بــه عنــوان آب محصــول تمیــز اســتفاده می شــوند، در حالــی کــه مــواد جامــد 
ــوان محصــوالت  ــه عن ــا ب ــردازش می شــوند، ی ــه پ ــرای دفــن زبال ــر(، بیشــتر ب ــره می شــوند )در حوضچه هــای تبخی ــا ذخی ــد شــده ی تولی
 )MVC( ــا ارزش مــورد اســتفاده مجــدد قــرار می گیرنــد. غلیظ کننده هــای آب نمــک معمــواًل از فشرده ســازی مکانیکــی بخــار فرعــی ب

بــرای تبخیــر آب اســتفاده می کننــد. 
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هزینه هــای ســرمایه ای MVC  بــه دلیــل اســتفاده از مــواد گــران قیمــت ماننــد تیتانیــوم و فــوالد ضــد زنــگ، کــه بــرای جلوگیــری از 
خوردگــی توســط آب نمــک جــوش مــورد نیــاز اســت، زیــاد اســت. 

*MED MSF، کاربــردی در تخلیــه ی مایــع صفــر ندارنــد، فن آوری هــای مبتنی بر حرارت شــامل غلیظ آب نمک )BC(، کریستالیزاســیون 
آب نمــک )BCr(، تقطیــر فــالش چنــد مرحلــه ای )MSF(، تقطیــر چنــد اثــره )MED(، خشــک کــن اســپری )SD(، تبلــور یــخ زدگی 
 ،BCr و BC ،در مــورد فن آوری هــای تجــاری تصفیــه آب نمــک .)WAVE( و تبخیــر تشــدید شــده بــه کمــک بــاد )EFC(  یوتکتیــک
در حالــی کــه عملکــرد آن هــا اســتثنایی اســت )تــا recovery 99 بازیابــی آب شــیرین(، هــر دو هزینــه آن هــا )ســرمایه ای و عملیاتــی( به 
 MSF طــور قابــل توجهــی بــاال اســت، و در نتیجــه نیــاز بــه گزینه هــای مختلــف وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال، فناوری هــای تبخیــر ماننــد
و MED گزینه هــای جایگزینــی هســتند کــه نیــاز بــه انــرژی کمتــری دارنــد. بــا ایــن وجــود، مقیــاس بنــدی یــک مســاله مهــم بــرای ایــن 
ــد محصــوالت  ــور تجــاری اســت کــه می توان ــاوری تبل ــه انجــام می شــود. SD یــک فن ــی کــه پیش تصفی ــی زمان سیســتم ها اســت، حت
نمــک جامــد را بــا دلخــواه تولیــد کنــد. بــا ایــن حــال، بــرای اســتفاده از ایــن مزیــت، پســاب آب نمــک بایــد حــاوی یونهــای خاصــی )ماننــد 
Mg+ و Cl-( باشــد تــا نمــک مــورد نظــر بــا خلــوص بــاال )بــه عنــوان مثــال MgCl2( تولیــد شــود و هزینــه تصفیــه را کاهــش دهــد. 

بــر خــالف SD، EFC هیــچ محدودیتــی در ترکیــب خــوراک نــدارد زیــرا نمک هــای جامــد بــا خلــوص بــاال )< 90٪ خلــوص( تولیــد 
ــود  ــک وج ــان آب نم ــه درم ــورد جنب ــه در م ــد مطالع ــا چن ــت، و تنه ــاد اس ــرمایه ای آن زی ــای س ــود، هزینه ه ــن وج ــا ای ــد. ب می کن
دارد. WAIV یــک فنــاوری کریستالیزاســیون مســتقیم بــرای تبلــور آب نمــک اســت و رد پــای کمــی دارد. بــا ایــن حــال، درســت ماننــد 

SD، ایــن فنــاوری آب شــیرین را بازیابــی نمی کنــد 

 MD تقطیر غشایی

یــک فرآینــد غشــایی حرارتــی اســت کــه از ممبــران بــا منافــذ ماکــرو آبگریز بــرای جداســازی دو محلــول مختلــف دما اســتفاده می کنــد. بخار 
از طرفــی بــا درجــه حــرارت باالتــر تبخیــر می شــود و ســپس بــر اســاس تفــاوت فشــار جزئــی بخــار ناشــی از اختــالف دمــا از منافــذ عبــور 
مولکول هــای  عبــور  از  می توانــد   MD غشــاهای هیدروفوبیــک  طبیعــت  می شــود    متراکــم  دیگــر  طــرف  در  و  می کنــد 
مایــع از منافــذ و رســیدن بــه جدایــی جلوگیــری کنــد. بــا ایــن حــال، تنهــا مولکولهــای بخــار از غشــاهای MD عبــور می کننــد. بنابرایــن، 
ــاهای  ــذ غش ــن، مناف ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــش از 99 باش ــد بی ــع می توان ــزان دف ــد و می ــاال برس ــوص ب ــه خل ــد ب ــده می توان ــوذ ش ــرف نف ط
ــه  ــای پیش تصفی ــه فرآینده ــاز ب ــه نی ــرده و در نتیج ــری ک ــوب جلوگی ــد از رس ــا می توانن ــن، آن ه ــتند. بنابرای ــر از RO هس MD بزرگت
آب خــوراک را برطــرف. کننــد. فرایندهــای MD مزایــای متعــددی نســبت بــه فرآیندهــای متــداول حرارتــی دارنــد، بــه ویــژه محــدوده دمای 
کار )60 تــا 80 درجــه ســانتی گــراد(، کــه کمتــر از اکثــر فرایندهــای حرارتــی اســت. عــالوه بــر ایــن، گرمــای کــم درجــه، ماننــد گرمــای 
ــی در  ــاس باالی ــطح تم ــاهای MD دارای س ــن، غش ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــتفاده ش ــازی اس ــاد جداس ــرای ایج ــد ب ــده، می توان ــالف ش ات
واحــد حجــم تجهیــزات هســتند کــه امــکان نصــب فشــرده را فراهــم می کنــد و بــه طــور موثــر ردپــای فرآینــد را کاهــش می دهــد. فراینــد 
RO نمی توانــد بــه دلیــل محدودیت هــای مربــوط بــه فشــار اســمزی، محلول هــای بســیار غلیــظ را درمــان کنــد. بــا ایــن حــال، نیــروی 
محرکــه فرآینــد MD تنهــا بــا کمــی شــوری ســرکوب می شــود. MD بــرای اتصــال بــه RO بــرای دســتیابی بــه ZLD مناســب اســت. 
یکــی از انــواع MD، OD اســت کــه طــرف کندانســور بــرای آن متمرکــز اســت. سیســتم های OD در صنایــع غذایــی بــه صــورت هــم 

دمــا گــرم می شــوند، اگرچــه بــرای بازســازی محلــول کشــش بــه انــرژی اضافــی نیــاز اســت. 
MCr یــک کاربــرد بیشــتر MD اســت کــه می توانــد حاللهــا را از محلــول اشــباع شــده حــذف کــرده و کریســتال تولیــد کنــد. در مقایســه 
بــا کریســتالیزورهای معمولــی کــه تبخیــر حــالل و انجمــاد در یــک محــل اتفــاق می افتــد، کریســتالیزورهای غشــایی کنتــرل بهتری بــر روی 
ــی و  ــد هســته زای ــن، یــک سیســتم MCr می توان ــد. بنابرای ــد در مکان هــای مختلــف رخ می دهن ــن دو فراین ــرا ای ــد زی ــا دارن شــیب دم
 MCr ،ســینتیک رشــد بــه خوبــی کنتــرل شــده، نــرخ تبلــور ســریعتر و زمانهــای القایــی کوتاهتــری را ارائــه دهــد. بــر اســاس ایــن مزایــا
یــک روش جایگزیــن جــذاب بــرای بازیابــی آب و همچنیــن بــرای تولیــد بلــور، بــه ویــژه بــرای محصــوالت جانبــی بــا ارزش بــاال اســت. بــه 

ــرای اســتفاده در باتری هــای لیتیــوم محبــوب شــده اســت.  ــه طــور فزاینــده ای ب ــا ب عنــوان مثــال، لیتیــوم اســتخراج شــده از آب دری
مــواد معدنــی کــه قبــاًل از آب دریــا بــه صــورت تجــاری اســتخراج شــده اند عبارتنــد از Na، Mg. Ca، و K )78[. بــه دلیــل کیفیــت 
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ــد هزینه هــای  ــا می توان ــروش بلوره ــد حاصــل از ف ــرد، درآم ــی ک ــا بازیاب ــق MCr از آب دری ــوان از طری ــه می ت ــی ک و کمیــت نمک های
عملیاتــی را پوشــش دهد. 

برخــی از مــواد شــیمیایی آلــی نیــز می تواننــد تأثیــر قابــل توجهــی بــر آبگریــزی غشــا داشــته باشــند، کــه منجــر بــه خیــس شــدن روی 
ممبران هــا می شــود، کــه بایــد بــرای عملیــات طوالنــی مــدت از آن هــا جلوگیــری شــود. در طــول دوره عملیاتــی ED، مــواد هومیــک 
ــی شــوند  ــه رســوب جــدی در غشــاهای انتخاب ــد منجــر ب ــا می توانن ــا، ســورفاکتانت ها و رنگ ه ــت، پروتئین ه ــا مثب ــار منفــی ی دارای ب
کــه می توانــد مقاومــت غشــایی را تحــت جریــان فعلــی افزایــش. دهــد. رســوب گذاری روی غشــای ED را می تــوان بــا چندیــن اقــدام 
کاهــش داد، ماننــد افزایــش جریــان تغذیــه یــا نصــب واشــر بــرای تغییــر الگــوی جریــان بــرای بهبــود شــرایط هیدرولیکــی محفظــه پشــته. 
عــالوه بــر ایــن، EDR و کاهــش چگالــی جریــان نیــز می توانــد رســوب در غشــاهای ED را کاهــش دهــد. معرفــی یــک تبلــور کننــده/
تــه نشــین کننــده- UF بــه سیســتم ED می توانــد از رســوب CaSO4 بــر روی غشــای ED از طریــق رســوب در یــک دســتگاه تــه 

نشــینی جلوگیــری کنــد. 
ــا و  ــک، پروتئین ه ــید هیومی ــی، اس ــی طبیع ــواد آل ــه م ــی، از جمل ــواد آل ــا رســوب م ــق جــذب ی ــز از طری ــی نی رســوب گذاری، رســوب آل
کربوکســیلیک اســیدها، تأثیــر قابــل توجهــی بــر عملکــرد غشــاء دارد. بــا ایــن وجــود، رســوب بیولوژیکــی ناشــی از میکروارگانیســم ها تأثیــر 
کمتــری بــر روی ســطوح غشــای MD بــرای خوراک هایــی بــا دمــا و شــوری بیشــتر دارد کــه می توانــد رشــد میکروارگانیســم ها را بــه طــور 
موثــری محــدود کنــد. اگرچــه شستشــو بــا اســید و بــاز بــرای از بیــن بــردن رســوب بســیار مفیــد اســت، امــا آبگریــزی غشــای MD ممکــن 
اســت از خیــس شــدن منافــذ رنــج ببــرد و زمــان کارکــرد را می تــوان کاهــش داد. عــالوه بــر ایــن، منافــذ آبگریــز نیــز می تواننــد توســط 
ــد، ماننــد تصفیــه فاضــالب گاز شــیل. بــرای ســاخت غشــای MD، افزایــش  ســورفکتانت ها یــا آلودگی هــای ســطحی کــم از بیــن برون
هیدروفوبیــک غشــا بســیار مهــم اســت زیــرا منجــر بــه مقاومــت بیشــتر در برابــر خیــس شــدن منافــذ و فشــار ورود مایــع بیشــتر می شــود. 
لیــن و همــکاران  از فلوراســیون ســطحی و پوشــش پلیمــری بــرای ایجــاد یــک غشــای همــه جانبــه بــا نانــوذرات ســیلیس اســتفاده کــرد. 
ژانــگ و همــکاران  و تانــگ و همــکاران  در یــک روش نوآورانــه بــرای بهبــود آبگریــزی، اســتحکام مکانیکــی و عملکرد جداســازی با پوشــش 
Hyflon AD روی الیــاف توخالــی پلــی وینیلیــدن فلورایــد مــورد بررســی قــرار گرفــت و زاویــه تمــاس آب غشــاء از 94 تــا 145 درجــه 

بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافــت. 

آثار محیط زیستی

آثــار محیطــی علیرغــم هــدف اصلــی ZLD بــرای کاهــش آلودگــی آب منجــر بــه اثــرات ناخواســته زیســت محیطــی می شــود. یــک خطــر 
ناشــی از ضایعــات جامــد تولیــد شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، ضایعــات جامــد ذخیــره شــده در حوضچه هــای تبخیــری مــورد نگرانــی در 
مــورد بــو، تأثیــر منفــی بالقــوه بــر حیــات وحــش و خطــر نشــت را ایجــاد کــرده اســت. بــه طــور مشــابه، ضایعــات جامــد دفــن شــده در 
محل هــای دفــن زبالــه ممکــن اســت منجــر بــه شستشــوی مــواد شــیمیایی بــه آب هــای زیرزمینــی شــود. بــه طــور معمــول بــرای جلوگیری 
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از آلودگــی احتمالــی زباله هــای جامــد بــه سیســتم های نظارتــی قابــل اطمینــان نیــاز اســت. همانطــور کــه قبــاًل بحــث شــد، ZLD مقادیــر 
زیــادی انــرژی مصــرف می کنــد کــه منجــر بــه انتشــار قابــل توجــه گازهــای گلخانــه ای می شــود. برخــی از روش هــای پیش تصفیــه، ماننــد 
اســیدی شــدن و بــه دنبــال آن گاززدایــی، CO2 را از آب خــوراک بــه اتمســفر آزاد می کنــد. بــه عنــوان مثــال، کاربــرد ED در غلظــت آب 

نمــک RO، انتشــار از طریــق مصــرف انــرژی و کربــن زدایــی را بــرای کنتــرل مقیــاس افزایــش می دهــد. 

 ZLD مصرف انرژی فرآیندهای مختلف در

مصــرف بــاالی انــرژی روش هــای ZLD همچنــان یــک مســئله مهــم اســت کــه دســتیابی بــه ZLD را محــدود می کنــد و توســعه هــر 
دو فنــاوری مبتنــی بــر حــرارت و غشــا بــا همیــن مشــکل مواجــه می شــود. شــکل 6 مقایســه ای از مصــرف انــرژی خــاص )SEC( )انــرژی 
مصــرف شــده در واحــد حجــم آب محصــول( فرآیندهــای مختلــف مبتنــی بر غشــاء، و همچنیــن متمرکز کننــده آب نمــک و کریستالیزاســیون 
 ،SWRO در محدودیت هــای عملکــرد غلظــت شــوری آن هــا. نتایــج نشــان می دهــد کــه ] ZLD [آب نمــک از فرآینــد معمولــی حرارتــی
توســط Elimelech و Phillip بــرای بازیابــی 50٪ آب از خــوراک بــا 35 گــرم NaCl/L ]100[، دارای کمتریــن SEC تقریبــاً 1. 
56 کیلــووات ســاعت بــر متــر مربــع اســت و SEC افزایــش می یابــد. بــا افزایــش نــرخ بازیابــی، زیــرا فشــار تغذیــه بایــد از فشــار اســمزی 

بیشــتر باشــد تــا آب از طریــق غشــا عبــور کنــد. فشــار اســمزی بــاال نیــز کاربــرد SWRO را در ZLD در a محــدود کــرده اســت. 

در اینجــا تغذیــه، کنســانتره خروجــی و رقیق، زیرا تفــاوت غلظت 
زیــاد بیــن جریانهــای رقیــق و کنســانتره می توانــد باعــث کاهش 
قابــل توجــه بــازده و در نتیجــه افزایــش مصــرف انــرژی شــود. 
عــالوه بــر ایــن، مقــدار آب منتقــل شــده از طریــق الکترواســمز 
مســتقیماً بــا چگالــی جریــان اعمــال شــده متناســب بــود، کــه 
تأثیــر قابــل توجهــی بــر غلظــت ســمت کنســانتره ایجــاد کــرد. 
ــتفاده از  ــری از اس ــرای جلوگی ــر ب ــک روش امکان پذی ED  ی
ســطوح بــاالی انــرژی بــرای هدایــت یون هــا از طریــق ادغــام 
ــی  ــوان پیش درمان ــه عن ــا RO معرفــی شــده اســت. ED ب ب
بــرای RO بــرای تولیــد آب بــا کیفیــت بــاال اســتفاده می شــود 
و می توانــد مصــرف انــرژی را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش 
 MD ــا ــل، در حالــی کــه فرآیندهــای مرتبــط ب دهــد. در مقاب

دارای شــوری محدودتــری نســبت بــه حاللیــت کلریــد ســدیم
نسبت به سایر فرآیندهای غشایی و غلیظ آب نمک هستند. 

نتیجه گیری

بنــا بــر ازمایش هــای صــورت گرفتــه: افزایــش فراینــد FO بــرای ZLD بــه دلیــل عوامــل زیــادی امکان پذیــر نیســت، بــه ویــژه تعــداد 
کمــی از غشــاهای موجــود کــه بــرای FO طراحــی شــده اند و محدودیت هــای مربــوط بــه آن در کاربــرد اکثــر ممبران هــا مشــکالت عملــی 
حــل نشــده، تجاری ســازی غشــاهای تبــادل یونــی را بــرای ED محــدود می کنــد. بــه عنــوان مثــال، هزینــه غشــاهای BMED نســبتًا 

بــاال اســت و توانایــی غشــاهای تبــادل آنیونــی و کاتیونــی بــرای مســدود کــردن اســیدها و بازهــا کــم اســت
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